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Imnul de stat al ucraIneI
Versuri de Pavlo Ciubinski
Muzică de Mihail Verbiţki

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Refren:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.



Dragi elevi!
Ca un vis a trecut vacanţa de vară, lăsând în lumea amintirilor jocuri zglobii, 

gust de cireşe şi căpşune coapte, miros îmbătător de flori şi de fânaţe, ciripit 
duios de păsărele şi multe alte minunăţii văzute şi trăite de voi pe parcursul 
acestui frumos anotimp.

Acum începe un nou an şcolar. Clinchetul săltăreţ al clopoţelului vă 
cheamă să vă adunaţi prin clase şi să începeţi o nouă călătorie în lumea 
miraculoasă a cunoştinţelor.

Fiecare om trebuie să înveţe în limba poporului său, în limba acelor 
melodii pe care mamele le pun strajă la căpătâi odraslelor sale, făcându-le,  
astfel, somnul mai dulce şi mai încărcat de vise frumoase. Pentru noi aceste 
melodii răsună în limba română. 

În paginile acestui manual vă veţi simţi ca pe genunchii bunelului care, 
stând vara pe prispa casei iar iarna la gura sobei, vă poartă imaginaţia pe 
tărâmuri îndepărtate, prin locuri neumblate, făcându-vă cunoştinţă cu Feţi-
Frumoşi şi Ilene Cosânzene, cu Zmei fioroşi şi alte năzdrăvănii ce fac să 
sară inima din piept.

Să citiţi această carte cu multă atenţie. Să fiţi ascultători şi sârguincioşi, 
pentru că puterea cuvântului este mare, este ca apa rece din izvor; odată 
gustând-o, n-o mai uiţi cât trăieşti. Doar prin învăţătură şi dragoste faţă de 
tezaurul culturii noastre puteţi deveni adevărate personalităţi, oameni cu 
cinste, aducând bucurie şi folos părinţilor, societăţii în care trăiţi şi întregului 
neam. 

Spor în toate!
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CAPITOLUL I
Din nou la şcoală

La şcoală
E prima zi de şcoală. Vezi
Ce mândru-s cu ghiozdanu-n spate?
Şi toamna râde prin livezi,
Tufişurile-s vulpi roşcate...
Elevii mari sunt zgomotoşi,
Cei mici trec pragul cu sfială,
Bine-aţi venit, copii frumoşi,
Aici, la draga voastră şcoală...
                              (Elena Dragoş)

De ce eroul acestei poezii este mândru?
Cum e descrisă toamna? Selectaţi versurile respective.
Cum credeţi, de ce „elevii mari sunt zgomotoși“, iar cei mici – sfioși?
Povestiţi ce emoții ați avut în prima zi de școală.

Întâi  septembrie
  Este 1 septembrie. Zilele calde ale 

vacanţei au zburat ca gândul. 
Curtea şcolii răsună de bucuria revederii. 

Copiii îşi povestesc întâmplări din vacanţă. 
– A fost atât de frumos la mare! spune 

Dana. 
– Eu am fost la munte, spune Doru.
  Glasul vesel al clopoţelului îi cheamă 

pe copii în clasele curate şi primitoare.
– Bine aţi venit, copii! Vă doresc un an 

şcolar plin de succese, spune doamna 
învăţătoare.

– Vă mulţumim! răspund într-un glas elevii.

1
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4
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 – Iată manualul de citire. Vom păşi în lumea minunată a lecturilor.    
Fiecare pagină va fi un prilej de bucurie...
Elevii răsfoiesc manualul cu emoţie.

Ce zi este descrisă în text?
Despre ce povestesc elevii?
Cine îi întâmpină pe copii?
Ce le urează doamna învăţătoare elevilor?
Ce manual le prezintă?
De ce elevii sunt emoţionaţi?
De ce se spune că fiecare pagină a unui manual este un prilej de 
bucurie pentru elevi?
Povestiţi, unde şi cum aţi petrecut vacanţa de vară.

Prima zi de şcoală
Iar miroase a cerneală,
E septembrie, copii!
Cărţi, caiete şi penare
În ghiozdan am rânduit.

Şcoala, un palat de basme,
Ne întâmpină zâmbind
Şi cu porţile deschise
Ne primeşte rând pe rând.

Doi copii, băiat şi fată,
Au pornit spre şcoală-acum,
Iar în ochi au bucuria
Începutului de drum.

Ce  „început de drum” e descris în poezie?
Cu ce compară autorul şcoala? Citiţi  versurile respective.
Ce  emoţii vă trezeşte prima zi de şcoală?
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S-a sfârşit vacanţa mare
                                                                                   
Azi la şcoală-i sărbătoare –
S-a sfârşit vacanţa mare,
Clopoţelul vesel sună,
Toţi elevii se adună.

Vin la şcoală mari şi mici
Cu părinţi şi cu bunici,
Iar acei mai mititei
T-a-a-r-e-s dulci şi frumuşei!

Sunt micuţi, dar sunt voinici,
Ia priviţi-i ce mai pici:
Un ghiozdan plin de ştiinţă
Duc în spate – au voinţă!
Vor să-nveţe dintr-o dată
Să citească, să socoată...
Şi noi tot am fost ca ei,                    
Când eram mai mititei. 
   

   Discutaţi în grupuri  cum aţi petrecut vacanţa mare.
Imaginaţi-vă o discuţie între manualul de citire, o carte de poveşti şi un  
copil.
Alcătuiţi  un dialog pe tema „Vacanţa mare”.
Memoraţi poezia.

Pinocchio
  Trăia pe vremuri un meşter priceput, pe nume Geppeto. Acesta îşi dorea tare un copil.
Odată, Geppeto a luat un trunchi de lemn şi a făcut din el un băieţel. Apoi a hotărât să-i 

spună Pinocchio.
Bătrânul dorea ca băiatul lui să meargă la şcoală. A mers la târg şi a cumpărat un 

abecedar.

1
2

3
4
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Dar Pinocchio nici nu voia să 
audă:

– Nu vreau la şcoală! Nu-mi 
arde de învăţătură!

Greierul cel înţelept, care locuia 
în casa lor, îl sfătuia:

– Un copil bun îşi ascultă mereu 
părinţii!

Băieţelul n-a luat în seamă 
sfatul prietenului său. A vândut 
abecedarul şi a intrat la circ. Din 
acea zi a avut parte de o mulţime de necazuri.

(Carlo Collodi)
  

                         Meşter: om care are şi practică şi o meserie.
                         Înţelept: om cumpătat, deştept.

Pinocchio
La-nceput am fost o cioată, 
Dar tăticul meu tâmplar
A ştiut să mă cioplească, 
Să mă facă baietan.

Dacă spun o minciunică,
Nasu-mi creşte imediat.
De aceea sunt celebru 
De atât amar de veac.
Am făcut prostii o mie: 
De la şcoală am fugit,
Am vândut abecedarul 
Şi-am vrut să mă bag la circ.

DEX
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Mai, mai, mai ca să mă bage 
Omu-acela roş pe foc. 
Am scăpat ca prin minune, 
Zău că am avut noroc.

Ba mi-a dat şi vreo cinci galbeni,
Dar hoţii m-au tâlhărit.
Acum sunt băiat cuminte, 
De prostii m-am lecuit.

Zâna bună din poveste 
A fost salvatoarea mea. 
Prietenul meu greieraşul 
Îmi va sta alăturea.
                   (Teodor Munteanu) 

                      Celebru: renumit, vestit.
                      Veac: interval de timp de o sută de ani, secol.
                      A tâlhări: a fura. 
   

Din ce l-a făcut Geppeto pe Pinocchio?
Unde vroia să-l trimită meşterul pe băiat?
Ce i-a cumpărat Geppeto lui Pinocchio?
Ce l-a sfătuit greierul pe băiat?
Ce a făcut Pinocchio în loc să se ducă la şcoală?
Cum este comportarea lui Pinocchio faţă de tatăl său şi faţă de greierul cel 
înţelept? Expuneţi-vă părerea?

DEX

1
2
3
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5
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DEX

                  E bine şă ştii…
Tudor Arghezi

Născut la 21 mai 1880 în Bucureşti. Decedat la 14 iulie 
1967.

Mare scriitor român, renumit prin contribuţia sa  la 
dezvoltarea literaturii naţionale şi a poeziei pentru copii.

Şcoala
Locul unde ai învăţat să scrii, 
Să socoteşti, să ai prieteni şi să fii. 
Profesorii te-nvaţă acolo, 
Multe lucruri valoroase, 
Care-n viaţă-s necesare. 
Aţi ghicit voi oare, 
Care-i locul minunat? 
Este şcoala cea de aur, 
Profesoară pentru toţi 
Care carte vor sa ştie…
                           (Tudor Arghezi)

                         Valoros:  care are valoare, preţios.

Ce  „loc minunat”   e descris în poezie? 
De ce şcoala  e „de aur”?
Completaţi:
Şcoala este locul…
Explicaţi proverbul:
Cine are carte, are parte.

1
2
3

4
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Colega cea nouă
  A venit toamna. Vântul leagănă frunzele ruginii ale copacilor. Stoluri de 

păsări pleacă spre ţările Soarelui. Pe câmpuri şi prin vii munca e în toi. Elevii 
au început şcoala. 

 Dana şi Dora sunt în clasă, împreună cu ceilalţi colegi ai lor. Se aude 
clopoţelul. Apare doamna învăţătoare. Este însoţită de o fetiţă cu ochi căprui 
şi o codiţă blondă, împletită.

– Bună ziua, copii! De astăzi aveţi o nouă colegă. Maria, te rog să te 
prezinţi!

– Mă numesc Maria Călin. M-am mutat de curând în acest cartier.
– Bine ai venit! spune Dora. Sper că ne vom împrieteni.
Maria se aşează lângă Dana, unde era un loc liber.

(text adaptat)

 Ruginii: roşcate.
 Stoluri: grupuri, cârduri.
 În toi: în plină desfăşurare.

Cum e descrisă în text sosirea toamnei? Citiţi rândurile respective.
Explicaţi  propoziţia „Stoluri de păsări pleacă spre ţările Soarelui”.
De cine este însoţită doamna învăţătoare?
Selectaţi din text cuvintele  ce o descriu pe fetiţa nou-venită.
Cum o primesc elevii pe noua lor colegă?
Desfăşuraţi  dialogul dintre elevi.
Cum trebuie să vă prezentaţi unui om pe care-l vedeţi pentru prima oară?   
Argumentaţi-vă răspunsul?
Cum înţelegeţi proverbul de mai jos?
Vorba dulce mult aduce. Găsiţi un proverb asemănător.

DEX

1111
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Un profesor...
Un profesor e un zidar.
Mereu alăturea de noi,
Mereu pe şantierul vieţii
Ca să înalţe vremuri noi.

Un profesor e un zidar.
Zideşte ziua cea de mâine.
Şi sufletul, şi inima
La temelia ţării pune.

Un profesor e un artist
Ce modelează caractere.
El zi de zi şi an de an,
Găseşte forţă şi putere.

Închină-te în faţa lui,
Căci are-n plete flori de nea
Şi poate una dintre ele
I-ai pus-o-n plete tu cândva.
                     (Emilia Plugaru)

Cu cine e comparat profesorul? Cum credeţi, de ce?
Cum înţelegeţi expresiile: „Mereu pe şantierul vieţii”, „Ca să înalţe 
vremuri noi”, „modelează caractere”.
Demonstraţi-vă creativitatea: „Un profesor e un…”
Ce a vrut autorul  să spună în ultima strofă? De ce trebuie să ne plecăm
în faţa învăţătorului? 

Învăţătorul nostru

Îmi place de noul învăţător. Azi, începând dictarea, privirea îi căzu pe un 
băiat cu obrajii aprinşi. Îi trecu mâna pe frunte, să vadă dacă este fierbinte.

În timpul acesta, alt băiat se ridică şi începu să facă pe marioneta. 
Învăţătorul se întoarse brusc. Băiatul încremeni ruşinat, aşteptând pedeapsa.
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– Să nu mai faci asta niciodată!
La sfârşitul orei ne vorbi rar şi calm, 

cu vocea lui caldă:
– Copii, avem de stat împreună 

un an. Să-l trăim în bună înţelegere! 
Învăţaţi şi fiţi cuminţi! Nu vreau să 
pedepsesc pe nimeni. Vom fi ca o 
familie.

Elevul mustrat se apropie de 
învăţător şi-i spuse cu glas tremurător:

                                                          – Domule, vă rog să mă iertaţi!
                                                          – Te iert, băiatul meu!

(Edmondo de Amicis)

A face pe marioneta: a se strâmba.
A încremeni: a sta nemişcat.
Calm: liniştit.

Unde are loc acţiunea?
Care sunt eroii principali?
Cum se comportă învăţătorul cu elevii?
Ce a făcut unul dintre băieţi?
Ce i-a sfătuit învăţătorul pe elevi?
Cum a procedat elevul vinovat?
Care este învăţătura desprinsă din text?

1313
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CAPITOLUL II
Toamna

  Toamna este fermecatoare prin ninsoarea de frunze galbene-ruginii, 
verzi-aurii şi roşietice, care se aştern pe pământul reavăn asemenea unui 
covor colorat. Vântul tomnatic şi răcoros îndeamnă frunzele la dans, iar ele 
nu se gândesc mult şi-i acceptă invitaţia.

  Pe dealuri, pe câmpii, în pădure şi în livezi totul capătă o nuanţă ruginie. 
În pădure nu se mai aud trilurile fermecătoare ale păsărilor, ele au plecat 
deja şi odată cu ele au luat şi cântecele lor nemaipomenite. Totuşi, pădurile 
n-au rămas pustii, deoarece copacii sunt înconjuraţi de o mulţime de frunze 
multicolore. Pe lângă toate acestea, se mai aude şi murmurul izvorului din 
mijlocul pădurii.

   Regina Toamnă este zglobie şi aurie, asemenea unui chihlimbar, harnică 
şi darnică precum e furnica sau albina, căci ea ne umple hambarele în fiecare 
an cu toate bunătăţile ei.

(text adaptat)

Ce tablou a pictat regina Toamnă? Ce culori predomină  în peisajul ei? 
Cu cine e comparată  toamna?
Ce emoţii vă trezeşte această lectură?
Realizaţi un desen, folosind culorile  împrumutate 
de la Toamna-pictoriţă.

1
2
3
4
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Piţigoii
Piţigoi, piţigoi,
Nu mai treci şi pe la noi?
Umbli prin copaci streini
Şi te văd pe la vecini.
Aveam două rândunele
Şi-au plecat din cuib şi ele.
Vă feriţi de prispa mea,
Parcă v-am făcut ceva,
Pe când eu, mereu, deştept,
Toata noaptea vă aştept,
Toată ziua, toată  vara,
Să v-ascult ciupind vioara.
Piţigoi, mă simt sortit
Să mă ştiu tot părăsit.
                  (Tudor Arghezi)

Piţigoi: pasăre sedentară mică şi vioaie, cu 
pene negre pe piept, albastru-verzui şi cenuşii 
pe spate, galbene pe pântece.

Prispă: un fel de terasă îngustă înălţată de-a 
lungul peretelui din faţă la casele ţărăneşti.

Piatra piţigoiului
A fost demult o toamnă dulce şi lungă. Păsările călătoare ajunseră cu 

bine în ţările calde. Unele dintre ele începuseră să îmbătrânească. Acestea 
se gândeau că n-o să mai aibă putere să se întoarcă. Atunci au ţinut sfat. 
Au hotărât să zidească un palat. Odată, pe când zbura pe la fereastra unei 
împărătese, un piţigoi văzu la inelul acesteia o piatră frumoasă. Aceasta era 
fermecată. Piţigoiul a luat piatra pe furiş şi a zburat cu ea la palatul păsărilor. 
Pe loc, toate păsările au întinerit.

De atunci, palatul a rămas gol, pentru că păsările nu mai îmbătrânesc şi 
se întorc în fiecare primăvară.

(Tudor Arghezi)

DEX
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                      Au ţinut sfat: au vorbit, s-au sfătuit.

În ce anotimp se petrece acţiunea?
De ce păsările călătoare pleacă în timpul toamnei?
De ce s-au hotărât păsările să zidească un palat?
Ce a luat piţigoiul de la împărăteasă?
Cum le-a ajutat păsărilor piatra fermecată?
De ce palatul păsărilor a rămas pustiu?

Ghici:
Au plecat spre ţări cu soare
Păsările călătoare,
Căci la noi e frig şi plouă.
Vântul bate cu putere
Frunzele-au căzut şi ele.
În cămară adunate
Stau la sfat fructele coapte
Nu este greu de ghicit,
Ce anotimp a sosit?  
                            (Toamna)
  Citiţi şi aflaţi mai mult!
Ciocănitorile nu migrează, ci rămân în aceleaşi locuri în toate anotimpurile. 

Aceste păsări trăiesc aproape tot timpul în arbori, coborând rar pe pământ. 
Unele ciocănitori mai „aterizează” pe sol pentru a se hrăni cu furnici.

Vrăbiile trăiesc absolut oriunde sunt oameni: din minele de cărbune până 
pe terasele de la ultimele etaje ale unor zgârie-nori. Trăiesc în grupuri şi sunt 
gălăgioase.

Printre cele mai mâncăcioase păsări se numără piţigoiul, care consumă 
zilnic 90 de omizi şi cam l000 de ouă de insecte.

Despre sticlete se spune că, fiind ultimul care a apărut, ar fi rămas nevopsit 
dacă Dumnezeu nu şi-ar fi şters condeiele de penele lui (i se terminaseră lui 
Dumnezeu culorile, zugrăvind celelalte păsări).

DEX
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Toamna

Văl de brumă argintie
Mi-a împodobit grădina, 
Firelor de lămâiţă
Li se uscă rădăcina.

Peste creştet de dumbravă
Norii suri îşi poartă plumbul,
Cu podoaba zdrenţuită 
Tremură pe câmp porumbul.

Şi cum de la miazănoapte
Vine vântul fără milă,
De pe vârful şurii noastre 
Smulge-n zbor câte-o şindrilă.
                       (Octavian Goga)

Uscă: usucă.
Suri: cenuşii.
Plumb: metal de culoare cenuşie.
Şură: construcţie unde se adăpostesc vitele.
Şindrilă: scândurică de brad folosită la 
acoperitul caselor.
   

Ce anotimp descrie poetul?
Cum a fost împodobită grădina de către brumă?
Cum sunt  norii?
De ce tremură pe camp  porumbul?
Ce emoţii vă trezeşte  poezia? 

DEX
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A căzut întâia brumă

A căzut întâia brumă
Şi-au rămas copacii goi.
Toamna trena şi-o adună -
Vrea să plece de la noi.

Pleacă toamna, iarna vine!
Nu-i nimic, ne pare bine.
Peste frunze vor cadea
Fulgii albi, fulgii de nea.

Crizantemele-s brumate,
Toate florile-ngheţate,
Dimineaţa-i ceaţă, rece,
Vine iarna, toamna trece.

Şi pădurea-i supărată -
Şi-a pierdut podoaba toată.
Cântăreţii îi plecară,
Vor veni la primăvară.
                (Niculina Mureşan)

Trenă: mantie, voal.

Ce perioadă a toamnei e descrisă  în poezie? Argumentaţi, folosind 
expresii din text.
Ce ne aduce sfârşitul toamnei?
De ce eroul liric nu e supărat de plecarea  toamnei?
De ce e tristă pădurea?
Descrieţi o dimineaţă  de toamnă.

DEX
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Ce te legeni...

– „Ce te legeni, codrule, 
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?”
– „De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă –
Cântăreţii mii alungă;
Bate vântul dintr-o parte –
Iarna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele 
Trec în stoluri rândurele,
Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.
Şi se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Şi se duc ca clipele,
Scuturând aripile,
Şi mă lasă pustiit,
Vestejit şi amorţit
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el!”
               (Mihai Eminescu)

Ce ştiţi despre autorul acestei poezii?
Ce anotimp este descris în poezie?  
Cum este codrul toamna?
Cum înţelegeţi expresia „Rămân numai cu dorul”?
Citiţi poezia cu un ton potrivit stării sufleteşti  exprimate în ea.
Memoraţi  versurile.
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Toamna ţesătoare

Toamna mândră, harnică          Ş-au rămas, sărmana, goală,
Şi de bunuri darnică                      Pe când viforul se scoală
A-mpărţit a ei comori:                      Aducând gerul de an!...
Frunza-i dat-au vântului,          Ce-a să facă ea la iarnă?
Iar roada pământului                      Norii vin ca să aştearnă
Dat-o-au la muncitori.                      Pe câmpii un lung troian.
Dat-au in pentru ştergare                 Vai de ea!... Ce-a să devie
Şi porumb pentru coşare                 Sub cumplita vijelie
Plin de ţinte aurii,                     Care suflă oţărât
Şi toţi strugurii din vie                      Peste văile uscate,
Pentru dalba veselie                      Peste apele-ngheţate,
De la nunţi şi cumătrii.                      Peste codrul desfrunzit?
Dat-au încă pentru coasă                Dar nu-i pasă!... Cât e soare
larba-i verde şi frumoasă           Toamna, mândră ţesătoare,
Care-n mai au înflorit,                      Pune furca-n brâul ei,
Ş-a ei păsări cântătoare,          Ca să toarcă şi să ţese
Ş-a ei şiruri de cocoare          Pânză lată-n iţe  dese
Tainicului Răsărit.                      De-nvelit umerii săi...
                                                                           (Vasile Alecsandri)

Coşare: hornuri, prin care iese fumul din sobe.

Ce imagine v-a creat lectura acestei poezii?
Cu ce calităţi e înzestrată toamna în poezie?
Cum înţelegeţi versurile:
Pune furca-n brâul ei,
Ca să toarcă şi să ţese
Pânză lată-n iţe  dese                                                                                      
De-nvelit umerii săi...
Memoraţi un fragment care vă place cel mai mult.
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Încă-i toamnă...

Scuturând din păr zăpadă, 
Iarna, pe neprins de veste,
A sosit în plină toamnă; 
E ograda ca-n poveste.

Dar o ploaie zăpăcită
A şi colorat zăpada.
Ca o foaie mâzgălită
E acum toată ograda.

Azorică, revoltat,
Latră-ntruna: 
– Ploaie caldă,
De ce oare-ai desenat
Pete negre pe zăpadă?

Şterge petele mai iute,
Vreau să plec la săniuş!
– Nu se poate, e devreme,
Încă-i toamnă, căţeluş...

Despre ce anotimp se vorbeşte în poezie?       
Explicaţi îmbinările: „în plină toamnă”, „o ploaie zăpăcită”, „Ca o foaie 
mâzgălită / E acum toată ograda”.
Cine este Azorică?                                                                                                    
De ce copiii încă nu pot pleca la săniuş?
Alcătuiţi o compunere orală „Visul meu de iarnă”.

Bradul
Toamna era pe sfârşite. Păsările călătoare plecaseră deja. A rămas numai 

una mică. Ea avea o aripă ruptă şi nu putea să zboare.
Speriată de frigul de afară, mica pasăre s-a dus în pădure să ceară ajutor 

de la arbori. Ea îi întrebă cu glas duios:
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– Lăsaţi-mă să trăiesc între ramurile voastre până se va face vremea 
bună. Vă rog!…

– Nu pot! îi răspunse fagul. Mi-e destul de greu că port povara ramurilor 
mele.

– Nici eu nu pot! zise stejarul. Mă tem că-mi vei mânca ghinda.  Du-te în 
altă parte!

– Nici eu nu te primesc, drăguţă, fiindcă nu adăpostesc niciodată străini!  
spuse salcia cu nepăsare.

Tot cam în felul acesta o goniră şi ceilalţi arbori ai pădurii.
Iată, însă, că o zări bradul şi îi zise:
– Unde te duci, păsărică amărâtă?
– Nu ştiu încotro s-o apuc. Arborii nu vor să mă primească, iar eu nu pot să 

zbor mai departe, pentru că am aripa frântă. Toţi au uitat cum le ciuguleam 
omizile astă-vară.

– Vino la mine! Te voi adăposti între ramurile mele. Şi îi făcu culcuş din 
cetină verde.

Într-o noapte, un vânt năprasnic de iarnă începu să sufle peste pădure. 
Smulgea cu duşmănie ultimele frunze de pe crengile arborilor.

– Pot să scutur şi frunzele bradului? grăi el către Moş-Crivăţ, împăratul 
vânturilor.

– Nu! De el să nu te atingi. A fost mărinimos cu mica pasăre. Trebuie să 
avem şi noi milă de el.

De atunci bradul îşi păstrează frunzele verzi vara şi iarna.
(Legendă populară)

  
Când şi unde se petrece aţiunea?
Din ce cauză mica păsărică n-a zburat în ţările calde?
Cum s-au comportat cu ea copacii din pădure?
Cum îl răsplăteşte Moş Crivăţ  pe bradul mărinimos?
Selectaţi sinonimele cuvintelor evidenţiate: 
(o) goniră – (o) alungară, (o) alergară, (o) izgoniră, (o) izbiră, (o) găsiră, 
(o) primiră, (o) aşteaptă.
amărâtă – mâhnită, amară, necăjită, amăruie, amarnică, supărată,  
aşteptată, vestită.
duios – iubitor, vesel, blând, jalnic, trist, dulce, tăios.

1
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Capitolul III
Familia mea

Bine e la noi acasă

Bine e la noi acasă!
Nu e lume mai frumoasă
Cum e cuibul părintesc,
Unde eu trăiesc şi cresc.
Tată, mamă şi bunici,
Eu şi frăţiorii mici,
Toţi, aici, suntem uniţi,
Bucuroşi şi fericiţi!
Casa mea şi-n somn o ştiu,
Orice colţ pot să-l descriu.
Când păşesc al casei prag,
Tot ce văd în ea mi-e drag.
Parcă dintr-un basm vrăjit,
Toate-mi spun: „Bine-ai venit!”
                  (Emilia Căldăraru)

E bine şă ştii…
La gospodarul bun în casă-i armonie. Armonia e atunci când este 

bunăstare, confort, fiecare ştie ce şi când să facă, cine de cine trebuie să 
asculte, să poarte respect, pentru ce poartă răspundere în faţa familiei. Totul 
se face, se îndeplineşte cum se cuvine, conform unor anumite cerinţe şi 
reguli. Dacă se întâmplă ceva neprevăzut, cei mai mari din familie, sau chiar 
familia întreagă, se sfătuiesc ce să facă şi cum să procedeze.
    

Confort: totalitatea condiţiilor materiale care asigură o 
existenţă civilizată, plăcută, comodă şi igienică.

Numiţi membrii familiei voastre?
Ce sarcină vă revine vouă în familie?
Când o familie e fericită?

2525
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Mama

Primul zâmbet — rază pură, 
Primul drag cuvânt rostit, 
Primul geamăt şi arsură, 
Primul dinte răsărit;
Toate mamei le aducem —
Şi dureri şi zâmbet dulce!

Prima foaie desenată
Şi întâia albăstrea,
Degetul julit c-o daltă,
Notă bună, notă rea;
Toate mamei le aducem —
Şi dureri şi zâmbet dulce!

Şi sărutul cald pe frunte,
Şi jumatea unui măr, 
Şi chiar zilele cărunte 
Strălucind la ea în păr;
Toate mamei le aducem —
Şi dureri şi zâmbet dulce!
                  (Grigore  Vieru)

Despre cine se vorbeşte în această poezie?
Cum înţelegeţi îmbinările de cuvinte: zâmbet dulce, sărut cald?
Explicaţi sensul propoziţiei: „ Zilele cărunte strălucesc la ea în păr ”.  Ce a vrut 
să ne comunice poetul?

Darul

Într-o zi Guguţă s-a pomenit că are şapte copeici. Şi unde pune banii în 
cel mai adânc buzunar şi nu umblă la ei trei zile. Poate vor scoate copeicile 
puişori de bani. Când colo a găsit lângă banii bătrâni numai o ţintă. Sora lui, 
Dica, i-a spus, că nici în buzunarul ei monetele nu fac puişori. Dar buzunarul 
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tatei nu era acasă.
Bătea la uşă o sărbătoare mare, 

de care e una pe an, când bărbaţii 
trebuie să facă daruri.

Guguţă a fost primul dintre 
bărbaţii satului, care a pornit după 
cumpărături. Cum ieşea pe portiţă, 
bibi! — o „Volga” pe drum.

– Iii! se opreşte omuleţul. Am 
să-i iau mamei o maşină, că o dor 
picioarele, cât umblă prin ogradă. 
Şofer o să fiu eu...

Şi o ia spre magazin. Acolo dă de 
o maşină cât un papuc de-al lui de 
mare. Băiatul îşi împinge cuşma pe 
ceafă şi întreabă:

– Dar o maşină în care să încapă 
şi şoferul nu aveţi?

– Nu, dă din cap vânzătoarea.
„Aa, d-apoi că nici n-ai putea s-o scoţi din magazin, că uşa e strâmtă...” se 

întristează omuleţul. Când vede aşa ceva, Guguţă cumpără un bumb. Îi mai 
rămăseseră acolo nişte copeici şi a hotărât să-i caute mamei o rochie. Dar 
să fie numaidecât albastră, că mama are ochi albaştri. N-a găsit o rochie ca 
ochii mamei. Mai umblă Guguţă prin magazin, că are bani. Iaca dă de nişte 
pantofi cu călcâiul de-o jumătate de arşin.

– Îi iau. Am s-o fac pe mama mai înaltă, ca să ajungă fără taburet la 
frânghia cu albituri.

A vrut de acum să-i ceară de la vânzătoare. Când colo nu ştia măsura. S-a 
întors Guguţă într-un suflet acasă şi a căutat un pantof vechi de-al mamei.

– Nu-i treabă, îşi zice băiatul. Dacă i-a crescut piciorul de atunci?!
Seara Guguţă a aşteptat până s-a culcat mama...
Cum a adormit, Guguţă hai să măsoare piciorui mamei. A doua zi, 

dezdedimineaţă, vânzătoarea dă de Guguţă în uşa magazinului. Când i-a 
măsurat cu aţa, pantofii ceia erau numai buni pentru mama. Atunci a scos   
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cele trei copeici şi le-a pus pe tejghea.
Aşteaptă, aşteaptă, dar vânzătoarea nu-l ia în seamă. Tuşeşte, se 

scarpină la o ureche, la alta, mai numără o dată banii. Vânzătoarea însă nu-i 
dă pantofii...

Dacă te-ai fi întâmplat prin părţile celea, l-ai fi întâlnit pe Guguţă ieşind din 
sat. Haide-hai prin mijlocul drumului, până i s-a ascuns cuşma ţuguiată după 
deal ca să rămână acolo până hăt după amiază.

Apoi l-au văzut oamenii coborând dealul cu un bucheţel de ghiocei.
Papucii i se făcuseră grei şi cuşma, de obosită şi flămândă ce era, i se 

clătina pe cap.
Dar Guguţă era mai voinic decât papucii şi cuşma...

(Spiridon Vangheli)

Care era dorinţa lui Guguţă?
Ce necazuri a avut de îndurat Guguţă?
Cum venea Guguţă din pădure?
Cum înţelegeţi expresiile: papucii i se făcuseră grei, cuşma, de obosită 
şi flămândă ce era, i se clătina pe cap…?
Alcătuiţi un final pentru această povestire.

  Rugăciune
Marire Ție, Doamne Sfinte, 
Că mi-ai dat viața „o comoară”
Mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte
Și toate câte mă-nconjoară.

Să fiu mereu iubit de Tine
Eu voi munci din răsputere, 
Mereu voi face numai bine
Și voi fi numai mângâiere.

Voi înflori prin fapte bune
Așa cum înfloreşte mărul
Și-n toată vorba mea voi spune
De-a pururi numai adevărul.
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Cu toți copiii voi fi frate
Și nu voi ști ce este ura.
Spre clevetiri și nedreptate
Eu, Doamne, n-oi deschide gura.

Flămândului s-astâmpăr chinul
Voi frânge pâinea mea în două,
Voi fi curat precum e crinul
Scăldat în boabele de rouă.

Cu milă inima-mi va bate
Și voi iubi cu milă sfântă
Pe orișicare vietate
Ce-n lumea asta nu cuvântă.

Așa mă leg, cu dor fierbinte, 
Să-mi fie fapta și cuvântul
Și-așa ajută-mi, Doamne Sfinte, 
Cum îmi voi ține legământul.

                                 (Vasile Militaru)

Citiţi expresiv rugăciunea.
Memoraţi un fragment din poezie.

Cerbul cu stea în frunte 
A fost odată, într-o pădure, 
Un moș bătrân cu baba lui ...
Trăiau săraci ca vai-de-lume, 
În adâncimea codrului.

Moșul n-aștepta nimica 
Și numai moartea o dorea,
Dar baba ar fi vrut sa aibă 
Un suflet tânăr lângă ea.

1
2

2929



30

 „Să fie un copil cuminte, 
Un cățeluș sau un pisoi,
Că vreau s-aud și eu cum suflă 
O altă viață lângă noi.”

Așa ofta săraca babă, 
Dar moșul nu mai vrea nimic:
„Ce-mi trebuie o grijă nouă? 
Sunt prea bătrân și prea calic.”

Dar domnul se-ndură de babă 
Și-un pui de cerb i-a dăruit.
Un pui de cerb, cu stea în frunte, 
Gonit din codru si rănit.

Săgeata-i străpunsese gâtul - 
Din rană sângele-i curgea
Și lacrimi mari picau din ochii 
Frumoși, rotunzi ca o mărgea.

L-a sărutat pe frunte moșul, 
Miloasa babă l-a spălat,
L-au îngrijit cu grijă mare 
Și cerbul mi l-au vindecat.

Întinereau văzând cu ochii 
Moșneagul și cu baba lui –
Și se făcuse luminoasă 
Întunecimea codrului.

Dar într-o zi trecu pe-acolo 
Feciorul unui împărat
Cu ceata de curteni, cu arcuri 
Și cu ogarii la vânat.
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„Dă-mi mie cerbul tău, bătrâne, 
Îţi dau pe el tot ce dorești”
„Nu pot, chiar de mi-ai da pe dânsul 
Comorile împărătești”.

„Te duc la curtea mea, moșnege, 
Cu baba ta, vă fac boieri.
Dă-mi cerbul tău cu stea în frunte 
Și-ți dau și cinste, și averi”.

„Nu-mi trebuie averi și cinste,
Sunt prea bătrân să le primesc;
Dar dacă vrea să vină cerbul,
Eu bucuros vi-l dăruiesc”.

Atunci, minune fără seamăn,
Întreaga lume ce văzu?
Văzu cum cerbul dă din coarne
De parc-ar spune: „Nu vreau, nu!

Nu vreau să vin la curtea voastră,
(Deodată cerbul a vorbit).
Tu mă dorești ca o podoabă,
Ei, sufletul mi l-au dorit.

Tu m-ai rănit la vânătoare,
Ei rănile mi le-au legat.
În strălucirea curții tale
Eu m-aș simți încătușat”.

Plecă, pe gânduri, voievodul
Și se gândea că nu-i de-ajuns
Să fii bogat, temut și veșnic
De măreția ta pătruns.
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Mai trebuie să ai un suflet
Milos și bun, și iubitor,
De vrei să fii iubit de oameni
Și de podoaba codrilor.
                      (Vasile Militaru)

Numiţi eroii principali din poezie. Faceţi o caracteristică a lor.
De ce bătrânii n-au vrut să se despartă de cerb?
Ce învăţătură ne dă această operă?

Şase pui şi-o biată mamă

Mai demult, o rândunică avea-n 
cuibu-i șase pui
Și privea la ei sărmana, ca la 
chipul soarelui.
De cu zori pornea – săgeată – 
căutând, pe deal și văi, 
Hrană pentru puii săi.
Și-n iubirea-i nu odată
S-a culcat ea nemâncată, 
Dar destul de fericită că nu 
s-a-ntâmplat nicicând  
Dintre pui s-adoarmă vreunul ars de sete sau flămând, 
Nici n-a fost mai mândră mamă decât ea-ntre rândunici, 
Când văzu-ntr-o zi că puii se făcuseră voinici, 
Și n-a mai avut odihnă nici cât ai clipi sub soare, 
Până când, pe fiecare pui nu l-a-nvățat să zboare, 
Dar, când toţi puteau să plece încotro voiau sub slavă, 
Rândunica, istovită, a căzut în cuib bolnavă.
Și cu ochii plini de lacrimi țintă-n ochii fiecărui, 
Zise celor șase pui:
– Dragii mamii, eu de-aseară, simt în inimă un cui,
Aripile greu mă dor
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Și nici vorbă să mai zbor...
Dumnezeu mi-a dat putere, oricât am avut nevoi, 
Să găsesc într-una hrană pentru voi...
Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mamii, se cuvine,  
Mari cum v-a făcut măicuța, să-ngrijiți și voi de mine.
Și ca nimeni dintre puii-mi să nu simtă că mi-e rob, 
Fiecare să-mi aduceţi, zilnic, numai câte-un bob;
Ale voastre şase boabe milostive mă vor ține
Până când o să vrea cerul să mă facă iaraşi bine...
Ascultând cuvântul mamei, au zburat cei șase pui
Și-au adus, vreo șase zile, fiecare bobul lui...
Mai departe, însă, puii, beți de-al slăvilor înalt, 
Fiecare-având nădejdea că-i va duce celălalt, 
N-a mai dus niciunul bobul și, uitată, mucenică, 
A murit atunci de foame cea mai sfântă rândunică.
A rămas apoi povestea tristă, neluată-n seamă, 
Orișicui ai sta s-o spui, 
Că o mamă își hrănește șase, opt sau zece pui, 
Însă zece pui, adesea, nu pot toţi hrăni o mamă.
                                                      (Vasile Militaru)

Ce emoții v-a trezit această poezie? 
Cum o puteţi caracteriza pe rândunica-mamă? Dar pe puii ei?
Ce mesaj a vrut să ne transmită poetul?
Citiți expresiv poezia. Redaţi-i oral conținutul.

Cheile
Miţu şi Băruţu au mai crescut şi încep să comploteze. Sunt curioşi să afle 

ce se ascunde prin dulapuri. Numai că totul este încuiat.
Odată, Băruţu a găsit uşa unui dulap deschisă. A strigat la Miţu. Au adus 

scaune. S-au suit pe ele, dar au dat de cutii încuiate.
Deodată, s-a auzit un zgomot. Dulapul s-a răsturnat peste copii.
Tătuţu, măicuţa şi unchiul Sesis au apărut imediat.
– Nu vă pedepsim, a intervenit unchiul Sesis. Am hotărât să vă dăm cheile 

de la toate dulapurile. Voi veţi pregăti mâncare, veţi câştiga parale, 
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veţi întinde masa. Tătuţu şi măicuţa se vor juca.
  Miţu şi Băruţu se uitau nedumeriţi.

A complota: a se înţelege în secret.
A interveni: a se amesteca în discuţie.
Parale: bani.
Nedumeriţi: miraţi.

Cine erau Miţu şi Băruţu?
Ce decizie au luat într-o zi cei doi copii?
Ce au păţit băieţii?
Care a fost reacţia membrilor familiei la fapta copiilor?
Citiţi fragmentul în care este prezentată hotărârea familiei.
Ordonaţi enunţurile, potrivit desfăşurării acţiunii:
• Familia discută cu Miţu şi Băruţu.
• Copiii aduc scaune la dulap.
• Dulapul se răstoarnă.
• Miţu si Băruţu încep să comploteze.
Cum credeţi, este demnă de urmat fapta acestor doi copii? 

Semnele vremii
–  Azi va fi vreme frumoasă, zice bunicul.
– De unde ştii, bunicule? 

întreabă Anişoara.
– Noaptea a căzut multă 

rouă, îi explică bunicul, fumul 
uite că urcă drept în sus. 
Rândunelele zboară sus de tot. 
Asta înseamnă, că vremea va fi 
frumoasă.

– Şi eu ştiam că vremea va fi 
bună, zice Anişoara. Pentru că 
eşti vesel, bunicule. Tu eşti trist 
numai atunci, când vremea e 
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rea. Eu ştiu de ce eşti trist atunci, bunicule. Pentru că te doare piciorul rănit 
în război.

– Adevărat, zice bunicul. Dacă mă doare piciorul, înseamnă că vremea va 
fi mohorâtă. Semnul acesta, fetiţo, n-aş vrea să-l aibă nimeni, nicicând. Sunt 
alte semne după care poţi cunoaşte vremea a ploaie: pe cer se mişcă norii, 
fumul se întinde la suprafaţa pământului, pe înserate vântul se înteţeşte, 
florile caprifoiului au un miros puternic înainte de ploaie, cocorii dansează, 
se adună în cerc, apoi unul sau doi ies la mijloc, învârtindu-se şi sărind pe 
picioarele lor lungi, iar cocorii ce stau în cerc bat din aripi în tactul dansului.

– Eu vreau să nu ploaie nicicând, bunicule! zice Anişoara. Ca să nu te 
doară piciorul.

Bunicul o mângâie pe creştet:
– Ploaie ne trebuie, fetiţa mea, ca pâinea să crească frumoasă, ca să 

crească copiii mari şi cuminţi.
                                                                                            (Grigore Vieru)

Povestiţi, cum află bunicul despre starea vremii.
Ce semne ale timpului mai cunoaşteţi?
Înlocuiţi cuvintele evidenţiate cu altele ce au sens opus:
vreme frumoasă —
cer înnourat —
miros puternic —
copii mari —

Turnul lui Ciuboţel
Ciuboţel  a sărit din pat, s-a încălţat şi tot o fugă la fermă. A visat că o vacă 

numai ce a păscut ochii mamei, crezând că-s două flori albastre. 
– Ma-a-mă! o cuprinde Ciuboţel şi-i sărută ochii unul câte unul. Apoi îi 

aduce din sat o pereche de ochelari:   
– Ascunde, mamă, ochii! o roagă băiatul.
Ningea...
Când s-a întors de la fermă, dorul a venit pe urmele lui înapoi acasă. Şi 

cum a intrat Ciuboţel în ogradă, i s-a făcut iar dor de mama.
– Tuca, uca, o? De ce eşti amărât? îl întreabă mătuşa Dalba.

1
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– Că-s mic şi nu pot s-o văd pe     
mama de acasă... Ia să fiu aşa 

de-nalt cât copacul cela, a? Aş 
umbla prin ogradă şi mama m-ar 
vedea de la fermă!

–  Nic, nic, u! Nu te fă aşa de 
lung! îl roagă mătuşa Dalba. Io, 
ci, bo! Mama va trebui să-ţi urce 
farfuria cu borş pe casă! Eca, meca. 
Ş-apoi, nourii o să-ţi încâlcească 
chica... Dudu, rudu, e. Pune-ţi o 
căciulă mare pe cap şi mama o să 
te vadă de acolo de unde-i ea.

– D-apoi, că şi eu vreau s-o văd!
Şi lui Ciuboţei îi vine un gând să scoale zidul, cât îi el de lung, în picioare. 

O să facă un turn în ogradă!
Hai atunci să aducă cu sania acasă băieţii de zăpadă de pe drumul care 

ducea la moară... Văzând că-i în de seară şi mai rămân mulţi, îi lua cu vorba 
şi ei ţup-ţup-ţup veneau singuri din urma lui...

Tata a găsit ograda plină de omuleţi albi, dar nu bănuia ce se pune la cale.
Seara Ciuboţel înhamă câinele la sanie şi-l trimite după pitic. Când a venit 

meşterul, băiatul încălzea un ceaun mare cu apă pentru ciamur.
– Bun, zice piticul şi îşi bagă barba în sân, ca să nu-i încurce în lucru.
Clădea piticul, dar ciamurul îl punea Ciuboţel. Băieţii de zăpadă lucrau şi 

ei:  cărau piatră...
Dimineaţa, când se dă la fereastră, tata rămâne înmărmurit. Da mama: —

Vă-hă-hă! Iaca se prăvale turnul! şi unde-l ia pe Ciuboţel în braţe cu aşternut 
cu tot la fugă... Tata sprijină turnul cu un druc... Iaca se trezeşte şi Ciuboţel 
şi aleargă drept la turn.

– Nu vă temeţi, l-a clădit un meşter!
Oamenii bat cu pumnul în turn, dar el nici nu se clatină măcar. Într-adevăr, 

e clădit bine...
A trecut o zi – turnul stătea în picioare. A mai trecut una... A treia zi tata a 

făcut cu mâna lui scară de lemn până în vârf la turn, ca s-o vadă Ciuboţel pe 
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mama din ogradă, când i-a fi dor.
– D-apoi tu nici nu te-ai dat azi jos de pe turn, îi spune mama seara.
– Dacă mi-a fost toată ziua dor de tine!
Tata a făcut acoperiş la turn ca să nu-l ningă pe Ciuboţel. Sus nu-i era 

urât. Mai veneau aici şi copii din măhală să-şi vadă mamele.
                                                                                         (Spiridon Vangheli)

Ce este real şi ce este fantastic în această povestire?
Povestiţi despre bucuriile şi necazurile lui Ciuboţel.
Alcătuiţi planul de idei al acestui text.
Cum ar mai putea fi intitulată povestirea?

Flori-ceasornic

E noapte de vară. Aer curat, plin 
de miresme. Dorel s-a culcat cu 
bunicul afară, sub pom.

Bunicul ştie foarte multe. El ştie, 
bunăoară, că măcieşul îşi deschide 
florile la ora patru dimineaţa, că 
macul se trezeşte la ora cinci 
dimineaţa, iar zorelele se deschid la 
opt dimineaţa.

– Bunicule, să mă scoli dimineaţă tare. Înainte de opt.
E dimineaţă. S-au deschis demult zorelele. Bunicul nu se îndură să-şi 

trezească nepotul. S-au trezit zorile. Cântă păsări în pom. Dorel se scoală.
– Bunicule, de ce nu m-ai trezit? 
– Am adormit, nepoţele. Florile-ceasornic n-au sonerie şi eu nu mă pot 

trezi, fără să-mi sune.
(Grigore Vieru)

Ce aţi aflat nou, citind acest text?
Ce i-a răspuns bunelul nepotului său când l-a întrebat de ce nu l-a trezit?         
De ce bătrânul a zâmbit şiret?
Explicaţi titlul acestei povestiri.
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Şireata

Viorica, fata mamei 
Cea cuminte şi curată,
Şi-a făcut, mâncând cireşe,
Pe furiş, pe şorţ, o pată…

Şi-acum stă-ntr-un colţ şi plânge:
„Doctorul e vinovat,
Şi c-o să mă certe mama,
Şi că şorţul l-am pătat!”

Mama intră-ncet pe uşă;
Ea tresare şi-ntinzând
Mâinile deasupra petei,
Plânge-ntruna suspinând.

– De ce plangi, fetiţa mamei?
– Plâng că doctorul ţi-a spus
Să nu-mi dai deloc cireşe,
Şi tu în dulap le-ai pus…

– Şi tu plângi din lăcomie?
Ce  ruşine!…
– Să mă ierţi!…
– Bine, dar să fii cuminte…
– Nici de şorţ nu mă mai cerţi?
– Care şorţ? întreabă mama…
– Uite, ăsta: l-am pătat;
Lăcomia pentru care
Chiar acuma m-ai iertat.
                     (Elena Farago)
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De ce poezia e intitulată „Şireata”? 
Sunteţi de acord cu autorul când zice:
„Viorica, fata mamei 
Cea cuminte şi curată…”?
Povestiţi în cinci-şase enunţuri întâmplarea din poezie.
Exprimaţi gândul principal al poeziei, folosind următoarele proverbe:
„Lacomul cu puţin nu se mulţumeşte”.
„Lăcomia pierde omenia”.
„Lacomului, cât să-i dai, el nu zice ba”.

             Gospodina
Greu e când eşti gospodină!
Uite, eu, cât sunt de mică,
Iute-s ca o rândunică,
Harnică-s ca o albină.

Cum mă scol, cobor în grabă
Colivia din perete,
Să dau boabe la sticlete,
Că-i un cântăreţ de treabă.

Vreme multă nu-mi rămâne;
Pisicuţa, de cu noapte,
Miaună şi-mi cere lapte –
Iar Grivei îmi cere pâine.

Învăţ  lecţiile toate
La citit, la socoteală –
Că doar n-o să plec la şcoală
Fără lecţii învăţate!

Cu păpuşa-i alt bucluc!
Din şindrilă şi din beţe, 
Trebuie să-i fac pătuc
După sobă, să nu-ngheţe.
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Uf, ce mare-i bucuria
Când sunt gata toate-n pripă!
 Nu stau locului o clipă…
 Tare-i grea gospodăria! 

                                                          (Otilia Cazimir)

Şindrilă: scândurică de brad îngustă şi 
subţirică, care serveşte la acoperitul  caselor.
În pripă: în grabă, repede.

Găsiţi în text cuvintele ce demonstrează că fetiţa e o adevărată gospodină.
Explicaţi proverbul: „Omului cu stăruinţă, toate îi sunt cu putinţă”.
Exprimaţi gândul principal al poeziei printr-o zicătoare.
Memoraţi poezia.

Are mama o fetiţă
Are mama o fetiţă,
Cu ochi mari, cu gură mică,
Fruntea ca o poieniţă,
Genele de rândunică,
Şi pe-obraz – o aluniţă,
Dar are ceva ce-i strică:
Îi e părul ciufulit,
Parcă s-au jucat în el,
Până când au obosit,
Trei motani şi-un şoricel,
Şi-un arici foarte grăbit.
O, ce bine i-ar şedea
Dacă şi l-ar pieptăna.

Selectaţi din poezie cuvinte ce descriu chipul eroinei principale.
Ce diferenţă este între fetiţa din această poezie şi fetiţa din poezia „Gospodina”?
Povestiţi, cum păstraţi curăţenia în odaia voastră şi cum respectaţi regimul zilei? 
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 E bine şă ştii…
„Curăţenia este mama sănătăţii”, spune un proverb, nu doar a sănătăţii 

noastre, a oamenilor, ci şi a întregii planete, iar sănătatea noastră depinde 
de sănătatea planetei.

M-a crescut mama

M-a crescut mama în poală
Din leagăn până la școală.
Zile-ntregi și nopți de-a rândul
Mi-a vegheat somnul și gândul.
M-a-nvățat să gânguresc,
Să zic mama, să zâmbesc.
M-a-nvățat apoi, prin casă,
Primii pași până la masă.
M-a-nvățat să nu m-alint,
M-a învățat să nu mint,
Să nu știu ce este frica;
Toate m-a-nvățat mămica.
Mamă bună, mamă dragă,
Te-oi iubi o viață-ntreagă
Pentru tot ce ai făcut,
Pentru că tu m-ai crescut!

Cum s-ar mai putea intitula această poezie?
Ce importanţă are mama în viaţa fiecărui copil?
Citiţi versurile în care sunt prezentate învăţăturile mamei.
Alcătuiţi o mică compunere pe tema „Chipul mamei mele”?
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CAPITOLUL IV
CE E RăU Şi CE E BiNE

Cei trei ursuleţi

 A fost o dată... Au fost trei ursuleţi. Pe cel mare îl chema Mândrilă, iar pe 
cei mici – Coadă-Scurtă şi Blană-Moale. Nici unul dintre ei nu aveau casă şi 
toată iarna tremurau de frig.

Într-o vară, Coadă-Scurtă şi Blană-Moale s-au hotărât să-şi construiască 
o casă. După ce au doborât un copac, au început să-l taie în bucăţi. În 
acea vreme, Mândrilă, fratele lor mai mare, se plimba fluierând prin pădure. 
Văzându-şi fraţii, deodată se opri. Coadă-Scurtă şi Blană-Moale încercau 
fiecare pe rând să ridice trunchiul greu.

– Ha, ha, ha! Neputincioşilor! râse Mândrilă. Să vă arăt eu cum se ridică 
un buştean. Şi-l ridică cu mare uşurinţă.

– Vino, Mândrilă, să lucrăm împreună! îl chemară cei doi ursuleţi.
Dar încrezutul Mândrilă plecă să-şi facă singur o locuinţă. Mai la deal găsi 

un copac gros din care voia să-şi taie scânduri.
– Da, acesta este pe măsura mea. Din câteva lovituri îl voi doborî, gândi 

Mândrilă.
Rămaşi singuri, cei doi ursuleţi chibzuiră cum să lucreze. Trecându-le prin 

minte să apuce amândoi deodată, izbutiră să ridice buşteanul. Bucuroşi, 
porniră să cânte:
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– Unde-i unul nu-i putere,
Unde-s doi puterea creşte!
Şi astfel duseră grinda acolo unde vroiau să-şi ridice casa. Îngropară stâlpi 

şi bătătoriră pământul în jur. Sub mâinile harnice ale ursuleţilor, casuţa se 
înălţa văzând cu ochii. Când fu aproape gata, cei doi ursuleţi tăiară ferestre 
luminoase.

În acest timp, Mândrilă se chinuia singur sa taie copacul. Fraţii mai mici 
veniră să-i dea o mâna de ajutor.

– Hei, Mândrilă, cum merge lucrul? îl întreabă Blană-Moale, în timp ce 
Coadă-Scurtă apucă pe furiş de cealaltă parte a ferăstrăului.

–  Bine, nu vezi, răspunse Mândrilă, încredinţat că trage singur de ferăstrău.
– Ha, ha, ha! râdeau prichindeii de păcăleala trasă îngâmfatului.
– Vino să lucrăm împreună!
– Nu! eu voi lucra singur, mai bine şi mai repede decât voi.
Frunzele care cădeau vesteau apropierea iernii. Mândrilă muncea singur 

fară spor. Casa lui, aşezată pe coasta dealului, se înălţa greu. În vale, însă, 
munca era pe sfârşite.

– Bine ar fi fost dacă ascultam sfatul ursuleţilor, se gândea Mândrilă.
Grinda nu vroia să i se supună şi porni să se rostogolească la vale, 

ameninţând să zdrobească noua locuinţă a ursuleţilor. 
– Orice s-ar întâmpla, trebuie să opresc grinda, hotărî Mândrilă. 
Ursuleţii îsi dădură seama, cu groază, că grinda le va dărâma căsuţa.
-– Nu vă fie frică! o prind eu, le strigă Mândrilă, încercând să-i liniştească. 

Încercările lui fură zădarnice.
Cei doi ursuleţi porniră într-un suflet să-şi salveze căsuţa. Înţepeniră bine o 

proptea în pământ. Buşteanul se izbi cu putere în proptea şi se opri. Ursuleţii 
răsuflară uşuraţi.

Recunoscându-şi greşeala, Mândrilă se apropie de fraţii mai mici cerând 
iertare. A doua zi, Mândrilă începu să lucreze împreună cu fraţii lui. Cu puteri 
sporite, ursuleţii terminară casa cât ai bate din palme, înainte de venirea 
iernii. Cuibăriţi în căsuţa lor din pădure, la adăpost de viscol şi ger, cei trei 
ursuleţi trăiră în înţelegere şi prietenie.

Astfel, au trăit mulţi ani de-a rândul şi dacă ar mai fi, şi azi ar mai trăi.
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Buştean: trunchi de copac.
Grindă: bârnă groasă de lemn folosită la 
asigurarea rezistenţei unei construcţii.

Despre cine se vorbeşte în povestioară?
Cum credeţi, e demn de urmat comportamentul fratelui mai mare?
Împarţiţi textul în fragmente.
Ordonaţi ideile principale, ţinând cont de ordinea desfăşurării acţiunii:

*Mândrilă cere iertare de la fraţii săi.
*Ursuleţii au hotărât să facă o casă.
*Mândrilă munceşte fără spor.
*Mâinile dibace ale celor doi urşi fac o casă bună.
*Cei trei fraţi trăiesc în bună înţelegere.

Ce legi ale moralei predomină în această operă. Argumentaţi-vă răspunsul 
Având ca model acest text, alcătuiţi şi voi o mică povestioară. 

  E bine şă ştii…
Prietenul adevărat este acel care te sfătuieşte de bine, nu acel care îţi 

laudă nebuniile.

Cei trei purceluşi

Au fost odată ca niciodată trei purceluşi care trăiau împreună cu părinţii 
lor. Deşi erau încă purceluşi, ei crescuseră îndeajuns ca să pornească în 
lume să-şi găsească norocul.

Au plecat ei de-acasă şi au mers ce au mers până când primul purceluş 
s-a simţit tare obosit. Tocmai atunci a trecut pe lângă ei un om cu o căruţă 
plină de fân, iar primul purceluş le-a zis fraţilor săi: „Eu mă opresc aici. Fânul 
este uşor şi moale ca să-mi fac o căsuţă cum îmi place”. Ceilalţi doi fraţi l-au 
îmbrăţişat şi au pornit iar la drum. La un moment dat, al dolea purceluş s-a 
simţit obosit şi văzând trecând pe lângă el un om cu căruţa plină de lemne, 
i-a spus fratelui său: „Lemnul acesta este numai bun pentru căsuţa mea. Eu 
mă opresc aici”. Al treilea purceluş şi-a continuat drumul până a ajuns la un 
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pietrar, care făcea piatră de construit. Purceluşul s-a gândit că piatra este 
cea mai potrivită ca să-şi facă o căsuţă rezistentă,  aşa cum era şi el.

Noaptea, în timp ce primul purceluş s-a aşezat confortabil în patul lui de 
fân, a auzit un zgomot afară. S-a uitat prin pereţii de paie ai căsuţei şi a 
început să tremure de frică, căci afară era un lup mare şi flămând. Lupul a 
început să-l roage pe purceluş să-i deschidă uşa, dar la refuzul purceluşului 
a tras aer puternic în piept şi a suflat peste căsuţă. Fânul a zburat în toate 
părţile, iar purceluşul, profitând de neatenţia lupului, a luat-o la fugă spre 
casa celui de-al doilea purceluş.

A doua seară, când cei doi fraţi stăteau la masă, au auzit zgomot afară.  
S-au uitat prin fereastra căsuţei de lemn şi s-au îngrozit când l-au văzut pe 
lupul cel mare şi flămând. Lupul a început să-i roage să deschidă uşa, dar 
la refuzul purceluşilor  a tras aer puternic în piept şi a suflat peste căsuţă. 
Căsuţa de lemn a rămas aproape neclintită. Dar când lupul a încercat şi a 
doua oară să sufle peste căsuţă, lemnele au zburat în toate părţile, iar cei 
doi purceluşi au profitat de neatenţia lupului şi au luat-o la fugă spre casa 
celui de-al treilea purceluş.

Seara următoare, cei trei fraţi îşi încălzeau picioarele la focul din sobă. Au 
auzit un zgomot afară şi s-au îngrozit de frică când l-au văzut pe lupul cel 
mare şi mai flămând ca niciodată. Lupul a început să-i roage să deschidă 
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uşa, dar la refuzul purceluşilor a tras aer puternic în piept şi a suflat peste 
căsuţă. Dar căsuţa nu s-a dărâmat. Lupul a încercat şi a doua, şi a treia 
oară, dar tot degeaba, căsuţa a continuat să rămână neclintită. Enervat 
peste măsură şi epuizat de atâta suflat, lupul s-a căţărat pe acoperişul casei 
şi şi-a dat drumul în căsuţă pe coş. Între timp, însă, purceluşii, văzând că 
n-au nici o scăpare, au pus pe foc un ceaun mare, plin cu apă. Când lupul 
s-a căţărat pe coş, apa era fierbinte, când a început să coboare de-a lungul 
coşului, apa clocotea, iar când a ajuns jos, a aterizat direct în ceaunul cu apă 
fiartă. Lupul, urlând de durere, a luat-o la fugă prin căsuţă şi apoi a ţâşnit prin 
perete direct spre pădure, de unde nu s-a mai întors niciodată.

Purceluşii, ştiindu-se în siguranţă de acum încolo, au construit o altă casă 
mai mare, cu pereţii din piatră, cu masă şi dulapul din lemn şi cu pături din 
fân moale. Era cea mai bună casă din lume şi ei au trăit în ea fericiţi pentru 
totdeauna.

Epuizat: sleit, slăbit de puteri.
Coş: aici: hogeag, horn.

Prin ce se aseamănă aceste două poveşti?
Prin ce se deosebesc relaţiile dintre fraţii purceluşi de cele dintre fraţii ursuleţi?
Ce învăţătură ne dă această povestioară?
Împărţiţi textul în fragmente.
Ordonaţi ideile principale, ţinând cont de ordinea desfăşurării acţiunii:

*Lupul distruge căsuţa de lemn.
*Purceluşii îşi fac câte o căsuţă..
*Căsuţa de fân e distrusă.
*Ce fericiţi sunt purceluşii!
*Purceii îl învaţă minte pe lup.

Găsiţi câte un cuvânt care să corespundă după sens următoarelor expresii: 
şi-a continuat drumul, a luat-o la fugă, a ajuns jos.

E bine şă ştii…
Şi cei slabi, dacă-s uniţi, devin puternici.
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Cum l-a păcalit Broscuţa pe Leu
A fost odată un Leu care domnea peste o pădure mare. Leul era fioros şi 

toate celelalte animale se temeau de el. În fiecare dimineaţă ele trebuiau 
să meargă să găsească de mâncare pentru Leu.  Apoi, trebuiau s-o ducă la 
grota lui la timp, pentru micul dejun.

Într-o dimineaţă Broscuţa s-a trezit foarte târziu. „Vai de mine”, îşi spuse 
ea. „N-am nimic de mâncare pentru Leu şi deja a trecut de micul dejun. Ce 
mă fac?”

Broscuţa s-a gândit şi s-a gândit. Ştia că trebuie să meargă la grota Leului. 
Dar dacă se ducea fără mâncare, el ar fi înghiţit-o pe ea în loc. Într-un final, 
i-a venit o idee. „Ştiu”, şi-a zis ea. „Îl voi păcali pe domnul Leu aşa de rău, 
încât va uita complet de acest mic dejun”. Şi hop, hop, hop a plecat spre 
grota Leului.

Leul stătea la intrare şi aştepta. „Ai întarziat, Broscuţo,” a răcnit el. „Şi 
unde-mi este mâncarea?”

„Vai, domnule Leu, un lucru teribil mi s-a întâmplat”, a spus Broscuţa. 
„Când am plecat dimineaţa de la baltă, un alt leu a sărit la mine şi mi-a luat 
mâncarea pe care ţi-o aduceam.”

„Cum? Un alt leu în pădure?” a răcnit Leul. 
„Oh, da! Are ochii mari şi galbeni, coama bogată şi dinţi ascuţiţi ca ai tăi” 

a spus Broscuţa. 
Leul a sărit în picioare şi i-a ordonat: „Du-mă imediat la balta ta, Broscuţă. 

Am să găsesc acel leu şi am sa-l alung!” Şi hop, hop, hop – înapoi spre baltă 
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a plecat Broscuţa cu Leul în urma ei. Când au ajuns, Broscuţa s-a prefăcut 
că se uită în toate părţile. „Nu văd acel leu niciunde,” a zis ea. „Probabil se 
ascunde pe fundul bălţii.” Leul s-a uitat jos în apă şi a văzut în ea faţa unui 
leu exact ca el, care îl privea. Avea ochii mari şi galbeni, coama bogată şi 
dinţi ascuţiţi precum ai lui. Bineînţeles, Leul se vedea reflectat în apă, dar el 
nu ştia de aceasta. A sărit la faţa care-l privea. PLEOSC! şi a nimerit exact 
în mijlocul bălţii!

Ah, cât de prost s-a simţit Leul. „Nu este nici un leu în baltă!” a strigat el. 
„Am fost păcălit!” Era atât de ruşinat, încât a ieşit din apă şi a luat-o la fugă 
cât a putut de repede.

Broscuţa era tare mulţumită de isprava ei. Păcăleala a funcţionat! Cu un 
zâmbet mare pe buze, s-a dus hop, hop, hop mai departe să le povestească 
şi celorlalte animale că Leul a plecat şi că de acum încolo vor putea trăi 
liniştite.

Grotă: peşteră.
Reflectat: oglindit.
A funcţionat: şi-a atins scopul.

Cum se purta leul cu animalele din pădure?
Ce a hotărât să facă broscuţa?
Cum a procedat leul păcălit?
Ce ne învaţă această povestire?

Cele patru piersici
(fragment)

  Un ţăran avea patru fii. Odată a vrut să-i încerce. Le-a dat băieţilor câte 
o piersică.

După un timp, a întrebat ce a făcut fiecare cu ea. 
Primul spuse că a mâncat piersica şi apoi a plantat sâmburele. Omul 

zâmbi, înţelegând că fiul lui va fi gospodar. 
Al doilea spuse că a aruncat sâmburele. Tatăl se întristă. 
Cel de-al treilea fecior vânduse piersica. Ţăranul îl sfătui să aibă grijă, că 
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nu toate sunt de vânzare în viaţă. La urmă, bătrânul îl întrebă pe mezin:
– A fost bună piersica?
– Nu ştiu. Prietenul meu este bolnav. Am ales să-i dau lui piersica. A fost 

tare bucuros.
Tatăl rosti lăcrimând:
– Vei fi om bun şi prieten adevărat!

(Poveste populară)

Mezin: fiul cel mai mic.
A rosti: a spune, a zice.

De ce ţăranul a hotărât să-şi pună la încercare fiii?
Cum a înţeles bătrânul că fiul cel mai mare va fi gospodar?
De ce tatăl s-a întristat la spusele celui de-al doilea fiu?
Ce sfat i-a dat celui de-al treilea fiu al său?
Ce a făcut mezinul cu piersica?
Ce a dovedit el prin fapta lui?
Ce învăţătură se desprinde din acest text?

Locul cel mai bun

Sandu şi Florin plecară să cumpere bilete la teatrul de păpuşi. Sandu fugi 
înainte, dădu la o parte pe cei din faţă şi spuse cu ifos casierei:

– Vreau cel mai bun loc la spectacolul de azi!
Casiera îl privi lung, stătu câteva clipe pe gânduri, apoi îi răspunse:
– Stai deoparte. Am să-ţi fac rost de un loc foarte bun.
După un timp, sosi şi Florin. Acesta îşi aşteptă rândul şi când ajunse la 

ghişeu, rosti politicos:
– Vă rog să-mi daţi un bilet la spectacolul de acum.
Casiera rupse două bilete, apoi îl chemă şi pe Sandu, căruia îi spuse:
– Uite, am găsit pentru dumneata cel mai bun loc. Ai să te aşezi lângă 

băieţelul acesta care ştie să vorbească frumos.
(Victor Sivetidis)

DEX
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ifos: înfumurare, mândrie.
ghişeu: ferestruică în uşa sau peretele 
unui birou, prin care casiera vinde bilete 
şi încasează banii.

De ce Sandu a alergat înaintea lui Florin la ghişeu?
Băiatul a primit imediat locul cerut?
Cum vă pare comportamentul lui Sandu?
Cum credeţi, locul primit de Sandu a fos cel mai bun?

Andrei şi piticul
A fost odată, ca niciodată… ca-n orice poveste.
A fost odată un băieţel pe care-l chema Andrei. Andrei era un copil ca toţi 

copiii: nici prea cuminte, nici prea neascultător, nici prea liniştit, dar nici prea 
neastâmpărat, ce mai, ca fiecare dintre voi.

Dar Andrei, de fire fiind puţin cam încăpăţânat, avea o mare problemă: 
nu voia nici în ruptul capului să spună cuvintele magice: „te rog”. În loc de 
„mamă, îmi dai te rog apă” spunea „mamă, dă-mi apă!”, în loc de „tată, mă 
ajuţi te rog să mă îmbrăc” spunea „tată, ajută-mă să mă îmbrac” şi tot aşa. 
Părinţii au încercat în fel şi chip să-l înveţe să spună aceste cuvinte minunate 
şi atât de simple – „te rog”. Nimeni nu ştia din ce motiv Andrei nu vrea să le 
rostească. Parcă s-ar fi certat cândva cu ele. Nimic nu reuşea să-l convingă.

Părinţii, ca orice părinţi. După multe încercări, deşi Andrei nu rostea 
cuvintele magice, făceau ce le cerea acesta.

Până într-o zi…
De dimineaţă Andrei fusese parcă mai neascultător ca niciodată. 

Neastâmpărat, obraznic, nimic nu-i era pe plac. Mama era foarte supărată 
pe el. La un moment dat, Andrei îi spuse:

– Mamă, mi-e foame, dă-mi de mâncare!
– Nu aşa se cere un lucru, îi răspunse mama. 
– Ştii bine că eu nu spun cuvintele magice.
– Atunci nu vei primi de mâncare.
Obişnuit că până la urmă i se va face pe plac, Andrei continuă să ceară de 

mâncare, în felul lui. Dar de data aceasta mama era hotărâtă:
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– Până nu spui „te rog” nu primeşti nimic.
Timpul trecea şi veni ora somnului de pranz. Cum Andrei era în continuare 

încăpăţânat, se culcă flămând. Şi începu să viseze.
Se făcea că părinţii nu-i mai îndeplineau nici o dorinţă. Stând aşa, supărat, 

apăru lângă el un pitic.
– De ce eşti supărat, Andrei?
– Părinţii mei nu-mi mai fac deloc pe plac. Dacă le cer să-mi dea ceva – 

nu-mi dau, dacă le cer să facă ceva pentru mine – nu fac. Sunt foarte supărat.
– Numai pentru atât, se miră piticul. Tu ştii că noi, piticii, avem puteri 

magice şi că suntem şi foarte buni prieteni cu copiii?
– Nu ştiam.
– Ei bine, aşa este. Şi ca să-ţi dovedesc, am sa te ajut, dar trebuie sa faci 

ce-ţi spun. Vrei?
– Da, cum să nu.
– Ascultă-mă bine. De câte ori vrei ca părinţii să facă ceva pentru tine, tu 

nu trebuie decât să-mi rosteşti numele. Eu te voi auzi oriunde aş fi şi atunci, 
mă voi face mic, mic, mic de tot, voi zbura lângă urechea lor şi le voi şopti 
să facă ce le ceri. Ei vor crede că vorbele mele sunt gândurile lor şi mă vor 
asculta. Simplu, nu?

– Foarte simplu. Îţi mulţumesc mult. Dar nu mi-ai spus cum te cheamă.
– A, da, uitasem. Numele meu este „Te rog”. Am plecat. La revedere şi nu 

uita că te voi ajuta întotdeauna.
Andrei se trezi din somn. Gândul îi era numai la prietenul lui din vis. Se 

gândi să-l încerce. Merse în bucătărie, unde se află mama sa şi-i spuse:
– Mamă, mi-e foame, îmi dai să mănânc? Şi imediat după aceea rosti 

numele piticului: „Te rog”.
Atunci se petrecu un lucru nemaipomenit. Mama stătu puţin cu sprâncenele 

ridicate şi foarte atentă, de parcă nu ştia ce se întâmplă. Andrei zâmbi. El 
ştia că prietenul său, pe care nu-l vedea de mic ce se făcuse, îi spunea 
mamei să-i dea de mâncare. Şi, într-adevăr, mama îi răspunse:

– Da, dragul meu.
„A mers. Am un prieten minunat”, gândi Andrei. După ce a mâncat totul a 

ieşit afară şi le-a povestit tuturor prietenilor despre piticul „Te rog”, prietenul 
lor. Bineînţeles, că toţi care aveau câteodată probleme ca cea a lui Andrei, 
l-au chemat pe pitic în ajutor. Iar piticul abia aştepta aceasta.   

De fiecare dată, se facea mic, mic, mic de tot, zbura lângă urechile 
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părinţilor, şi nu numai, şi le şoptea să facă ceea ce le cereau copiii 
(bineînţeles, că numai dacă acel lucru nu era peste puterile celor mari).                                                                                                                     
Nu credeţi, copii? Încercaţi şi voi!

Pâinea

Odată, demult, a fost în ţară o secetă cumplită. Soarele arsese totul pe 
câmp, prin grădini, prin livezi şi toată munca oamenilor a fost în zadar. Grâul, 
fructele şi legumele s-au uscat sub văpaia soarelui, iar oamenii au rămas 
fără mâncare.

Un om înstărit din Hârlău, cu suflet bun, a strâns copiii săraci şi le-a spus:
– Copii, în acest coş e câte o pâine pentru fiecare. Luaţi-vă pâinişoara 

până se va îndura bunul Dumnezeu să trimită zile mai bune.
Copiii năvăliră la coş. Fiecare voia să apuce pâinea mai mare. Apoi plecară 

fără să mulţumească.
Numai Irina stătea deoparte. Ea a luat pâinea cea mai mică rămasă în 

coş. Apoi, mulţumind omului, plecă acasă. 
A doua zi copiii se purtară la fel. Irina luă din coş o pâine pe jumătate cât 

a celorlalţi.
Acasă, ea dădu pâinea mamei sale. Aceasta o frânse în două şi…ce să 

vezi? Din ea căzură mulţi bani de argint.
– Du  banii înapoi, spuse mama, căci, desigur, din greşeală s-au strecurat 

în aluat.
Irina alergă şi întinse banii binefăcătorului. Acesta o privi lung, apoi spuse:
– Ia-ţi banii, fetiţo! Dinadins i-am pus în pâinea cea mică, pentru a-ţi răsplăti 

modestia şi cuminţenia. Să fii întotdeauna harnică, blândă şi nelacomă, căci   
într-o zi, ca pâinea aceasta, viaţa îţi va aduce bogăţii.

(I. M. Râureanu)

Citiţi textul. Aflaţi cu ajutorul dicţionarului sensul cuvintelor necunoscute.
Realizaţi planul simplu de idei al acestei opere.
Povestiţi întâmplările, folosind planul întocmit.
Numiţi personajele participante la acţiune.
Alcătuiţi o continuare a acestui subiect.
Cum credeţi, au ce învăţa ceilalţi copii de la Irina sau nu?
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Capitolul V
Iarna
Ninge

Ssst!… Măicuţa gerului,
Cu mânuţa îngheţată,
Bate-n poarta cerului
Şi întreabă supărată:

– Unde-s stelele de sus?
– Iaca, nu-s!
Vântul rău le-a scuturat
Şi le-mprăştie prin sat.

Uite una: s-a desprins
Dintr-o margine de nor
Şi coboară-ncetişor…
– Oare-a nins?

E un fulg şi-i cel dintâi
Şi aduce-n vânt ninsoare,
Drumuri albe peste văi,
Râs curat în ochii tăi,
Sănioare,
Zurgălăi…

                  (Otilia Cazimir)

Ce impresii crează lectura acestei poezii?
Ce perioadă a iernii e descrisă în poezie? Argumentaţi.
Cum înţelegeţi versurile?

Şi aduce-n vânt ninsoare,
Drumuri albe peste văi,
Râs curat în ochii tăi,
Sănioare,
Zurgălăi…
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Iarna

Totu-i alb în jur, cât vezi.                        Prin odăi miroase-a pâine,
Moi podoabe pomii-ncarcă             A fum cald şi amărui.
Şi visează sub zăpezi                        Zgreapţănă la uşă-un câine
Satele-adormite parcă.                        Să-şi primească partea lui.

Doamna iarnă-n goană trece                   Tata iese să mai pună
În căleşti de vijelii —                         Apă şi nutreţ la vacă;
Se turtesc pe geamul rece             Vine nins c-un fel de brumă
Nasuri cârne şi hazlii.                        Şi-n mustăţi cu promoroacă.
                                                                                       (Nicolae Labiş)

Ce emoţii vă trezeşte această poezie?  
De ce Iarna este numită de autor doamnă?
Realizaţi un desen pe tema „Iarna în sat”?
Memoraţi poezia.

Gerul
Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, 
Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, 
El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, 
Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat.
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Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri. 
Pune-n streşine la case o ghirlandă de cristaluri, 
Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri 
Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri.

                                                                  (Vasile Alecsandri)
  

Ce însuşiri îi atribuie poetul gerului? 
Cum înţelegeţi expresia „Pe feţe de copile înfloresc trandafiri”? 
Ce mai puteţi spune despre natura din timpul iernii? 
Scrieţi o mică compunere pe tema „Iarna în pădure”.

Omul de zăpadă

Sprijinit într-un toiag, 
Stă-n ogradă un moşneag. 
Poartă-n cap o oală veche 
Răsturnată pe-o ureche.

Ochii negri şi lucioşi 
Sunt cărbuni din vatră scoşi. 
Nu-i lipseşte nici lulea. 
Parcă pufăie din ea. 

Iar pe piept, perechi, perechi, 
Are moşul nasturi vechi 
Şi mai are un nas roş, 
Ca o creastă de cucoş.

Vatră: partea cuptorului unde se face focul   
pentru a pregăti mâncarea.
Lulea: obiect de fumat alcătuit dintr-o parte 
mai groasă cu scobitură în care se pune 
tutunul şi dintr-o ţeavă îndoită.
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Ghici: 
Este om, dar nu vorbeşte,
La căldură, se topeşte. 
Descoperiţi câteva trăsături omeneşti ale Omului de zăpadă.
Alcătuiţi un dialog imaginar cu Omul de zăpadă. 

La săniuş
La o săptămână după Crăciun,  

iarna a pus stăpânire peste sat. 
Casele par mai mici sub cojocul 
gros de zăpadă.

  Pe coasta înaltă şi largă din 
capătul satului au apărut copiii cu 
săniuţele. Unii chiuiau şi râdeau, 
alţii se supărau când sania se 
răsturna.

Vasilică şi Niculiţă s-au rugat mult de părinţi ca să-i lase la săniuş. Ajunşi 
pe coastă, se sfătuiră care să stea înainte.

– Să stea cel care conduce! zise un băiat mare. Aţi mai fost singuri la 
săniuş?

Cei doi nu răspunseră, se aşezară pe sanie şi porniră la vale.
Obrajii le ardeau de bucurie. Ochii le scânteiau. Au plecat acasă pe 

înserate.
(Ion Agârbiceanu)

A chiui: a ţipa.
A se sfătui: a se consulta.
A scănteia: a străluci.

Ce anotimp este prezentat în text?
De ce casele par mai mici iarna?
Unde merg copiii cu săniile?
Cum s-au simţit Vasilică şi Niculiţă la săniuş? 
Ce distracţii mai au copiii în timpul iernii?
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Saniuţa
Neaua peste tot s-a pus,
A venit iarna drăguţă,
Hai, copii, pe deal în sus
Să ne dăm cu săniuţa.

Câte unul, câte doi,
Ne suim în sănioară;
Fără cai şi fără boi
Săniuţa fuge, zboară.

Toţi sunt rumeni la obraz,
Mulţi coboară şi mulţi suie,
Unii râd, fac mare haz, 
Alţii capătă cucuie.      
             (George Coşbuc)

Haz: veselie.
Cucui: umflătură la cap, provocată de lovirea 
cu ceva tare.

De ce iarna este cel mai iubit anotimp al copiilor?
De ce autorul o mumeşte pe iarnă „drăguţă”?
Memoraţi poezia.

Ghicitoare:
N-are roţi, n-are picioare
Mă duce iute la vale.
Dar când dealul voi urca
O voi duce eu pe ea. 
                           (Săniuţa)                        
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 Legenda iernii
 A fost odată, ca niciodată, în vremuri demult 

trecute, o preafrumoasă zână pe nume Iarna. Ea 
locuia în Ţinutul Zăpezii împreună cu surorile ei, 
Primavara, Vara şi Toamna. Zâna Iarna era cea 
mai frumoasă dintre ele, avea părul alb ca neaua 
şi strălucitor ca argintul în  bătaia soarelui şi 
aripile ei erau albe şi delicate ca ale unei lebede. 
Era frumoasă ca un înger. Era îmbrăcată într-o 
rochie albă şi moale ca mătasea. Cele trei surori, 
Primavara, Vara şi Toamna erau tare mândre de ea şi aveau mereu zâmbetul 
pe buze. Ţinutul lor era acoperit de zăpadă strălucitoare şi trăiau în el doar 

zânele şi prietenii lor. 
Dar în vecinatate mai era un ţinut, Ţinutul 

Întunericului, unde domnea o zâna rea. Aici erau 
doar fulgere şi creaturi urâte. Zâna aceasta avea 
părul negru, aripi de foc şi îi plăcea tare mult să 
chinuiască oamenii. Trimitea mereu asupra lor frig, 
ploi. Cele patru zâne, milostive din fire, erau tare 
triste, văzând cum asuprea zâna cea rea oamenii 
nevinovaţi. Ele s-au 
sfătuit ce şi cum să facă 

s-o alunge pe zâna cea rea. 
Iarna, mai isteaţă din fire, le-a propus să lumineze 

Ţinutul Întunericului cu raze de lumină pentru a 
alunga bezna care domnea aici. În momentul când 
Ţinutul Întunericului s-a luminat, zâna cea rea a 
murit şi toate câte erau în acel ţinut s-au trezit la 
viaţă. Acel tărâm al fricii s-a transformat într-un 
tărâm al bucuriei şi a fost numit Pământ. Tot zâna 
Iarna a fost cea care a propus să unească  aceste 
două ţinuturi. Şi pentru că îşi iubea foarte mult surorile, a mai propus ca 
fiecare dintre ele să domnească peste noul ţinut câte trei luni pe an. Astfel, 
oamenii se pot bucura de cele patru anotimpuri, fiecare deosebit în felul său. 

Doar la Poli, în semn de mulţumire pentru înţelepciunea surorii lor, zânele 
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au hotărat să domnească Iarna pe parcursul întregului an. Tot aici, în ţinuturile 
îngheţate, au stabilit să locuiască Moş Crăciun cu ajutoarele lui: Crăciuniţa 
– soţia sa, spiriduşii şi renii zburători. În fiecare an, în ajunul Crăciunului, 
ei pornesc într-o călătorie în jurul lumii pentru a aduce cadouri, bucurie şi 
speranţă oamenilor. 

Cum e prezentată iarna în legendă? Citiţi descrierea ei.
Cu ce calităţi e înzestrată  zâna cea rea?
Unde domneşte Iarna întregul an?

Povestea iernii
PERSONAJE: Zâna Iarna
                        Vrăjitoarea Neagră
                        Vrăjitoarea Bună
Zana Iarna (rochie albă, coroniţă albă, cântă):
– Numele meu este Iarna, copii,
Hainele mele sunt argintii,
Cern steluţe din nori
Şi-aduc sărbători. (se repetă versurile 3 şi 4)
Da, e aşa cum v-am spus! Eu sunt Zâna Iarnă, cea de-a patra fiică a 

Bătrânului An.
Mai am încă trei surori;
Ele sunt ca nişte flori.
Una-i verde, cum e codrul,
Alta-i roşie, ca focul,
Iar a treia-i ruginie,
Toate trei îmi sunt dragi mie!
Au rochiţe colorate,
Ştiu, voi le iubiţi pe toate!
(Se priveşte de sus până jos): 
– Ei, eu am doar veşminte albe. Se vede treaba că, fiind ultima, la mine 

s-au terminat culorile. Sau, poate, aşa o fi vrut Neagra Vrăjitoare. Cum! Nu 
ştiţi cine e Neagra Vrăjitoare?! Păi, staţi să vă spun! Undeva, într-un castel 
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întunecat, pe celălalt tărâm, trăieşte o vrăjitoare rea. Pământenii îi spun 
„ursitoare”, dar  eu ştiu că e o vrăjitoare. M-a vizitat şi pe mine, chiar după ce 
m-am născut şi, în loc de daruri, iată cu ce m-am ales.

Neagra Vrăjitoare (pelerină neagră, pălărie conică neagră, cu boruri mari, 
baghetă):

– A, ha, ha! A, ha, ha! (se apropie de Zâna Iarna, se depărtează, iar se 
apropie, studiind-o de aproape). Eşti frumoasă! Eşti foarte frumoasă! Eşti 
prea frumoasă! Eşti mai frumoasă decât mine! Asta mă necăjeşte! Mă 
înfurie! Mă scoate din minţi!

                                Frumuseţea dumitale
                                Îmi face zile amare!
                                Pentru asta, te urăsc
                                Şi am să te pedepsesc!
Zâna Iarna (împreunându-şi mâinile):

– Nu, nu, te rog!
Nici un rău eu nu ţi-aş face!
Putem să trăim în pace!
Neagra Vrăjitoare: 
– Ba da, ba da!
Tu în cale nu-mi vei sta!
Vei primi pedeapsa mea!
Uite-acuma! Ha, ha, ha!

(Face gesturi ameninţătoare cu bagheta): 
– Tu! Să fii rece! Să ai inima de gheaţă! Să ai rochia de promoroacă! Părul 

să-ţi fie din ţurţuri! Lumea să se teamă de tine! Să te urască! A, ha, ha!
Buna Vrăjitoare (rochie colorată, coroniţă, baghetă): 
– Stai! Opreşte-te! Ajunge! Pleacă de aici! Las-o în pace! Răutăcioaso! 

Fugi! Fugi!
Nu fi tristă, Zană Iarna! Nu va fi aşa precum ţi-a  prezis Neagra Vrăjitoare! 

(Gesturi cu bagheta): Vei fi frumoasă! Vei fi aşteptată de copii! Tu îi vei 
bucura cu fulgii tăi albi şi pufoşi, cu oamenii tăi de zăpadă! Tu îl vei aduce 
pe Moş Nicolae! Şi pe Moş Crăciun! Tu vei împodobi brazii şi-i vei lumina! 
Lumea  toată te va iubi şi pe tine, la fel ca pe surorile tale!
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Zâna Iarna:  – O, îţi mulţumesc, Bună Vrăjitoare! Eram tare tristă la venirea 
Negrei Vrăjitoare, am urât-o chiar, dar acuma, mi-a trecut şi vreau să mă 
împac cu ea. Nu-mi place să trăiesc în duşmănie cu nimeni!  Vino, Neagră 
Vrăjitoare, să uităm totul şi să fim prietene!

Toate trei (cântă): 
– Bune prietene am devenit,
Lumea întreagă noi am uimit.
Vă iubim, vă cântăm
Şi vă bucurăm,
Vă urăm să trăiţi
Ani mulţi fericiţi!  

Crăciunul copiilor
Dragi copii din ţara asta,
Vă miraţi voi cum se poate,
Moş Crăciun, din cer de-acolo,
Să le ştie toate, toate.

Uite cum: Vă spune Badea…
Iarna-n noapte, pe zăpadă,
El trimite câte-un înger
La fereastră ca să vadă…

Îngerii se uită-n casă,
Văd şi spun, iar moşul are
Colo-n cer, la el în tindă,
Pe genunchi o carte mare.

Cu condei de-argint el scrie
Ce copil şi ce purtare…
Şi de-acolo ştie Moşul,
Că-i şiret el, lucru mare.
                   (Octavian Goga)
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Citiţi expresiv poezia.
Găsiţi versurile în care se spune despre felul cum scrie Moş Crăciun 
faptele copiilor în cartea lui.
Redaţi printr-un desen una dintre strofele poeziei.
Scrieţi şi voi o scrisoare lui Moş Crăciun.

Pomul Crăciunului
Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,
Pădurea iarna doarme, c-aşa vrea Dumnezeu.

Şi numai câte-un viscol o bate uneori,
Ea plânge-atunci cu hohot, cuprinsă de fiori.

Şi tace-apoi, şi-adoarme, când viscolele pier,
În noaptea asta, însă, vin îngerii din cer.

Şi zboară-ncet de-a lungul pădurilor de brad,
Şi cântă-ncet, şi mere, şi flori din sân le cad.

Iar florile s-anină de ramuri până jos
Şi-i cântec şi lumină, şi-aşa e de frumos!

Iar brazii se deşteaptă, se miră: „Asta ce-i?”
Se bucură şi cântă ca îngerii şi ei.

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,
Dar uite ce-ţi trimite dintr-însa Dumnezeu.

Un înger rupse-o creangă din brazii cu făclii,
Aşa cum au găsit-o, cu flori şi jucării.

Departe, într-un staul e-n faşă-acum Iisus,
Şi îngerii, o, câte şi câte i-au adus.
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Dar el e bun şi-mparte la toţi câţi îl iubesc,
Tu vino şi te-nchină, zi: „Doamne-ţi mulţumesc”.
                                                 (George Coşbuc)

Fior: senzaţie de frig, însoţită de tremur.

Cum e descrisă pădurea iarna?
Cu ce calităţi neobişnuite o înzestrează poetul?
Cum înţelegeţi expresiile: 

pădurea iarna doarme,
plânge-atunci cu hohot, cuprinsă de fiori,

viscolele pier?
Care sunt sărbătorile de iarnă?
Ce sărbătorim de Crăciun?
Memoraţi un fragment din poezie.

Ghici:
S-a născut în ieslea Sfântă,
Îngerii colinde-i cântă.             
                   (Pruncul Iisus)

Naşterea Mântuitorului
În Betleem colo-n oraş
Dormeau visând locuitorii
Iar lângă turmă, pe imaş,
Stăteau de pază, trei, păstorii.
Şi-n miez de noapte dulce cânt
Din cer cu stele-a răsunat;
Se rumenise Cerul Sfânt,
Păstorii s-au cutremurat.
Din slăvi un înger coborî:
„Fiţi veseli”– îngerul le-a spus
„Plecaţi, şi-n staul veţi găsi

DEX
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Pe Craiul stelelor de sus!”
Păstorii veseli, în oraş
Spre staul cu paşi iuţi porniră
Şi-un prunc atât de drăgălaş
Acolo-n paie ei găsiră.
Nici leagăn moale, nici vreun pat,
Doar fân mirositor pe jos,
Pe fân, în iesle sta culcat
Micuţul prunc Isus Christos.
El, Fiul Domnului şi Crai
Al stelelor de farmec pline
De-atunci cu drag, la voi, din Rai
Cu fiecare iarnă vine!..

Ghicitoare:
Cântec de iarnă,
Vesteşte-o taină. 
            (Colindul)

Primii care-au cunoscut
Că Mesia S-a născut.
                         (Păstorii)
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Tradiţii şi obiceiuri de iarnă

Odată cu sosirea iernii încep 
şi sărbătorile. Încă de la mijlocul 
lunii decembrie se simte miros de 
sărbătoare. Prima sărbătoare a 
lunii este la 19 decembrie, Sfântul 
Nicolae. În Ajunul acestei sărbători 
copiii îşi pregătesc ghetuţele pentru 
a primi daruri de la moş Nicolae. 
Se spune că Sfântul Nicolae este 
ocrotitorul celor săraci şi al copiilor; 
el îi ajuta pe cei săraci, dar nu vroia 
să fie văzut, de aceea le ducea 
darurile noaptea, de aici şi obiceiul de a pune cadourile în noaptea de ajun de 
Sfântul Nicolae. Următoarea sărbătoare este Anul Nou, care se sărbătoreşte 
în seara de 31 decembrie – 1 ianuarie. 

 Urmează ajunul Crăciunului, care se sărbătoreşte la 6 ianuarie. În 
seara de Ajun satele răsună de colindele copiilor. În noaptea de Crăciun 
soseşte un alt moş, care este mai darnic, Moş Crăciun. Acesta este aşteptat 
cu nerăbdare de toţi copiii. În dimineaţa de Crăciun toată lumea merge 
la biserică. Următoarea sărbătoare a anului este Sfântul Vasile cel Mare, 
sărbătorit în ziua de 14 ianuarie. În ajunul Sfântului Vasile se umblă cu uratul, 
cu pluguşorul, cu „Capra”, cu „Urşii”. Pe 19 ianuarie este sărbătorit Botezul 
Domnului, numit şi Bobotează, iar pe 20 ianuarie se sărbătoreşte Sfântul 
Ioan şi reprezintă finalul sărbătorilor de iarnă.

Păstraţi cu sfinţenie obiceiurile şi transmiteţi-le şi urmaşilor pentru a se 
păstra în veci.

Numiţi sărbătorile de iarnă pe care le cunoaşteţi.
De ce copiii aşteaptă cu nerăbdare sărbătoarea Sfântului Nicolae?
Când se colindă în localitatea voastră?
Ce sărbătorim de Crăciun?
Care sărbătoare urmează după Crăciun?
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Colind

Cerul şi pământul, cerul şi pământul
În cântec răsună
Îngeri şi oameni, îngeri şi oameni
Cântă împreună.
Refren:
Hristos se naşte, 
Domnul coboară,
Îngerii cântă,
Magii îl adoară.
Păstorii aleargă,
Ieslea o-nconjoară,
Mari minuni se întâmplară.
Din răsărit vin, din răsărit vin
Magi cu bucurie,
Cu dar de smirnă, cu dar de smirnă,
Aur şi tămâie.
Refren: 
Din cer Cuvântul, din cer Cuvântul
În trup se arată,
Noaptea din lume, noaptea din lume
Zi se face îndată.
Refren:
Hristos se naşte, Hristos se naşte
Veniţi la închinare
Cu vesel suflet, cu vesel suflet,
Veselă cântare.

Trei păstori

Trei păstori se întâlniră 
Şi aşa se sfătuiră, 
Raza soarelui, floarea soarelui 
Şi aşa se sfătuiră.
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Haideţi, fraţilor, să mergem
Floricele să culegem,
Raza soarelui, floarea soarelui
Floricele să culegem.

Şi să facem o cunună, 
S-o-mpletim cu voie bună, 
Raza soarelui, floarea soarelui 
S-o-mpletim cu voie bună.
Şi s-o ducem lui Hristos
Să ne fie de folos
Raza soarelui, floarea soarelui 
Să ne fie de folos.

Pluguşor

Aho, aho, copii şi fraţi,                     Ziua toată a lucrat,
Staţi puţin şi nu mânaţi,                    Brazdă neagră-a răsturnat
Lângă boi v-alăturaţi                     Şi prin brazde-a semănat
Şi cuvântul mi-ascultaţi:         Grâu mărunt şi grâu
S-a sculat mai an                     Până-n sară să răsară!
Bădica Traian                                Mânaţi, măi!
Ş-a încălecat                                Hăi, hăi!                           
Pe-un cal învăţat,                     Şi când lucrul a sfârşit,
Cu nume de Graur,                     Iată, mări, s-a stârnit
Cu şaua de aur,                                Un vânt mare pre pământ
Cu frâu de mătasă                     Şi ploi multe după vânt,
Cât viţa de groasă.                     Pământul de-a răcorit
În scări el s-a ridicat,                     Şi sămânţa a-ncolţit.
Peste câmpuri s-a uitat,                   Mânaţi, copii! 
Ca s-aleagă-un loc curat          Hăi, hăi!
De arat şi semănat.                     La luna, la săptămâna
Şi curând s-a apucat 
Câmpul neted de arat 

S-a apucat într-o joi
Cu-n plug cu doisprezece boi,
Boi bourei,
În coadă codălbei,
În frunte ţintăţei.
Mânaţi, măi!
Hăi, hăi!
Ziua toată a lucrat,
Brazdă neagră-a răsturnat
Şi prin brazde-a semănat
Grâu mărunt şi grâu de vară
Până-n sară să răsară!
Mânaţi, măi!
Hăi, hăi!                           
Şi când lucrul a sfârşit,
Iată, mări, s-a stârnit
Un vânt mare pre pământ
Şi ploi multe după vânt,
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De i-a dat pământul roadă
Şi de-i grâul răsărit, 
Şi de-i spicul aurit,
Era-n spic ca vrabia,
Era-n pai ca trestia.
Mânaţi, măi!
Hăi, hăi!

La anul şi la mulţi ani!

Pământul de-a răcorit
Şi sămânţa a-ncolţit.
Mânaţi, copii! 
Hăi, hăi!
La luna, la săptămâna
Îşi umplea cu aur mâna
Şi se duse ca să vadă,
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Capitolul VI
Creaţia populară

Moş  Ger  şi  feciorul  său  Geruleţ

Avea Moş Ger un fecior 
nemaipomenit de lăudăros. Ce-şi 
zice odată flăcăiaşul: „A îmbătrânit 
tăticu şi nu mai face treabă ca 
lumea. Să mă lase pe mine, care 
sunt tânăr şi voinic. Când i-oi răzbi 
eu pe oameni cu frigul, o să îngheţe 
şi sufletul în ei. N-o să aibă scăpare! 
Pe nici unul n-am să-l iert!”

 Porneşte Geruleţ la drum şi 
vede o căruţă trasă de un căluţ 
– pepenaş, nu alta. Iar în căruţă 
– un grăsan de bogătan, înfofolit 
în blănuri şi cu picioarele învelite 
cu covor. Pe Geruleţ îl pufni râsul: 
„Degeaba te-ai înfofolit, că de 
mine tot nu scapi!” Şi se apucă să-l 
necăjească pe bogătan: se băga sub covor, i se strecura în mâneci, după 
guler, îl ciupea de nas. „Dă-i bici, porunci bogătanul vizitiului, că îngheţ!” 
Iar Geruleţ îl hărţuieşte şi mai rău, îl ciupeşte şi mai tare de nas, îi taie 
răsuflarea, îi înţepeneşte mâinile şi picioarele. Bogătanului i-a pierit glasul, 
de rău ce îngheţase. Când a sosit la conac, l-au scos din căruţă mai mult 
mort decât viu.

Iar Geruleţ vine într-un suflet la taică-său şi începe să se laude: „Ce zici de 
mine? Uite prin ce blănuri am răzbit! Sloi de gheaţă l-am făcut pe bogătan!”

„Asta nu-i mare lucru! grăi Moş Ger, zâmbind în barbă. Uite colo un ţăran, 
cu cojocul rupt, care se duce cu sania lui, trasă de o mârţoagă, la pădure 
după lemne. Pe acesta de-l răzbeşti, o să zic şi eu că eşti grozav!”

Când a ajuns în pădure, ţăranul se apucă să doboare copacii. Geruleţ îl    
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prindea de braţe, de picioare, i se strecura după guler… Ţăranul izbea mai 
vârtos şi până la urmă s-a încălzit atât de tare, că şi-a scos mănuşile.

 Lui Geruleţ atât i-a trebuit: „Mă bag, zice, în mănuşile omului şi le fac ca 
de gheaţă. Atunci să-l văd!” Se piteşte Geruleţ într-o mănuşă, iar ţăranul îi 
dă înainte, nu se încurcă.

A încărcat ţăranul sania cu vârf şi-şi spuse: „E timpul să mă întorc acasă.” 
Dar când să-şi pună mănuşile – parcă ar fi de tablă. Geruleţ râde în sinea 
lui: „Până aici ţi-a fost!”

Ţăranul apucă zdravăn toporul şi prinse a bate cu sete mănuşile cu muchia 
acestuia, ca să le înmoaie. „Aoleu!” se văita Geruleţ, la fiecare lovitură. Abia 
reuşi să scape.

Cu sania plină de lemne, ţăranul porni spre casă, îmboldindu-şi calul la 
drum. Iar Geruleţ veni la taică-său, oftând din rărunchi şi abia târându-şi 
picioarele.

Când îl văzu, Moş Ger îl întrebă: „Ce ai, fătul meu, de nu te ţin picioarele 
şi te vaiţi de mi se rupe inima?” „Mi-a scos sufletul ţăranul acela, se căină 
Geruleţ, şi pe de-asupra, m-a şi cotonogit!”

Bătrânul îşi ascunse un zâmbet în colţul gurii şi grăi sfătos: „Să-ţi fie de 
învăţătură, băiete! Pe trântor îl dovedeşti repede, dar omului vrednic nu-i 
poţi veni de hac! Munca îi ţine de cald!”

Numiţi eroii principali din această poveste?
Ce gând avea Geruleţ?
Cum l-a îngheţat el pe omul bogat?
De ce nu l-a putut doborî pe ţăran?
Ce ne învaţă această poveste? 
Găsiţi în text rândurile ce conţin ideea principală.

Doina

 Doină, doină, cântec dulce,
Când te-aud nu m-aş mai duce.
Doină, doină, vers cu foc,
Când te-aud eu stau pe loc.
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Cine-a zis întâi doina,
Friptă i-a fost inima
Ori de doruri, ori de jale,
Ori de dragostea cea mare.

Doina mea tărăgănată
Îi de la străbuni cântată,
De la părinţi-nvăţată,
Zestre la copii lăsată. 
Doina cânt cât mai trăiesc,
Şi neamul meu îl iubesc.

Ce emoţii vă trezeşte această poezie?
De ce doina face parte din creaţia populară?
Explicaţi îmbinările de cuvinte: cântec dulce, inimă friptă.
Memoraţi un fragment din Doină.

E bine şă ştii…
Doina este o creație lirică vocală sau instrumentală, specifică poporului 

român, în care interpretul își exprimă, în mod direct, sentimentele de dor, de 
jale, de înstrăinare, de revoltă, tristețe, iubire, regret.

Blana ursului

Un vânător, umblând după vânat prin pădure, numai ce zăreşte un urs. 
„Bine că-i ştiu locul. A doua oară nu-mi mai scapă”.

Peste câteva zile se întâlneşte vânătorul nostru cu un cojocar.
– Ştii ceva, frăţioare? Am o blană mare şi frumoasă de vânzare.
– De lup sau de vulpe?
– De urs şi încă ce urs... 
Îi plăteşte cojocarul arvună, beau aldămaşul, dar când îl întreabă unde 

este blana, vânătorul răspunde:
– În pădure. Dar nu te teme, omule! Chiar mâine voi vâna ursul. Îi ştiu bine 

locul. Ba te poftesc şi pe dumneata să mă însoţeşti.
A doua zi cei doi plecară în pădure. Vânătorul merge şi îşi făcea planul 
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cum să tragă ca să nu strice blana. Dar, iată, ursul vine, într-adevăr, trosnind 
crengile, îndreptat chiar către el.

Cojocarul apucă să se urce în cel mai apropiat copac. Vânătorul tremura 
ca varga. Trage, dar nu nimereşte. Ursul se apropie. Atunci vânătorul se 
trânteşte la pământ, ţinându-şi răsuflarea, aşa cum ştia din auzite, că ursul 
nu se atinge de mortăciuni.

Ursul se trânteşte peste vânător. Îl ascultă la ureche şi,  neauzindu-
se răsuflarea, pleacă în pădure, lăsându-l pe vânător în plata lui.                                                                         
Puşcaşul se scoală galben ca mort.  Din pom, cojocarul întreabă:

– Măi frăţioare, ce vorbe ţi-a spus ursul la ureche?
– Mi-a spus, zice vânătorul pe jumătate mort, ca să nu mai vând niciodată 

blana ursului din pădure.

Citiţi povestioara. Caracterizaţi-l pe vânător.
Este bine să te lauzi cu ceea ce nu ai?
Ce se putea întâmpla cu vânătorul?
Ce ne învaţă această poveste?

Proverb:
Vulpea-n crâng şi blana-n târg!

Boierul şi Păcală

Odată, Păcală stătea la marginea 
unei păduri. Când colo vede o trăsură 
venind spre el. Repede se scoală, ia 
un trunchi mare de copac, şi-l ridică 
drept în sus. În trăsură era boierul, 
cucoana şi vizitiul, care mâna caii. 
Boierul, văzând pe Păcală, spuse 
vizitiului să oprească trăsura:

– Bună ziua!
Păcală răspunde:
– Mulţămim!
– Dar ce faci aici?
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– D-apoi, cucoane, ia, am pus şi eu lemnul ista să se hodinească olecuţă, 
că apoi îl duc acasă. Dar dumneavoastră unde vă duceţi?

– Eu am auzit de unul Păcală, care păcăleşte oamenii, şi mă duc să-l 
găsesc, să mă păcălească şi pe mine. Păcală îi zice boierului:

– Nu te mai duce, cucoane, că eu sunt Păcală. Dar acum nu pot să vă 
păcălesc, că am uitat păcălitorul acasă. Daţi-vă jos din trăsură, să-mi aduc 
păcălitorul. Dumneavoastră, cucoane, ţineţi lemnul ista bine, să nu se clatine, 
că eu vin îndată.

Când boierul ţinea cât putea trunchiul să nu se clatine, Păcală se sui în 
trăsură şi plecă. Se face noapte, dar Păcală nu mai vine. Stau aşa toată 
noaptea şi până a doua zi după-amiază. Într-un timp trece un om pe acolo.

– Bună ziua! zice el.
– Bună ziua! îi răspunde boierul.
– Dar de ce staţi dumneavoastră acolea?
– Aşteptăm să vină Păcală de-acasă cu păcălitorul, să ne păcălească. 

Mi-a spus că vine degrabă cu trăsura, şi nu mai vine.
Atunci omul îi spune boierului:
– D-apoi, cucoane, nu-i destulă păcăleală asta, că s-a dus cu trăsură şi 

cu cai cu tot?
 Şi aşa rămase boierul păcălit şi fără trăsură.

Ce fel de personaj este Păcală?
Cum a fost păcălit boierul?
Ce ne învaţă această snoavă?
Redaţi printr-un desen întâlnirea celor trei din trăsură cu Păcală.

Mioriţa
(fragment)

Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai, 
Iată vin în cale,
Se cobor la vale, 
Trei turme de miei, 
Cu trei ciobănei. 
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Unu-i moldovean, 
Unu-i ungurean
Şi unu-i vrâncean. 
Iar cel ungurean
Şi cu ce-l vrâncean, 
Mări, se vorbiră, 
Şi se sfătuiră
Pe l-apus de soare 
Ca să mi-l omoare 
Pe cel moldovean, 
Că-i mai ortoman 
Ş-are oi mai multe, 
Mândre şi cornute…

Despre ce se povesteşte în balada „Mioriţa”?
Care sunt personajele ei?
De ce ciobanul ungurean şi cel vrâncean vroiau să-l omoare pe cel moldovean?

 
Proverbe  şi zicători populare:

Pomul după roadă se cunoaşte.
Cine vara petrece cântând, iarna rămâne flămând.
Până nu vine primăvara, nu se face vara.
Plopul e destul de mare, dar pe dânsul poame n-are.
Lenea scurtează viaţa, iar munca o lungeşte.
Cine spune  o minciună, e ca şi cel care fură.
Fierul cât e de tare, tot se moaie la foc.
Carul gol hodorogeşte.
Apa trece, pietrele rămân.                                                                                                                                 
Aşchia nu sare departe de trunchi.                                                                                                                 
Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul.

Transcrieţi proverbele în caiete.  
Ce învăţături ne dau ele?
Ce proverbe mai cunoaşteţi?
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iapa, mânzul şi lupul
 (folclor)

Într-o vară, într-o seară a ieşit iapa cu 
mânzul ei la păscut în pădure. Pasc ei 
cât pasc, se satură şi pornesc spre casă. 
Pe drum se întâlnesc cu un lup bătrân şi 
jigărit. Lupul o întreabă pe iapă:

– De vânzare ţi-i mânzul?
– De vânzare, răspunde iapa.
– Dar cât ceri pe dânsul? 
Iapa atunci îi răspunde:
– Uită-te, că preţul este scris pe copita 

piciorului meu cel drept din urmă.
Lupul nu se gândeşte mult şi dă să se 

uite, iar iapa ridică copita.
– Nu văd nimica, zice lupul.
– Dă-te mai aproape, că eşti bătrân şi 

de atâta nu vezi.
Lupul se apropie şi atunci iapa Sfârrr! cu piciorul drept în capul lupului. Iapa 

s-a dus cu mânzul ei mai departe spre casă, iar lupul a rămas schelălăind 
în drum.

Cum şi-a apărat iapa mânzul?
Găsiţi un proverb potrivit pentru a exprima ideea principală a textului.

Vulturul cel înţelept
Trăia demult, tare demult un om înţelept. El a aflat că în ţinutul unde locuia 

el sălăşuia un vultur. Vulturul era uriaş, bătrân de când lumea şi deasemenea 
foarte înţelept, căci văzuse multe ce se întâmplaseră în lume. Şi, vroind mai 
multă înţelepciune, omul nostru l-a căutat pe Vultur şi când l-a găsit, l-a         
întrebat:                                                                                                   

– Vulture, înţelept eşti, căci eşti de când e lumea şi multe le-ai văzut 
ridicându-se şi prăbuşindu-se, pe mulţi i-ai văzut născuţi şi apoi murind i-ai 
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pierdut. Caut înţelepciune!                           
Vulturul i-a răspuns: 
– Adevărat este ce spui, dar ce 

cauţi în fapt?
Înţeleptul i-a spus:
– Vulture, vreau să văd cel mai 

frumos loc din lume şi vreau să-mi 
trăiesc ultimii ani ai bătrâneţii acolo.

Atunci Vulturul i-a răspuns:
– Bine, am să-ţi îndeplinesc do-

rinţa.  Am să te duc să vezi cel mai 
frumos loc din lume!”

Şi, zicând acestea, Vulturul l-a luat în gheare şi a început să zboare. 
A văzut înţeleptul din zbor cum trecea de ţara lui. Şi a văzut Roma, unde 
stătea Coloseumul şi palatul Caesarului, şi a văzut Constantinopole cu toate 
minunăţiile lui din aur, şi a văzut Babilonul cu minunăţiile lui, şi a văzut Nilul 
şi vărsarea lui în delta cu milioane de paseri şi vieţuitoare, şi multe minunăţii 
a văzut zburând, de începuse a se întreba înţeleptul:

– Oare cum poate cineva să hotărască unde este cel  mai frumos loc din 
lume?

Tot zburând, au ajuns într-un deşert. Acolo erau nişte stânci negre şi  
vulturul s-a aşezat pe ele.

Înţeleptul s-a uitat în jur şi n-a văzut nici apă, nici copac şi nici vieţuitoare 
cât cuprindea cu ochii. Întristându-se, a zis:

– De ce m-ai adus aici, Vulture? Oare nu mi-ai promis cel mai frumos loc 
din lume?

Vulturul atunci i-a zis:
– Cum ţi-am promis, aşa am făcut. Cu adevărat, acesta este cel mai 

frumos loc din lume. Aici m-am născut eu!

Prin ce locuri l-a purtat vulturul pe om?
De ce l-a adus până la urmă în pustiu?
Care este cel mai frumos loc din lume pentru voi?
În câte fragmente putem împărţi textul?
Care este ideea principală a textului? 
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Capitolul VII
Prietenia

Doi prieteni

Dragii mei, poporul român are 
mulţi scriitori şi poeţi. Ei au scris 
povestiri şi poezii deosebit de 
frumoase, citite de oameni mari 
şi de copii cu mare plăcere şi 
bucurie. Voi o să-i citiţi şi-o să-i 
învăţaţi pe toţi cu drag. Nu-i aşa? 
Citindu-i, veţi fi mai învăţaţi, mai 
deştepţi, mai plini de simţire. Dar 
dintre toţi scriitorii care au trăit 
acum mai bine de un veac, pe doi 
trebuie să-i cunoasteţi şi să-i iubiţi 
şi voi, din toată inima, încă de pe 
acum. Unul este Ion Creangă, 
iar celălalt – Mihai Eminescu. Şi 
cred că o să-i ţineţi minte, pentru 
că Ion Creangă a scris o poveste 
minunată, plină de haz, cu Harap-
Alb, cu Gerilă, cu Flămânzilă, 
cu Păsări-Lăţi-Lungilă; tot el a 
povestit multe întâmplări pline de 
năzdrăvănii deosebit de vesele şi duioase din vremea copilăriei şi a tinereţii 
sale. Mihai Eminescu a scris şi el o poveste încântătoare cu Făt-Frumos-
din-Lacrimă, dar mai ales a alcătuit poezii neîntrecut de frumoase. Aceşti doi 
mari scriitori au fost foarte buni prieteni.

    Se sfătuiau împreună, îşi citeau unul altuia poveştile şi poeziile. Discutau 
despre cărţile citite şi despre toate câte se întâmplau pe lume. Se iubeau 
şi se respectau cum nu se mai află. Ore întregi le petreceau împreună, tot 
vorbind şi sfătuind. Aşa-i prietenia – te simţi foarte bine când ai prietenul 
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aproape şi poţi schimba cu el o vorbă despre un gând ori o simţire a ta, 
îi poţi împărtăţi bucuriile şi durerile sau poţi face, împreună cu el, planuri 
pentru ziua de mâine şi-l poţi ajuta la nevoie, cum te-ajută şi el pe tine, când 
ai vreun necaz ori vreo amărăciune.

Doi prieteni

Doi prieteni împreună la un drum călătorind,
Un urs le ieși-nainte, cu groază spre ei venind.
Unul dintr-înșii, de frică, văzând ursul furios,
Se sui și se ascunse sus într-un copac stufos;
Celălalt, într-acest pericol singur dacă s-a văzut,
S-a-ntins la pământ îndată și în mort s-a prefăcut.
Ursul dar totdeodată asupra lui cum sosi,
Pe la nas, pe la ureche, se plecă a-l mirosi;
Iar el își ținu suflarea, să nu-l simtă că e viu,
Că ursul mort nu mănâncă, după cum zic cei ce știu;
Şi așa, de mort gândindu-l, l-a lăsat și a fugit;
Iar prietenul său, care sta în copacul stufos,
După ce se duse ursul, l-a-ntrebat, dându-se jos:
– Ia spune-mi, măi frățioare, ursul ce lucru-ți șopti
Când se puse la urechea-ți? (Și-ncepu a hohoti).
– Mi-a poruncit – el răspunse – să țin minte, să păzesc
Și c-un prieten ca tine să nu mai călătoresc.
                                                                  (Anton Pann)

Unde se petrece acțiunea?
De ce ursul l-a lăsat pe băiat şi a fugit?
Cum credeţi, aceşti băieţi sunt prieteni adevărați?
Ce proverb se potrivește conținutului poeziei?
Ce titlu s-ar mai potrivi pentru această poezie?
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Mărul

Erau patru vechi prieteni: piticul de 
porţelan, câinile lăţos, mărul bătrân şi 
băieţelul.

Cu vreamea, piticului i se desprinsese 
o mână. Câinele îşi tocise dinţii. Pomul 
aproape că se uscase. Mai avea 
doar o creangă verde şi un măr roşu.  
Îmbătrâniseră.

Doar băieţelul crescuse voinic. Odată 
se îndreptă spre portiţă, având în spate 
ghiozdanul.

– Aha, ne jucăm de-a şcoala, zise 
piticul.

– Şcolarii nu se joacă de-a şcoala. Nu ştiţi? De azi sunt şcolar. Dacă 
sunteţi cuminţi, vă arăt abecedarul.

Şi băieţeul se aşeză lângă pitic cu cartea deschisă pe genunchi. Se 
apropie şi câinele. Pomul îşi aplecă crengile, lăsând să se rostogolească 
mărul cel roşu.

(Mircea Sântimbreanu)

Porţelan: material din care se fabrică farfurii, 
căni etc.
Lăţos: nepieptănat, ciufulit.

Numiţi-i pe cei patru prieteni.
Ce s-a întâmplat cu piticul, câinele şi pomul în timpul cât băiatul a crescut? 
Unde s-a pornit băiatul într-o dimineaţă?
Ce le-a spus el prietenilor săi?
Găsiţi în text momentul ce dovedeşte că băiatul este un prieten adevărat.
De ce pomul i-a dat prietenului-şcolar fructul său?
De ce autorul a denumit anume astfel textul. Cum l-aţi denumi voi?

DEX
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DEX

Cuibul de păsărele

Astă primăvară, eram în luncă cu Gheorghiţă. Soarele dăruia razele 
calde pământului. Covorul verde, pufos acoperise lunca. Copacii se 
înveşmântaseră cu haine verzi.

Gheorghiţă îmi arată:
– Aici e cuibul.
Priveam cu inima ticăind. Ce minune! Cuibul mic era zidit cu paie şi 

crenguţe. Era căptuşit cu puf fin, ca un culcuş de vată. Acolo erau patru ouă 
albastre, cât patru bomboane. Am vrut să le ating. Gheorghiţă m-a oprit:

– Lasă-le, te rog! Venim peste două, trei săptămâni să vedem puii.
Am plecat. Pasărea s-a aşezat în cuib ca să clocească.
După o lună, m-am dus din nou cu Gheorghiţă în luncă. Am văzut patru 

pui mici şi golaşi.
Mai târziu, puii erau mărişori, iar noi eram prietenii lor.

(Cezar Petrescu)

Luncă: câmpie joasă, pe malul unei ape.
A ticăi: a zvâcni.

Numiţi timpul şi locul în care se petrece acţiunea.
Care sunt personajele acestei opere?
Din ce era construit cuibul? 
Ce au văzut copiii în el?
Ce-au găsit ei în cuib când au revenit peste o lună?
De ce copiii se considerau prietenii puilor?
Cum credeţi, e bine să vă atingeţi de cuiburile păsărilor?

Proverbe despre prietenie:
1. Prietenul se cunoaşte la zile negre.
2. Inima îşi cunoaşte prietenii.
3. Orice să fie nou, dar prietenul vechi.
4. Nu te-mprieteni cu omul rău, ia pildă de la cei buni.
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6. Prietenul vechi este ca vinul care pe cât se învecheşte, pe-atât mai cu 
gust se bea.
7. Prietenul adevărat şi prin ascuns te-ajută, fără a ta ştire.
8. Nici o avere nu-i mai bună decât prietenul cel bun.
9. Dacă prietenul tău este miere, tu nu umbla să-l mănânci de tot.
10. Prietenul omului este punga cu bani şi sacul cu mălai.
11. Dojeneşte-ţi prietenii în taină şi laudă-i în public.
12. Prietenia de copil e ca apa într-un coş de nuiele.
13. Ce nu vrei să ştie duşmanul, nu spune prietenului.
14. Depărtarea nu-i departe, dacă sufletele sunt apropiate.
15. Fii prieten cu vecinii, dar nu pune mâna pe gardurile lor.
16. Prieten bun, poarta raiului.
17. Mai bine fără prieteni, decât cu prieteni răi.
18. Iubeşte-ţi prietenul cu toate defectele sale.
19. Când nu eşti sigur de caracterul unui om, priveşte-i prietenii.
20. Rana făcută de un prieten nu se vindecă niciodată.
21. Prietenul la vreme de nevoie se cunoaşte.
22. Prietenul nu se bate cu băţul, ci cu cuvântul. 
23. Cu prieteni buni colaci mănânci. 
24. Prietenul adevărat nu se supără când îi spui adevărul. 
25. Prieten e cel care-ţi ştie defectele şi te acceptă aşa cum eşti.
28. Ţine minte, un prieten bun este greu de găsit.
29. Prietenul adevărat e ca sceptrul de-mpărat.
30. Nu există avere mai mare ca un prieten adevărat. 
31. Un prieten adevărat este cea mai bună oglindă. 
32. Spune-mi ce dai, ca să-ţi spun ce o să primeşti.
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Călătorii şi bătrânul înţelept

  Era odată un bărbat care şedea la marginea unei oaze la intrarea unei 
cetăţi din Orientul Mijlociu. Un tânăr se apropie într-o bună zi şi îl întrebă:

– N-am fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii acestei cetăţi?
Bătrânul îi răspunse printr-o întrebare:
– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
– Egoişti şi răi. De aceea mă bucur că am putut pleca de acolo!
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul. 
Puţin după aceea, un alt tânăr se apropie de omul nostru şi îi puse aceeaşi 

întrebare:
– Abia am sosit în acest ţinut. Cum sunt locuitorii acestei cetăţi? 
Omul nostru răspunse cu aceeaşi întrebare:
– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
– Erau buni, mărinimoşi, primitori, cinstiţi. Aveam mulţi prieteni acolo şi cu 

greu i-am părăsit.
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul. 
Un neguţător, care îşi aducea pe acolo cămilele la adăpat, auzise aceste 

convorbiri şi pe când cel de-al doilea tânăr se îndepărta, se întoarse spre 
bătrân şi îi zise cu reproş:

– Cum poţi să dai două răspunsuri cu totul diferite la una şi aceeaşi 
întrebare pe care ţi-o adresează două persoane? 

– Fiule, fiecare poartă lumea sa în propria-i inimă. Acela care n-a găsit 
nimic bun în trecut, nu va găsi nici aici nimic bun. Dimpotrivă, acela care a 
avut şi în alt oraş prieteni, va găsi şi aici tovarăşi credincioşi şi adevăraţi. 
Pentru că, vezi tu, oamenii nu sunt altceva decât ceea ce ştim noi să găsim în ei. 

De ce primul călător n-a putut să-şi facă prieteni acolo unde a 
locuit de la început?
De ce factori depinde realizarea unei relaţii de prietenie?
Cum credeţi, poate omul învăţa cum să-şi facă prieteni?
De ce omul are nevoie de prieteni?
De cine depinde ca omul să se simtă bine acolo unde locuieşte?
Explicaţi expresia „Oamenii nu sunt altceva decât ceea ce ştim noi 
să găsim în ei”.
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Norişor, copilul norilor

– Copii, aţi auzit de Norişor? 
Norişor, copilul norilor? Nu? Ei, nu-i 
nimic… am să vă povestesc eu 
despre el.

Norişor era cel mai mic copil al 
norilor. Cum al căror  nori? Uite, dacă 
ridici puţin capul ai să-i vezi acolo, în 
dreapta, deasupra dealurilor acelea 
înalte.

Norişor al nostru privea zi de zi din 
înaltul cerului în curţile oamenilor. 
Fiind cel mai mic dintre nori, nu găsea 
tovarăşi de joacă şi se cam plictisea. 
Aşa că, într-o zi s-a dus la tatăl său 
şi i-a spus:

– Tată, te rog, lasă-mă să mă plimb puţin deasupra curţilor oamenilor. 
Vreau să văd şi eu ce fac aceştia, cum trăiesc.

– Te-aş lăsa… dar singur, puiul meu…
– Tată, mă descurc, nu-ţi fă probleme, râse uşor  Norişor, simţind că tatăl 

ar putea fi de acord.
Norul cel mare ridică din sprâcene şi răspunse:
– Dar până spre seară te întorci, promiţi?
– Sigur că mă-ntorc, tată, promise ferm puiul de nor. Tatăl ştia că-şi va 

ţine promisiunea… Acolo sus, în lumea norilor, o vorbă rostită are valoare 
de lege.

Cum primi aprobarea, Norişor îşi umflă aripioarele, îşi creionă în minte 
direcţia şi porni în cercetare. Trecură doar câteva minute şi zări sub el satul.

– În sfârşit, şopti  Norişor. Şi pentru prima oare înţelesese cât de mult şi-a 
dorit să zboare peste case şi peste curţi, să atingă cu vârfurile degetelor 
crengile înalte, să coboare uşor şi să simtă cât de cât dulcele miros al florilor…
Simţise mai de mult aroma lor adusă în înaltul cerului de către unchiul său, 
vântul, iar acum… da, da, acum… acum le vedea de aproapre…
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– Ce viaţă frumoasă este aici, pe pământ, murmură fascinat Norişor…şi 
coborî periculos de mult.

–  Ham-Ham! Ham-Ham! Răsună din stânga sa. Se sperie şi era cât pe ce 
să se prăbuşească. Privi uimit fiinţa ce făcea încontinuu: Ham-Ham!

– Nu te speria,  veni o voce din spate. Este căţelul meu, Norocel. A venit 
să te salute. Aşa face el când vede ceva nou.

 Prevăzător, Norişor se ridică uşor, rapid făcu un cerc şi încă unul deasupra 
curţii. Vocea a fost prietenoasă, îşi spuse.

Copilul întinse palmele spre el.
– Un pui de om… un pui de om, se bucura  de-a binelea Norişor.
– Ce cauţi aici, ai pierdut ceva? întrebă uimit copilul, nevenindu-i să creadă 

că stă de vorbă cu un nor.
– O, nu. Am venit să vă cunosc. De acolo, din înaltul cerului nu ştiam cât 

de frumoasă este viaţa aici.
– Copilul şi-ar fi dorit să atingă norişorul alb şi pufos. Norişor simţi dorinţa 

sa. Îşi deschise aripioarele şi făcu prin aer două tumbe… aşa… ca să se 
prezinte pe toate părţile.

Copilul ridică palmele spre cer,  rugând parcă norul să i se apropie de 
palme.

Norişor se opri. Nu ştia cum să interpreteze gestul, dar simţi bucuria 
copilului şi chemarea, şi gingăşia sufletului acestuia. Şi în adâncul fiinţei 
sale, recunoscu în copil ceva din el însuşi. Îşi flutură de două-trei ori aripile 
şi i  se aşeză copilului între palme.

Pui de om şi pui de nor deveniră una… Două inimi curate se uniseră... Şi 
cerul cunoscu pământul, iar pământul se redescoperi în cer.

Din acele clipe s-a născut o mare prietenie între cei doi. Copilul  l-a  
condus pe Norişor prin gospodărie şi i-a prezentat toate animalele. Apoi i-a 
arătat grădina şi i-a povestit norului ce importantă este apa pentru pământ 
şi pentru animale.

Stând de vorbă, cei doi prieteni nici n-au simţit cum s-a lăsat seara…
dar crengile pomilor, unduindu-se în răsuflarea vântului, au vestit trecerea 
timpului.

Şi-au luat rapid la revedere, promiţându-şi unul altuia că se vor ajuta ori de 
câte ori celălat va avea nevoie.
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Dragii mei, anii au trecut… puiul 
de om a crescut şi a ajuns la casa 
lui. Dar şi puiul de nor a ajuns stăpân 
peste înaltul cerului. Cei doi au rămas 
într-adevăr prieteni, pentru că de 
fiecare dată când era secetă, norul 
nostru venea în ajutorul pământului 
şi aducea ploaia atât de necesară.

Satele din jur au aflat despre 
prietenia dintre cei doi. Şi de câte 
ori ploua prea tare, de ieşeau râurile 
dintre maluri, îl chemau repede pe 
omul nostru. La rugămintea acestuia, 
ploaia se oprea şi norii se împrăştiau.

De fiecare dată, prietenul norilor le spunea oamenilor:
– Învăţaţi să fiţi prieteni cu natura. Dăruiţi-i iubire şi ajutaţi-o de câte ori are 

nevoie.  Ascultaţi-i inima. Ea bate pentru fiecare dintre voi. Natura înseamnă 
florile şi animalele, pomii, apa şi cerul. Dacă ridicaţi privirile spre înalt, veţi 
vedea acolo norii, prietenii noştri. De acolo, de sus, ei ne simt inima. Ei  se 
întristează  sau  se bucură pentru noi, ei  ne ştiu gândurile şi ne citesc direct 
în suflet. Şi dacă văd că le suntem prieteni, ne vor ajuta de câte ori vom avea 
nevoie.

    Omul nostru zâmbi… Din înalt, Norişor, acum stăpânul norilor, îl saluta 
cu iubire. Prin cei doi, cerul  şi pământul erau una.

    Bucuria, respectul şi iubirea unesc. Ele sunt cele care dau viaţă prieteniei. 
Şi timpul este nemuritor în faţa prieteniei. Face-ţi-vă prieteni. Prin ei viaţa vă 
va fi mult mai frumoasă

Care sunt personajele principale din această povestioară?
Faceţi o caracteristică  a lui Norișor?
Cine a devenit prietenul lui?
Ce sfaturi ne dă autorul?
Cum credeţi, de ce trebuie să ocrotim natura şi să-i fim prieteni?
Ce dă viață prieteniei? Selectează rândurile din text. Numiţi şi alţi factori.
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Vasile Alecsandri

Mihai Eminescu

Ion Creangă

Alexandru (Alecu) Donici
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Capitolul VIII
Literatura clasică pentru copii

 Vasile Alecsandri
                (1821 — 1890)
Ş-acel rege-al poeziei vecinic tânăr şi ferice, 
Ce din frunze îţi doineşte,  ce cu fluierul îţi zice, 
Ce cu basmul povesteşte — veselul Alecsandri...
                                            

Dimineaţa
Zori de ziuă se revarsă peste  
                         vesela natură,
Prevestind un soare dulce cu 
                     lumină şi căldură. 
În curând şi el apare pe-
                          orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe 
                        câmpul înverzit.
El se-nalţă de trei suliţi pe 
         cereasca, mândră scară
Şi cu raze vii sărută june flori 
                          de primăvară;

Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi, 
Ce răzbat prin frunzi uscate şi s-arată drăgălaşi. 
Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă. 
Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă.     
În grădini, în câmp, pe dealuri, prin poiene şi prin vii 
Ard movili buruienoase, scoţând fumuri cenuşii.
Caii zburdă prin ceairuri, turma zbiară la păşune, 
Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă-n răpigiune. 
Şi o blândă copiliţă, torcând lână din fuior, 
Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor.

90
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Ce anotimp este descris în poezie?
Găsiţi în text cuvintele ce redau frumuseţea unei dimineţi de primăvară. 
Ce poezii despre natură scrise de V. Alecsandri mai cunoaşteţi?
Citiţi expresiv poezia. Memoraţi un fragment din ea.
Redaţi printr-un desen peisajul poetic folosit de autor în opera dată.

Doină

Doină, doină, cântec dulce,
Când te-aud, nu m-aş mai duce,
Doină, doină, vers cu foc!
Când răsuni, eu stau pe loc.
Bate vânt de primăvară,
Eu cânt doina pe afară,
De mă-ngân cu florile
Şi privighetorile.
Vine iarna viscoloasă,
Eu cânt doina-nchis în casă,

Citiţi expresiv poezia. Observaţi cuvintele ce trebuiesc citite mai accentuat.
Se aseamănă, oare, poezia Doina cu cântecele populare?  
Citind poezia, exprimaţi-vă părerea despre importanţa Doinei în viaţa 
poporului nostru.
Ce cântece asemănătoare doinei lui V. Alecsandri aţi auzit?
Memoraţi un fragment din poezie.

De-mi mai mângâi zilele,
Zilele şi nopţile.
Frunza-n codru când învie,
Doina cânt de voinicie, 
Cade frunza jos în vale,
Eu cânt doina cea de jale.
Doina zic, doina suspin, 
Tot cu doina mă mai țin. 
Doina cânt, doina şoptesc,
Tot cu doina vieţuiesc!
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1

  Mihai Eminescu
(1850 — 1889)

    Să ne aducem aminte pururi de Mihai Eminescu,
   cel mai ales dintre scriitorii acestui neam.
                                                   (Mihail Sadoveanu)

 
Copii eram noi amândoi

Copii eram noi amândoi,
Frate-meu şi cu mine.
Din coji de nucă car cu boi
Făceam şi înhămam la el 
Culbeci bătrâni cu coarne.
Adesea la scăldat mergeam
În ochiul de pădure, 
La balta mare ajungeam 
Şi l-al ei mijloc înotam 
La insula cea verde.
Din lut acolo am zidit, 
Din stuful des şi mare, 
Cetate mândră la privit,
Cu turnuri mari de tinichea, 
Cu zid împresurată.

Citiţi expresiv poezia. Faceţi o comparaţie între copilăria poetului şi copilăria 
voastră.

Fiind băiet păduri cutreieram...
(fragment)

Fiind băiet păduri cutreieram
Şi mă culcam ades lângă izvor,
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună-ncetişor:
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Un freamăt lin trecea din ram în ram
Şi un miros venea adormitor.
Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
Blând îngânat de-al valurilor glas.

Citiţi versurile. Determinaţi ce este comun între ele şi poezia de mai sus.
Despre ce povesteşte poetul în aceste două frumoase poezii?

Somnoroase păsărele
Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună, 
Se ascund în rămurele — 
Noapte bună!
Doar izvoarele suspină, 
Pe când codrul negru tace; 
Dorm şi florile-n grădină —
Dormi în pace!
Trece lebăda pe ape
Între trestii să se culce —
Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!
Peste-a nopţii feerie
Se ridică mândra lună, 
Totu-i vis şi armonie —
Noapte bună!

Citiţi poezia. Ce cântece de leagăn vă cântau mamele atunci când eraţi 
mai mici.
Ce vă sugerează titlul acestei poezii?
Ce însuşiri omeneşti au fost atribuite de către poet naturii?  
De exemplu: izvoarele suspină, codrul negru tace, 
dorm şi florile-n grădină.
Memoraţi poezia.
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ion Creangă
(1837 – 1889)

Pierdut în lume de mistere,
Scăldat în boabe de fantasm,
Rămas acum, din vremi prospere,
Prezent în fiecare basm.

Ion Creangă (n. 1 martie 1837, Humuleşti) este un mare 
scriitor român. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, 

poveştilor şi povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre 
clasicii literaturii române, mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri 
din copilărie.

La scăldat
(fragment)

...Dar când auzeam de legănat copilul, nu ştiu cum îmi venea, căci tocmai 
pe mine căzuse păcatul să fiu mai mare între fraţi. Însă ce era să faci, când 
te roagă mama? Dar în ziua aceea, în care mă rugase ea, era un senin pe 
cer şi aşa de frumos şi de cald afară, că-ţi venea să te scalzi pe uscat, ca 
găinile. Văzând eu o vreme ca asta, am şpârlit-o la baltă... De la o vreme, 
mama, crezând că-s prin livadă undeva, iese afară şi începe a striga, de da 
duhul dintr-însa: „Ioane! Ioane! Ioane! Ioane!” şi Ion, pace! Văzând ea că nu 
dau răspuns de nicăieri, lasă toate în pământ şi se ia după mine la baltă, 
unde știa că mă duc; şi, când colo, mă vede tologit cu pielea goală pe nisip,  
cât mi ți-i  gliganul...  

După aceea zvârleam – pietrele, pe rând, în ştioalna unde mă scăldam: 
una pentru Dumnezeu şi una pentru dracul, făcând parte dreaptă la amândoi; 
apoi mai zvârleam câteva, de încuiam pe dracul în fundul ştioalnei, cu bulbuci 
la gură; ş-apoi huştiuliuc! şi eu în ştioalnă, de-a cufundul, să prind pe dracul 
de-un picior, căci aşa ne era obiceiul să facem la scăldat...

* * *
Toate acestea le privea biata mamă, uitată cu mâinile subsuoară, cum 

e omul necăjit, de după un dâmb din prund, aproape de mine. Dar eu n-o 
vedeam pe dânsa, căci eram în treabă. În totului tot, a fi trecut la mijloc 
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vreo jumătate de ceas, cât a zăbovit mama acolo, mai vreo trei-patru de 
când fugisem de-acasă, ş-ar fi trebuit să înceapă a mi se pune soarele drept 
inimă, după cum se zice, căci era trecut de amiază. Însă eu, în starea în care 
mă aflam, fiind cuprins de fericire, uitasem că mai trăiesc pe lume! În sfârşit, 
mama, cât era de tare de cap, de la o vreme pierde răbdarea şi vine tiptil, 
în vârful degetelor, pe la spatele mele, când mă uitam la fete, cum vă spun, 
îmi ia toate hainele frumuşel de pe mal şi mă lasă cu pielea goală în baltă, 
zicându-mi cu năduh:

– Îi veni tu acasă, coropcarule, dacă te-a răzbi foamea ş-apoi atunci vom 
avea altă vorbă...

Şi se tot duce.

Ei, ei! ce-i de făcut, Ioane? Fetele de la ghilit, care văzuse asta, numa-şi 
dau ghiont una alteia şi chicoteau pe socoteala mea, de răsuna prundul.  Iar 
eu intram în pământ de ruşine şi cât pe ce să mă înec, de ciudă ce-mi era. 
Şi din dragostea cea mare de mai dinioarea, îmi venea acum să le strâng de 
gât, nu altăceva. Dar vorba ceea: „Poţi opri vântul, apa şi gurile oamenilor?” 
De-aceea le-am lăsat şi eu pe fete să râdă, până li s-a duce gura la ureche, 
şi pândind vreme pe când şed ele plecate şi dau pânza în apă la ghilit, fac 
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ţuşti! din baltă ş-o iau la sănătoasa; 
şi aşa fugeam de tare pe prund, de 
săreau pietrele, pe care le stârneam 
cu picioarele, cât mine de sus. Şi 
fuga, şi fuga, fără să mă mai uit în 
urmă, până ce dau între hudiţi, pe 
drumul care ducea la noi acasă. 
Dar nu merg pe drum, de ruşine 
să nu întâlnesc vr-un om, ci sar în 
grădină la Costache şi merg tupiluş 
prin păpuşoi; apoi într-o hudiţă, din 
hudiţă în grădină la Trăsnea, şi iar 
prin păpuşoi; şi când aproape să ies 
din grădină, mă simţesc câinii lui Trăsnea, şi la mine, să mă rupă! Ce-i de 
făcut? Auzisem eu din oameni că,  dacă vrei să nu te muşte câinii şi să te 
lese în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupilezi jos la pământ şi să-i laşi 
să te latre cât le place, fără să te urneşti din loc, căci ei bat cât bat, de la o 
vreme, te părăsesc şi se duc. Şi adevărat este, căci aşa am scăpat şi eu de 
câinii lui Trăsnea, atunci când am dat peste păcat cu ei şi ei cu mine. Noroc 
din cer până-n pământ că nu m-a prins melianul şi haraminul de Trăsnea, 
care avea mare ciudă pe mine, de când mă zăpsise în grădina lui la furat 
mere domneşti şi pere sântilieşti, căci m-ar fi snopit  în bătaie. Ş-apoi  numai  
asta mi-ar mai fi trebuit acum, cât eram de pricopsit!

* * *
În sfârşit, după ce m-au lăsat câinii lui Trăsnea în pace, cum  v-am  spus,   

am sărit în răspintenele  unui  drum; de-acolo, în grădină la noi, şi atunci mi 
s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu. Şi merg eu acum fără păsare 
prin păpuşoi, până în dreptul ogrăzii; şi mă uit printre gard şi văd pe mama 
cum se da în vânt după trebi, când în casă, când afară; şi-mi era mai mare 
mila de dânsa, dar şi de pântecele meu cel stocit de apă încă îmi era milă.

Vorba ceea: „Milă-mi e de tine, dar de mine mi se rupe inima de milă ce-
mi este”. Şi nemaiputând suferi foamea, încep a mârnâi ugilit printre gard: 
„Mămucăi, iacătă-mă-s!”... 

(Amintiri din copilărie)
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Citiţi cu atenţie fragmentul.
Care sunt personajele participante la acţiune?
Ce l-a rugat mama pe Nică?
Unde a fugit băiatul?
Cum l-a pedepsit mama pe fiul ei?
Cum a ajuns băiatul acasă?
Cum credeţi, l-a iertat mama pe Nică sau nu?
Găsiţi în text proverbele şi zicătorile şi explicaţi ce gânduri exprimă ele.
Recitiţi expresiv  fragmentele ce v-au făcut să râdeţi.   
Care fragmente v-au făcut să-l compătimiţi pe Nică?
Puneţi enunţurile în ordinea desfăşurării acţiunii.

Băiatul cere iertare mamei.
     Nică stă ruşinat în faţa mamei.

Mama cere ajutorul lui Nică.

Calul Bălan şi Sfântul Nicolai
     Părintele Ioan umbla prin sat din casă în casă şi sfătuia pe oameni să-

şi dea copiii la învăţătură. S-au adunat o mulţime de băieţi şi fete la şcoală, 
între care eram şi eu, un băiat ruşinos, fricos şi de umbra mea. 

Într-una din zile părintele vine la şcoală şi ne aduce un scaun lung şi  după 
ce-a întrebat pe dascăl care cum ne purtăm, s-a gândit puţin, apoi a  pus 
nume scaunului: Calul Bălan.

În altă zi iar vine părintele la şcoală şi ne aduce dar de şcoală nouă un 
drăguţ bici cu curele, împletit frumos. Şi părintele îi pune numele Sfântul 
Nicolai... 

Noi, şcolarii, am rămas cu ochii holbaţi unii la alţii. Şi a zis părintele că în 
toată sâmbăta să fie ascultat fiecare şcolar ce a învăţat  într-o săptămână; 
şi la fiecare greşeală să-i ardă şcolarului un Sfânt Nicolai.  Atunci chiar 
fiica părintelui, Smărăndiţa, cum era obraznică, a bufnit în râs. Păcatul ei, 
sărmana! Căci nu după mult timp era pe Calul Bălan. Apoi a plâns cu mâinile 
la ochi de sărea cămaşa de pe dânsa.

(Ion Creangă)
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Ce emoţii v-a trezit lectura? 
De ce scaunul a fost numit calul Bălan, iar biciul – Sfântul Nicolai?
Cum credeţi, era bună metoda de educaţie de atunci?

Capra cu trei iezi
(fragment)

Era odată o capră care avea trei iezi... Într-o zi capra cheamă iezii de pe-
afară şi le zice: – Dragii mamei copilaşi! Eu mă duc în pădure, ca să mai 
aduc ceva de-a mâncării. Dar voi, încuieţi uşa după mine, ascultaţi unul de 
altul, şi să nu cumva să deschideţi până ce nu-ţi auzi glasul meu. Când oi 
veni eu, am să vă dau de ştire, ca să mă cunoaşteţi, ş-am să vă spun aşa:

Trei iezi cucuieţi
Mamei uşa descuieţi!
Că mama v-aduce vouă:
Frunze-n buze,
Lapte-n ţâţe,
Drob de sare
În spinare,
Mălăieş
În călcăieş,
Smoc de flori
Pe subsuori.
Auzit-aţi ce-am spus eu?
– Da, mămucă, ziseră iezii.
– Pot să am nădejde în voi?
– Să n-ai nici o grijă, mămucă, apucară cu gura înainte cei mai mari. Noi 

suntem odată băieţi, şi ce-am vorbit odată, vorbit rămâne. (...)
Apoi capra iese şi se duce în treaba ei. Iar iezii închid uşa după dânsa şi 

trag zăvorul. Dar vorba veche: păreţii au urechi şi fereştile ochi. Un duşman 
de lup – ş-apoi ştiţi care? – chiar cumătrul caprei, care demult pândea vreme 
cu prilej ca să pape iezii, trăgea cu urechea la păretele din dosul casei, când 
vorbea capra cu dânşii.

„Bun! zise el în gândul său. Ia, acu mi-e timpul... De i-ar împinge păcatul 
să-mi deschidă uşa, halal să-mi fie! Ştiu că i-aş cârnosi şi i-aş jumuli!”

1
2
3
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Cum zice, şi vine la usă; şi cum vine, şi începe:
Trei iezi cucuieţi, Mamei uşa descuieţi!..
– Hai! deschideţi cu fuga, dragii mamei, cu fuga!
– Ia! băieţi, zice cel mai mare, săriţi şi deschideţi uşa, că vine mama cu 

demâncare.
– Sărăcuţul de mine! zise cel mic. Să nu cumva să faceţi pozna să 

deschideţi, că-i vai de noi! Asta nu-i mămuca. Eu o cunosc de pe glas; glasul 
ei nu-i aşa de gros şi răguşit, ci-i mai subţire şi mai frumos!

Lupul, auzind aceste, se duse la un fierar şi puse să-i ascute limba şi dinţii, 
pentru a-şi subţia glasul, ş-apoi, întorcându-se, începu iar:

Trei iezi cucuieţi, Mamei usa descuieţi!..
– Ei, vedeţi, zise iarăşi cel mare; dacă mă potrivesc eu vouă? Nu-i mămuca, 

nu-i mămuca! D-apoi cine-i, dacă nu-i ea?! Că doar şi eu am urechi! Mă duc 
să-i deschid.

– Bădică! bădică! zise iarăşi cel mic. Ascultaţi-mă şi pe mine! Poate mai 
de-apoi a veni cineva ş-a zice:

Deschideţi uşa, că vine mătuşa! ş-atunci voi trebuie numaidecât să 
deschideţi? (...)

Citiţi povestea în întregime.                                        
Numiţi personajele ei.
Povestiţi-o după un plan alcătuit cu ajutorul învăţătorului.

Punguţa cu doi bani

Era odată o babă şi un moşneag. Baba avea o găină, şi moşneagul un cucoş. 
Găina babei se oua de câte două ori pe fiecare zi şi baba mânca o mulţime de 
ouă, iar moşneagului nu-i da nici unul. Moşneagul într-o zi pierdu răbdarea şi 
zise:

– Măi babă, mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi şi mie nişte ouă, ca 
să-mi prind pofta măcar.

– Da’ cum nu! zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate 
şi tu cucoşul tău, să facă ouă, şi-i mânca; că eu aşa am bătut găina şi iacătă-o 
cum se ouă.
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Moşneagul, pofticios şi hapsân, 
se ia după gura babei şi, de ciudă, 
prinde iute şi degrabă cucoşul şi-i 
dă o bătaie bună, zicând:

– Na! ori te ouă, ori du-te de 
la casa mea; ca să nu mai strici 
mâncarea degeaba.

Cucoşul, cum scăpă din mâinile 
moşneagului, fugi de-acasă şi 
umbla pe drumuri, bezmetic. Şi cum 
mergea el pe-un drum, numai iată 
găseşte o punguţă cu doi bani. Şi 
cum o găseşte, o şi ia în clonţ şi se 
întoarnă cu dânsa înapoi spre casa 
moşneagului. Pe drum se întâlneşte 

c-o trăsură c-un boier şi cu nişte cucoane. Boierul se uită cu băgare de 
seamă la cucoş, vede în clonţu-i o punguţă şi zice vizitiului:

 – Măi! ia dă-te jos şi vezi ce are cucoşul cela în plisc?
Vizitiul se dă iute jos din capra trăsurii şi, c-un fel de meşteşug, prinde 

cucoşul şi, luându-i punguţa din clonţ, o dă boierului. Boierul o ia, fără păsare 
o pune în buzunar şi porneşte cu trăsura înainte. Cucoşul, supărat de asta, 
nu se lasă, ci se ia după trăsură, spunând neîncetat:

– Cucurigu! boieri mari, daţi punguţa cu doi bani! Boierul, înciudat, când 
ajunge în dreptul unei fântâni, zice vizitiului:

– Mă!  ia cucoşul ist obraznic şi-l dă în fântâna ceea.
Vizitiul  se  dă iarăşi jos  din  capră,  prinde  cucoşul  şi-l azvârle în fântână!
Cucoşul, văzând această mare primejdie, ce să facă? începe a înghiţi la 

apă; şi-nghite, şi-nghite, până ce-nghite toată apa din fântână... Apoi zboară 
de-acolo afară şi iarăşi se ia în urma trăsurii, zicând:

– Cucurigu! boieri mari, Daţi punguţa cu doi bani! Boierul, văzând aceasta, 
s-a mirat cumplit şi a zis:

– Mă! da al dracului cucoş i-aista! Ei, las’ că ţi-oi da eu ţie de cheltuială, 
măi crestatule şi pintenatule!

Şi cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cucoşul, să-l 
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azvârlă într-un cuptor plin cu jăratic şi să pună o lespede la gura cuptorului. 
Baba, câinoasă la inimă, de cuvânt; face cum i-a zis stăpânu-său.

Cucoşul, cum vede şi astă mare nedreptate, începe a vărsa la apă; şi 
toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratic, până ce stinge focul de tot şi 
se răcoreşte cuptorul; ba încă face ş-o apăraie prin casă, de s-au îndrăcit de 
ciudă hârca de la bucătărie. Apoi dă o bleandă lespezii de la gura cuptorului, 
iese teafăr şi de-acolo, şi fuga la fereastra boierului şi începe a trânti cu 
ciocul în geamuri şi a zice:

– Cucurigu! boieri mari, Daţi punguţa cu doi bani!
– Măi, că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cucoş! zise boierul 

cuprins de mirare. Vizitiu! Ia-l de pe capul meu şi-l azvârle în cireada boilor 
ş-a vacilor; poate vr-un buhai înfuriat i-a veni de hac: l-a lua în coame şi-om 
scăpa de supărare.

Vizitiul iarăşi ia cucoşul şi-l azvârle în cireadă. Atunci, bucuria cucoşului! 
Să-l fi văzut cum înghiţea la buhai, la boi, la vaci şi la viţei; pân-a înghiţit 
el toată cireada, ş-a făcut un pântece mare, mare cât un munte! Apoi iar 
vine la fereastră, întinde aripile în dreptul soarelui, de întunecă de tot casa 
boierului, şi iarăşi începe:

– Cucurigu! boieri mari, daţi punguţa cu doi bani!
Boierul, când mai vede şi astă dăndănaie, crăpa de ciudă şi nu ştia ce să 

mai facă, doar va scăpa de cucoş.
Mai stă boierul cât mai stă pe gânduri, până-i vine iarăşi în cap una:
– Am să-l dau în haznaua cu bani; poate va înghiţi la galbeni, i-a sta 

vreunul în gât, s-a îneca ş-oi scăpa de dânsul.
Şi, cum zice, umflă cucoşul de o aripă şi-l zvârle în haznaua cu bani; căci 

boierul acela, de mult bănărit ce avea, nu-i mai ştia numărul...
 Atunci cucoşul înghite cu lăcomie toţi banii şi lasă toate lăzile pustii. Apoi 

iese şi de-acolo, el ştie cum şi pe unde, se duce la fereastra boierului şi iar 
începe:

– Cucurigu! boieri mari, daţi punguţa cu doi bani!
Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce-i mai face, 

i-azvârle punguţa. Cucoşul o ia de jos cu bucurie, se duce în treaba lui şi 
lasă pe boier în pace.

Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând voinicia cucoşului, 
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s-au luat după dânsul, de ţi se părea că-i o nuntă, şi nu altceva; iară boierul, 
întristat, se uita galeş, cum se duceau şi păsările sale şi zise oftând:

– Ducă-se şi cobe şi tot, numai bine că am scăpat de belea, că nici lucru 
curat n-a fost aici!      

Cucoşul însă mergea ţanţoş, iar păsările după dânsul. Şi merge el cât 
merge, până ce ajunge acasă la moşneag, şi de pe la poartă începe a cânta: 
„Cucurigu!!! Cucurigu!!!”.

Moşneagul, cum aude glasul cucoşului, iese afară cu bucurie; şi, când 
îşi aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoşul său era ceva de speriat! 
elefantul ţi se părea purice pe lângă acest cucoş; ş-apoi în urma lui veneau 
cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase, mai cucuiete şi 
mai boghete. Moşneagul, văzând pe cucoşul său aşa de mare şi de greoi, şi 
înconjurat de atât amar de galiţe, i-a deschis poarta. Atunci cucoşul i-a zis:

– Stăpâne, aşterne un ţol aici în mijlocul ogrăzii.
Moşneagul,  iute  ca un prâsnel,  aşterne ţolul. Cucoşul atunci se aşază pe 

ţol, scutură puternic din aripi şi îndată se umple ograda şi livada moşneagului, 
pe lângă păsări, şi de cirezi de vite; iară pe ţol toarnă o movilă de galbeni, care 
străluceau la soare de-ţi luau ochii! Moşneagul, văzând aceste mari bogăţii, 
nu ştia ce să facă de bucurie, sărutând mereu cucoşul şi dezmierdându-l.

Atunci, iaca şi baba venea nu ştiu de unde; şi, când a văzut unele ca 
acestea, numa-i sclipeau răutăcioasei ochii în cap şi plesnea de ciudă.
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– Moşnege, zise ea, ruşinată, dă-mi şi mie nişte galbeni!
– Ba pune-ţi pofta-n cui, măi babă! Când ţi-am cerut ouă, ştii ce mi-ai 

răspuns? Bate acum şi tu găina, să-ţi aducă galbeni; c-aşa am bătut eu 
cucoşul, ştii tu din a cui pricină... şi iaca ce mi-a adus!

Atunci baba se duce în poiată, găbuieşte găina, o apucă de coadă şi o ia 
la bătaie, de-ţi venea să-i plângi de milă! Biata găină, cum scapă din mâinile 
babei, fuge pe drumuri. Şi cum mergea pe drum, găseşte şi ea o mărgică 
ş-o înghite. Apoi repede se întoarce acasă la babă şi începe de pe la poartă: 
„Cot, cot, cotcodac!” Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste 
poartă, trece iute pe lângă babă şi se pune pe cuibar; şi, după vr-un ceas de 
şedere, sare de pe cuibar, cotcodăcind. Baba atunci se duce cu fuga să afle 
ce i-a făcut găina!... Şi, când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina se ouase 
o mărgică!... Baba, când vede că ş-a bătut găina joc de dânsa, o prinde ş-o 
bate, ş-o bate, pân-o omoară în bătaie! Şi aşa, baba cea zgârcită şi nebună 
a rămas de tot săracă, lipită pământului. De acu a mai mânca şi răbdări 
prăjite în loc de ouă; că bine şi-a făcut râs de găină şi-a ucis-o fără să-i fie 
vinovată cu nimica, sărmana!

Moşneagul însă era foarte bogat. El şi-a făcut case mari şi grădini frumoase 
şi trăia foarte bine. Pe babă, de milă, a pus-o găinăriţă; iar pe cucoş îl purta 
în toate părţile după dânsul, cu salbă de aur la gât şi încălţat cu cioboţele 
galbene şi cu pinteni la călcâie, de ţi se părea că-i un irod de cei frumoşi, iar 
nu cucoş de făcut cu borş.

Împărţiţi povestea în fragmente şi intitulaţi-le. 
Ce impresie v-a creat moşneagul. Selectaţi din text cuvintele şi expresiile 
ce-l caracterizează ca fiind un om bun şi cumsecade.
Imaginaţi-vă peripeţiile neobişnuite ale cocoşului năzdrăvan şi redaţi-le prin 
câteva desene. Comentaţi-le, folosind textul poveştii. 
Explicaţi următoarele expresii:
Ca în târgul lui Cremene. Pune-ţi pofta-n cui. Câinos la inimă. A mânca răbdări 
prăjite. 
Prin ce se deosebesc şi prin ce se aseamănă textele  „La scăldat” 
şi „Punguţa cu doi bani”.
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Prostia omeneasca

Se spune că era odată un om  care trăia laolaltă cu nevasta şi soacra. Nici 
una, nici cealaltă nu erau tocmai hâtre. Omul avea cu nevasta lui un copilaş 
de ţâţă.

 Într-o zi omul plecă de acasă la treburile lui, iar nevasta rămase cu 
copilaşul. Îl scăldă, îl înfăşă şi îl alăptă, apoi îl puse să doarmă în albie, 
lânga sobă.

Nu trecu mult după ce adormi copilul şi nevasta începu să jelească cât 
o ţinea gura, după copilaşul ei. Iute veni mama ei şi o întrebă ce are. Ea 
răspunse că are să moară copilaşul dacă se va sui mâţa pe horn şi va trânti 
în capul lui drobul de sare de acolo. Soacra  începu şi ea sa bocească.

Veni omul acasă şi află de ce se jeleau ele aşa. Speriat de prostia 
omenească plecă în lume, zicând că se va întoarce numai dacă va găsi 
proşti mai mari ca ele.

Mergând el bezmetic, văzu un om care ţinea un oboroc deşert cu gura la 
soare, îl lua iute şi fugea cu el în bordei, apoi iar ieşea şi iar îl ducea în bordei 
şi tot aşa. Întrebându-l, află că omul face asta ca să aibă lumină în bordei. 
Atunci omul nostru îi spuse să facă o spărtură cu toporul şi soarele va intra 
în bordei. Acela făcu aşa, iar omul plecă mai departe, să scape de prostia 
omenească, mai numărând încă un tont.

Ajunse într-un sat, la casa unui rotar. Acela înjghebase un car în casă şi 
acum nu putea să-l scoată afară, era uşa prea mică. Chiar atunci se hotărâse 
să taie tocul uşii, noroc cu omul nostru că l-a învăţat să desfacă în bucăţi 
carul, să le scoată afară, apoi să le înjghebe la loc. Drumeţul nostru mai 
numără un nătărău şi porni mai departe.

La o casă văzu un neghiob care voia să arunce nişte nuci cu furca în pod 
şi nu izbutea. Îl învăţă să le pună într-un oboroc, să-l ia pe umăr şi să le 
urce în pod. Mai încolo, un mare prost se ostenea să urce vaca pe şură, ca 
să mănânce fân. O legase cu o funie de gât, se suise pe şură şi trăgea din 
răsputeri, cât pe ce s-o spânzure. Îl învăţă şi pe acesta, să  ia fânul şi să-l 
dea jos la vacă, astfel că vaca scăpă cu viaţă.

Uimit de prostia omenească, drumeţul îşi spuse în sinea lui că era mai de 
crezut ca mâţa să dea drobul de sare jos de pe horn decât să cari soarele 
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în casă, să urci nucile în pod cu furca ori să tragi vaca pe şură la fân. Se 
întoarse acasă la copil, la nevastă şi la soacră, pe care le socoti mai cu duh 
decât pe cei pe care îi întâlnise în călătoria sa.

Ce la făcut pe om să plece de la casa lui?
Pe cine a întâlnit el în cale?
De ce drumeţul s-a întors acasă la familia sa?

 

Alexandru (Alecu) Donici
(1806 — 1865)

Donici — cuib de-nţelepciune.
(Mihai Eminescu)

Musca la arat
(fabulă)

De la arat un plug                        
Venea încet spre casă            
Şi la un bou pe jug                        
O muscă se-aşezasă.                        
Iar ei spre-ntâmpinare                        
O altă muscă-n zbor

                                            
Din câte părţi este alcătuită această fabulă? Explicaţi conţinutul fiecăreia.
Găsiţi cuvintele care au devenit zicătoare. În ce situaţii le folosim?
M. Eminescu l-a numit pe A. Donici „cuib de-nţelepciune”. De ce poetul, 
după părerea voastră, l-a apreciat astfel?
Memoraţi fabula.

1
2
3

Spre laudă deşartă
Mulţi zic: noi am lucrat,
Când ei lucrează-n faptă
Ca musca la arat.

105

Îi face întrebare:
 – De unde, dragă soro?
 – Şi mai întrebi de unde! –

Ei musca îi răspunde,
C-un aer supărat, –
Au nu pricepi ce facem?
Nu vezi că noi ne-ntoarcem                          
Din câmp, de la arat!                                        
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Stigleţul şi ciocârlanul
(fabulă)

Stigleţul s-au fost prins în laţ,
Cum e mai rău, 
Şi deznădăjduit de moarte se bătea; 
Iar ciocârlanul meu 
De el încă râdea,
Zicând: — Ce nătărău! 

Găsiţi cuvintele de învăţătură din această fabulă, devenite proverb. 
În ce cazuri le folosim? 
Comparaţi  fabulele  cu poveştile învăţate.  Prin ce  se aseamănă 
şi prin ce se deosebesc ele.

Prinţesa şi bobul de mazăre
A fost odată un prinţ care voia să se însoare. Dar nu voia să se însoare 

decât cu o prinţesă adevărată şi n-a găsit în toată lumea ce voia el.
Tocmai când se întorsese acasă şi era foarte necăjit, într-o seară groaznic 

de urâtă, când ploua şi tuna, şi fulgera, s-au trezit la uşă cu o tânără. Era 
plouată rău şi apa îi curgea de pe păr şi de pe haine şi arăta într-un hal… 
Dar spunea că e prinţesă.

Regina s-a gândit cum să afle dacă este cu adevărat prinţesă. S-a dus în 
odaia în care urma să doarmă fata, a pus pe scândurile patului un bob de 
mazăre, iar peste el a aşezat douăzeci de saltele de lână şi peste saltele 
douăzeci de perne mari de puf. Apoi o pofti să se culce.

A doua zi dimineaţă au întrebat-o cum a dormit. Ea a răspuns că a dormit 
groaznic, că a fost ceva tare în pat şi nu a închis ochii toată noaptea, iar 
acum e plină de vânătăi.

Atunci şi-au dat seama cu toţii că e prinţesă adevărată, căci numai o 
prinţesă adevărată putea simţi un bob de mazăre prin douăzeci de saltele 
de lână şi douăzeci de perne de puf. Prinţul a luat-o de nevastă pe prinţesă 
şi bobul de mazăre a fost aşezat la loc de cinste, printre bijuteriile coroanei.

(Hans Christian Andersen)

Se poate ziua mare
Să cazi în laţ aşa de tare? 
Când eu n-am frică de nimică. 
Dar, învârtindu-se pe lângă stigleţel,
S-au prins în laţ şi el. 
Vezi, după faptă, plată: 
Să nu mai râzi de nimeni niciodată.
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Capitolul IX
Grija faţă de natură
Prietenă ne e natura

E o fiinţă şi copacul,
Şi floarea – gingaşă făptură,
O doare dacă vii spre dânsa
Cu ne-nţelegere şi ură.
 
Se sperie adânc pădurea,
Vuind de teama unui foc.
Nu te grăbi s-arunci gunoaie!
Respectă fiecare loc!

Ce mândru cântă păsărele!
De ce să le ucizi? Se poate?
Ascultă-le şi le-nţelege!
Prietene tu le socoate.

Şi apa curge unduioasă;
E limpede ca o vioară.
Privind în ea te oglindeşte
Şi fapta singur îţi măsoară.

Prietenă ne e natura,
Pădurea, cristaline ape,
Să îi descoperim făptura,
Să o iubim, să-i fim aproape!
                    (Marcela Peneş)
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DEX

Ghici:
• Poartă-n spate o cetate
  Şi din ea doar capul scoate!

Cine este un bun gospodar, făcându-şi din timp provizii pentru iarnă?
a) ariciul;
b) veveriţa;
c) ciocănitoarea;
d) cucul.
Recunoaşte animalul:
• Este animal sălbatic, cu trupul mare şi puternic, cu blana brun-roşcată şi 
   coada scurtă.
• Animal puternic, cu coamă bogată în jurul capului.
• Are şase metri înălţime.

Ruginii: roşcate.
Stoluri: grupuri, cârduri.
În toi: în plină desfăşurare.

Freamăt de codru
(fragment)

Tresărind scânteie lacul 
Şi se leagănă sub soare; 
Eu, privindu-l din pădure, 
Las aleanul să mă fure 
Şi  ascult de la răcoare
Pitpalacul.
Din izvoare şi din gârle 
Apa sună somnoroasă; 
Unde soarele pătrunde 
Printre ramuri a ei unde, 
Ea în valuri sperioase
Se azvârle.
Cucul cântă, mierle, presuri
– Cine ştie să le-asculte? 
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Ale păsărilor neamuri 
Ciripesc pitite-n ramuri 
Şi vorbesc cu-atât de multe
înţelesuri.

Ce redă această poezie – bucurie sau tristeţe?
Aţi ascultat vreodată cântecul păsărilor? Ce  puteţi spune  despre  trilul  
ciocârliei,  despre cântecul privighetorii?
Învăţaţi poezia pe de rost.

Vulpea şi raţa

În apropierea unei păduri era o baltă mare. Pe baltă înota  o raţă.
Cum o văzu, vulpea se gândi ce vicleşug să folosească ca s-o mănânce. 

Ea îi zise raţei:
– Cum stai acolo pe un timp 

aşa de frumos? Vino cu mine la 
plimbare! Vei găsi hrană multă 
şi bună.

Raţa îi răspunse: 
– Am destulă hrană şi sunt 

foarte mulţumită aici.
Vulpea o privi cu prefăcută 

prietenie, apoi şopti:
– Am să-ţi spun o taină mare,
 Care n-o pot spune tare.
Raţa pricepu îndată gândul 

viclenei. O privi cu neîncredere, 
se întoarse şi porni spre mijlocul 
bălţii.

Vulpea, supărată foc că n-a putut s-o înşele, i-a strigat de pe mal:
– Nu mi-a fost să stau de vorbă,
Ci să fac din tine-o ciorbă!
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DEX
Baltă: apă stătătoare, de obicei puţin adâncă
Vicleşug: viclenie, falsitate, şiretenie
Taină: ceva secret, ascuns
Neîncredere: lipsă de încredere, suspiciune

Alcătuiţi propoziţii, folosind cuvintele explicate mai sus.
Ce fel de animal este vulpea, după felul cum se poartă?
Ce fel de viclenii a folosit ea ca să poată mânca raţa?
Care oameni se pot asemăna cu vulpea?
Ce i s-ar fi putut întâmpla raţei dacă pleca la plimbare cu vulpea?

Veveriţa şi ciocănitoarea

A fost odată o veveriţă, care 
a descoperit că-i plăceau tare 
mult alunele. Şi ce credeţi că 
i-a venit în gând? Să strângă 
atâtea alune, încât să-i ajungă 
pentru toată iarna. Aşa şi-a 
umplut veveriţa scorbura de 
alune şi era bucuroasă nevoie 
mare de norocul ei.

Într-o dimineaţă, s-a zgâriat 
la o lăbuţă cu o coajă de alună:

– Mare minune! Cum a ajuns 
această coajă aici, când eu 
n-am început încă proviziile? Doar n-am spart nici o alună! Nu cumva cineva 
s-a atins de alunele mele?

Verificându-şi cămara, veveriţa descoperi că un sfert din alunele strânse 
pentru iarnă erau deja mâncate. Era foarte supărată veveriţa noastră de 
ceea ce păţise şi a hotărât să prindă hoţul. De aceea, s-a pus la pândă, 
ghemuindu-se în fundul scorburii şi aştepta să sară făptaşul. N-a trebuit să 
aştepte prea mult, căci ciocănitoarea venea în fiecare zi în casa veveriţei, 
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pentru a-şi lua prânzul. Foarte înfuriată, veveriţa a început s-o jumulească 
de pene pe ciocănitoare, ca s-o înveţe minte, ca altă dată să nu mai fure din 
avutul altuia. Biata ciocănitoare s-a zbătut ca să scape de mânia veveriţei 
şi, astfel, când şi-a luat zborul din scorbură, a văzut speriată că nu mai are 
coadă. Aceasta rămăsese în lăbuţele veveriţei, ca „amintire”.

După ce s-a văzut în siguranţă, dar fără coadă, ciocănitoarea s-a întors 
la veveriţă, ca s-o roage s-o ierte. Acum n-a mai dat fuga în scorbură, ci a 
bătut smerită cu ciocul: cioc! cioc! cioc! Dar veveriţa, mâhnită de întâmplare, 
a decis să-şi mute culcuşul, ca să nu mai aibă d-a face cu aşa vecini.

Aşa a ajuns biata pasăre să ciocăne în scoarţa fiecărui copac, sperând că 
va da peste veveriţă. 

Cine sunt eroii lecturii?
Cum o puteţi caracteriza pe veveriţă?
Cum s-a comportat ciocănitoarea?
De ce a rămas ciocănitoarea  fără coadă?
Ce  învăţătură putem desprinde din textul dat?

Legenda ciocârliei
   Din vremuri de demult n-a fost fată mai frumoasă ca Lia, fată de împărat. 

Faţa ei albă, ochii albaştri şi părul bălai, frumuseţea trupului ei acoperit de 
haine scumpe, fermecau inimile tuturor celor care o priveau.

Despre frumuseţea Liei s-a dus vestea în lumea întreagă. De peste nouă 
mări şi ţări au venit s-o peţească feciori de împăraţi, mândri şi viteji. Au venit 
împăratul Roşu şi Alb împărat, şi Peneş împăratul, şi alţii, mulţi ca frunza şi 
ca iarba. Lia, însă, nu-l voia pe niciunul dintre ei.

Lia privea mereu cu drag la Soare şi mereu avea ochii plini de lacrimi. 
Nimeni nu ştia de ce, din cauza luminii Soarelui sau din cauza vreunui dor 
ascuns. Nu-i cunoştea nimeni taina, nici cerul, nici pământul, doar umbra ei 
ştia.

Când frumoasa fată de împărat îi spunea Soarelui că e singura ei dorinţă, 
că vrea să-l întâlnească şi să-i fie mireasă, umbra ei suspina şi-i spunea              
că-şi caută singură pierzania. Lia răspundea că nu-i pasă, că va umbla zi şi 
noapte până îşi va găsi iubitul. Umbra zicea că nu e bine, dar că o va însoţi 
oriunde se va duce.
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Într-o dimineaţă Lia sui pe Graur, calul ei care fugea ca vântul şi ca gândul 
şi porni la drum. Merseră pe sub soare, merseră pe sub stele, străbătură 
codri şi poiene, trecură peste râuri, până când ajunseră la malul mării.

Lia privi cu dor spre insula pe care se afla palatul Soarelui şi se plânse 
umbrei că Graur nu poate să meargă şi pe pământ şi pe apă. Calul spuse 
că el nu poate să meargă pe apă, dar poate fratele lui, cel născut în valurile 
mării. Necheză cu putere şi din valuri ieşi un cal cu solzi argintii pe spate şi 
copite făcute pentru a înota. Lia sări pe calul mării şi porni pe ape, lăsând pe 
mal umbra şi pe Graur.

Ajunse Lia pe insulă şi porni către palatul minunat. Se îmbrăcase ea la 
plecare în haine de fecior, dar mersul ei o arăta că e fată.

La palat, îi ieşi în cale mama Soarelui. Era oarbă, de la atâta privit la 
strălucirea Soarelui. Soarta ei era să mai vadă numai atunci când fiul ei ar fi 
întâlnit iubirea. Întrebă drumeţul dacă e fecior sau fată şi-i spuse că dacă e 
fată, precum se aude pasul, să plece iute de acolo.

Când Lia nu ştia ce să facă, iată că apăru Soarele. O zări pe Lia, îi ură bun 
venit. Fata răspunse cu vorbă duioasă şi îşi zâmbiră dulce unul altuia. Mama 
Soarelui simţi şi hotărî să afle de e fecior sau fată. Avea să presare flori albe 
în patul drumeţului, la noapte. Dacă dimineaţă vor fi veştede, înseamnă că e 
bărbat, dacă vor fi mai înflorite, e fată.

Dimineaţa, mama Soarelui văzu florile înflorite, căci vederea îi revenise 
ca prin farmec,  şi înţelese că oaspetele e fată. Privi pe cer şi îşi văzu fiul cu 
iubita la pieptul lui. Uitase de toate, chiar şi să ţină seama razelor de foc, iar 
lumea întreagă era cuprinsă de flăcări arzătoare.

Mama o blestemă pe Lia şi căzu moartă la pământ. Blestemul urcă până la 
cer şi Lia se prăvăli şi ea din ceruri, prefăcându-se în mica ciocârlie, pasărea 
care se înalţă mereu către Soare, cântându-i primăvara cântece de dor. Aşa 
spune legenda ciocârliei.

(Vasile Alecsandri)

De ce textul dat e o legendă?
Cine sunt eroii principali?
De ce Lia a plecat de la casa ei?
Cum a pedepsit-o mama Soarelui pe fată?
De ce ciocârlia cântă cântece de dor?
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Legenda rândunicii

A fost odată un mare împărat 
căruia împărăteasa îi născu o 
fată. La naştere, o zână ursitoare 
îi meni să fie mlădioasă ca trestia, 
să aibă graiul dulce ca mierea şi 
obrajii ca bujorii. Apoi  zâna îi dărui 
o rochiţă fermecată, pe care copila 
nu trebuia s-o scoată niciodată de 
pe ea,  ca să fie ferită de rele şi 
spuse că trebuie să se ferească de 
Zburătorul luncilor.

Crescu frumos copila, după cum 
menise zâna. Începu să se plimbe 
în luncă, pe malul apei, pe sub arini, 
să urmărească rândunelele cum 
zburau, să stea în soare, pe iarbă. 
Atunci auzi glasul ademenitor al 
Zburătorului, care îi spunea cuvinte 
dulci despre frumuseţea ei, despre părul ei negru şi chipul ei alb, despre 
buzele ca nişte cireşe şi ochii ca nişte luceferi strălucitori.

Fata de împărat fugi, dar într-o noapte caldă de vară, când nici o adiere 
nu mişca frunzele şi toată natura dormea sub razele lunii, copila se duse la 
malul pârâului să se scalde. Scoase rochiţa fermecată şi se scufundă în apă. 
Toate păreau să-i admire frumuseţea: iarba de pe maluri, trestiile, valurile şi 
nuferii, pădurea şi chiar luna argintie.

Copila auzi cântatul cocoşului, care vestea zorii. Se grăbi să iasă din 
apă, dar rochiţa îi dispăruse. Pe mal se afla Zburătorul, cu ochii aprinşi. O 
cuprinse în braţe, dar deodată se trezi cu braţele goale şi auzi un freamăt de 
aripă. Copila se preschimbase în rândunică şi îşi luase zborul, iar rochiţa fu 
luată de vânt şi se topi în raze ce căzură pe pământ. Din ele crescură până 
dimineaţă florile ce se cheamă şi azi rochiţa rândunicii, după cum spune 
legenda rândunicii.
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Despre ce ne povesteşte legenda?
De ce fata se prefăcu în rândunică?
Împărţiţi textul în fragmente după conţinut.
Povestiţi legenda.

Elefănţelul curios

A fost odată, demult, un elefănţel foarte curios. Într-o zi s-a trezit cu o nouă 
întrebare: „Ce mânâncă crocodilul seara?” Aşa că a plecat prin pădure să 
întrebe animalele şi s-a întâlnit cu ursuleţul, pe care-l întrebă:

– Ursuleţule, ce mânâncă crocodilul seara? 
– Nu ştiu, a răspuns ursuleţul, dar du-te la lac şi vei afla.
A plecat mai departe elefănţelul să caute lacul. Pe drum s-a întâlnit cu o 

broscuţă:
– Broscuţo, ce mânâncă crocodilul seara?
– Nu ştiu, a răspuns broscuţa, dar du-te la lac şi vei afla. 
În apropiere de lac, elefănţelul s-a întâlnit cu şarpele boa: 
– Şarpe, ce mânâncă crocodilul seara?
– Nu ştiu, a răspuns şi şarpele, dar uite lacul e aici, sunt sigur că vei afla 

răspunsul.
Tocmai atunci ieşea din apă crocodilul. Elefănţelul s-a apropiat de el, dar 

nu ştia că vorbeşte chiar cu crocodilul: 

1
2
3
4
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– Scuză-mă te rog, ştii cumva ce mânâncă crocodilul seara? Crocodilul 
şiret îi spune: 

– Vino mai aproape să-ţi spun la ureche să nu ne audă nimeni.
Elefănţelul s-a apropiat şi crocodilul – haţ!, l-a apucat de nas, că pe vremea 

aceea elefănţelul avea un nas ca toate nasurile, micuţ, aşa ca al tău.
Cum se chinuia bietul elefănţel să scape din gura crocodilului, a venit 

repede-repede şarpele boa, care se afla în apropiere şi a început să-l tragă 
pe elefănţel de coadă. Şi atâta a tras crocodilul de nas şi şarpele boa de 
coadă, că până la urmă şarpele a reuşit să-l salveze pe elefănţel, dar nasul 
i se întinsese atât de tare, că aproape îi ajungea la pământ. Şi uite aşa, de 
atunci are elefănţelul trompă.

Numiţi  personajele textului. Descrieţi  înfăţişarea fiecăruia.
Citiţi pe roluri fragmentele în care se prezintă întâlnirea elefănţelului cu 
alte animale.
Puneţi-vă întrebări unul altuia, referitoare la conţinutul fragmentului citit.
Imaginaţi-vă o astfel de istorioară cu un alt animal. Povestiţi-o în clasă.

Şoarecele, cocoşul şi motanul

 Un şoricel se duse să se plimbe. Umblă ce umblă el prin ogradă şi se 
întoarse la mama.

– Am văzut, mamă, două animale. Unul era tare fioros, celălalt tare blând.
Mama îl întrebă:
– Ia spune, cum arătau acele fiare?
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Şoricelul răspunse:
– Cea fioroasă umbla de colo până colo prin ogradă, avea picioarele 

negre, moţul roşu, ochii bulbucaţi, clonţul ca un cârlig. Când am trecut pe 
lângă ea, a deschis clonţul, a ridicat un picior şi a prins a răcni atât de tare, 
că nu ştiam unde să mă ascund.

– Acesta-i cocoşul, grăi bătrâna mamă. El nu face rău nimănui, să nu te 
temi de dânsul. Dar cealaltă fiară cum arăta?

– Cealaltă stătea tolănită pe-o parte şi se încălzea la soare. Avea gâtul alb 
şi pufos, lăbuţele cenuşii, netede, îşi spăla cu limba blăniţa de pe piept şi 
dădea uşurel din coadă când se uita la mine.

Bătrâna mamă spuse:
– Prostuţule, prostuţule. Păi, acesta-i chiar motanul!           

 (Lev Tolstoi)

Unde are loc acţiunea?
Ce a văzut şoricelul?
Cum arăta cocoşul? Dar pisica?
De ce şoricelul nu s-a speriat de pisică?       

fioros – s. îngrozitor, înspăimântător
blând – s. blajin, bun, duios
blând – an. nemilos, crunt, avan, rău.
fiară – s. bestie, dihanie, jivină.

Furnica şi porumbiţa

Odată, o furnică a coborât la râu. Pe când îşi potolea setea, o cuprinse un 
val. Biata furnicuţă era aproape să se înece.

O porumbiţă trecea în zbor pe acolo. Purta în cioc o rămurea. Văzând că 
furnica stă să se înece, îi aruncă rămureaua. Furnica se sui pe rămurea şi 
scăpă cu viaţă.
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Mai târziu, un vânător vru s-o împuşte pe porumbiţă. Dar tocmai când voia 
să tragă în ea, furnica se apropie de vânător şi îl pişcă de picior. Vânătorul 
dădu un ţipăt şi scăpă arma.

Porumbiţa a zburat şi dusă a fost.
(Lev Tolstoi)

E bine şă ştii…
Lev Nicolaievici Tolstoi este un scriitor rus, care a scris abecedare şi 

cărţi de povestiri pentru copii.

Care sunt personajele întâmplării?
Ce a vrut să facă furnica?
Ce era să păţească ea?
Cine a salvat-o?
Ce a dovedit porumbiţa, salvând-o pe furnică?
Cine a vrut să prindă porumbiţa?
Cine i-a venit în ajutor porumbiţei?
Ce învăţătură se desprinde din acest text?
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Capitolul X
Primăvara

Legenda Ghiocelului

Iarna e în puterea ei; peste tot 
numai omături. Într-o bună zi, mic, 
alb şi plăpând, ghiocelul îşi sună 
clopoţelul.

– Cine îndrăzneşete să mi se 
împotrivească? – se burzului baba 
Iarnă, scuturându-şi cojoacele 
de nea şi ţurţuri de gheaţă. Abia 
după ce se uită bine împrejur, a 
descoperit Ghiocelul. Tu erai? Tu 
ţi-ai găsit să mi te împotriveşti? 
Dacă îmi pun mintea cu tine, te voi 
îngheţa la noapte!

– Nu vă mâniaţi, babă Iarnă şi 
moş Omăt, le-a răspuns Ghiocelul. 
Mie soarele mi-a trimis veste                     
printr-o rază jucăuşă, cerându-mi 
să mă arăt lumii. M-am frecat la 
ochi şi iacătă-mă-s.

Peste noapte, baba Iarnă şi cu moş Omăt au chemat gerul în ajutor.  A mai 
suflat crivăţul.

– Unde eşti, Ghiocelule, au chicotit cei doi. N-ai îngheţat? Mai cutezi să mi 
te ridici împotrivă?

– Drept să vă spun, babă Iarnă şi moş Omăt, mi-a fost tare-tare frig. Era 
cât pe ce să mă smulgă şi vântul. Abia m-am putut piti după un bulgăre de 
pământ. Of, dacă şi la noapte va fi tot aşa de frig, voi muri îngheţat!

Soarele, auzind cu câtă bunătate vorbeşte Ghiocelul vrăjmaşilor săi, 
i-a trimis în ajutor o mulţime mare de raze calde, întărindu-l. Aşa că, de 
dimineaţă, alături a putut vedea fraţi şi sururi răsărind printre petece de nea.

– Babă Iarnă, moş Omăt, răsunau clopoţeii lor prin poiană, hai să ne jucăm 
de-a prinselea!
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Aşa s-a dovedit Ghiocelul mai tare decât Iarna, văzându-şi rostul său pe 
lume – acela de a fi cea dintâi floare care să bucure omul. 

(Eugen Jianu)

Cu ce calităţi e înzestrat ghiocelul?
De ce nu l-au putut înfrunta Iarna şi Omătul?
De ce ghiocelul e socotit vestitorul primăverii?

Ghiocelul
Colo-n văi se lasă 
Noaptea deasă-deasă. 
Codrul nu se vede, 
Colo-n zări se pierde. 
Iese ghiocelul, 
Iese voinicelul, 
Luminează-afară 
Ca o făclioară. 
Să nu rătăcească, 
Cuibul să-şi găsească, 
Dacă vine-acasă 
Pasărea voioasă.
            (Grigore Vieru)

Citiţi poezia. Cu  ce e comparat ghiocelul?
Despre ce anotimp se vorbeşte în poezie? 
Care sunt semnele lui?

Legenda Mărţişorului
(folclor)

A fost, cică, odată, demult, o floare gingaşă, cu petale albe ca zăpada 
din jurul ei. Această floare era Ghiocelul. Într-o zi, când soarele străpunse 
cu săgeţile sale aurii nourii negri-întunecaţi, Ghiocelul apăru pe coasta 
dealului. Îl salvase de gerul aspru o zână bună şi frumoasă, pe care o chema 
Primăvara.
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Dar din palatul de gheaţă şi omăt se repezi năprasnicul Crivăţ să-l 
nimicească pe îndrăzneţul ce-i călcase recea împărăţie. În goana-i turbată, 
Crivăţ a smuls o tufă de mărăcine şi, aruncând-o cu furie, a rănit-o pe blânda 
şi drăgălaşa Primăvara la degetul cel mic. A ţâşnit sângele roşu şi fierbinte 
de crăiasă, picurând peste albul petalelor lui Ghiocel.

Sângele fierbinte l-a trezit şi l-a readus la viaţă pe Ghiocel. De bucurie, el 
şi-a săltat în sus căpuşorul alb, strigând:

– Bucuraţi-vă, oameni! Cu mine vine Primăvara! Cu mine vine Soarele şi 
Viaţa!

Povestiţi legenda, folosind expresii din text.

Piticii în cuşme albe

Un graur tânăr a adus vorbă în sat, că în hârtop au apărut nişte pitici.
– Ei ba? a făcut ochi mari Radu.
Tata şi mama nu erau acasă. Radu l-a întrebat pe câinele său:
– Bumbu, mă laşi în Hârtop?
Câinele a dat din coadă. Adică, te las, dar merg şi eu. Hârtopul nu-i după 

casă.
Graurul zbura înainte, Bumbu venea din urmă. Radu credea că în hârtop 

a nins, când colo, acelea erau cuşmele piticilor.
– Măi graure, ştii cum îi cheamă pe aceştia?..
– Cum?
– Ghiocei! 

(Spiridon Vangheli)

Cine sunt piticii?
Cum putem intitula altfel textul?
Ce va impresionat în această scurtă povestire? 
Ce aţi observat neobişnuit în ea?
Ce emoţii vă trezeşte lectura?
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Păsările lui moş Petruţ

Abia mişcau aripile, dar nu s-au oprit la baltă.
– Încă două dealuri şi suntem acasă, o mângâie cocostârcul.
– Zboară tu înainte, l-a rugat cocostârca. Mă tem, că nu-i cuibul.
Când au văzut în câmp oameni din satul lor, bucuria le era cât un cocostârc 

de mare. Iar oamenii le făceau semn cu pălăriile.
Deasupra satului au încetinit zborul şi au prins a număra casele, să vadă 

dacă-s toate. Au găsit-o şi pe a lor...

Cocostârcii au coborât pe acoperişul de stuf în preajma cuibului şi au făcut 
câţiva paşi, ca să-şi dezmorţească picioarele.

În ogradă a răsărit o casă nouă cu ferestrele cât poarta. Uşa se deschide 
şi iaca apare în prag moş Petruţ.

– Bun sosit ! şi-a scos moş Petruţ căciula.
Cocostârcii s-au uitat unul la altul:  a încărunţit moşul.
Cine trecea pe drum, se oprea şi căuta capăt de vorbă.
– Ce se mai aude prin Africa, moş Petruţ? îl întrebau sătenii, arătând spre 

cocostârci.
– De, trăiesc oamenii.
Cum s-au mai rărit copiii prin ogradă, moş Petruţ s-a apropiat de cocostârci 

şi le-a spus:
– Apoi eu vă las casa asta vouă.
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C-au înţeles, că n-au înţeles cocostârcii vorba moşului, nu pot s-o ştiu, dar 
tot atunci au prins a bate toaca, de a auzit tot satul că s-au întors păsările 
lui moş Petruţ.

Pe urmă au zburat la baltă. Erau singurii cocostârci în părţile celea. S-au 
rărit casele cu stuf şi satele au rămas fără cocostârci.

Când s-au întors la cuib, din hogeac ieşea o aţă de fum. De dragul 
oaspeţilor moş Petruţ a aprins focul în soba din casa veche.

Au adormit în picioare. Cocostârc a visat că a venit o apă mare în sat şi 
le-a luat casa. Au încercat să-şi facă cuib pe casa nouă, dar nu se ţineau 
crenguţele. Atunci moş Petruţ a înjghebat o scară şi le-a ajutat să-şi mute 
cuibul în soare...

(Spiridon Vangheli)

De ce cocostârca era îngrijorată?
Ce l-a rugat ea pe cocostârc?
Ce au găsit păsările nou în sat?
Ce momente de bucurie şi de tristeţe conţine acest text?
Citiţi fragmentele respective.
Explicaţi titlul povestirii.

Sărăcuţul

Era primăvară. Deodată, s-a iscat 
un vârtej de vânt peste câmp, curţi 
şi livezi. A ridicat de pe jos flori, pene 
şi hârtii, iar de pe o ramură, un biet 
cărăbuş tinerel, sărăcuţul de el.

În mijlocul unui drum de ţară, 
vârtejul s-a topit dintr-o dată, 
lepădând la pământ tot ce luase. 
Cărăbuşul, ameţit, privi împrejur  şi 
văzu, nu departe, un cocoş ţanţoş 
care venea spre el. Sărăcuţul de el 
îşi spuse că a scăpat de unul şi a 
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dat de altul, mai mare, sigur că o să-l înghită pasărea asta. Dar acesta se 
uită cu un ochi la el şi trecu mai departe. Cărăbuşul privi bucuros după cocoş 
şi încremeni. Din celălalt capăt al drumului venea spre el un curcan.

Când cele două păsări ajunseră una în dreptul celeilalte, se salutară, 
curcanul roti coada şi roşi mărgelele, cocoşul scoase pieptul înainte şi dădu 
din aripi. Porniră mai departe, iar curcanul trecu pe lângă sărăcuţul cărăbuş, 
de parcă s-ar fi ferit să nu-l calce.

Sărăcuţul cărăbuş nu apucă să răsufle uşurat, că apăru în drum un păun. 
Pasărea, însă, se apropie, îl răsturnă cu ciocul pe spate, apoi îl întoarse la 
loc şi plecă, de nu-i veni cărăbuşului să creadă.

  Se gândi să zboare pe o creangă şi desfăcu aripile, dar zbură spre el un 
pui sturz, mic cât o nucă. Bucuros de aşa pasăre mică, sărăcuţul cărăbuş se 
bucură, dar acesta deschise pliscul şi îl înghiţi, gata-gata să se înece.

De pe gard, o vrabie îşi pusese puii să privească toată scena, ca să mai 
câştige o învăţătură.

(Emil Gârleanu)
De ce textul e numit „Sărăcuţul”?
Ce s-a întâmplat cu bietul cărăbuş?
De ce vrabia îşi puse puii să privească această întâmplare?
Ce emoţii vă trezeşte lectura?
Povestiţi conţinutul textului în clasă.

Buburuza

A venit primăvara veselă, cu 
ghioceii albi, brânduşele galbene şi 
toporaşii albaştri. Au plesnit mugurii 
copacilor. S-a ivit frunza cea crudă 
şi lucioasă. Soarele-i mare şi afară 
e cald.

S-au întors păsările călătoare. 
Crângul e plin de larma lor veselă. 
Albinele deretică stupul. Mieii 
zburdă pe pajişte.
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Buburuza cea mică şi roşie a ieşit din crăpăturile scoarţei copacului.
– Ce bine că s-a dus iarna!
Deodată, s-a întristat şi a zis:
– Ce mică şi neînsemnată sunt! Nimeni nu mă bagă în seamă!
A zburat  şi s-a aşezat pe mânuţa unui copil.
– Bunicule, ce buburuză mică şi drăguţă! Buburuză, eşti prima gâză ce 

vesteşte primăvara!
Bucuroasă, buburuza a aflat că are şi ea un rost pe lume.

(Eugen Jianu)

Crâng: pădurice de arbori tineri; tufăriş.
Larmă: gălăgie.
A deretica: a curăţa.

Ce anotimp este prezentat în text?
Ce schimbări au loc primăvara în natură?
Ce fac vieţuitoarele primăvara?
De unde a ieşit buburuza?
Ce părere avea buburuza despre sine?
Ce a aflat buburuza de la copil?
Găseşte în text cuvinte formate din două, trei şi patru silabe.

Sărbători ale primăverii
8 Martie

Ultima ninsoare-a prins să cearnă
Fulgul moale-a sărutat tăpşanul,
Mamă, când nici nu-mplinisem anul
Tu mi-ai arătat întâia iarnă.

Mi-ai purtat mânuţa peste nea
Ca să simt că-i moale şi e bună
Şi-ai privit cu mine, împreună,
Ţurţurii ca un tăiş de stea.
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Toate anotimpurile-apoi
Rând pe rând le-ai colindat cu mine,
Ca să-nvăţ mai iute şi mai bine
Mândrele privelişti de la noi,

Şi-n căsuţa minţii să încapă
Bogăţia-atâtor înţelesuri,
Câte salcii se răsfrâng în ape,
Câte spice se îndoaie-n şesuri.

Tu, întâia mea învăţătoare, 
Cu poveţe drepte calea-mi sameni
Şi mă-ndemni spre dragostea de oameni
Ca spre cel mai drept dintre izvoare.

Aş dori să te iubesc mereu,
Să-ţi mângâi cu mâna mea cea mică
Bluza mirosind a levănţică,
Mamă, când mă strângi la pieptul tău.

Ultima ninsoare-ncarcă merii,
Dar curând ce plini vor fi de floare!
Martie, mămico, sărbătoare!
Sărbătoarea ta şi-a primăverii!

Tapşan: coasta unui deal, povârniş.
Levănţică: plantă erbacee cu flori albastre,
 plăcut mirositoare.

Ce anotimp este prezentat în poezie? 
Cum este descrisă mama? Citiţi versurile respective.
De ce mama e comparată cu învăţătoarea?
Ce sărbătorim în ziua de 8 martie?
Cum credeţi, de ce anume primăvara se sărbătoreşte Ziua Mamelor?
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DEX

Proverb:
„Dumnezeu nu poate fi pretutindeni, aşa că a creat mamele.”  

Paştile în sat

Azi în sat,
Parcă-i ziua mai frumoasă
Şi şoseaua-i mai voioasă.

Am plecat acum cu toţii,
Şi bunicul si nepoţii,
La altar, la închinat!

Bucuroşi,
Ne-am întors, apoi, acasă,
Şi ne-am aşezat la masă.

Apoi mult ne-am veselit
Şi la masă am ciocnit 
Ouă roşii!

                   (R. Niger)

Altar: parte a bisericii, despărţită prin 
catapeteasmă, în care se oficiază liturghia.
Liturghie: principala slujbă bisericească 
creştină.

           

Ce tablouri vă imaginaţi citind poezia? Faceţi descrierea orală a unuia 
dintre ele.
Învăţaţi versurile pe de rost.
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Capitolul XI
Vara

Sosirea verii
A venit şi dulcea vară,
Am ieşit în câmp afară,
Plaiurile colindând,
Frumuseţile-admirând.

De cu zori cobor spre ape
Oi de munte să se-adape,
Dintre fagi se desluşesc
Vers şi fluier ciobănesc.

Freamăt de pădure verde,
Blând auzul ni-l dezmierde,
Iar pe creanga unui nuc
Cântă cu plăcere-un cuc.
          (Eleonora Schipor)
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                                              Scara veselă    

1. În jurul copiilor este multă v...
2. Elevul este harnic ca a...
3. La munte şi la mare sunt mulţi c...
4. S-a terminat a... şcolar.
5. Pe cer nu-i nici un n...
6. Avem vacanţă eu şi t...
7. Prima literă din alfabet este ...

Buchetul de flori
Ultima zi de şcoală.
E zarvă mare în curtea şcolii.
Copiii ţin în mânini bucheţele de flori.
Numai Anişoara a uitat buchetul acasă. S-ar întoarce să-l ia, dar n-o să 

dovedească.
Ce să facă? Şi-a lăsat capul în jos şi nu îndrăzneşte să se uite la colegii 

săi.
Lenuţa a întrebat mirată:
– N-aveţi flori acasă?
– Avem, dar eu ...  am uitat, a spus Anişoara şi era gata-gata să izbucnească 

în plâns.
Ca s-o liniştească, Lenuţa scoate o floare din buchetul ei:
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– Ţine!.. Să ai măcar o floare.
Anişoara a luat-o şi s-a uitat lung la petalele roşii, parcă le număra în gând.
Ionel îi întinde şi el buchetul.
– Ia şi de la mine, care-ţi place.
– Şi de la mine, zice Tincuţa.
– Îţi dau şi eu una albă, zice Săndel.
– Şi eu! Şi eu!
În câteva clipe în mâinile Anişoarei a crescut un buchet mare, chiar mai 

frumos decât acela pe care l-a uitat acasă.
Anişoara râde bucuroasă. S-au înveselit şi prietenii ei. 
Clopoţelul care-i cheamă la ultima lecţie răsună atât de voios, încât se 

aude în tot satul!
(Gheorghe Gheorghiu)

Citiţi expresiv textul. Găsiţi ideea principală.
Cum vi s-a părut gestul colegilor Anişoarei? Sunt ei o clasă unită?
Comparaţi ultima zi de şcoală din prezent cu cea a personajelor din text.
Scrieţi cinci-şase propoziţii pe tema Colegul meu de clasă.

O zi de vară

Într-o zi de vară, 
Când e cald afară, 
În  vacanţa mare, 
Vom pleca la mare.

Anul şcolar s-a încheiat, 
Şi-n vacanţă  am intrat,
Toţi copiii-s fericiţi,
Că vor merge la bunici. 
               (Bianca Voicu)
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Ploaia
Vara maci dansează-n vânt
Şi-i dogoare mare.
După soare, nori apar;
Norii aduc ploaie.

Uneori vine şi vântul
Care plimbă norii,
Şi, precum un cavaler,
Dă onoare ploii.

Pic, pic, pic... s-aude rar,
Apoi se-nteţeşte.
Cad bobiţe de cristal,
Iarba verde creşte.

Norii grei, purtaţi de vânt,
Sus pe cer se ceartă,
Atunci tună pe pământ,
Fulgeră deodată.

Chiar şi grâul s-a-nălţat,
Bucuros că-l plouă.
Doar pe spice au rămas
Picături de... rouă.
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După ploaie, sus pe cer
Curcubeu s-arată.
Aerul să-l tragi în piept
Cu puterea toată.

Florile parcă-au crescut,
Totu-i prospeţime.
Păsările s-au pornit
Să caute râme.

Într-o curte, trei copii
Spun o ghicitoare.
Lângă soare şi lumină
Mai trebuie... ploaie. 
        (Niculina Mureşan) 

O zi de vară 

Era o zi minunată de vară... Căldura toropitoare se revărsa peste pământul 
care ardea ca o torţă incandescentă. Am plecat, împreună cu mai mulţi 
prieteni, la lacul de lângă oraşul meu. Acolo ne-am jucat mult şi bine, timp 
de două ore. 

Când am obosit, ne-am plimbat în jurul lacului, însă un strop de ploaie   
mi-a atins obrazul: era semnul unei noi furtuni de vară, aşa că am fugit cu 
toţii în căsuţa din apropiere, pentru a ne adăposti de ploaie.

Deodată, a început să toarne cu găleata. Un fulger ne-a îndreptat privirea 
către cerul plin de nori. Vântul a început să sufle mâinile copacilor. Eu şi 
prietenii mei admiram priveliştea încântătoare din faţa noastră. Eram din 
ce în ce mai fascinaţi de ce era natura în stare să facă, cu fiecare strop de 
ploaie.

În final, din nori au mai căzut doar câteva picături, anunţându-ne parcă, 
că ploaia se va opri.

Am ieşit afară din căsuţă şi ne-am bucurat de ploaia slabă. Ne-am dus să 
căutăm peştişori în apa verde. Toţi am prins câte un peşte, cărora le-am dat 
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viermişori din pământul umed, pentru că nu mai aveau ce mânca.
După oprirea ploii, am văzut norii plecând şi lăsând în urma lor un curcubeu 

luminos şi plin de culoare. Am numărat toate culorile acestuia: roşu, oranj, 
galben, verde, albastru, indigo şi violet.

Când curcubeul a plecat, noi am mers să căutam fructe. Am plecat câte 
doi, în zone diferite. La sfârşit, am avut zmeură, mere, mure şi fragi. Le-am 
mâncat şi după aceea am plecat la o ultimă plimbare din acea zi, mergând 
acasă cu câte un peştişor.

A fost cea mai frumoasă zi din vara aceea.
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Fricosul
Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca 

din poveşti: copaci de zahăr, câmp 
de cristal, iaz de oglindă. Şi-n 
cuprinsul larg, uriaşul policandru 
al cerului îşi aprinde, una câte una, 
luminile, ca într-o nemăsurată sală 
de dans. Vieţuitoarele pustietăţii 
sunt îmbătate de farmecul acesta: 
păsările zbor ca ziua; lupul 
poposeşte pe labe, în hăţişuri, 
şi priveşte nemişcat; vulpea stă 
lângă vizuină şi nu se-ndură 
să meargă la vânat; veveriţa 
pleacă creangă lângă creangă 
şi hoinăreşte, ca o deşucheată, 
pădurea-ntreagă.

Iar iepurele a zbughit-o la jucat. 
Încet, ascultând, ispitind, a ieşit 
tiptil-tiptil din curătură, şi când 
a ajuns la margine şi a văzut 
întinderea lucie de zăpadă, a-nceput să sară de bucurie:

„Poate mai întâlnesc un prieten”, îşi zise iepuraşul.
Şi gândul îi răspunse:
„Poate mai întâlneşti un prieten...”
Şi iar ţupai-ţupai, iepurele sare vesel:
„Poate dau şi peste o prietenă.”
Şi gândul:
„Poate dai şi peste o prietenă”.
Şi mergând aşa, iepuraşul cu gândul îşi vorbesc:
„Ce lumină, şi totuşi luna încă nu a răsărit”.
„...Şi totuşi luna încă n-a răsărit.”
„Dar o să răsară”.
„...O să răsară”.
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Şi cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepuraşul se opri o clipă să se 
odihnească. Atunci, de la spate, se ridică, albă şi ea, ca de gheaţă, luna. 
Stelele păliră; pădurea, copacii, tufele îşi dezbrăcară deodată umbra. Iar 
iepuraşul împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o arătare 
cu două coarne grozave. După clipa de spaimă, iepuraşul se destinse ca o 
coardă şi o zbughi la goană, se prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre, 
se sculă şi iar se rostogoli până jos; apoi o luă de-a dreptul, tăind câmpul. 
Se opri tocmai în stuhăria iazului.

Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închişi... Să nu-şi mai vază 
umbra!

(Emil Gârleanu)
Grivei

E bătrân. Înţelege că-i bătrân, că-i netrebnic, că cele câteva zile ce i-au 
mai rămas sunt o povară pe capul tuturora. De când s-a şi îmbolnăvit, nu-l 
mai strigă nimeni, nu-l mai mângâie nici o mână, nu se mai întoarce spre el 
nici o pereche de ochi. A slujit cu credinţă. Douăzeci de ani, vară şi iarnă, 
în curtea aceasta a trăit şi a păzit-o; în nopţile de toamnă, cu ploile repezi 
şi pătrunzătoare, în nopţile de iarnă, cu viforniţele năprasnice, el nu stătea 
în cuşca lui; suflând cu greu, încordându-şi muşchii, căci era vânos, tăia 
troianul, cutreiera toate colţurile grădinii şi, lătrând, dădea de ştire că nu 
e chip să te poţi apropia de casa stăpânului... Dar în seara aceea, când 
prinsese de pulpa piciorului pe hoţul care furase mere din pomul de lângă 
gard! Ani de-a rândul simţise durerile loviturii de ciomag pe care i-o dăduse 
atunci în creştetul capului. Şi altă dată... Dar câte nu făcuse, câte nu suferise 
Grivei, dulăul credincios al curţii!

Însă vremea trece; viaţa, cu ea. Şi-acuma îmbătrânise! Nu se mai putea 
duce nici până la uşa bucătăriei, să capete un ciolan, să-l lingă. Rămânea 
uneori zile întregi fără să înghită nimic, fiindcă nu se putea mişca. Şi-acum, 
în urmă, avea nişte dureri grozave. Urla. Şi mai ales noaptea, când nu avea 
cu ce să se mai ia, când nu mai vedea pe ceilalţi câni, când rămânea singur, 
numai el şi suferinţa lui, mai ales nopţile îl chinuia boala.

Şi urla. Mai întâi gemea, înăbuşit, cu gura închisă, cu limba zgârcită, 
gemea adânc, ca şi cum i se desfăcea inima din piept. Apoi îl apucau fiorii; 
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spasmurile îi descleştau fălcile, şi gemetele îi ieşeau mai tari, mai ascuţite. 
Apoi plângea, plângea cum plâng oamenii, cu lacrimi fierbinţi, care îi lunecau 
pe bot şi parcă-l ardeau. Şi-n urmă, înnebunit de durere, nu mai putea răbda, 
în urmă urla, urla groaznic, din toată puterea măruntaielor lui, cu toată 
încordarea glasului, urla înspăimântător, de răsuna până în depărtări, de 
unde-i răspundea ecoul ca un alt câne care îi plângea de milă. Şi dimineaţa, 
când zorii zilei mijeau, adormea, sleit, pe culcuşul lui de paie.

Şi toţi ai casei care treceau pe lângă el îl blestemau. Toţi. Urletele lui le 
turbura liniştea nopţii, le curma somnul şi-i făcea să tresară speriaţi în pat. 
Iar unii credeau că prevesteşte ceva rău, că prevesteşte moartea cuiva. El 
îi auzea vorbind, îi auzea şi-i înţelegea. Cu ochii blânzi, şterşi de boală, îi 
urmărea până ce se făceau nevăzuţi.

Înţelegea şi aştepta să-i vie ceasul.
Într-o dimineaţă şi-a zărit stăpânul de departe venind spre el, cu mâinile 

la spate, ţinând ceva ce sclipi la o întorsătură în bătaia soarelui. Pentru el 
venea. Atunci, în sufletul lui parcă a-ncercat nu o durere, ci o jale, o jale 
grozavă.

O jale adâncă pentru stăpânul pe care-l văzuse copil, cu care se jucase, 
cu care mersese pe câmp, la picioarele căruia se culcase de atâtea ori să 
primească, supus, vergile ce i se cuveneau. Şi jalea aceasta parcă-i dădu 
puteri; se sculă şi, scheunând, plângând, se târî către stăpânul lui, se târî şi, 
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când ajunse, îi linse picioarele, ca şi cum şi-ar fi luat rămas bun. Apoi închise 
ochii şi, încolăcit, aşteptă. Aşteptă mult. I se făcuse milă stăpânului?... 
Bubuitura nu curmă liniştea ogrăzii.

Şi astăzi simţi că nu mai are mult. Şi parcă-i părea rău să închidă ochii 
în curtea în care trăise, în mijlocul lucrurilor de cari n-ar fi vrut niciodată să 
se despartă, subt privirile cari nu se mai îndreptau spre el prietenoase. Şi, 
deodată, o groază, o frică de locul acela în care suferise atâta îl cuprinse. 
Îşi adună toate puterile, apoi, ca şi cum cineva l-ar fi gonit din urmă, se 
depărta cât putu mai repede, ieşi din curte şi o luă pe drum, înspre pădure. 
Când ajunse în marginea ei, intră în cel dintâi tufiş şi, acolo, între crengile 
cari îi ascundeau vederea, îşi făcu culcuşul. Şi aşteptă. Spre seară, un fior 
îi zvârcoli trupul, apoi altul. Şi încă unul, cel de pe urmă. Şi-n clipa în care-şi 
dete sufletul, se ridică pe picioarele de dinainte şi, cu capul întors spre curte, 
urlă, ca şi cum şi-ar fi luat un rămas bun.

Şi urletului lui, scurt, de moarte, îi răspunse ecoul, pentru cea din urmă 
oară, ca un alt câne care-l chema din depărtări.

(Emil Gârleanu)

Gândăcelul

Cum venise pe lume, nici el nu-şi dădea seama. S-a trezit ca dintr-un 
somn şi parcă era de când pământul. Nu simţise nici durere, nici bucurie. Şi 
mult îşi muncise gândul: cum răsărise, şi-al cui era?

Mic cât un fir de linte, mişca picioruşele fragede şi ocolea, pe de margini, 
frunzişoara care-l adăpostise. Într-o zi încercă o pornire lăuntrică: ieşi de sub 
umbra răcoroasă şi dădu buzna afară, în ploaia de lumină. Atunci rămase pe 
loc, orbit de atâta strălucire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc, şi îndrăzni: 
deschise ochişorii mai mult, mai tare, mai mari, îi deschise în sfârşit bine-
bine şi privi in sus. Se făcuse parcă mai mititel decât fusese.

Cu câtă strălucire, ce adânc şi albastru se dezvelea cerul! Şi ce minune! 
Cu ochişorii lui mărunţi, cât nişte fire de colb, îl cuprindea întreg. Şi ce 
întunecime, câtă umezeală sub frunzişoara lui! Ce căutase dânsul acolo? 
Iar din mijlocul tăriei albastre, un bulgăre de aur a prins a arunca văpăi.

Tresări. Era el altul? Picioruşele nu mai erau ale lui de scânteiau aşa? 
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Şi mai era îmbrăcat în aur! 
Căci şi trupuşorul lui, pe care 
şi-l vedea pentru întâia oară, 
scânteia. Nu cumva era o 
fărâmiţă căzută de acolo, 
de sus, o fărâmiţă de lumină 
închegată, rătăcită pe pământ? 
Şi, ca o adeverire, pe ţărâna 
neagră trupul arunca o lumină 
dulce. Ce se mai întreba! Fără 
îndoială, de acolo căzuse, 
acolo trebuia să se întoarcă. 
Dar ce depărtare! Şi cum să 
ajungă? Privi în sus; şi atunci, 
deasupra căpuşorului, zări 
lujerul unui crin ce se ridica 

aşa de înalt, că parcă floarea din vârf îşi deschidea paharul chiar dedesubtul 
bulgărului de aur, să-i culeagă razele.

În mintea lui îşi înjghebă planul. Să se suie pe lujer în sus, să meargă, să 
meargă şi să meargă, până în vârf; şi de acolo, la bulgărul de aur, din care 
credea că se desfăcuse: o săritură – sau o vedea el ce-o face.

Atunci se mişcă din nou şi, după ce trecu peste un grăunte de piatră cât 
un munte şi scoborî dincolo, se trezi la rădăcina crinului. Se odihni o clipă, 
apoi la drum, băiete! Mai întâi se rostogoli de pe tulpina lucie de câteva 
ori în ţărână. Văzând asta, se ridică pe picioruşele dinapoi şi, fără să ştie 
pentru ce, cu cele dinainte îşi făcu, moşnegeşte, cruce. Pe urmă încercă din 
nou, şi văzu că poate. Luciu i se păruse lujerul crinului, şi când colo avea 
atâtea adâncituri, atâtea ridicături: văi, dealuri. Dar ce mireasmă se revărsa 
de sus!...

Şi-a mers voinicul, a mers. Mult să fi mers. Se uită în jos şi-l prinse 
ameţeala. Privi în sus şi se cutremură. Ce – nu făcuse nici un sfert din sfertul 
drumului! Puterile îi cam slăbiseră, dar nu se lăsa. Încă vreo câţiva paşi, şi 
ici, deasupra, parcă se întruchipa o frunzişoară lătăreaţă, ca o prispă. Acolo 
o să se odihnească. Şi iar purcese la drum; şi umblă, şi umblă, băiete; şi de-
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abia ajunse. Iar când a poposit, ud de sudoare, că părea o picătură de rouă, 
bulgărele de aur scăpătase de amiază. Şi voinicul privi iar în sus. Privea în 
sus şi nu-şi credea ochilor: zile, săptămâni, luni avea de umblat. Şi cât era 
de hotărât şi de vânjos drumeţul, nu-şi putu opri un oftat:

- Uf! Că mult mai am de suit, Doamne!
(Emil Gârleanu)

Vulturul

 S-a ridicat, deodată, din prăpastia 
întunecoasă, umedă, a munţilor 
falnici. Şi doritor de lumină, în această 
dimineaţă scăldată de soare, a întins 
aripile, ca o flamură, deasupra brazilor 
bătrâni. S-a înălţat mai întâi drept 
în sus, ca o săgeată; a străbătut 
văzduhul răcoros, apoi a rămas acolo, 
s-a legănat în aer, îmbătat de plăcerea 
să fluture la înălţime uriaşă; a plecat 
capul şi a privit in jos. Pe câmpiile 
lucii, satele împrăştiate, ca grăunţele, 

scoteau sclipiri repezi ca a prundişului spălat de ape. Oamenii nu se zăreau; 
deasupra, dedesuptul lui, primprejur, nicio vietate. I se păru că în lumea 
aceasta frumoasă, încântătoare, peste care primăverile se aştern cu spuză 
de hori, e a lui, a lui singur.

Şi scuturându-şi aripile, făcu un ocol larg, suind şi scoborând prin aer. 
Apoi i se păru că ceva flutură mai jos, ceva mic, prea neînsemnat ca să 
îndrăznească să se suie până la el: se repezi şi, în ciocul gata să frângă, 
prinse o pană căzută chiar din aripa lui. Zbură cu dânsa, sus, apoi îi dădu 
drumul, şi urmări cu ochi strălucitori lunecarea uşoară, ca pe o apă, a penei, 
care cândva îl ajutase să se ridice.

Luă munţii în lung. Nicio boare de vânt, niciun murmur de ape care să 
străbată atât de sus.

Şi aşa a mers până după-amiază, cu ciocul deschis, înghiţind aerul cu 
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gâlgâiri puternice, privind în toate părţile cu ochii lui ca două scântei.
Obosi. Se coborî uşor şi se aşeză pe vârful unei stânci ce ţâşnea în sus, 

goală, din stratul gros de muşchi al muntelui. Cum sta nemişcat, părea şi el 
de piatră, părea că-i colţul ascuţit al stâncii încremenite acolo de veacuri.

Pe urmă îşi plecă în jos capul; în fund, în noaptea deschizăturii adânci, 
tăiată ca de pala unui zmeu, şerpuia, sclipind ca argintul, izvorul. Şi i se făcu 
dor de răcoarea dulce a undei şerpuitoare. Săltă şi se repezi în fund; se 
lăsă în voie să cadă în apă; stropii reci îl acoperiră deodată, ca nişte pietre 
scumpe, şi, întinzând gâtul gol, bău îndelung, însetat. Apoi îşi luă iarăşi 
zborul până pe stâncă, sus, se lăsă pe o coastă, întinse aripile la soare, şi 
închise ochii. Aţipi...

Adieri de vânt îl înfăşoară în vălul lor. Aproape se trezeşte; prin pleoapa 
închisă încă parcă zăreşte un foc grozav, a cărui flacără încinge tot cuprinsul 
zării. Se ridică. Departe, în nori de sânge, soarele apune. Munţii parcă-s 
aprinşi, cerul arde.

Îşi ia zborul, grăbind spre cuib.
Se apropie, se lasă tot mai jos, deasupra muntelui, deasupra pădurii de 

brazi. Aceeaşi linişte în tot cuprinsul firii. Mai are puţin; zăreşte prăpastia spre 
care avea să se scoboare, când, deodată, în tăcerea neclintită, răzbubuie, 
până-n depărtări adânci, un tunet, şi aripa, amorţită, îi cade în jos. Se 
rostogoleşte de câteva ori prin aer, simte fierbinţeala glonţului, ca a unui 
cărbune ce-i arde carnea, îşi încordează puterile, caută să mai plutească 
sus, dar dedesubtul lui munţii parcă se prăbuşesc. Aripa îi mai stă puţin 
întinsă, apoi i se frânge lângă trup, udă de sânge. Lunecă printre brazi. 
Răcoarea îl mai înviorează o clipă; iarăşi caută să-şi întindă aripile; se anină 
de o ramură. Se uită în jos. Drept dedesubt, la rădăcina bradului, un căprior 
stă liniştit, privind înainte.

Iar vulturul simte că-i pierdut, că puterile îl părăsesc. O ură straşnică îl 
cuprinde; parcă ar dori să se stingă toată lumea odată cu dânsul. Se lăsă să 
pice drept peste căprior, şi, cu cea din urmă putere, îi înfige gheara în ochiul 
curat şi umed.

În vreme ce căpriorul se scutură şi fuge, năuc de spaimă şi durere, paserea 
cade moartă, cu ghearele strânse, cu ochii deschişi.

(Emil Gârleanu)
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Cinci pâini

 Doi oameni, cunoscuţi unul cu altul, călătoreau odată, vara, pe un drum. 
Unul avea în traista sa trei pâini, şi celălalt două pâini. De la o vreme, fiindu-le 
foame, poposesc la umbra unei răchiţi pletoase, lângă o fântână cu ciutură, 
scoate fiecare pâinile ce avea şi se pun să mănânce împreună, ca să aibă 
mai mare poftă de mâncare.

Tocmai când scoaseră pâinile din traiste, iaca un al treilea drumeţ, 
necunoscut, îi ajunge din urmă şi se opreşte lângă dânşii, dându-le ziua 
bună. Apoi se roagă să-i deie şi lui ceva de mâncare, căci e tare flămând şi 
n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde cumpăra.

– Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeţi 
călătorului străin; căci mila Domnului! unde mănâncă doi mai poate mânca şi 
al treilea.

Călătorul străin, flămând cum era, nemaiaşteptând multă poftire, se aşază jos 
lângă cei doi, şi încep a mânca cu toţii pâine goală şi a bea apă rece din fântână, 
căci altă udătură nu aveau. Şi mănâncă ei la un loc tustrei, şi mănâncă, până ce 
gătesc de mâncat toate cele cinci pâini, de parcă n-au mai fost.
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După ce-au mântuit de mâncat, călătorul străin scoate cinci lei din pungă 
şi-i dă, din întâmplare, celui ce avusese trei pâini, zicând:

– Primiţi, vă rog, oameni buni, această mică mulţămire de la mine, pentru 
că mi-aţi dat demâncare la nevoie; veţi cinsti mai încolo câte un pahar de 
vin, sau veţi face cu banii ce veţi pofti. Nu sunt vrednic să vă mulţămesc de 
binele ce mi-aţi făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flămând ce 
eram.

Cei doi nu prea voiau să primească, dar, după multă stăruinţă din partea 
celui al treilea, au primit. De la o vreme, călătorul străin şi-a luat ziua bună de 
la cei doi şi apoi şi-a căutat de drum. Ceilalţi mai rămân oleacă sub răchită, 
la umbră, să odihnească bucatele. Şi, din vorbă în vorbă, cel ce avuse trei 
pâini dă doi lei celui cu două pâini, zicând:

– Ţine, frate, partea dumitale, şi fă ce vrei cu dânsa. Ai avut două pâini 
întregi, doi lei ţi se cuvin. Şi mie îmi opresc trei lei, fiindc-am avut trei pâini 
întregi, şi tot ca ale tale de mari, după cum ştii.

– Cum aşa?! zise celălalt cu dispreţ! pentru ce numai doi lei, şi nu doi şi 
jumătate, partea dreaptă ce ni se cuvine fiecăruia? Omul putea să nu ne 
deie nimic, şi atunci cum rămânea?

– Cum să rămâie? zise cel cu trei pâini; atunci aş fi avut eu pomană pentru 
partea ce mi se cuvine de la trei pâini, iar tu, de la două, şi pace bună. Acum, 
însă, noi am mâncat degeaba, şi banii pentru pâine îi avem în pungă cu 
prisos: eu trei lei şi tu doi lei, fiecare după numărul pâinilor ce am avut. Mai 
dreaptă împărţeală decât aceasta nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu 
Sfântul...

– Ba nu, prietene, zice cel cu două pâini. Eu nu mă ţin că mi-ai făcut parte 
dreaptă. Haide să ne judecăm, şi cum a zice judecata, aşa să rămâie.

– Haide şi la judecată, zise celălalt, dacă nu te mulţămeşti. Cred că şi 
judecata are să-mi găsească dreptate, deşi nu m-am târât prin judecăţi de 
când sunt.

Şi aşa, pornesc ei la drum, cu hotărârea să se judece. Şi cum ajung într-
un loc unde era judecătorie, se înfăţoşează înaintea judecătorului şi încep 
a spune împrejurarea din capăt, pe rând fiecare; cum a venit întâmplarea 
de au călătorit împreună, de au stat la masă împreună, câte pâini a avut 
fiecare, cum a mâncat drumeţul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dânşii, 
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cum le-a dat cinci lei drept mulţămită şi cum cel cu trei pâini a găsit cu cale 
să-i împartă.

Judecătorul, după ce-i ascultă pe amândoi cu luare aminte, zise celui cu 
două pâini:

– Şi nu eşti mulţămit cu împărţeala ce s-a făcut, omule?
– Nu, domnule judecător, zise nemulţămitul; noi n-am avut de gând să 

luăm plată de la drumeţul străin pentru mâncarea ce i-am dat; dar, dac-a 
venit întâmplarea de-aşa, apoi trebuie să împărţim drept în două ceea ce 
ne-a dăruit oaspetele nostru. Aşa cred eu că ar fi cu cale, când e vorba de 
dreptate.

– Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă bine de înapoieşte un 
leu istuialalt, care spui c-a avut trei pâini.

– De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, zise nemulţămitul 
cu îndrăzneală. Eu am venit înaintea judecăţii să capăt dreptate, şi văd că 
dumneata, care ştii legile, mai rău mă acufunzi. De-a fi să fie tot aşa şi 
judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de lume!

– Aşa ţi se pare dumitale, zise judecătorul liniştit, dar ia să vezi că nu-i aşa. 
Ai avut dumneata două pâini?

– Da, domnule judecător, două am avut.
– Tovarăşul dumitale, avut-a trei pâini?
– Da, domnule judecător, trei a avut.
– Udătură ceva avut-aţi vreunul?
– Nimic, domnule judecător, numai pâine goală şi apă răce din fântână, fie 

de sufletul cui a făcut-o acolo, în calea trecătorilor.
– Adineauri, parcă singur mi-ai spus, zise judecătorul, că aţi mâncat toţi tot 

ca unul de mult; aşa este?
– Aşa este, domnule judecător.
– Acum, ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se poată şti hotărât 

care câtă pâine a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâine în câte trei 
bucăţi deopotrivă de mari; câte bucăţi ai fi avut dumneata, care spui că avuşi 
două pâini? 

– Şese bucăţi aş fi avut, domnule judecător.
– Dar tovarăşul dumitale, care spui că avu trei pâini?
– Nouă bucăţi ar fi avut, domnule judecător.
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– Acum, câte fac la un loc şese bucăţi şi cu nouă bucăţi?
– Cincisprezece bucăţi, domnule judecător.
– Câţi oameni aţi mâncat aceste cincisprezece bucăţi de pâine?
– Trei oameni, domnule judecător.
– Bun! Ia, câte bucăţi vin de fiecare om?
– Câte cinci bucăţi, domnule judecător.
– Acum, ţii minte câte bucăţi ai fi avut dumneata?
– Şese bucăţi, domnule judecător.
– Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneata?
– Cinci bucăţi, domnule judecător.
– Şi câte ţi-au mai rămas de întrecut?
– Numai o bucată, domnule judecător.
– Acum să stăm aici, în ceea ce te priveşte pe dumneata, şi să luăm pe 

istalalt la rând. Ţii minte câte bucăţi de pâine ar fi avut tovarăşul d-tale?
– Nouă bucăţi, domnule judecător.
– Şi câte a mâncat el de toate?
– Cinci bucăţi, ca şi mine, domnule judecător.
– Dar de întrecut, câte i-au mai rămas?
– Patru bucăţi, domnule judecător.
– Bun! Ia, acuş avem să ne înţelegem cât se poate de bine! Vra să zică, 

dumneta ai avut numai o bucată de întrecut, iar tovarăşul dumitale, patru 
bucăţi. Acum, o bucată de pâine rămasă de la dumneta şi cu patru bucăţi de 
la istalalt fac la un loc cinci bucăţi?

– Taman cinci, domnule judecător.
– Este adevărat că aceste bucăţi de pâine le-a mâncat oaspetele 

dumneavoastră, care spui că v-a dat cinci lei drept mulţămită?
– Adevărat este, domnule judecător.
– Aşadar, dumitale ţi se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată 

de pâine ai avut de întrecut, şi aceasta ca şi cum ai fi avut-o de vânzare, 
deoarece aţi primit bani de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarăşului 
dumitale i se cuvin patru lei, fiindcă patru bucăţi de pâine a avut de întrecut. 
Acum, dară, fă bine de înapoieşte un leu tovarăşului dumitale. Şi dacă te 
crezi nedreptăţit, du-te şi la Dumnezeu, şi las’ dacă ţi-a face şi el judecată 
mai dreaptă decât aceasta!
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Cel cu două pâini, văzând că nu mai are încotro şovăi, înapoieşte un leu 
tovarăşului său, cam cu părere de rău, şi pleacă ruşinat. Cel cu trei pâini 
însă, uimit de aşa judecată, mulţămeşte judecătorului şi apoi iese, zicând 
cu mirare:

– Dac-ar fi pretutindene tot asemenea judecători, ce nu iubesc a li cânta 
cucul din faţă, cei ce n-au dreptate n-ar mai năzui în veci şi-n pururea la 
judecată.

Corciogarii, porecliţi şi apărători, nemaiavând chip de traiu numai din 
minciuni, sau s-ar apuca de muncă, sau ar trebui, în toată viaţa lor, să tragă 
pe dracul de coadă... Iar societatea bună ar rămâne nebântuită.

(Ion Creangă)

Făt - Frumos din lacrimă

Un împărat bătrân, dar viteaz, şi-o împărăteasă tânără şi gingaşă n-aveau 
copii, împărăteasa se rugă în faţa chipului zugrăvit al Maicii durerilor. Din 
ochii acesteia curse o lacrimă. Împărăteasa o sorbi. Şi, din lacrima aceea se 
zămisli Făt-Frumos.

Flăcăul crescu atât de voinic încât, aruncându-şi în văzduh buzduganul, 
despică bolta cerului şi, prinzându-l pe degetul cel mic, se rupse-n două. Şi 
horea şi doinea, de văile şi munţii se uimeau auzindu-i cântecele, apele-şi 
ridicau valurile mai sus ca să-l asculte, iar ochii copilelor se umpleau cu 
lacrimi de dor.

Părintele lui se războia de cincizeci de ani cu altă împărăţie. Făt-Frumos 
plecă de unul singur, îmbrăcat în haine de păstor, având drept arme doar 
fluierul de doine şi cel de hore. Ajunse la stăpânul împărăţiei cu care se 
războise părintele său, şi-n locul vechii vrajbe se ţesu prietenie nouă.

Atâta că peste ţara aceasta năvălea mereu Mama pădurilor, cu răsuflarea 
ei îngheţa satele şi oraşele, şi nu-şi curma urgia decât dacă primea drept bir 
pe fiecare al zecelea copil din întreaga împărăţie.

Făt-Frumos, în numele noii sale prietenii, o învinse pe Mama pădurilor în 
luptă crâncenă, dreaptă. Şi preţul biruinţei fu Ileana, cea mai mândră fată 
din câte se născuseră vreodată pe pământ. Ileana îl visase pe Făt-Frumos 
şi iată că visul i se împlinea.
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Împăratul prieten avea însă şi el un vis neîmplinit. O iubea pe fata 
Genarului, fire sălbatică de om, care îşi petrecea viaţa vânând prin păduri.

Făt-Frumos socotea prietenia mai presus de orice. Aşa că porni din nou, 
în şaua unui cal cu suflet de vânt. O află pe fata Genarului într-o cetate 
albă zidită pe-o stâncă de granit. Copila-l aştepta şi fugi împreună cu el. 
Dar Genarul, călare pe-un cal cu două inimi, izbuti să-i ajungă şi-şi luă 
înapoi copila, îi ajunse şi-a doua oară când flăcăul se mai încumetă. A treia 
oară însă, Făt-Frumos dobândi de la o babă-vrăjitoare de lângă mare, prin 
îndrăzneala şi iscusinţa lui, un cal cu şapte inimi.

Urmărit de baba vrăjitoare, care încerca să-l mistuie cu flăcările ochilor, 
flăcăul zbură prin noapte. Şi cu buzduganul lui voinicesc o făcu pe babă să 
piară în adâncul unui lac.

Şi, după alte grele încercări, sosi iarăşi la cetatea cea poleită cu argint a 
Genarului. O ridică în şa pe iubita prietenului  împărat.

Numai că Genarul, mânios la culme, îi ajunge încă o dată mai mult. Şi îi 
făgăduieşte calului, pe care goneşte Făt-Frumos, dacă-l va azvârli pe flăcău 
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în nori, numai cu miez de nucă să-l hrănească şi cu lapte dulce să-l adape.
Făt-Frumos ii făgăduieşte, la rându-i, calului pe care călăreşte Genarul, 

dacă-şi va arunca în nori stăpânul, să-l hrănească numai cu jăratec şi să-l 
adape cu   pară  de foc.

Calul Genarului se bucură de făgăduiala lui Făt-Frumos. Şi-l azvârli pentru 
totdeauna, în palatul norilor, pe Genar.

Se întoarce Făt-Frumos aducând-o pe fata Genarului cea îndrăgită de 
împăratul prieten. Numai că Ileana, de-atâta jale şi dor, câtă vreme Făt-
Frumos fusese plecat la luptă, plânsese neîncetat cu lacrimi fierbinţi. 
Plânsese atât de mult, încât îşi pierduse lumina ochilor.

Făt-Frumos îşi spăla faţa în lacrimile vărsate de iubita lui. Se învălui în 
mantia ţesută de ea din raze de lună. Şi amândoi se culcară să se odihnească, 
după atâta zbucium, pe-un pat din flori de lăcrimioare. Şi-n timpul nopţii 
Maica durerilor, înduioşată de suferinţele fetei, îi înapoie llenii vederea.

Două nunţi fără seamăn se orânduiră, una a lui Făt-Frumos cu Ileana, 
cealaltă a împăratului prieten cu fata Genarului.

Şi spune poetul că au trăit apoi cu toţii în pace şi linişte mulţi şi fericiţi 
ani. Iar dac-a fi adevărat ce zice lumea: că pentru Feţii-Frumoşi vremea nu 
vremuieşte, apoi poate c-or fi trăind şi astăzi.

(Mihai Eminescu)

Legenda lăcrimioarelor

 Legenda spune că trăiau odinioară, 
în mijlocul unui castel din basme doi 
copii de rege: un băiat și o fată. La 
naștere, cei doi copii primiseră de la 
Zâna cea Bună cele mai minunate 
daruri: frumusețe, înțelepciune, cu-
mințenie. Cei doi copii crescuseră 
împreună și își petreceau tot timpul, 
jucându-se în grădinile castelului, 
grădini pline de flori.

Din păcate, atunci când copiii au 

150



151

împlinit 10 ani, o boală 
nemiloasă a venit peste 
ținutul în care locuiau și 
întregul lor regat a fost 
cuprins de jale. Era o boală 
ciudată: Oamenii adormeau 
şi nu se mai puteau trezi.

Într-o dimineaţă însăşi 
fiica regelui nu s-a mai putut 
trezi. Atunci fratele ei, sfâşiat 
de durere a plecat în lumea 
mare ca să găsească un leac 
pentru draga lui surioară. A 
colindat mări şi ţări, dar în 
zadar... nimeni nu ştia ceva 
despre leacul acestei boli.

Văzând că nu are cum să-şi ajute sora, fiul împăratului începu să plângă. 
Şi plânse zile şi nopţi întregi. După un timp, în jurul lui au început să crească 
nişte plante pe care nimeni nu le mai văzuse până atunci: aveau frunzele 
destul de late şi nişte tulpiniţe delicate, pe care se înşirau, ca nişte mărgeluşe 
albe, floricele de o deosebită gingăşie. Dar ce uimea cel mai tare la aceste 
flori, era mirosul lor pătrunzător şi deosebit de plăcut.

Băiatul se opri din plâns, culese un bucheţel cu gând să-l ducă la căpătâiul 
surioarei lui, care nu mai avea mult de trăit.

Se apropie de pat, puse bucheţelul şi privea la chipul frumos al tinerei 
prinţese.

Deodată, fata trase aer adânc în piept şi deschise ochii, întrebând:
– De unde vine acest miros dumnezeiesc?
Prinţul, fericit şi uimit, îi întinse bucheţelul de flori şi zise:
– Acestea sunt lacrimile mele de durere. Zâna Bună mi-a ascultat ruga 

neîntreruptă şi ţi-a redat firul vieţii.
De atunci acele flori s-au numit lăcrimioare. Oamenii le-au plantat în 

grădinile lor ca să-şi bucure ochii şi sufletul.
                                                                          (Poveste populară)
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Broasca ţestoasă  cea fermecată

 A fost odată un împărat, şi el avea trei feciori. Când le-a venit şi lor vremea 
de însurătoare, le-a zis împăratul:

– Dragii mei copii, v-aţi făcut mari; mergeţi de vă căutaţi ursitele, ca să 
intraţi şi voi în rândul oamenilor.

– Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană la care ne închinăm, 
răspunseră copiii şi, după ce îi sărutară mâna, se gătiră, care mai de care, 
să plece mai curând.

Fiul cel mare se îmbrăcă cu hainele ce le avea el mai bune, luă oaste cu 
dânsul şi bănet de ajuns. Mergâd spre răsărit, ajunse la curtea unui împărat 
care avea o fată, singură la părinţi. O peţi de la tatăl ei, împăratul, şi învoiala 
se şi făcu. Asemenea şi cel mijlociu, după ce se dichisi şi el cum ştiu mai 
bine, plecă şi el înspre apus. Ajunse şi el la curtea unui alt împărat, carele 
asemenea avea o fată. Făcură vorba, şi iute, iute, se logodi şi el cu dânsa. 
Pe fiul cel mai mic, însă, nu-l trăgea inima a pleca în peţit. Dară n-avu ce-şi 
face capului, căci tată-său îl trimitea mereu să caute a se căpătui şi el. Luă şi 
dânsul nişte haine, numai să nu zică nescine că nu s-a gătit, şi de cheltuială 
ce pe apă nu curge, şi plecă şi el, ştii, cam în dorul lelii.

Dară unde să se ducă? Nici el, iaca, nu ştia. Mişcă şi el picioarele a lene, 
unul după altul înaintea lui, numai să zică că umblă, apucă pe o cărare ce 
întâlni în cale, şi merse pe ea, fără să-şi dea seama unde se duce. Când, ce 
să vezi d-ta? Poteca pe care apucase, îl scoase drept la un eleşteu mare. 
În cale văzu o nuia lungă de alun pe care o luă, aşa de florile mărului, fără 
să ştie ce are să facă cu dânsa. Ajungând pe marginea eleşteului, se aşeză 
şi el acolo jos, şi, privind cu nedomirire, ia aşa numai ca să zică şi el că 
face ceva, bălăcea cu nuiaua prin apă, şi făcea haz cum sar stropii de apă, 
când o lovea. Apoi începu a cugeta. El vedea că fiecare strop de apă, când 
pica înapoi la matcă, se face câte un cerc imprejurul lui, şi de ce merge se 
măreşte, până ce intră iarăşi în sânul matcei de unde a ieşit, fără mai pe 
urmă să se cunoască nici locul unde a picat stropul, nici întinderea cercului 
din jurul lui, ci totul rămânea ca mai-nainte, adică faţa apei lucie ca o oglindă.

El era dus cu gândurile. Se uita şi nu mai vedea, tot da cu nuiaua în apă, 
şi nu ştia ce făcea. Nu mai simţea dacă este, ori nu mai este. Când, iată 
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că o broască ţestoasă ieşise 
pe luciul apei, şi se uita galeş 
la dânsul. Unde lovea el cu 
nuiaua, şi unde se deschideau 
talazurile care înconjură vârful 
nuielei, acolo, ţâşt! şi dânsa, şi 
ochii de la dânsul nu şi-i mai 
lua. Se uită la dânsul, parcă 
să-l soarbă cu privirea. Dară 
el nu vedea, nu auzea. Atâta 
era de dus cu minţile. În cele 
din urmă, cum, cum, băgă de 
seamă că o broască ţestoasă 
se ţine după vârful nuielei lui. 
Se uită şi el la dânsa, şi parcă 
îi zicea inima ceva, dară nu 
pricepu nimic. Când se trezi 
bine din cugetările lui, văzu că 
soarele da în asfinţit. Se sculă binişor, fără să-i pese de ceva, şi se duse 
acasă. A doua zi iarăşi aşa făcu, fără să-i plesnească prin cap ceva, şi fără 
să-şi mai aducă aminte că plecase în peţit. A treia zi, cum se sculă, plecă 
iarăşi la marginea eleşteului. Pasămite îl trăgea aţa la ursita lui. Şi cum sta 
el acolo şi se juca cu nuiaua în apă, iară broasca ţestoasă îi tot sărea pe 
dinainte şi se uita la dânsul cu dor, îşi aduse aminte, la urma urmelor, că el 
era plecat în peţit, şi că fraţii lui erau a se întoarce a doua zi cu logodnicele 
lor.

Tocmai când voi să se scoale şi să plece spre a merge să-şi încerce şi 
el norocul, iată că broasca mai tâşni o dată, iar el îşi aruncă ochii la dânsa 
mai cu băgare de seamă. Se uită drept în ochii broaştei, şi simţi un nu ştiu 
ce, colea la inimioară, pare că îl săgetase ceva. Şezu iarăşi jos. Ar fi voit să 
plece, dara parcă îl pironise cineva locului. Mai voi el să facă ceva cumva, 
aşa ca să se depărteze, dară în deşert. Picioarele nu se mai mişcară, ca şi 
când ar fi fost butucite. Se miră de astă lâncezeală. Şi, mai aruncându-şi 
căutătura la broască, văzu ochii ei, pare că străluceau de un foc ce simţea 
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că îl atinge. Atunci îşi luă inima în dinţi şi strigă:
–  Asta să fie logodnica mea.
– Îţi foarte mulţumesc, dragul meu iubit, îi răspunse atunci broasca. 

Cuvântul tău a sfărâmat toate farmecele ce mă ţineau înlănţuită. Tu eşti 
ursitul inimii mele. Pe tine te voi urma până voi avea viaţă în mine.

Se sperie oarecum, fiul de împărat, când auzi pe broască vorbind. Ar fi 
rupt-o de-a fuga, dară graiul ei era dulce şi viersul cu lipici ce avea îl făcu 
să-i rămâie tălpile lipite de locul unde sta. Broasca se dete de trei ori peste 
cap şi se făcu o zână gingaşă, şi plăpândă, şi frumoasă; cum nu se mai afla 
sub soare. Îi venea flăcăului, de drag, să o soarbă într-o lingură de apă. Dară 
se opri, şi nu făcu nici o mişcare, ca să nu supere ori să îndărătnicească pe 
zână a veni după el, căci simţi că, de aci înainte, fără dânsa nu va putea trăi. 
Se puseră la vorbă, şi nici ei nu ştiau ce vorbesc. Aci începeau una, aci lăsau 
alta, până ce se pomeniră că amurgise. Şi fiindcă a doua zi era să vie fraţii 
cu logodnicele lor, spuse zânei că se duce să înştiinţeze şi el pe tătâne-său 
că a să-şi aducă şi el logodnica.

Broasca intră iarăşi în eleşteu, iară dânsul plecă la curtea împărătească. 
Mergea el, dară parcă-l tot oprea cineva în cale. I se părea că-l trage cineva 
de la spate de haine. El se tot întorcea de se uita înapoi. Nu vedea nimic, 
însă el îşi tot întorcea capul şi se uita. Noroc că i se scurtase calea şi ajunse 
acasă, căci, de ţinea drumul mai lung, te miră de nu rămânea cu gâtul strâmb, 
de atâta uitat înapoi. Dacă ajunse şi găsi pe toţi ai lor adunaţi la tatăl său, 
începu să le povestească şiretenia celor ce i se întâmplase. Când ajunse să 
le spuie că a zis broaştei: „Tu să fii logodnica mea”, toţi se umflară de râs 
deodată şi începu a-l cam lua peste picior cu vorbe în doi peri şi cu glume 
nesărate. Vru el să le spuie cine a fost broasca, dară nu-i deteră răgaz, căci 
îi luau vorba din gură, şi-l cam dedeau în tărbăceală cu graiuri care mai de 
care păcălitoare.

Dacă văzu, tăcu din gură şi înghiţi ruşinea ce-i făcură fraţii înaintea tatălui 
său. Se gândi el: „Acum o mie de vorbe un ban nu fac. Lasă, îşi zise el, să 
vedem că cine râde mai la urmă, râde mai cu folos ”.

A doua zi fiecare flăcău zbură la logodnica sa. Iară împaratul puse de 
împodobi palatul şi cetatea cât se putu mai frumos, ca să-şi priimească 
nurorile. Oamenii umblau cete, cete prin cetate, ca în zi de sărbătoare, 
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ostaşii se gătiră ca de alai, până şi copiii se veseleau de veselia împăratului. 
Veniră unul după altul feciorii cei mai mari ai împăratului cu logodnicele lor. 
Ce e drept, şi ele erau frumoase, hainele pare că le erau turnate pe dânsele. 
Fiecare îşi adusese zestre însemnată: robi, cai, căruţe ferecate; şi le priimise 
împăratul cum se cuvine împăraţilor şi fiilor de împăraţi.

Ei, dacă se adunară la un loc, aduseră vorba iarăşi despre broasca fratelui 
lor celui mai mic, şi începură împreună cu logodnicele lor a grăi despre 
dânsul cam în dodii. Îi ţinură de rău tatăl lor, căci de, orice s-ar zice, fiu îi era 
şi acel mic, şi îl durea la inimă când îl luau în râs, dară toate fură în deşert, 
căci, deşi nu mai vorbea de rău aievea în faţa împăratului, pe din dos, însă, 
îşi băteau mendrele, cum voiau, îşi dedeau coate de râdeau, şi chiar se 
vorbiră, amândoi fraţii cu logodnicele lor, să facă pe fratele lor mai mic de 
râs şi ocară, când va veni cu broasca ţestoasă înaintea împăratului. Fiul cel 
mic al împăratului dacă se duse şi el să-şi aducă logodnica, broasca cea 
ţestoasă ieşi din eleşteu la dânsul, se dete de trei ori peste cap şi se făcu om 
ca toţi oamenii. Vorbiră ce vorbiră, apoi fiul împăratului îi zise să se gătească 
să meargă. Atunci ea îi răspunse:

– Dragul meu logodnic, trebuie să ştii că şi eu sunt fată de împărat, şi încă 
fată de împărat mare, şi avut, şi puternic. Dară blestematele de farmece 
ne-a acoperit palaturile cu apa aceasta murdară, împăraţia ne-a fost răpit-o 
duşmanii, şi pe mine m-a făcut precum m-ai văzut. Vorbele ei mieroase, 
viersul ei plăcut, de pare că te ungea la inimă, nu altceva, zăpăcise oarecum 
pe bietul fecior de împărat, dară, ţiindu-şi firea şi nepierzându-şi cumpătul, 
el îi mai zise:

– Lasă astea acum. Odată dacă te-am ales, tu eşti a mea, vorbească 
lumea ce va vrea. Găteşte-te, îţi zic, şi aidem, că ne aşteaptă tatăl, cu fraţii 
şi cu cumnatele mele.

– La noi este obiceiul, adăugă zâna, ca înainte de a merge la cununie, să 
ne îmbăiem.

– Ne vom îmbăia la palaturile tatălui meu, răspunse el.
– De ce să mai facem p-acolo tevatură? Să ne îmbăiem aci.
Şi făcând un semn cu mâna, apa eleşteului se trase într-o parte şi într-

alta, şi în locul lui se văzură nişte palaturi, strălucitoare de podoabe, încât 
la soare te puteai uita, dară la dânsele ba. Aurul cu care erau poleiţi stâlpii 
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şi ciubucele de pe lângă 
streaşină licărea de-ţi lua 
ochii. Zâna luă de mână pe 
fiul împăratului şi intră în 
palat. Vezi că el rămăsese 
cu ochii bleojdiţi, ca unul ce 
nici dânsul, deşi era fecior 
de împărat, nu mai văzuse 
asemenea scumpeturi. Şi fiind 
gata băile şi apa încropită, 
numai ca laptele când îl mulge 
de la oaie, intrară fiecare în 
câte o baie şi se îmbăiară. Fiul 
împăratului nu cuteza să calce 
pardoseala băii şi pe velinţele 
cele de mare preţ ce erau 
aşternute prin palat, de milă 
să nu le strice frumuseţea.

Baia era pardosită cu tot felul de marmură lustruită şi adusă din meşteşug 
aşa, încât închipuia fel de fel de flori, de păsari şi câte nagode toate. Apa 
ciuruia din ţeve aurite şi o lua cu nastrape şi cu căuşe de aur. Ştergarele 
erau de mătase şi în ţesătură cu fir de cel mai bun şi cu mărgăritare. După 
ce ieşiră din baie şi se îmbrăcară, trecură prin grădină, unde mirosul florilor 
îi îmbăta. Zâna porunci şi trase la scară o căruţă ferecată în aur, cu patru 
telegari de mâncau foc. Căruţa era împodobită cu pietre nestemate de 
sclipeau în faţa soarelui ca cine ştie ce lucru mare. Ei se urcară. Cum se 
puse el lângă dânsa, un luceafăr se aşeză pe fruntea ei, şi aşa strălucea 
de orbea pe cei ce se uitau asupra dânşilor. Amândoi erau îmbrăcaţi cu 
nişte haine scumpe şi foarte frumoase. Caii porniră. Dară zburau de parcă 
n-atingeau pământul, iară nu că mergeau. Într-o clipă ajunseră la împăratul, 
tatăl băiatului, carele îl aştepta şi se ciudea de atâta întârziere.

Când îi văzură, toţi înţeleseră că aceasta era femeie de pe alte tărâmuri, şi 
lăudau pe fiul de împărat pentru o aşa nimerită şi neaşteptată alegere. Fraţii 
cei mai mari o mâlciră, văzând atâta frumuseţe şi atâta bogaţie. Mai mare 
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strălucire şi gingăşie ca aceasta nu se mai văzuse sub soare şi pe la dânşii 
până atunci. Începură a-şi da coate, a-şi veni în cunoştinţă şi a se căi de 
râsul ce făcuseră de fratele lor. Împăratul nu mai putu de bucurie, când văzu 
că fiul său cel mai mic îi aduce în casă minunea minunilor. Zâna se purta 
cu mare bunăcuviinţă, şi vorbi astfel încât robi toate inimile. Oaspeţii nu-şi 
mai luau ochii de la dânsa şi urechile lor nu mai ascultau alte vorbe, decât 
vorbele ei, că mult erau cu lipici.

Fiii cei mari ai împăratului povăţuiră pe logodnicele lor ca să facă şi ele 
tot ce vor vedea pe zână că face, şi la cununie şi la masă. Împaratul îşi 
împlini pofta inimii lui. El dorise, vezi, să-şi cunune toţi copiii într-o zi, şi aşa 
şi făcu. Era vesel împăratul pentru aceasta, cât un lucru mare. După ce se 
cununară fiii împăratului cu logodnicele ce-şi aleseseră fiecare, se prinseră 
în horă şi jucară, ca la nunta unui împărat. Ceilalţi jucau, nu jucau, dară 
zâna când juca, părea că n-atinge pământul. Lumea privea şi i se umplea 
inima de mândrie, căci fiul cel mic al împăratului lor adusese o aşa zână să 
domnească. Oamenii se luau la prinsoare că nici în cer nu se găsea o mai 
mare frumuseţe ca ceea ce aveau ei dinaintea ochilor lor.

Între acestea veni seara, şi se puse o masă de acelea împărăteşti. 
Împrejurul mesei, o mulţime de alte mese erau puse pentru boierime, pentru 
negustorime şi pentru prostime. Se puseră la masă.

Nurorile cele mari ale împăratului ţineau ochii ţintă la zână să vază ce face 
ea ca să facă şi ele, după povaţa soţilor lor. Zâna, din fiecare fel de bucate 
ce se aducea la masă, lua câte niţele şi băga în sân. Asemenea făcură şi 
cumnatele ei. Mâncară şi se veseliră cât le ceru inima. Când se sculară 
de la masă, zâna se duse la împăratul socru, îi sărută mâna, îi mulţumi, 
şi, scoţând din sân, de unde băgase bucatele, un mănunchi de flori bine-
mirositoare, i-l dete ca semn de iubire fiiască.

Odată se umplu locul de un miros aşa de frumos şi strein, cum nu mai 
mirosise oamenii locului aceluia. Atunci toţi într-o glăsuire strigară: „Să ne 
trăiască doamna şi împărăteasa noastră”, iară ea, fără a se mândri, se trase 
din naintea împăratului cu totul smerită şi se aşeză lână soţiorul ei. În calea 
ei, începu a curge de printre încreţiturile hainei sale mărgăritare, de umplu 
locul; iară mesenii, cu buni, cu proşti, se plecară şi le adunară. Ducându-se 
şi nurorile cele mai mari ale împăratului să-i mulţumească, îi sărutară şi ele 
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mâna. Când voiră însă a scoate şi ele din sân ce puseseră în timpul mesei, 
băgară de seamă că hainele lor sunt murdare şi terfelite de bucate, încât 
nu mai semănau a haine puse pe om, ci a alte dihănii, şi se făcu un râs de 
mila lor în toată nunta, încât plecară umilite în camerile lor ca să se schimbe, 
fiindcă nu mai era chip a mai sta aşa îngălate la nuntă.

Atunci mulţimea, cu mic, cu mare, şi împăratul împreună cu dânsa, 
strigară într-un grai, că aceşti soţi să-i domnească de aci înainte. Împăratul 
se coborî din scaun, şi se urcă fiul cel mic cu soţia sa. Această împărăteasă 
cu rostul ei cel blajin, cu purtarea cea cumpătată, se făcu de o iubiră până 
şi cumnatele ei. Iară fiul împăratului, cu agerimea minţii lui, cu înţelepciunea 
cea firească şi cu poveţele împărătesei, soţia lui, domni în pace, în linişte şi 
în veselie toată viaţa lui. 

Eram şi eu pe acolo. Şi fiindcă am dobândit şi eu un os de ros, mi-am pus 
în gând să vă povestesc, boieri d-voastră, lucruri care, de s-ar crede, m-ar 
da de minciună.

(Petre Ispirescu)

Gâsca de aur

 A fost odată un om şi omul acela avea trei feciori. Pe cel mai mic dintre 
ei îl porecliseră Prostilă şi-l luau în râs şi-l umpleau de ocări ori de câte ori 
aveau prilejul. 

Într-o bună zi, cel mai mare dintre fraţi vru să se ducă în pădure să taie 
lemne şi, mai înainte de a pleca, maică-sa îi puse în traistă un cozonac bine 
rumenit şi tare gustos şi-o sticlă cu vin ca să aibă cu ce-şi potoli setea şi 
foamea. Şi cum ajunse în pădure, flăcăul se şi întâlni cu un omuleţ bătrân şi 
tare cărunt. După ce-i dădu bineţe, omuleţul prinse a se ruga de el:

– Măi băiete, dă-mi şi mie o bucăţică din cozonacul tău şi lasă-mă să sorb 
o înghiţitură de vin, că nu mai pot de foame şi sete şi mă simt sleit!

Vezi însă că flăcăul se ţinea că-i deştept şi se răsti la omuleţ:
– Da ştii că n-ai pretenţii mari!...Păi dacă ţi-oi da din cozonacul şi din 

vinul meu, mie ce-mi mai rămâne? Vezi-ţi de drum şi nu mai supăra oamenii 
cerşind!...

Şi lăsându-l în plata domnului pe omuleţ, îşi văzu de drum mai departe. 
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Ajunse la locul cu pricina şi se apucă imediat de lucru. Dar în timp ce se 
căznea să doboare un copac, loviturile cădeau anapoda; şi ca un făcut îi 
scăpă securea din mână şi nimeri cu tăişul în braţ, de trebui s-o pornească 
din nou spre casă, să-şi lege rana. Vezi că păţania asta i se trăsese de la 
omuleţul cel cărunt. 

Când fu să plece la pădure cel de-al doilea fecior, maică-sa îi puse-n 
traistă, ca şi celuilalt, un cozonac gustos şi o sticlă cu vin. Omuleţul cel 
cărunt îndată-i ieşi în cale şi-i ceru şi lui o bucată de cozonac şi o înghiţitură 
de vin. Dar mijlociul se răsti la el ca şi fratele său cel mare:

– Ei, asta-i bună!... Păi dacă ţi-oi da şi ţie n-o să-mi mai rămână nici pe-o 
măsea, aşa că vezi-ţi de drum şi nu mai supăra oamenii degeaba!

Şi lăsându-l în plata domnului pe omuleţ, nici că se mai sinchisi de el şi-şi 
văzu de drum mai departe.

Dar pedeapsa nu întârzie să vină: după ce izbi de câteva ori cu securea 
în trunchiul unui copac, se vătămă aşa de rău la un picior, că trebui să se 
ducă acasă. 

159



160

Văzând ce se întâmplase cu fraţii săi, Prostilă îşi puse în gând să încerce 
şi el. Şi începu a se ruga de taică-său:

– Taică, lasă-mă şi pe mine să mă duc o dată în pădure la tăiat lemne!
Şi taică-său îi răspunse:
- N-ai văzut ce au pătimit fraţii tăi de pe urma asta? Lasă-te păgubaş, 

băiete, că nu ai tu cap pentru astfel de treburi!...
Dar Prostilă, nu şi nu, că el vrea să se ducă. Stărui într-atâta, că până la 

urmă taică-său trebui să încuviinţeze:
– Ei, atunci du-te! Că de câte-i pătimi, poate-o să-ţi vină şi ţie minte la cap!
Maică-sa îi dădu şi lui un cozonac, dar vezi că îl plămădise numai cu apă 

şi îl copsese în spuză! Şi-i mai puse în traistă şi o sticlă cu bere înăcrită!...
Când ajunse Prâslea în pădure, se întâlni şi el cu omuleţul cel bătrân şi 

cărunt. După ce-i dădu bineţe, moşneagul prinse a se ruga de el:
– Măi, flăcăiaş, măi, dă-mi şi mie o bucată din cozonacul tău şi lasă-mă 

să sorb o înghiţitură de vin din sticla ta, că nu mai pot de foame şi de sete!
Prostilă luă aminte la vorbele omuleţului şi-i răspunse cu blândeţe:
– Moşnegelule dragă, n-am în traistă decât un cozonac copt în spuză şi 

o sticlă de bere acră, dar dacă-ţi sunt pe plac bucatele astea, n-ai decât 
să te aşezi colea lângă mine, să ne ospătăm împreună. Se aşezară ei pe 
iarbă şi când scoase Prostilă merindele din traistă, odată-mi făcu nişte ochi, 
şi cum să nu facă! – dacă văzu dinainte-i un cozonac galben-galben, de 
parcă ar fi fost plămădit numai cu ouă, şi dacă băgă de seamă că berea 
se preschimbase în vinul cel mai de soi!.. Mâncară ei şi băură până ce se 
săturară şi la sfârşit omuleţul zise:

– Fiindcă mi-ai dovedit inimă bună şi din puţinul tău eşti bucuros să împarţi 
cu alţii, să ştii că am să te fac fericit! Uite, vezi copacul cel bătrân de colo? 
Apucă-te de-l doboară şi vei găsi ceva la rădăcina lui.

Acestea zicând, omuleţul îşi luă rămas bun şi-şi văzu de drum. Prostilă 
doborî copacul şi găsi la rădăcina lui o gâscă cu penele numai şi numai de 
aur. O luă sub braţ şi se îndreptă cu ea spre hanul unde gândea să rămână 
peste noapte. 

Hangiul avea trei fete, care, de îndată ce văzură gâsca, nu-şi mai aflară 
locul de curioase ce erau. Ardeau de nerăbdare voind să afle cât mai degrabă 
ce şart are pasărea asta minunată şi de soi. Şi ar fi dat tustrele orice, numai 
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să se aleagă fiecare cu câte o pană de aur. 
Fata cea mare privea la gâscă cu jind şi zicea în sinea ei: „Lasă că găsesc 

eu prilej să pot smulge o pană”. Şi când Prostilă ieşi afară pentru o clipă, 
fata îşi luă inima-n dinţi şi apucă gâsca de-o aripă. Dar vezi drăcie: degetele 
îi rămaseră prinse de pene!...

Puţin după aceea veni şi cea mijlocie, cu gând să smulgă şi ea o pană de 
aur. Dar abia se atinse de soră-sa, că şi rămase agăţată de ea. 

Când o văzu venind şi pe cea de-a treia, care nutrea şi ea acelaşi gând, 
cele două surori mai mari strigară la ea:

– Nu te apropia, pentru numele Domnului, nu te apropia!...
Dar fata nu pricepu de ce îi tot strigau surorile ei să nu se apropie de 

gâscă şi gândea în sinea ei: „Dacă ele s-au putut duce, de ce nu m-aş putea 
duce şi eu?” şi se repezi spre gâscă. 

Dar abia o atinse pe una dintre surorile ei, că şi rămase agăţată de ea. 
Astfel, câteştrele trebuiră să-şi petreacă noaptea alături de zburătoarea cu 
pene de aur.

A doua zi, Prostilă îşi luă gâsca la subsuoară şi o porni la drum, fără să 
se sinchisească de cele trei fete care erau agăţate de ea. Şi bietele fiice ale 
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hangiului trebuia să o ţină tot într-o fugă după Prostilă, fie c-o lua la dreapta, 
fie c-o lua la stânga, oriîncotro îl duceau picioarele...

Când ajunseră în mijlocul unei câmpii, numai ce se întâlniră cu-n popă 
care tocmai trecea şi el pe acolo. Zărind popa o asemenea blestemăţie, 
începu să strige ca în gură de şarpe:

– Necuviincioaselor, nu vă e ruşine să vă ţineţi scai după un flăcău? Oare 
se cuvine să faceţi una ca asta?... Şi după ce le muştrului în lege, o apucă 
pe cea mai mică de mână cu gând s-o oprească. Dar de îndată ce o atinse, 
rămase şi el agăţat şi, de voie, de nevoie, trebui să alerge şi el în rând cu 
câteştrele. 

Merse ei ce merseră, dar nu prea mult şi în calea lor se ivi dascălul, care 
se minună grozav când îl văzu pe preot alergând cât îl ţineau picioarele în 
urma a trei fete...

– Ei, părinte, încotro grăbeşti aşa tare?!... îi strigă el. Nu cumva să te iei 
cu altele şi să uiţi că mai avem azi un botez!... Acestea zicând se repezi la 
preot să-l tragă de mânecă, dar rămase şi el agăţat...

Cum alergau ei aşa toţi cinci, agăţaţi unul de altul de parcă ar fi fost înşiraţi 
pe-o sfoară, numai ce le trecură pe dinainte doi ţărani ce veneau de pe câmp, 
cu sapele pe umeri. Preotul îi stigă de departe, rugându-i să-l scape pe el 
şi pe dascăl de pacostea asta. Dar îndată ce-l atinseră ţăranii pe dascăl, 
rămaseră şi ei agăţaţi. Ei, comedie mare, şapte inşi se înşirau acum după 
Prostilă, care zorea cu gâsca la subsuoară!...Merseră ei ce merseră şi într-
un sfârşit ajunseră într-o cetate mare, unde domnea un împărat care avea 
o fiică, numai bună de măritat. Şi era fiica împăratului atât de sanchie şi de 
ursuză din fire, că nimeni până atunci n-o putuse face să râdă. Din această 
pricină împăratul dăduse o pravilă în care sta scris că acela care o va face 
pe domniţă să râdă, o va lua de soţie. 

Auzind acestea, Prostilă se înfăţişă înaintea fetei, cu gâsca la subsuoară şi 
cu tot alaiul năstruşnic după el. Şi când îi văzu domniţa pe toţi şapte alergând 
în urma lui Prostilă, de parcă ar fi fost înşiraţi pe-o sfoară, odată izbucni într-
un hohot de râs, şi râse cu atâta poftă, că nu mai fu chip să se oprească. Şi 
dacă văzu Prostilă că împlinise porunca împăratului, cuteză să-i ceară fata 
de nevastă, aşa cum sta scris în pravilă. Numai că împăratului nu-i prea era 
pe plac ginerele şi născocea fel şi fel de chichiţe ca să scape de el. Pînă la 
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urmă îi zise că i-o va da de nevastă pe fie-sa numai atunci când îi va aduce 
pe cineva care să fie în stare să bea tot vinul care ar încăpea într-o pivniţă. 

Prostilă se gândi că omuleţul din pădure i-ar putea veni în ajutor cu un 
sfat de folos. Porni deci într-acolo şi când ajunse zări un om care şedea jos, 
taman pe locul unde doborâse copacul, şi părea să fie tare amărât. Prostilă 
îl întrebă ce tot are pe inimă de stă cătrănit şi omul răspunse:

– Cum aş putea să fiu altfel dacă mă chinuie o amarnică de sete şi n-am 
cu ce o stinge? Iar de apă, cât ar fi ea de rece, nu mă pot atinge, pentru 
că nu-mi prieşte defel! E drept că adineauri am golit un butoi cu vin, dar ce 
înseamnă o picătură la setea care mă frige pe mine? E taman ca o picătură 
de apă pe o piatră înfierbântată, zău, aşa!

– Păi dacă-i numai asta, atunci află că-mi stă în putinţă să-ţi astâmpăr 
setea, îi zise Prostilă. Hai, frăţioare, cu mine, şi o să bei până n-o să mai 
poţi!...

Îl duse apoi în pivniţa împăratului şi omul nostru se înfipse lângă butoaiele 
cele mari şi, luându-le la rând, bău de stinse, până ce începură a-l durea 
şalele, nu alta... Nici nu trecuse bine ziua şi secase vinul din toate butoaiele. 

Prostilă se duse la curte şi-i ceru din nou împăratului să-i dea fata de 
nevastă. Dar ţi-ai găsit să i-o dea!.. Şădea cătrănit toată vremea şi nu-i venea 
deloc să-şi mărite odrasla după un neisprăvit ca acesta, căruia toată lumea îi 
zicea Prostilă. Şi ca să scape de el, îl mai puse la o încercare. Cică trebuia 
să găsească un om care să fie-n stare să mănânce un munte de pâine. 

Prostilă nu stătu mult pe gânduri, ci porni imediat la drum. Când ajunse 
în pădure, în acelaşi loc unde doborâse copacul, zări un om cu o mutră 
necăjită, care-şi tot strângea cureaua peste burtă, văicărându-se întruna:

– Vai de măiculiţa mea, am înfulecat un cuptor întreg de pâine, dar ce-mi 
poate ajunge doar un cuptoraş, când sunt lihnit de foame?!.. Prin burtă îmi 
fluieră vântul şi trebuie să-mi strâng tot mereu cureaua ca să nu cad de-a-n 
picioarelea!...

Auzind acestea, Prostilă se bucură tare mult şi-i zise:
– Măi, frate-miu, hai de te scoală şi vino cu mine, c-o să-ţi dau să mănânci 

până te-i ghiftui!...
Ajunseră ei în cetatea împărătească şi ce să vezi acolo: din făina care se 

strânsese din întreaga împărăţie, împăratul dăduse poruncă să se facă un 
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munte uriaş de pâine. Pădureţul cel hămesit de foame se aşeză la poalele 
muntelui de pâine şi începu să înfulece din el, de parcă se băteau turcii la 
gura lui. Într-o singură zi n-avu ce alege din muntele de pâine; şi când se 
lăsase seara nu mai rămăsese din el nicio fărâmiţă...

Dacă văzu asta Prostilă, îi ceru pentru a treia oară împăratului să-i dea 
fata de nevastă, dar acesta căută să umble şi de astă-dată cu fofârlica, doar, 
doar o scăpa de el. Şi în cuvinte mieroase îl îndemnă să-i aducă la curte o 
corabie atât de năzdrăvană, încât să plutească şi pe apă şi pe uscat.

– Când te-oi vedea venind cu corabia la curtea palatului, îi mai zise el 
voind să dea vorbelor un anume înţeles, să ştii că nu voi mai avea nicio 
pricină de împotrivire şi ţi-oi da fata de nevastă pe loc. 

Prostilă porni iar în pădure spre locul cu pricina şi aici îl găsi pe omuleţul 
cel bătrân şi cărunt pe care-l ospătase din puţinele lui bucate. Şi bătrânul, 
ascultându-i păsul, îi grăi astfel:

– Am mâncat şi am băut, acum am să-ţi dau şi corabia! Acestea toate ţi 
s-au cuvenit pe drept, fiindcă n-am putut să-ţi uit bunătatea şi mila pe care 
mi le-ai arătat la nevoie. 

Şi omuleţul cel bătrân şi cărunt îi dărui corabia năzdrăvană, care, pasămite, 
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plutea şi pe apă, şi pe uscat. În clipa când Prostilă i-o aduse peşcheş 
împăratului, acesta nu mai avu ce să zică – vezi bine că i se duseseră pe 
apa sâmbetei toate şiretlicurile – şi-i dădu fata de nevastă.

Şi se făcu o nuntă ca-n poveşti; iar după moartea împăratului, Prostilă 
urcă în scaunul domnesc şi trăi în fericire, până la adânci bătrâneţi, alături 
de nevasta lui. 

(Fraţii Grimm)
Alionuşca şi vulpea

Trăiau odată un moşneag şi o babă. Şi aveau bătrânii o nepoţică pe nume 
Alionuşca.

Prietenele fetei vroiau să meargă în pădure după pomuşoare şi o poftiră 
şi pe Alionuşca. Mult timp buneii nu s-au lăsat înduplecaţi s-o lase. Până la 
urmă s-au învoit, dar i-au dat de grijă ca nu cumva să se rătăcească.

Fetele cutreierau pădurea şi culegeau pomuşoare. Pe neprins de veste, 
Alionuşca se rătăcise.

Se întunecase de-a binelea când prietenele au ajuns acasă, iar Alionuşca 
a rămas singură în pădure. S-a urcat într-un copac, plângea în gura mare şi 
tot se văicara:

- Of, of! Alionuşca! Vai, vai drăguţo! Bunicul şi bunica aveau o nepoţică 
Alionuşca. Prietenele în pădure au ademenit-o şi au părăsit-o.
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Trece pe alături un urs şi o întreabă:
– De ce plângi, fătuco?
– Cum să nu plâng, Moş-Martin? Tătuca şi mămuca mă au numai pe 

mine. Prietenele în codru m-au ademenit şi m-au părăsit.
– Hai, coboară, că te duc acasă.
– Ba nu, mă tem de tine – o să mă mănânci.
Ursul şi-a căutat de drum. Alionuşca boceşte şi se văicăreşte:
– Of, of! Alionuşca! Vai, vai, drăguţo!
Trece pe alături un lup şi o întreabă:
– De ce plângi, fătuco?
– Cum să nu plâng, lupule. Tătuca şi mămuca mă au numai pe mine. 

Prietenele în codru m-au ademenit şi m-au părăsit.
– Hai, coboară, că te duc acasă.
– Ba nu, mă tem de tine – o să mă mănânci.
Lupul şi-a văzut de drum, iar fetiţa iarăşi plânge şi se văicăreşte:
– Of, of! Alionuşca! Vai, vai, drăguţo!
Vine fuguţa o vulpe şi o întreabă:
– De ce plângi, fătuco?
– Cum să nu plâng, vulpişoară! Tătuca şi mămuca mă au numai pe mine. 

Prietenele în codru m-au ademenit şi m-au părăsit.
– Hai, coboară, că te duc acasă.
Fetiţa a coborât din copac, s-a urcat pe spatele vulpii şi au luat-o spre sat.
Au ajuns acasă şi vulpea: boc-boc! cu coada-n uşă.
– Cine-i acolo?
– Sunt eu, vulpea, v-am adus-o pe nepoţica Alionuşca.
Buneii s-au bucurat nespus.
– Of doamne, draga noastră, poftim în casă! Oare unde să te aşezăm şi 

cu ce să te ospătăm?
Au ospătat-o cu lapte, ouă, cu fel de fel de bunătăţi.
Cumătra vulpe a mâncat pe săturate, şi-a luat rămas bun de la toţi şi a 

fugit în pădure.
(Poveste populară rusă)
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Judecata vulpii

Un om mergea odată la treaba lui, prin nişte munţi. Deodată aude un glas 
rugându-se şi grăind:

– Fă-ţi milă, omule, şi mă scapă de la pieire!
– Cine eşti şi unde te afli?
– Ia, aici, în văgăuna asta. Fă bine şi dă la o parte piatra de deasupra!
Omul caută în dreapta, caută în stânga şi dădu de văgăuna deasupra 

căreia era un pietroi mare.
Ce să vezi dumneata? Acolo era culcuşul unui şarpe. Pe cînd se afla 

încolacit şi dormea, un colţ mare de piatră se desfăcuse din munte prăvălindu-
se, căzuse peste culcuşul şarpelui şi-l închisese acolo. Omul se luptă cu 
colţul de piatră şi, încet-încet, îl dădu puţin la o parte, atît cât să poată ieşi 
şarpele.

– Mulţumesc că m-ai văzut, mi-ai dat lumina zilei! Mai pot să suflu şi eu în 
voie, zise şarpele. Găteşte-te acum, omule, ca să te mănânc. Nu mai pot, 
sunt lihnit de foame!

– D-apoi eu ţi-am făcut bine! Asta să-mi fie, oare, răsplata? zise omul 
înfricoşat.

– Bine-nebine, nu vreau să ştiu nimic! şi deodată şarpele se încolăci 
împrejurul omului şi-l strânse aşa de tare, încât acesta nu se mai putea 
mişca din loc.

– Stai, frate, asta ţi-e dreptatea? Eu nu mă ştiu vinovat cu nimic! Să 
mergem la judecată!

– Să mergem la judecată dacă vrei! Numai grăbeşte pasul, că mor de 
foame!

Şi, mai slăbind omul din strânsoare, acesta apucă la vale cu paşi grabiţi, 
tremurând de frică... În calea lor întâlniră o vulpe şi se îndreptară spre dânsa.

– Vulpeo, iată ce bine am făcut eu şarpelui şi iată ce răsplată îmi dă el mie. 
E drept aşa? Judecă tu!

– Ce-ai zis? Ce-ai zis? Se făcu vulpea a nu pricepe ca să se poată gândi 
mai mult.

Omul mai spuse o dată focul ce-l ardea.
– Ca să judec, trebuie să merg la faţa locului să văd cu ochii mei şi să aud 

cu urechile mele. Se învoiră şi plecară la faţa locului. Ajungând acolo, omul 
începu să spună cum s-a întâmplat.
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– Aşa este, şarpe? zise vulpea şarpelui încolăcit pe om.
– Aşa, da, fiindcă astfel cere dreptatea şerpească.
Vulpea se gândi puţin şi zise:
O fi, însă mie nu-mi vine a crede că poate să încapă o nămilă aşa de mare 

într-o văgăună atât de mică! Trebuie să văd cu ochii mei, ca să cred!
Şarpele se descovrigă de pe om, se strecură în văgăună, încet-încet, 

încolăcindu-se, ca să încapă.
Omul, care pricepuse viclenia vulpii, dădu piatra la loc, acoperi văgăuna 

cu şarpele înăuntru.
Şarpele zise de sub pietroi:
– Acum vezi, vulpeo?
– Văd.
– Ei? Crezi acum?
– Cred!
– Judecă!
– Judec după dreptate: să rămâi mai departe în văgăună închis, aşa cum 

ai fost când omul a vrut să-ţi facă bine şi tu te-ai gândit să-l răsplăteşti cu 
rău.

 (Petre Ispirescu)
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Teste:
1. Cine sunt eroii acestei poveşti?

a) vulpea, omul, şarpele, piatra;
b) omul, vulpea, şarpele ; 
c) piatra, şarpele, omul.
2. Unde se afla şarpele?

a) sub o buturugă;
b) sub un pietroi;
c) în casa unui om.
3. Cum i-a mulţumit şarpele omului?

a) a vrut să-l mănânce;
b) i-a mulţumit cu cuvinte calde;
c) s-a întors şi a plecat.
4. Cine a fost judecatorul?

a) lupul;
b) omul;
c) vulpea.
5. Cum  a procedat  omul cu şarpele?

a) l-a  astupat cu piatra; 
b) l-a iertat;
c) l-a omorât.
6. Stabiliţi succesiunea punctelor planului în corespundere cu conţinutul 

textului. Puneţi cifrele în pătrăţelele libere.

 Şarpele vrea să-l mănânce. 
 Omul eliberează şarpele din vizuină. 
 Vulpea judecă  după dreptate.              
 Pornesc împreună la judecată.  
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Comori şi valori

La poalele unui munte, 
într-o familie de ţărani 
harnici, creşteau trei feciori. 
Erau harnici, buni la inimă şi 
săritori la nevoie. Când s-au 
făcut mari, au plecat la oaste. 
Au slujit cu credinţă şi vitejie. 
Acolo, însă, au auzit că în 
muntele pe care îl cunoşteau 
încă de mici, este ascunsă o 
comoară pe care nimeni aşa 
şi n-a găsit-o niciodată. Când 
s-au întors acasă, au povestit 
totul părinţilor. 

– Tare sunteţi necăjiţi, vrem 
ca să trăiţi  şi dumneavoastră 
mai bine, spuse unul dintre 
feciori.

– Ne ducem să găsim această comoară şi să ajutăm toţi oamenii din sătuc, 
spuse cel de-al doilea.

– Ne vom întoarce  acasă peste trei ani, a spus cel de-al treilea. 
– Să nu uitaţi ce aţi promis, dragii noştri, au răspuns părinţii. Căci cuvântul 

este ca pasărea, odată dat, nu-l mai poţi întoarce...
Şi fraţii au pornit la drum...
Au hotărât să meargă pe cărări diferite, pentru a găsi comoara mai 

repede...
Peste trei ani feciorii s-au întors acasă fericiţi:  
– Eu am găsit comoara. Era în miezul muntelui, zise primul fecior şi puse 

pe masă o pungă cu aur...
– Ba! Eu am găsit-o, spuse cel de-al doilea şi puse pe masă o sticlă cu 

apă. E o apă vindecătoare de boli şi aducătoare de viaţă.   
– Sunt sigur că comoara am găsit-o eu, susţinea al treilea şi scoase din 

sân o carte veche...Tatăl i-a ascultat cu atenţie şi a zâmbit mulţumit... 
                                                           (Creaţie populară)                    
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Teste:
1. Ce este textul dat?

a) poveste;
b) povestire;
c) legendă.
2. Câţi feciori avea ţăranul?

a) unu;
b) trei;
c) cinci.
3. Ce este ascuns în muntele pe care îl cunoşteau feciorii de mici copii?

a) o comoară;
b) o piatră scumpă;
c) o pungă cu bani.
4. Ce a adus cel de-al treilea fecior?
a) o punguţă cu aur;
b) o sticlă cu apă;
c) o carte veche.
5. De ce tatăl zâmbea mulţumit?
a) pentru că era mândru de feciori; 
b) pentru că feciorii s-au ţinut de cuvânt;
c) pentru că erau dornici de bogăţie.

Ucenicul priceput

Era odată un doctor înţelept, care avea un ucenic foarte stăruitor. Într-o zi, 
doctorul a fost rugat să viziteze un bolnav. Intrând în camera bolnavului, el 
a exclamat:  

– Ei, prietene, cum să nu te doară burta?! Cine mănâncă atâtea portocale? 
Cât poţi să te îndulceşti?  

Bolnavul a rămas cu gura căscată:
– Ce-nseamnă să fii doctor! Dintr-o privire, ai înţeles ce mă doare. 
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Şi pe loc mi-ai spus care-i cauza durerii! 
Drept mulţumire, doctorul a fost răsplătit cu struguri, nuci şi zemoşi. Când 

au ajuns acasă, ucenicul îl întreabă:
– Spune-mi, te rog, cum ai aflat care-i boala acelui bărbat? Cum ai 

constatat care-i cauza îmbolnăvirii?
– Fătul meu, tu chiar n-ai observat câte coji de portocale erau aruncate 

sub patul lui? O grămadă întreagă!  
„Dacă-i atât de simplu să lecuieşti oamenii, şi-a zis în sinea sa ucenicul, 

de ce atunci doctorul mă pune să mai învăţ din cărţile astea groase?...”
N-a trecut mult şi iar a venit cineva să caute doctorul.
„De data aceasta mă duc eu singur, a hotărât ucenicul. Nici nu-l mai 

înştiinţez pe doctor”. 
Vine el la bolnav, intră în odaie şi hai să vadă ce-i sub pat. Iar acolo era 

aruncată o blană de urs.
– Ei, prietene, cum să nu te doară burta?! zice ucenicul. Cine mănâncă 

atâţia urşi? Cât poţi să te îndopi cu carne?
Bolnavul a sărit din pat şi a pus mâna pe un ciomag:  
– Cară-te de aici, neisprăvitule! Ce-o mai faci pe doctorul, dacă nu pricepi 

nici o boabă?!
Ucenicul vine acasă într-un suflet şi se pune pe plâns:
– Spune-mi, te rog, doctore de ce pe tine te laudă, când te uiţi pe sub 

paturi, iar pe mine mă iau la ciomăgit?... 

172172



173

Teste:
1. Ce foloseşte autorul în povestirea dată?

a) naraţiune;
b) dialog;
c) descriere.
2. Cum a aflat medicul despre boala bolnavului?

a) după numarul cojilor de portocale;
b) după ce i-a măsurat temperatura;
c) după răspunsul bolnavului.
3. Cu ce a fost  răsplătit doctorul?

a) cu struguri;
b) cu nuci şi zemoşi;
c) cu struguri, nuci şi zemoşi.
4. Cine s-a dus la bolnav la a doua chemare?

a) doctorul;
b) ucenicul;
c) ambii.
 5. De ce s-a întristat ucenicul?

a) că n-a înţeles corect învăţătura;
b) că n-a mers şi doctorul cu el;
c) că n-a  lecuit bolnavul.
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