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Cuvânt înainte 
 

„O carte este un sprijin, 
o mângâiere, un îndemn. Este 
câte una c reia îi datorezi cât 
i celui mai bun înv tor…”, 

spunea Nicolae Iorga. Cartea 

pe care o ave i în fa  este un 
manual de literatur . Este 
primul vostru manual de acest 

fel, de aceea  sper m s  v  
fie util, dar i s  v  plac . 
Citindu-l, v  ve i apropia de 
ceea ce se nume te lumea 
cuvântului, a culturii i a 
frumosului. Ve i citi, ve i 
aprecia i ve i analiza doar o parte din operele de referin  ale literaturii 
na ionale i universale.  

  Textele pe care le-am selectat pentru voi, atât cele luate din crea ia 
popular , cât i cele  scrise de autori clasici i contemporani, apar in unor 
genuri i specii literare diferite (solicitate de Programa în vigoare) i 
abordeaz  tematici dintre cele mai variate. Astfel, universul literaturii vi se va 

înf i a într-o bog ie de forme, stiluri, motive, reflectând, de fapt, o polifonie 
a imagina iei artistice. 
 Num rul de opere literare indicate în cuprins ar putea s  v  surprind . 
În acela i timp, la o lectur  atent , ve i deduce c  fiecare text este doar un 
exemplu, un model pentru citirea i interpretarea unor texte similare, iar în 
multe cazuri ele propun deschideri precise spre alte opere ale literaturii 

artistice. 

 Manualul este ilustrat cu numeroase reproduceri ale arti tilor plastici i 
fotografii, uneori func ionale, alteori urmând s  v  formeze gustul estetic.  
 No iunile de teorie literar  pe care vi le propunem în acest manual sunt 
posibili pa i pentru formarea unui stil intelectual personal de a analiza i a 
comenta o oper  literar . 
 Studiind operele literare incluse în manual, ve i în elege mai bine care 
sunt adev ratele valori ale umanit ii i idealurile spre care tindem pentru a ne 
p stra cultura, limba i identitatea. 
 V  dorim lecturi pl cute, în elegere i înv are u oar ! 

      AUTORII 
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NO IUNI DE LITERATUR  
 

„Citeşte! Citind mereu, creierul tău va 
deveni un laborator de idei i imagini din 

care vei întocmi înțelesul i filozofia 
vieții.”                                           Mihai 

Eminescu 
 

 Opera literar  este crea ia, în 
versuri sau în proz , prin care autorul 
zugr veşte un aspect al realit ii, trezind 
emo ii şi sentimente cititorilor. 
 

 Re ine i! 
 Totalitatea operelor literare dintr-

o limb  formeaz  literatura acelei limbi. 

 Exist  o literatură naţională – 

literatura fiec rui popor (literatura român , englez , francez , ucrainean , rus  
etc.) şi o literatură universală,  alc tuit  din cele mai reprezentative opere 
literare ale tuturor popoarelor lumii, traduse sau scrise în limbi de circula ie 
interna ional . 
 

 E important s  şti i! 
 Cuvântul literatură vine din latinescul littera, care însemna ceea ce 
în elegem noi ast zi prin liter , dar mai însemna şi totalitatea scrierilor. Ast zi 
noi ne referim la al doilea sens, în elegând prin literatură orice oper  scris , 
indiferent de cunoştin ele pe care le cuprinde. Fiecare ramur  a ştiin ei îşi are 
literatura sa, astfel existând o literatur  a medicinii, a istoriei, a pedagogiei, a 
domeniului juridic, etc. Pe parcurs, cuvântul literatură a c p tat şi un alt sens 
- acela de „lucr ri artistice realizate cu ajutorul cuvintelor”. Pentru a le deosebi 
de alte lucr ri din domeniul ştiin ei, aceste produc ii sunt denumite literatură 
artistică, beletristică sau literatură, pur şi simplu. 
 

 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 Literatura artistic , spre deosebire de cea ştiin ific , cuprinde şi 

produc iile populare orale, opere r mase nescrise, care alc tuiesc 
literatura populară. 

 Literatura este o form  a artei, ca şi muzica, pictura, sculptura, 
arhitectura, coregrafia, cinematografia şi teatrul. 

 Arta este o form  a activit ii umane, prin care se asigur  cunoaşterea  
realit ii într-un mod specific, particularizând generalul prin imagine 

artistic . 
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 Ştiin a prezint  şi ea realitatea, îns  într-un mod diferit de al artei, cu 

precizie şi obiectivitate, pe calea judec ilor, a ra ionamentelor, în 
scopul de a extrage reguli, legi general valabile. 

 Opera ştiin ific  descrie cauzele şi legile fundamentale ale fenomenelor 
realit ii cu obiectivitate, prin intermediul generalit ilor, al formulelor 
exacte şi al termenilor abstrac i. Autorul se implic  pu in di punct de  
vedere afectiv în realitatea prezentat . 

 În opera artistic  autorul construieşte imaginea sa(subiectiv ) asupra  
realit ii prin intermediul unor situa ii concrete şi se adreseaz  nu numai 
intelectului ci şi sentimentelor celui ce recepteaz  opera, implicându-se 

afectiv el însuşi în cele prezentate. 

 Literatura, fiind o art  a cuvântului, utilizeaz  cuvintele şi asocia iile de 

cuvinte, elementele fonetice şi cele morfosintactice astfel încât s  
ob in  expresie unic , sugestiv . 

 Scriitorii se deosebesc unii de al ii prin stilul pe care îl folosesc în 

operele lor, prin mijloacele de exprimare, prin cuvintele pe care le 

întrebuin eaz  şi prin modalitatea proprie de a le combina. 
 Literatura oglindeşte realitatea prin imagini care-i dau cititorului 

impresia c  via a prezentat  de scriitor se desf şoar  chiar sub privirile 

sale. 

 Prin imaginea artistic  autorul particularizeaz  generalul şi îşi exprim  

atitudinea şi sentimentele sale fa  de cele relatate. 
 Izvorul tuturor operelor literare este realitatea obiectiv  în multiplele 

ei forme de manifestare. Chiar şi operele în care predomin  fantasticul 
ca punct de plecare elementele reale ale vie ii. 

 Orice oper  literar  are o structur , în elegând prin aceasta alc tuirea 

(ordinea, forma, organizarea) ei în elemente componente  ale unui 
întreg. 

 

REFLECTA I 
 

Pentru a vedea concret cele dou  moduri de a reflecta realitatea, s  
compar m dou  texte, unul ştiin ific şi unul literar, despre lupta oştii lui Ştefan 
cel Mare împotriva turcilor, la Vaslui, în 1475: 

„La 10 ianuarie 1475 Ştefan îşi opri retragerea în faţa Vasluiului, la pârăul 
Racovăţ. Era o zi friguroasă şi ceţoasă. Înainte de a se fi luminat de ziuă 
domnul Moldovei dădu atacul din faţă cu Secuii şi din flanc cu Moldovenii. 
Marea oştire a turcilor se clătină şi apoi porni într-o învălmăşeală cumplită. 
Locul mlăştinos, ceaţa, necunoaşterea terenului, mări turbarea păgânilor care 
se risipiră. Mulţi căzură prinşi şi mai mulţi fură ucişi.” 

    (P.P. Panaitescu, Istoria românilor) 
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„Noaptea s-au spălat nourii de pe cer, iar la revărsatul zorilor de marţi s-

au umplut văile Bârladului, între codri, ca un abur de lapte. Era deasă pâcla, 
s-o tai cu cuţitul, cum spuneau pământenii…După ceasul al cincilea, au fâlfâit 
perdelele ceţii şi au prins a fi mânate de un vânt din răsărit. Se părea că acel 
vânt le învăluie în sus, amestecându-le cu nourii coborâţi…Se vedea 
împrejurimea umplută de spaimele morţii şi risipiri, puştile intrate ca în sorb, 
cu vitele şi oamenii care le slujeau, cai şi călăreţi căzuţi că n-ar fi fost chip să-

i numeri. Cât vedeau ochii în josul  mlaştinii şi apei, se afla lume şi dobitoc 
măcinat în vârtejul urgiei şi risipit grămezi ca de o mânie sfântă. Zdrobirea 
aceea a balaurului se încreţea încă de zvârcoliri şi tresărea de gemete. Pe sub 
nouri au trecut două învăluiri de corbi.” 

      (Mihail Sadoveanu, Fraţii Jderi) 
 

RE INE I! 
 

Primul dintre textele reproduse mai sus informeaz  cu exactitate pe cititori 
despre felul în care s-a desf şurat lupta de la Vaslui, men ionând data, for ele 
participante, atacul şi rezultatul b t liei. Autorul se adreseaz , mai ales, 

gândirii noastre. Aceasta este o oper  ştiinţifică. 
Fragmentul al doilea este reprodus din romanul lui M. Sadoveanu şi 

constituie o oper  literară. Autorul a fost preocupat mai pu in de datele precise 
despre aceast  b t lie. El s-a oprit mai mult asupra cadrului în care s-a 

desf şurat lupta şi prin stilul folosit de autor se observ  participarea afectiv  a 
acestuia la b t lia împotriva duşmanului şi inten ia de a trezi în cititor 
sentimente şi emo ii puternice. 

 

   

 

 

 1. Citi i independent 2-3 texte literare şi reda i con inutul lor. 
 2. Realizaşi dou  texte despre natur  şi ocrotirea mediului înconjur tor: 
unul ştiin ific şi altul literar. 
 3. Aminti i-v  o poezie pe care o cunoaşte i şi recita i-o expresiv. 

 4. Consulta i DEX-ul şi înscrie i în caiete sensul cuvintelor: afectiv, 

beletristică,imagine, obiectiv, subiectiv. 
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Cartea – obiect cultural 
 

 „ O cameră fără cărţi e un trup fără suflet.” 

       Cicero 

 „ Cu cărţile se întâmplă ca şi cu focul de pe vetrele noastre; iei acest 
foc de la vecin, îl aprinzi la tine, îl dai altora şi astfel e al tuturor.” 

       Voltaire 
 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 Spa iul interior al unei pagini rezervat notelor explicative şi 

bibliografice se numeşte subsol de pagin . 
 Asteriscul este un semn grafic în form  de stelu  folosit pentru a 

semnala o not  explicativ  în subsolul acelei pagini sau la sfârşitul textului. 
Notele pot fi indicate şi prin cifre. 

 Editura este institu ia specializat  în publicarea şi difuzarea c r ilor. 
 Fiecare editur  este reprezentat  de un desen simbolic numit emblem , 

care poate fi nimit şi sigla. 

 Sigla este o prescurtare conven ional  alc tuit  din litera( literele) 
ini iale ale titlului operei, ale denumirii colec iei, editurii etc.: DEX – 

Dic ionarul explicativ al limbii române; DN –Dic ionar de neologisme; DSR – 

Dic ionarul scriitorilor români. 
 Colec ia este o serie de opere literare sau ştiin ifice, grupate dup  

anumite criterii şi ap rute în cadrul aceleiaşi edituri. 
 Autograful este semn tura autorului pe un volum, înso it  eventual de 

o dedica ie. 
 

BASMUL POPULAR  

F T - FRUMOS ŞI ILEANA COSÂNZEANA 
 

A fost odată 

Ca niciodată, 
Că de nu era pe lume 

       Nu aveam nici eu ce spune. 

A fost odat  un moşneag şi o bab  şi aveau o fat , ca un rev rsat de zori 
de frumoas , harnic  de nu-şi afla locul şi zburdalnic  ca o adiere de vânt. Cine 
se întâmpla de-i vedea lucrul mâinilor, focul ochilor, rumeneala obrajilor, şi le 
scria pe inim  pentru toat  via a, iar celor de însurat prinsese a le tic i inima 
dup  dânsa. 

Într-o bun  zi a ieşit ea în câmp cu iarb  verde şi cu flori, una mai 
frumoas  decât alta. Cum mergea ea aşa pe cale, pe c rare, au început florile a 
se ruga şi a se închina şi una, şi alta: „Ia-m  pe mine, ia-m  pe mine” şi tot aşa 
de jur-împrejur: „lua i-ne pe noi, ba pe noi c  suntem cele mai frumoase”. A 
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mers fata pe câmpul acela cu flori şi când se întorcea-înapoi, a rupt de la 
margine o stibl  de busuioc. Atunci ce vezi, ochilor s  nu crezi. Mun ii s-au 

ridicat şi se b teau cap în cap, dealurile alergau unele c tre altele, se izbeau, 
v ile sunau şi r sunau de credeai c  se n ruie lumea. 

Fata a fugit acas  însp imântat . Tata şi mama, cum au v zut-o, au 

întrebat-o de n-a  rupt cumva vreo floare. 

– Am rupt o stibl  de busuioc. 
– Şi n-ai p it nici un r u?  

– R u n-am p it, atâta doar c  s-au ridicat mun ii şi dealurile unul c tre 
altul şi se b teau ca berbecii. 

– Vai şi amar de tine, aceea e împ r ia zmeilor, dac  te prindeau acolo, 
te amestecau cu p mântul, te f ceau şi pe tine o floare. 
Fata s-a mai liniştit de spaim , a ridicat stibla de busuioc s-o pun  dup  coard  
şi când colo, a c zut o s mân  jos, coaja s-a desf cut şi din s mân  a ieşit un 
b ie el frumos cu ochi r i s  nu-l vad . To i s-au bucurat, l-au preg tit scutece 
de m tas , l-au sc ldat în roua de diminea , ca apoi aşa s  se spele relele de pe 
dânsul, au trecut deasupra lui foc şi fier, c , de va trece prin foc şi sabie, s  
r mân  neatins, curat şi luminat ca argintul strecurat. Şi când st tea b ie elul în 
faş  dalb , moşneagul a scos o sabie şi un buzdugan, pe care le st pânea din 
tinere ile sale, le-a d ruit copilului şi a spus: 

– S - i fie toat  via a de spor şi ajutor. Şi au f cut un osp  cu voie bun  
şi bucurie, la care i-au dorit copilului mult noroc şi i-au pus numele Busuioc, 

de la stibla ceea de busuioc, iar fata, care amu îi era mam , i-a mai ad ugat şi 
F t-Frumos, fiindc  îi p rea frumos odorul. 
Când a crescut Busuioc F t-Frumos mare, vânase codrii, dumbr vile şi c lca 
tot mai departe, cât îi vedeau ochii. 

– S  mergi tot p mântul umbl tor, dar pe moşia zmeilor s  nu calci, c  
acolo se bat mun ii, cap în cap şi alearg  dealurile unul c tre altul, şi se izbesc 
c  berbecii, îi tot spunea mam -sa. 

A trecut cât a trecut şi s-a f cut F t-Frumos un voinic f r  seam n. Într-
o bun  zi a ieşit în câmpul curat şi când a tras aer într-însul, s-a cufundat în 
p mânt, iar când a dat drumul aerului, s-a ridicat în sus şi a v zut cur ile 
zmeilor. 

Şi atunci se porneşte la drum şi merge şi tot merge, ca cuvântul din poveste c  
înainte mult mai este, şi ajunge la un câmp verde, unde iarba creşte în trei, în 
patru se-mpleteşte în chip g it neşte. Pâlcuri de flori se tot alinau şi vorbeau: 
„Ia-ne pe noi, ia-ne pe noi, c  suntem cele mai frumoase”. El nu s-a aplecat s  
rup , ci a mers înainte neab tut, pân  a ajuns la un crâng înflorit, unde dormea 
Voinicul Florilor. Busuioc F t-Frumos, ostenit de cale lung , s-a aşezat lâng  
dânsul. Voinicul Florilor nu s-a trezit, dormea somn greu voinicesc. Ar fi putut 
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acum Busuioc, nici vorb , s -i taie capul cât ai clipi din ochi, dar n-a f cut una 
ca asta. Ci s-a gândit în mintea lui: 

– Astfel un voinic ca mine nu face. 

S-a culcat al turi de dânsul şi a adormit. 
Mai trece cât mai trece, se trezeşte Voinicul Florilor şi când colo îl vede 

pe Busuioc F t-Frumos dormind şi mult s-a mirat, cum de l-a l sat în pace. 
„Înseamn  c  a venit cu gând bun, dac  venea cu gând r u, m  omora în somn. 
N-am s -l ucid nici eu!” Şi iar s-a culcat lâng  dânsul şi a dormit înainte. 

Acum la trezire s-au trezit amândoi odat . 
Voinicul Florilor l-a 

întrebat: 
– Ce cau i aici, pe acest 

t râm, unde pas rea zbur toare nu 
umbl , necum om p mântean? 
Cum vrei, din lupt  s  ne lupt m 
ori la trânt  s  ne lu m? 

Busuioc F t-Frumos 

r spuns: 

– N-am venit s  m  lupt, da 
am venit s  te întreb de ce s-au 

b tut mun ii cap în cap, de ce au 
alergat dealurile unul c tre altul şi 
s-au izbit ca berbecii. 

– i-oi spune. Aici sunt t râmurile mele, în codrul acesta îmi era s laşul. 
Dar au venit  

zmeii, c  se teme tot p mântul de ei, şi-au f cut palatul aici şi jum tate 
de inim  mi-au luat şi de atunci fac flori numai pe t râmul lor, c ci f r  inim  
nu pot cuprinde tot p mântul. Şi dac  ia careva o floare, se bat mun ii, se 
r stoarn  dealurile. 

Acesta era Voinicul Florilor, pe unde mergea el, creşteau florile din urm , 
pâlcuri, pâlcuri. Acum îns  toate florile de pe p mânt creşteau numai pe moşia 
zmeilor. 

Busuioc F t-Frumos a oftat greu, când a tras aer, s-a cufundat pân  la 
brâu în p mânt, când a r suflat, s-a în l at şi a v zut cur ile zmeilor ca în palm . 

– Acum r mâi cu bine şi de-oi izbândi, i-oi scoate jum tatea cea de inim  
de la zmei. 

– Şi Voinicul Florilor i-a zis aşa: 
– Umbl  în plin. Fie- i cu folos, c ci v d c  eşti un voinic mare. 
A purces Busuioc F t-Frumos la drum şi a nimerit la gura unei v i şi, 

când s-a uitat în dep rtare, i s-a p rut c  vede o ap  verzie în care se spal  
soarele, dar, p şind mai aproape, a v zut un palat de aur şi m rg ritar ce-şi 

Zmeu 
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rev rsa str lucirea asupra unei p duri dese ca peria. Pân  atunci nu mai v zuse 
aşa frumuse e şi, în esând la brâu sabia şi buzduganul, s-a pornit într-acolo. Nu 

z bav  vreme şi Busuioc a c lcat pragul palatului. Uşile şi ferestrele erau 
deschise, dar suflare de om nu se auzea nici în untru, nici în afara palatului. 
Trece el palatul cela odaie dup  odaie şi numai ce aude vuind p durea, trosnind 
copacii şi din desiş apar şapte zmei înfior tori, având pe cap piele de ap, pe 
trup – piele de lup şi, cum l-au v zut pe F t-Frumos, s-au repezit s -l prind . 

Busuioc a scos atunci sabia şi cum trecea unul pragul –  îi reteza capul. 
Aşa i-a secerat pe şase la rând. Pe cel de al şaptelea sabia nu l-a prins nici la 

retezul capului... Atunci Busuioc r suceşte buzduganul şi l, v zând c  se spal  
de zile, a fugit şi s-a ascuns tocmai în cea a nou zeci şi noua odaie într-o piu  
de piatr . 

Busuioc F t-Frumos l-a ferecat, a închis uşa, a z vorât-o, a încuiat-o, iar 

cheia a strâns-o în sân şi, mul umit ca de o treab  mare ce o f cuse, îşi c ut  de 
drum, l sând palatul şi p durea cea deas . 

S-a întors Busuioc acas  cu mare bucurie şi cum o v zu pe mam -sa îi 
zise: 

– De acum înainte hai, mam , s  tr im în alt loc, c  am g sit un palat 
mare şi frumos. 

S-a bucurat mam -sa şi împreun  cu Busuioc s-a dus la palatul cela şi s-

au f cut st pâni 
– Iat , zice Busuioc F t-Frumos, toate sunt ale noastre, dar  cat  nu 

cumva s  deschizi uşa la odaia cea din fund, c  acolo a mai r mas un zmeu. 
– Las  pe mama, c  de a vrut s - i m nânce capul, oi şti eu s -i in uşile 

încuiate. 

Punând mâna pe cheie, a legat-o cu zece noduri într-o basma şi a strâns-

o, veac de om s  nu ştie nimeni de dânsa. 
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Aveau cei şapte zmei talpa lor în alt  împ r ie. Acolo îi crescuse o 
zgrip uroaic  hâd  şi rea, c  încotro arunca ochii, ardea p mântul. 

Când afl  zgrip uroaica de rândul zmeilor, se porni cu o falc  în cer şi 
una în p mânt s  vad  ce este. C tr nit  şi înfocat , se repezi la mama lui 
Busuioc F t-Frumos, îi lu  cheia, îi d du drumul zmeului şi o izbi pe dânsa 
acolo în piua de piatr  unde fusese zmeul. Apoi, a prins a se pune la cale cu 

zmeul, cum s -i r puie zilele lui Busuioc F t-Frumos. 

– S  te încerci din lupt . 
– M  tem c  e voinic tare. Eu aş zice s  ne c t m de drum şi s  nu d m 

ochii cu dânsul, c  atunci va fi vai şi amar de noi. 
– Dac -i aşa, las -l pe mâinile mele pân  i-l voi face de a intra în bort  

de şarpe şi şi-a c uta moartea. Şi. zicând acestea, îl dosi pe zmeu, iar singur  
se roti ca un vârcolac împrejur şi lu  chipul mamei lui Busuioc F t-Frumos. 

O rât , am rât , chipurile bolnav  peste seam , s-a pus pe aşteptat. 
Trece o zi, trec dou , se întoarce Busuioc F t-Frumos de la vânat, de pe 

unde fusese, şi, cum p şi pragul palatului, prinde zgrip uroaica a ofta şi a se 
v ic ra: 

– Of, dragul mamei, te-ai dus şi te-ai pr p dit, nu te-ai gândit s  vii mai 
degrab  acas  c  iat  m-am îmboln vit şi n-are cine-mi da o mân  de ajutor. 
C  de ar fi amu oleac  de lapte de pas re, m-aş lecui şi n-aş trage ceea ce trag. 

Busuioc F t-Frumos a ascultat cu tânguire vorbele, necazul bolii şi, luând 

un ulcioraş, s-a pornit, l sând în urm  n dejde c  se întoarce repede cu lapte de 
pas re. 

Pornindu-se la drum, a mers şi a mers peste dealuri şi v i şi într-un târziu 
ajunge la nişte cur i. Bate în poart  şi din untru aude un glas:  

– Dac  eşti om bun, apropie-te de cur ile mele, dac  eşti om r u, pleac  
c  am un câine cu p rul de fier, cu din ii de o el şi de-i intra, te-a face f râme. 

– Om bun, om bun, r spunse Busuioc F t-Frumos şi por ile se deschiser  
şi intr  într-o cas  cu uşile deschise, cu ferestrele deschise, luminate în untru 
de rânduri de lumân ri aprinse. 

Acolo tr ia o zân  frumoas  c  la soare te puteai uita, da la dânsa ba. 
– Ce cau i, om bun, tocmai pe t râmurile acestea? l-a întrebat zâna. 
– Caut lapte de pas re. 
– De când tr iesc n-am auzit de aşa leacuri, dar ca om bun ce ai poposit, 

i-oi face binele acesta şi voi afla. Mai târzior m-oi duce la frate-meu Soarele, 

el le ştie pe toate unde se g sesc şi unde se afl . 
M ri, nimerise Busuioc la Ileana Cosânzeana, sora Soarelui. 
Mai târziu, când îi doborâse somnul pe drume , se duse Cosânzeana la 

frate-s u şi a prins a-l întreba: 
– N-ai ştiin  pe unde se afl  lapte de pas re? 

– Departe, soro, departe se g seşte lapte de pas re. Ca s  ajung  cineva,  
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trebuie s  mearg  cale de multe s pt mâni în şir, spre partea r s ritului, la 
Mun ii de Aram . Dar de luat n-ar putea lua, c  pas rea aceea e mare şi are 
aripile cât nişte nouri şi, de prinde pe cineva, îl duce la cuibul ei şi-l d  de 
mâncare puilor. 

Pe sora Soarelui o cuprinse o mil  şi fric  de neştiin a drume ului care se 
ducea nu altundeva decât la moarte şi, vrând s -i dea o mân  de ajutor, 
diminea a în zorii zilei a scos din grajd un cal cu şase rânduri de aripi şi i l-a 

d ruit. 
– Ia calul acesta de spor şi ajutor, porneşte spre soare-r sare şi mergi pân  

ce-i ajunge la Mun ii de Aram . De-i izbuti, de nu-i izbuti, înapoi când îi veni 
s  treci pe la noi. 

Busuioc F t-Frumos îi mul umi şi porni c lare la drum şi merse şi tot 
merse peste hârtoape nenum rate, peste p duri f r  m suri. 

De la o bucat  de loc vede r s rind în fa  un val de aram  şi pe cât se 
apropia, tot mai mare se f cea, de la val cât un deal, de la deal cât un munte, 
iar muntele când era la poalele lui se f cuse aşa de înalt, c  sprijinea cu vârful 
cerul. Nimic n-avea pe dânsul decât aram  şi aram . Uitându-se Busuioc F t-
Frumos la munte şi m surându-l din talp  pân -n vârf, numai ce z ri, h t în 
sl vi, o pas re cu aripile cât doi nouri ce se rotea pe sus. 

Busuioc F t-Frumos a strunit calul şi, cât ai bate din palme, a fost în 
vârful muntelui. Acolo ce-i v zur  ochii? în nişte cuiburi de aram  st tea câte 
un pui ca un bivol de mare şi înc  nici pene nu aveau crescute şi care mai de 
care ipau de foame. Busuioc F t-Frumos s-a tupilat cu tot cu cal lâng  un 
cuibar şi aştepta. 

Nu z bav  vreme, şi din sl vile cerului se ivi pas rea şi de la cuibar la 
cuibar l sa puilor lapte din cioc. Rotind aripile, ajunge şi la cuibarul de lâng  
Busuioc F t-Frumos şi acesta, dând inimii îndr zneal , iese din ascunziş, 
întinde ulciorul şi pas rea vars  laptele drept în ulciorul lui. Apoi înc lec  şi, 
ine-te, fuga. 

În urm  puiul cu gura c scat , cu aripile l sate ipa de foame şi când s-a 

uitat pas rea în jur, l-a v zut pe F t-Frumos. 

Ca o n luc  porni goana, dar pas rea r mânea tot mai departe, c  de avea 
ea dou  rânduri de aripi, calul avea şase rânduri şi pe şase p r i întrecea zborul 
p s rii. Fugind calea înapoi, trecu peste hârtoape nenum rate, peste p duri f r  
m suri şi a ajuns la Ileana Cosânzeana, care l-a primit cu bucurie şi l-a poftit 

s  stea la popas. Dup  osp  se odihni, iar Cosânzeana, ştiind f ptura treburilor, 
fiindc  era n zdr van , îi schimb  laptele. Pe cel de pas re îl strânse la loc ferit, 
iar în ulcior a turnat lapte de vac . 

Dup  odihn  se scoal  Busuioc F t-Frumos şi zice: 
– Sor  bun  ce eşti, bine m  simt la popas, dar mai bine m-aş sim i la 

drum, c  nu de alta, dar m  aşteapt  mama bolnav . 
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– Pas bun, voinice, şi mai treci pe la noi, f cu Cosânzeana. 
Când a ajuns la palat, zgrip uroaica ,a pus ulciorul la gur  şi l-a deşertat. 
– Mul umesc, dragul mamei, acuma parc  m  simt mai bine. 
Dup  aceasta se culc  s  doarm  şi nu dormea, ci se gândea, unde s -l 

trimit  pe Busuioc F t-Frumos, de nici numele s  nu i se mai întoarc ; S-a 

gândit ea, s-a gândit şi s-a pref cut c  se trezeşte mai încruntat , mai c tr nit , 
v ic rindu-se şi oftând: 

– Of, drag  fiule, iar m-a întors boala şi am visat c  dac  aş mânca carne 
de porc s lbatic, mi s-ar face 

bine. 

– M  duc, mam , m  
duc s - i aduc, numai de i-ar 

fi de folos. 

Zicând acestea, 
încalec  pe cal şi se porneşte 
la drum. 

Merge, merge şi tot 
merge şi într-un târziu ajunge 
la nişte cur i. 
Bate la poart  şi din untru 
aude vorbind: 

– Dac  eşti om bun, 
apropie-te de cur ile mele,  

dac  eşti om r u, pleac  
cât mai repede, c  am un câine cu p rul de fier, cu din ii de o el şi de-i intra, te 

face f râme. 
– Om bun, om bun, a r spuns Busuioc F t-Frumos. 

Atunci por ile s-au deschis şi a intrat într-o curte, unde era o cas  cu 
ferestrele deschise, cu mesele întinse şi rânduri de lumân ri aprinse. A nimerit 

şi de data aceasta la Ileana Cosânzeana, sora Soarelui. 
A stat Busuioc F t-Frumos la popas şi i-a spus p sul şi necazul: 
– C  sunt pornit iar  prin lume s  g sesc un porc s lbatic, c  pe mama a 

întors-o boala şi mi-a spus c  acesta i-ar fi leacul. 

– De ştiut eu nu ştiu pe unde h l duiesc astfel de porci, dar l-oi întreba 
pe fratele meu –  Soarele. El numaidecât ştie, c  de acolo de sus, din ceruri, le 
vede pe toate şi despre toate are ştiin . 
A stat F trFrumos la popas, iar la vremea amurgului, dup  ce-şi strânsese toate 

razele de pe partea asfin itului, a venit şi Soarele la odihn . 
Ileana Cosânzeana a intrat în odaia Soarelui şi i-a vorbit: 

– Bine ai venit, frate Soare, la odihn . Umblând şi luminând tot p mântul,  
n-ai v zut pe unde stau porcii s lbatici? 

Făt Frumos, desen 
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– Departe, soro, departe spre amiaz  la câmpul cu iarb  pletoas , la 
codrul cu frunza umbroas . 

– Şi cum s-ar putea de luat un purcel? 

– Nici într-un chip, c  în acela nici razele mele nu pot str bate, necum 
om. Atâta doar v d şi eu când iese de amiaz  şi se tol nesc în mlaştin  de la 
hârtopul de hlei, dar de ar încerca s  se apropie cineva, n-ar sc pa de col ii lor. 

Ileana Cosânzeana i-a adus iui Busuioc vorbele fr âne-s u şi acesta, 
ştiind pe unde îi va fi umbletul şi ce îl aşteapt , înc lec  pe cal şi porni. 

Merse el, merse peste ape, lunci, peste dealuri, peste mun i şi a dat de 
câmpul cu iarba pletoas , apoi de codrul cu frunza umbroas  şi, când intr  în 
desişul codrului, se f cu un întuneric, de parc  nimerise sub p mânt. 

Calul se s lta din când în când peste codrul acela şi iat  nu departe z reşte 
Busuioc F t-Frumos mlaştina. 

Soarele fiind drept amiaz , numai ce auzi porcii venind. Busuioc F t-
Frumos priveghea fuga porcilor şi, nimerind unul pe aproape de dânsul, mi-l 
prinde, mi-l ia c lare şi –  mân , b iete. Pe dat  au sim it porcii şi au pornit-o 

la goan . S  nu fi fost Busuioc F t-Frumos pe un cal ca acela nu mai sc pa cu 
via . Amu îns  mergea calul buiestrând, iar Busuioc F t-Frumos –  cântând. 

Drumul înapoi i-a fost pe la sora Soarelui. Cât  vreme a poposit, sora 
Soarelui a schimbat porcul cel s lbatic pe un porc de cas , apoi l-a petrecut pe 

voinic la drum, de parc  nimic nu s-ar fi întâmplat. 
S-a întors Busuioc F t-Frumos acas  şi, când l-a v zut zgrip uroaica, îi 

venea s -şi fac  sam  de mânie şi necaz, dar şi-a c lcat pe inim  şi a vorbit: 
– Of, dragul mamei, bine c  te mai v d. Taie repede porcul cela şi d  s  

gust carnea, c  de mai z boveai, nu m  apucai cu suflet. 
A mâncat zgrip uroaica şi s-a gândit în mintea ei: „E voinic foarte mare, 

dac  s-a întors el viu şi de unde l-am trimis. Nu ştiu cum s -l mântui de zile şi 
încotro s -l mai trimit.” 

Şi alegând gânduri dintre gânduri, l-a chemat iar şi şi i-a spus: 

– Dragul mamei, s-a încruntat boala şi am visat c  de nu mi-i aduce ap  

întrup toare şi ap  învietoare, nu m  scapi din gura mor ii. 
A luat Busuioc F t-Frumos dou  ulcioare pentru ap  întrup toare şi pentru ap  
învietoare şi a pornit iar la drum. 

A mers el şi a tot mers şi iar a f cut popas la sora Soarelui. A b tut la 
poart  şi din curte i-au vorbit: 

– Dac  eşti om bun, apropie-te de cur ile mele, dac  eşti om r u, pleac  
cât mai repede, c  am un câine cu p rul de fier, cu din ii de o el şi, de-i intra, 

te-a face mici f râme. 
– Om bun, om bun, a r spuns F t-Frumos şi por ile s-au deschis. 

A intrat iar  în casa aceea cu uşile deschise, cu mesele întinse, cu f cliile  
aprinse şi i-a spus: 
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– Sunt pornit la drum dup  ap  întrup toare şi ap  învietoare. 
Ileana Cosânzeana l-a ascultat şi a suspinat cu durere: 
– Hei, voinice, cine te-a trimis, nu te-a trimis s  te creasc , dar te-a trimis 

s  te pr p deasc . 
Dup  ce amurgise, s-a dus ea la fratele s u care numai ce îşi strânsese şi 

el razele de pe crângul cerului, de pe fa a p mântului şi l-a întrebat: 
– Frate Soare, nu ştii pe ce locuri se afl  ap  învietoare şi ap  

întrup toare, c  tu de acolo din ceruri vezi tot p mântul. 
– Departe, soro, peste nou  m ri şi nou  ri. Dar nimeni din câ i s-au 

pornit dup  aşa leac n-a izbutit s  se întoarc  acas , fiindc  acolo în inima 
câmpului este un balaur care las  omul s  treac , dar înapoi când vine îi a ine 
calea şi-i bea apa, ba şi de zile îl mântuie. 

A aflat Busuioc F t-Frumos încotro şi cât era de mers şi luând calul de 
dârlogi, a în esat la brâu sabia şi buzduganul, a înc lecat şi a pornit. Calea era 

lung  şi el mergea f r  r spas, m rile ocolind, hotarele num rând. Aşa a mers 
el pân  a ajuns la dou  stânci: de sub una âşnea un izvor, de sub alta –  altul. 

„Acestea-s izvoarele!” se gândi Busuioc F t-Frumos şi, ca s  fie împ cat cu 
gândul, a prins de pe o floare un fluture, l-a strâns în mân  şi, f cându-l mici 

f râme, l-a dat într-un izvor şi fluturele s-a f cut la loc, l-a dat în altul şi 
fluturele a înviat. Apoi a apucat o ramur  uscat  şi, când a muiat-o într-un izvor, 

a înverzit, când a muiat-o în cel lalt –  a înflorit. 
Bucuros a luat ap  în dou  ulcioare, a înc lecat şi s-a pornit spre cas . 
Şi cum mergea el aşa pe un drum p r sit, cu negar  acoperit, a v zut dou  

pâlpâiri de foc. Dar acestea nu erau pâlpâiri de foc, ci ochii balaurului care 

st tea în cale r sucit, încol cit şi cu capul pus pe trup, gata s -l m nânce pe 
voinic. Busuioc F t-Frumos ce face? Scoate sabia din teac , o învârteşte 
voiniceşte şi îl h cuieşte pe balaur de-l face buc i de pus în oal . Când colo ce 
s  vezi? Aşa buc i cum era balaurul se aduna, se gr m dea şi se f cea la loc şi 
mai mare, şi mai fioros. Şi iar  în coad  se lungea, se r sucea şi îi spunea lui 
F t-Frumos: 

– Alelei, voinice, în zadar dai cu sabia c  pe mine nu m -i t ia, iar pe tine 
eu am s  te sug cu tot cu cele dou  ulcioare de ap . 
Şi odat  s-a ridicat, a umflat guşile, a tulburat ochii s  sloboad  otr vile. 

Busuioc F t-Frumos atunci apuc  repede buzduganul, îi izbeşte drept în 
easta capului unde era pieirea balaurului. Şi balaurul a ridicat o falc  în cer, 

una la p mânt s  cuprind  toat  lumea ca s -l sug  pe voinic. V zând Busuioc 
F t-Frumos c  nu scap , a apucat sabia cu o mân  de vârf şi cu una de m nunchi 
şi, cum st tea balaurul pro pit s -l apuce, l-a despicat în dou  de la încheietura 
gurii pân  la vârful cozii. Balaurul arunc  sângele şi veninul s -l înece, nici 
mort nu vroia s -l ierte. 

F t-Frumos a dat pinteni calului, a s rit şi a ocolit otrava pân  a sc pat  
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de primejdie şi a venit nev t mat la Ileana Cosânzeana. 
Dup  atâta cale şi lupt  Busuioc F t-frumos s-a culcat s  doarm  şi cât s-

a odihnit Ileana Cosânzeana i-a schimbat ulcioarele cu ap , punându-i altele în 
loc, tocmai ca şi celelalte d i, dar cu ap  curat  din izvor. 

Şi iat  s-a pornit F t-Frumos la drum şi, ajungând la poart , a s rit de pe 
cal, a alergat drept la maic -sa şi i-a dat s  bea. 

– Parc  m  simt mai uşor, f tul meu, se vede c  acesta mi-i leacul. 

Şi cât  vreme s-a odihnit de la acea cale lung , zgrip uroaica s-a tot gândit în 
fel şi chip cum ar face s -l poat  pr p di. 

Într-o bun  zi, când era dus la vân toare în codru, a venit zmeul şi s-a 

sf tuit cu zgrip uroaica s -l mai puie la o încercare şi de nu l-or putea sfârşi de 
zile s  lase şi palatul, şi codrul şi s  mearg  pe t râmul lor. Şi i-a zis zmeul: 

– Sunt acolo pe grind  nişte scule de m tas , s  le dai s  le rup  în coate 
şi în grumaz, s  vedem a face-o şi pe asta? Iar dac  n-a putea s  rup  sculele s  
m  chemi pe mine şi eu l-oi h cui cu sabia c  o s  fie legat şi n-o s  am fric  
de dânsul. Mai dup  aceea, când s-a întors F t-Frumos de la vân toare, 
zgrip uroaica îl cheam  şi îi vorbeşte: 

– Dragul meu, cât ai umblat pe drumuri, ai sl bit, ai pierdut puterea, la s  
v d, po i rupe sculul acesta de m tas . 

Pune F t-Frumos sculul de m tas  în coate şi în grumaz şi, când s-a 

umflat o dat , l-a f cut numai buc i. 
– Unul l-ai rupt. Acum s  vedem dac  po i rupe dou . 
Şi i-a pus zgrip uroaica dou  scule în coate şi în grumaz. 
F t-Frumos s-a umflat o dat  şi nu le-a putut rupe, s-a umflat a doua oar  

şi le-a f cut pe amândou  mici f râme. 
– Se in, f tul meu, se in puterile. Acum s  vedem şi a treia oar . 
A treia oar  zgrip uroaica i-a pus trei scule de m tas . 
A smuncit F t-Frumos o dat  şi nu s-a rupt, a strâns puterile a doua oar  

şi tot nu s-a rupt, a treia oar  a strâns puterile şi, când a izbit cu mâinile, au 
intrat 

firele pân  la os. 
Atunci zgrip uroaica a s rit bucuroas  şi a strigat:  
– Sai, zmeule, de unde eşti şi vin  de te r fuieşte cu Busuioc F t-Frumos! 

Zmeul a ieşit din ascunziş de unde era i, punând mâna pe sabie, râdea şi 
h cuia în F t-Frumos, de l-a f cut c  nu s-a în eles nimic. 

Apoi l-a strâns într-o pereche de desagi şi, punându-l pe cal, i-a dat bici 

şi i-a spus: 

– Dii, cal, la drum, pe unde l-ai purtat viu, poart -l acuma mort! 

Şi calul s-a pornit - l-a dus peste câmpii, peste pustii şi a tot mers cale 
lung  pân  a ajuns la casa Ilenei Cosânzeana. 

A ieşit Cosânzeana în prag şi n-a întâlnit drume  sosit la popas, dar şi-a  
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întâlnit calul în spume cu desagii în şa. Dup  desagi l-a cunoscut c -i Busuioc 

F t-Frumos. 

– He-hei, s rmane, ce moarte i-ai ales, l-a c inat ea. 
Şi dându-l jos de pe cal, a prins a-l aşeza bucat  la bucat , pân  i-a dat 

chipul şi asem narea lui de mai înainte. 
Atunci s-a repezit în c mar , a scos ulciorul cu ap  învietoare şi ap  

întrup toare, a adus porcul şi laptele de pas re. Şi pe unde n-au ajuns buc i din 
Busuioc F t-Frumos, ea a t iat porcul şi a pus la loc s  vie încheietur  la 
încheietur  trupul cum a fost. Apoi l-a stropit cu ap  întrup toare şi l-a întrupat, 
l-a sp lat cu ap  învietoare şi l-a înviat. A r suflat Busuioc F t-Frumos şi din 
greu a oftat: 

– C  mult am mai dormit. 
– E-hei, dragul meu, dormeai tu mult şi bine, dac  nu eram eu, îi 

r spunsese Ileana Cosânzeana şi, ducându-i la gur  ulciorul cu lapte de pas re, 
i-a dat s  bea. 

Busuioc F t-Frumos a b ut laptele şi a sim it c  are atâta putere, cum nu 
mai avusese înainte. Amu, dac  a ridicat Busuioc F t-Frumos spatele de la 

p mânt şi s-a scuturat de sl biciune, şi-a adus aminte ce a p timit şi a oftat greu. 
Când a tras aer într-însul, a intrat în p mânt, când a r suflat, s-a ridicat în sus 
şi a v zut zmeul şi zgrip uroaica. Şi a vrut s  plece îndat  s  se r zbune. Ileana 
Cosânzeana l-a oprit: 

– Stai, F t-Frumos, c ci cu palmele n-ai s  izbuteşti. 
– Na brâul acesta, încinge-l şi când îi ajunge acolo s  te dai peste cap şi 

te vei face o turturic  de aur, s  zbori împrejurul palatului, s  te aşezi jos şi 
zmeul o s  te vad  şi o s  alerge s  te prind . Atunci s  zbori într-un copac şi 
zmeul are s  lase sabia şi buzduganul şi are s  se urce dup  tine, tu s  sari din 
creang  în creang  tot mai sus, tocmai în vârful copacului şi când a vrea s  
pun  mâna pe tine, s - i faci vânt în jos, s  te dai peste cap, s  te prefaci cum 
ai fost, s -i iei sabia şi buzduganul şi s  te r spl teşti cu amândoi. 

A încins F t-Frumos brâul, a mul umit de un sfat bun şi s-a pornit spre 

inima codrului. Când era aproape de curte, s-a dat peste cap şi s-a f cut o 
turturic  de aur şi o porni în zbor pe ia ferestrele palatului şi aşa se roti de câteva 
ori, apoi s-a l sat jos. 

Zgrip uroaica a v zut turturica cea de aur şi a strigat la zmeu: 
– Du-te în grab  şi prinde turturica, uite cât e de frumoas ! Ne-a fi o 

podoab  la curte. 
Se repede zmeul şi ba ici pune mâna pe dânsa, ba c  dincolo pune mâna 

pe dânsa, fuge, cotigeşte şi când iaca s-o apuce, turturica sare într-un copac. 

Zmeul las  sabia, las  buzduganul şi se urc  în copac şi, dintr-o creang  în alta, 
a ajuns tocmai în vârful copacului. 

Turturica a desf cut aripile, a zburat jos, s-a dat peste cap şi s-a f cut  
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voinic ca mai înainte. 
– Ia, d -te jos, zmeule, s  st m acuma de vorb . 
Zmeul de fric  s-a dat jos. F t-Frumos a adus-o şi pe zgrip uroaic  şi i-a 

întrebat pe amândoi: 
– Unde e jum tatea din inima lui Voinicul Florilor? 

– Pe stâlpul hornului, la dogoarea focului, a r spuns zmeul. 
Când a c utat-o, era uscat  şi afumat  ca p strama. 
– Da pe mama mea cea dreapt  unde a i dat-o? 

– St  închis  în odaie, în piua cea de piatr . 
Când a c utat-o, a g sit-o nici vie, nici moart ... 
Acum ce a f cut F t-Frumos cu zmeul şi zgrip uroaica? i-a legat de cozile 

a doi cai aprigi şi a legat şi câte un sac de nuci şi a dat bici cailor s -i duc  în 
lume. Şi unde c dea nuca, c dea şi buc ica, unde a c zut sacul, le-a c zut şi 
capul. 

Şi a mers F t-Frumos la Voinicul Florilor şi i-a pus inima la loc, şi acesta 

porni s -şi semene florile pe tot p mântul umbl tor. 
Dup  aceea ce-a mai fost? A dat mâna Busuioc F t-Frumos cu Ileana 

Cosânzeana – sora Soarelui şi a pornit o nunt , mândr  nunt  cu lume de pe 
lume şi în capul mesei st tea.  
Soarele şi ura pahare şi veselie, cum porneşte el cânt şi veselie în zile de 
prim var . 

Dup  nunt  au tr it în pace şi voie bun  mult  vreme şi poate mai tr iesc 
şi ast zi de o fi având zile. 

Iar eu am încălecat pe-o şa 

Şi v-am spus povestea aşa. 
RE INE I! 
 

În decursul zbuciumatei sale istorii, poporul român a creat o literatur  

proprie, nescris , produs al gândirii şi sim irii oamenilor simpli. Ea poart  
denumirea de literatură populară sau folclor literar. 

 

Folclorul este totalitatea crea iilor artistice, literare, muzicale, plastice, a 

obiceiurilor şi a tradi iilor populare ale unui popor. 
Cuvântul folclor vine din cuvintele englezeşti folk-popor şi lore- studiu, 

ştiin , în elepciune, însemnând în elepciunea poporului. 
De la începutul existen ei sale, poporul român a creat basme, povestiri, 

doine, balade, proverbe, zic tori, ghicitori şi mici scenete, care s-au transmis 

din genera ie  în genera ie pe cale oral . Aceste lucr ri constituie creaţia 
populară orală. 
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UNIVERSUL OPEREI 

 

1. Elemente de construc ie a comunic rii 
1. Selecta i cuvintele necunoscute din text şi explica i-le, folosind 

dic ionarul. 
2. Indica i  forma literar  a urm toarelor cuvinte: cată, dară, amu, 

necum. 

3. Da i sinonime pentru expresiile: nu zăbavă vreme; cât ai clipi din 
ochi; se spală de zile; pe cale, pe cărare. 

4. Explica i cum s-au format cuvintele: zgripţuroaica, frumuşică, 
întrupătoare, învietoare, mărgăritar. 

5. G si i sinonimele urm toarelor cuvinte: tărâm, frumuseţe, nădejde, 
tânguire, rumen. 

6. Alc tui i câte un enun  cu câteva din cuvintele de mai sus. 

 

VALORIFICA I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 

1. Care este sensul cuvântului curte din text? Se mai foloseşte ast zi 
acest cuvânt? Cu ce sens? 

2. Alc tui i o propozi ie cu acest cuvânt. 
 

2. Timpul şi spa iul în basm 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
 

1. Cum în elege i formula: A fost odată ca niciodată care st  chiar la 
începutul basmului? 

2. Încerca i s  stabili i momentul în care se petrece ac iunea? Ce a i 
observat? 

3. Selecta i verbele din primul alineat al basmului şi indica i timpul lor. 
 

OBSERVA I! 
 

1. Unde se petrece ac iunea de la începutul basmului? 

2. Care sunt cele dou  t râmuri unde au loc întâmpl rile descrise? 

3. Aceste locuri descrise în basm le putem identifica pe harta lumii? 
 

 

FOLOSI I-V  IMAGINA IA! 
1. Încerca i s  descrie i în câteva enun uri  locul unde se petrece ac iunea 

din basm. 

2. Elabora i o hart  imaginar  a traseului parcurs de F t-Frumos. 
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RE INE I! 
Basmul – e opera literara epic  în proz , de mare întindere, cu multe 

personaje înzestrate cu puteri supranaturale, reprezentând binele care lupt  cu 

for e potrivnice pe care le i biruie. 

Timpul şi spaţiul în basm sunt imaginare; prin urmare nu pot fi indicate 
cu precizie. Faptele se petrec undeva, într-o împ r ie f r  hotare, sau pe 
t râmul cel lalt, unde se poate ajunge doar printr-un mod imaginar. 
 

3. Personajele basmului 
 

OBSERVA I! 
 

1. Care sunt personajele principale ale basmului Făt-Frumos şi Ileana 
Cosânzeana? 

2. Cum a i putea s -l caracteriza i pe F t-Frumos? 

3. Care sunt personajele secundare din basm? Ce pute i spune despre rolul 
lor in desf şurarea ac iunii? 

4. Numi i personajele ce reprezint  binele şi cele ce reprezint  r ul. Care 
din ele prevaleaz ? 

 

 

 

 
 

- Identifica i în basm: 
a) personajele cu însuşiri supranaturale; 
b) animalele şi p s rile care îl ajut  pe eroul principal; 
c) obiectele fermecate. 

-   Povesti i pe scurt întâmplarea prin care zgrip uroaic  îşi demonstreaz  
calit ile supranaturale. 

 

RE INE I! 
În basm, personajele reprezint  modele morale opuse. De obicei, 

personajele basmelor nu au nume. Chiar dac  F t-Frumos şi Ileana Cosânzeana 
au nume, nu sunt nici ei personaje individualizate, ci nişte eroi simbolici. 

 

4. Elemente reale şi fantastice 
 

OBSERVA I! 
1. Care sunt întâmpl rile şi evenimentele reale din text. 
2. Identifica i ac iunile care, dup  opinia voastr  nu pot fi în realitate. 
3. Numi i câteva tr s turi ale personajelor care par a fi exagerate. 

4. Distinge i elementele pe care le întâlnim în basm. 
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FOLOSI I-V  IMAGINA IA! 
1. Înscrie i în dou  coloane ajutoarele şi adversarii lui F t- Frumos şi 

încerca i s  stabili i elementele reale şi fantastice. 
2. Demonstra i c  supranaturalul intervine în ac iunile eroului principal. 

 

RE INE I! 
 

Elementele reale sunt cele care exist  în realitate, în mod obiectiv, adev rat; 
ceea ce exist , ce este real; realitatea. 

 

Elementele fantastice constituie întâmpl ri, fenomene create de 
imagina ie, care nu exist  în realitate; ireal, imaginar. 
 

4. Caracteristici ale basmului popular 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
 

1. Reciti i începutul basmului. Observa i formula ini ial . 
2. Care sunt cele mai importante episoade ale basmului studiat? 

3. Ce for e se confrunt  în basm? 

4. Cum este finalul basmului: optimist sau pesimist? 

5. Rezuma i în scris basmul Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana. 
 

RE INE I! 
 

Basmul este crea ia epic  oral , de mare întindere, în care se povestesc 
întâmpl ri fantastice, s vârşite de personaje cu puteri supranaturale culminând 
cu triumful for elor binelui asupra celor care reprezint  r ul. 

 

Basmele au formule de început (iniţiale), de mijloc (mediane) şi de sfârşit 
(finale). Majoritatea basmelor încep cu „ a fost odat  ca niciodat ..”, formul  
prin care se atrage aten ia cititorului asupra caracterului ireal al ac iunii. 

 
 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 

Limba folosit  în basme e simpl , aşa cum o vorbeşte poporul, creatorul 
acestor produc ii populare. 

Basmele au fost culese în colec ii de c tre mul i folclorişti, îmbog ind 
tezaurul crea iei noastre literare. Cel mai cunoscut culeg tor de basme este 
Petre Ispirescu. Basmele populare au caracter anonim, oral şi colectiv. Al turi 
de basmele populare exist  şi basme culte, create de scriitori, dup  modelul 
celor populare. Dintre creatorii de basme amintim pe M. Eminescu, Ion 

Creang , I. Slavici, Al. Odobescu etc. 
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VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

 

 
 

1. Citi i integral basmul şi reda i con inutul lui. 
a. Realiza i un plan de idei al acestui basm şi înscrie i-l în caiete. 
b. Caracteriza i personajul principal al basmului şi distinge i tr s turile 

de baz  ale acestuia. 
c. Care este tema şi ideea principal  a basmului Făt –Frumos şi Ileana 

Cosânzeana? 

d. De ce crede i c  eroul principal este ajutat de alte personaje cu 
tr s turi deosebite de caracter? 

e. Ce v-a impresionat cel mai mult în urma lecturii acestui basm? 

f. Cum vi se pare în general lumea basmelor? 

g. Prin ce se deosebeşte basmul de alte opere literare pe care le-a i citit? 

h. De ce crede i c  binele învinge întotdeauna r ul? Argumenta i-v  
r spunsul. 

 

 

 

 

 
 

1. Numi i plantele, p s rile şi animalele care i-au venit în ajutor lui F t-
Frumos în atingerea scopului s u. 

2. Realiza i o descriere a unui personaj pozitiv care v-a impresionat cel 

mai mult şi alta – a unui personaj negativ. 

3. Reciti i un fragment din basm şi încerca i s -l reproduce i printr-un 

desen. 

4. Alc tui i câteva enun uri, folosind expresiile: „nu zăbavă vreme…”, „a 
trecut cât a trecut”, „nici vie, nici moartă”. 

5. Citi i şi alta basme populare şi discuta i-le în colectiv, sco ând în 
eviden  

6. temele şi ideile principale. 
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ION CREANG  

(1837 – 1889) 

  „Creangă este o expresie monumentală 

  a naturii umane în ipostaza ei istorică 

  ce se numeşte poporul român sau, mai  
  simplu, este poporul român însuşi  
  surprins într-un moment de genială 

  expansiune…” 

     George C linescu 

 Ion Creang  s-a n scut la 1 martie 1837 
în satul Humuleşti, jude ul Neam  în familia lui 
Ştefan a Petrei Ciubotaru şi a Smarandei 
Creang . Este un mare scriitor clasic român ale 
c rui principale caracteristici sunt gustul 

povestirii, umorul şi farmecul limbii. În opera 
sa faptele reale cap t  deseori dimensiuni fabuloase, iar cele fantastice sunt 
aduse la propor iile unor întâmpl ri reale. 
 Cea mai important  oper  a sa este romanul autobiografic Amintiri din 

copilărie, în care scriitorul prezint  cea mai fericit  perioad  din via a fiec rui 
om-copil ria. A mai scris poveşti, povestiri şi poezii, dintre care amintim: 
Soacra cu trei nurori, Fata babei şi fata moşneagului, Capra cu trei iezi, 
Dănilă Prepeleac, Povestea porcului, Punguţa cu doi ban, Moş Ion Roată şi 
Unirea etc.  

 Întreaga oper  a lui Ion Creang  reprezint  sufletul poporului român de 
aceea crea ia sa este citit  şi recitit  atât de copiii, cât şi de cei adul i.  
 

Fata babei i fata mo neagului 
 

Erau odat  un mo neag i-o bab ; i mo neagul avea o fat , i baba iar o 
fat . Fata babei era slut , lene , âfnoas  i rea la inim ; dar, pentru c  era fata 
mamei, se alinta cum s-alint  cioara-n la , l sând tot greul pe fata mo neagului. 
Fata mo neagului îns  era frumoas , harnic , ascult toare i bun  la inim . 
Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune i frumoase. Dar aceast  
fat  bun  era horopsit  i de sora cea de scoar , i de mama cea vitreg ; noroc 
de la Dumnezeu c  era o fat  robace i r bd toare; c ci altfel ar fi fost vai -

amar de pielea ei.  

Fata mo neagului la deal, fata mo neagului la vale; ea dup  g teje prin 
p dure, ea cu t buie ul în spate la moar , ea, în sfâr it, în toate p r ile dup  
treab . Cât era ziulica de mare, nu- i mai strângea picioarele; dintr-o parte 

venea i-n alta se ducea. -apoi baba i cu odorul de fiic -sa tot cârtitoare i 
nemul umitoare erau. Pentru bab , fata mo neagului era piatr  de moar  în 
cas ; iar fata ei, busuioc de pus la icoane. 
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Când se duceau amândou  fetele în 
sat la ez toare seara, fata mo neagului nu 
se încurca, ci torcea câte-un ciur plin de 

fuse; iar fata babei îndruga i ea cu mare ce 
câte-un fus; -apoi, când veneau amândou  
fetele acas  noaptea târziu, fata babei s rea 
iute peste pârlaz i zicea fetei mo neagului 
s -i dea ciurul cu fusele, ca s -l ie pân  va 
s ri i ea. Atunci fata babei, viclean  cum 
era, lua ciurul i fuga în cas  la bab  i la 
mo neag, spunând c  ea a tors acele fuse. În 
zadar fata mo neagului spunea în urm  c  
acela este lucrul mâinilor sale; c ci îndat  o apucau de obraz baba i cu fiic -

sa i trebuia numaidecât s  r mâie pe-a lor. Când veneau duminica i 
s rb torile, fata babei era împopo at  i netezit  pe cap, de parc-o linseser  
vi eii. Nu era joc, nu era clac  în sat la care s  nu se duc  fata babei, iar fata 
mo neagului era oprit  cu asprime de la toate aceste. -apoi, când venea 
mo neagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umbl  meli a; c  fata lui 
nu ascult , c -i u ernic , c -i lene , c -i soi r u... c -i laie, c -i b laie; i c  s-

o alunge de la cas ; s-o trimit  la slujb  unde tie, c  nu-i de chip s-o mai ie; 
pentru c  poate s  înn r veasc  i pe fata ei. 

Mo neagul, fiind un gur -casc , sau cum î i vrea s -i zice i, se uita în 
coarnele ei, i ce-i spunea ea sfânt era. Din inim , bietul mo neag poate c-ar fi 

mai zis câte ceva; dar acum apucase a cânta g ina la casa lui, i cuco ul nu mai 
avea nici o trecere; -apoi, ia s -l fi pus p catul 
s  se întreac  cu dedeochiul; c ci baba i cu 
fiic -sa îl umplea de bogdaproste. 

Într-una din zile, mo neagul, fiind foarte 
am rât de câte-i spunea baba, chem  fata i-i 
zise:  

–  Draga tatei, iaca ce-mi tot spune m -ta 

de tine: c  n-o ascul i, c  e ti rea de gur  i 
înn r vit  i c  nu este de chip s  mai stai la 
casa mea; de-aceea du-te i tu încotro te-a 

îndrepta Dumnezeu, ca s  nu se mai fac  atâta 
gâlceav  la casa asta, din pricina ta. Dar te 
sf tuiesc, ca un tat  ce- i sunt, c , ori iunde te-i duce, s  fii supus , blajin  i 
harnic ; c ci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o: c-a mai fost i mila 
p rinteasc  la mijloc! dar prin str ini, Dumnezeu tie peste ce soi de s mân  
de oameni îi da; i nu i-or putea r bda câte i-am r bdat noi.  

Atunci biata fat , v zând c  baba i cu fiic -sa voiesc cu orice chip s-o 

Scenă din filmul  
„Fata babei și fata moșneagului” 

Scenă din filmul 
„Fata babei și fata moșneagului” 
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 alunge, s rut  mâna tat -s u i, cu 
lacrimi în ochi, porne te în toat  
lumea, dep rtându-se de casa 

p rinteasc  f r  nici o n dejde de 
întoarcere! 

i merse ea cât merse pe-un 

drum, pân  ce, din întâmplare, îi ie i 
înainte o c elu , bolnav  ca vai de 
capul ei i slab  de-i num rai 
coastele; i cum v zu pe fat , îi zise: 

–  Fat  frumoas  i harnic , fie-

i mil  de mine i m  grije te, c  i-oi 

prinde i eu bine vreodat ! 
Atunci fetei i se f cu mil  i, 

luând c elu a, o sp l  i-o griji foarte bine.  

Nu merse ea tocmai mult, i numai iaca ce vede un p r frumos i înflorit, 
dar plin de omizi în toate p r ile. P rul, cum vede pe fat , zice: 

–  Fat  frumoas  i harnic , grije te-m  i cur -m  de omizi, c  i-oi 

prinde i eu bine vreodat ! 
Fata, harnic  cum era, cur  p rul de usc turi i de omizi cu mare 

îngrijire i apoi se tot duce înainte s - i caute st pân. i, mergând ea mai 
departe, numai iaca ce vede o fântân  mâlit  i p r sit . Fântâna atunci zice: 

–  Fat  frumoas  i harnic , îngrije te-m , c  i-oi prinde i eu bine 
vreodat ! 

Fata râne te fântâna i-o grije te foarte bine; apoi o las  i- i caut  de 
drum. i, tot mergând mai departe, numai iaca ce d  de-un cuptor nelipit i mai-
mai s  se risipeasc . Cuptorul, cum vede pe fat , zice: 

–  Fat  frumoas  i harnic , lipe te-m  i grije te-m , c  poate i-oi prinde 

i eu bine vreodat ! 
Fata, care tia c  de f cut treab  nu mai cade coada nim nui, î i suflec  

mânecile, c lc  lut i lipi cuptorul, îl 
humui i-l griji, de- i era mai mare 
dragul s -l prive ti! Apoi î i sp l  
frumu el mâinile de lut i porni iar i 
la drum. 

i mergând ea acum i zi i 
noapte, nu tiu ce f cu, c  se r t ci; cu 
toate aceste, nu- i pierdu n dejdea în 
Dumnezeu, ci merse tot înainte pân  
ce, într-una din zile, dis-diminea , 
trecând printr-un codru întunecos, d  
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de-o poian  foarte frumoas , i în poian  vede o c su  umbrit  de ni te lozii 
pletoase; i când s-apropie de acea cas , numai iaca o bab  întâmpin  pe fat  
cu blânde e i-i zice: 

–  Da' ce cau i prin aceste locuri, copil , i cine e ti?, Cine s  fiu, m tu ? 
Ia, o fat  s rac , f r  mam  i f r  tat , pot zice; numai Cel-de-sus tie câte-am 

tras de când mama care m-a f cut a 
pus mâinile pe piept! St pân caut i, 
necunoscând pe nime i umblând din 
loc în loc, m-am r t cit. Dumnezeu 
îns  m-a pov uit de-am nimerit la 

casa d-tale i te rog s -mi dai 

s l luire. 
–  S rman  fat ! zise b trâna. 

Cu adev rat numai Dumnezeu te-a 

îndreptat la mine i te-a sc pat de 
primejdii. Eu sunt Sfânta Duminic . 
Sluje te la mine ast zi i fii încredin at  c  mâine n-ai s  ie i cu mâinile goale 
de la casa mea. 

–  Bine, m icu , dar nu tiu ce trebi am s  fac. Ia, s -mi lai copila ii, care 
dorm acum, i s -i hr ne ti; apoi s -mi faci bucate; i, când m-oi întoarce eu de 
la biseric , s  le g sesc nici reci, nici fierbin i, ci cum îs mai bune de mâncat. 

i, cum zice, b trâna porne te la biseric , iar  fata suflec  mânecile i s-

apuc  de treab . Întâi i-ntâi face l utoare, apoi iese afar  i începe a striga: 
–  Copii, copii, copii! Veni i la mama s  v  l ie! i când se uit  fata, ce 

s  vad ? Ograda se umpluse i p durea fojg ia de-o mul ime de balauri i de 
tot soiul de jivine mici i mari! Îns , tare în credin  i cu n dejdea la 
Dumnezeu, fata nu se sperie; ci le ia pe câte una i le l  i le îngrije te cât nu 
se poate mai bine. Apoi s-apuc  de f cut bucate, i când a venit Sfânta 
Duminic  de la biseric  i a v zut copiii l u i frumos i toate trebile bine f cute, 
s-a umplut de bucurie; i dup  ce-a ezut la mas , a zis fetei s  se suie în pod 
i s - i aleag  de-acolo o lad , care-a vrea ea, i s  i-o ia ca simbrie; dar s  n-

o deschid  pân-acas , la tat -s u. Fata se suie în pod i vede acolo o mul ime 
de l zi: unele mai vechi i mai urâte, altele mai noi i mai frumoase. Ea, îns , 
nefiind lacom , -alege pe cea mai veche i mai urât  dintre toate. i când se 
d  cu dânsa jos, Sfânta Duminic  cam încre e te din sprâncene, dar n-are 

încotro. Ci binecuvânteaz  pe fat , care î i ia lada în spate i se întoarn  spre 
casa p rinteasc  cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. 

Când, pe drum, iaca cuptorul grijit de dânsa era plin de pl cinte crescute 
i rumenite... i m nânc  fata la pl cinte, i m nânc , h t bine; apoi î i mai ia 

câteva la drum i porne te. 
Când, mai încolo, numai iaca fântâna grijit  de dânsa era plin  pân -n gur  
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cu ap  limpede cum îi lacrima, dulce i rece cum îi ghea a. i pe colacul fântânii 
erau dou  pahare de argint, cu care a b ut la ap  pân  s-a r corit. Apoi a luat 

paharele cu sine i a pornit înainte. 
i mergând mai departe, iaca p rul grijit de dânsa era înc rcat de pere, 

galbene ca ceara, de coapte ce erau, i dulci ca mierea. P rul, v zând pe fat , 
i-a plecat crengile-n jos; i ea a mâncat la pere i i-a luat la drum câte i-au 

trebuit. 

De-acolo mergând mai departe, iaca se întâlne te i cu c elu a, care 
acum era voinic  i frumoas , iar  la gât purta o salb  de galbeni pe care a dat-
o fetei, ca mul umit  pentru c  a c utat-o la boal . i de aici, fata, tot mergând 
înainte, a ajuns acas  la tat -s u. Mo neagul, când a v zut-o, i s-au umplut ochii 

de lacrimi i inima de bucurie. Fata atunci scoate salba i paharele cele de argint 
i le d  t tâne-s u; apoi deschizând lada împreun , nenum rate herghelii de cai, 

cirezi de vite i turme de oi ies din ea, încât mo neagul pe loc a întinerit, v zând 
atâtea bog ii! Iar  baba a r mas op rit  i nu tia ce s  fac  de ciud . Fata 
babei atunci i-a luat inima-n din i i a zis: 

–  Las', mam , c  nu-i pr dat  lumea de bog ii; m  duc s - i aduc eu i 
mai multe. 

i cum zice, porne te cu ciud , tr snind i plesnind. Merge i ea cât 
merge, tot pe acest drum, pe unde fusese fata mo neagului; se întâlne te i ea 
cu c elu a cea slab  i bolnav ; d  i ea de p rul cel ticsit de omide, de fântâna 
cea mâlit  i seac  i p r sit , de cuptorul cel nelipit i aproape s  se risipeasc ; 
dar când o roag  i c elu a, i p rul, i fântâna, i cuptorul ca s  îngrijeasc  de 
dânsele, ea le r spundea cu ciud  b taie de joc: 

–  Da' cum nu!? c  nu mi-oi fe teli eu mânu ele t tucu ei i a m mucu ei! 
Multe slugi a i avut ca mine? 

Atunci, cu toatele, tiind c  mai u or ar putea c p ta cineva lapte de la o 
vac  stearp  decât s  te îndatoreasc  o fat  alintat  i lene , au l sat-o s - i 

urmeze drumul în pace i n-au mai 

cerut de la dânsa nici un ajutor. i 
mergând ea tot înainte, a ajuns apoi 
i ea la Sfânta Duminic ; dar i aici 

s-a purtat tot hursuz, cu obr znicie 
i proste te. În loc s  fac  bucatele 

bune i potrivite i s  l ie copiii 
Sfintei Duminici cum i-a l ut fata 
mo neagului de bine, ea i-a op rit pe 
to i, de ipau i fugeau nebuni de 
usturime i de durere. Apoi bucatele 
le-a f cut afumate, arse i sleite, de 
nu mai era chip s  le poat  lua 
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cineva în gur ... i când a venit Sfânta 

Duminic  de la biseric , i-a pus 

mâinile-n cap de ceea ce-a g sit acas . 
Dar Sfânta Duminic , blând  i 
îng duitoare, n-a vrut s - i puie mintea 
c-o sturlubatic  i c-o lene  de fat  ca 
aceasta; ci i-a spus s  se suie în pod, s -

i aleag  de-acolo o lad , care i-a 

pl cea, i s  se duc  în plata lui 
Dumnezeu. Fata atunci s-a suit i i-a 

ales lada cea mai nou  i mai frumoas ; 
c ci îi pl cea s  ia cât de mult i ce-i 

mai bun i mai frumos, dar s  fac  slujb  bun  nu-i pl cea. Apoi, cum se d  jos 
din pod cu lada, nu se mai duce s - i ia ziua bun  i binecuvântare de la Sfânta 
Duminic , ci porne te ca de la o cas  pustie i se tot duce înainte; i mergea de-

i pârâiau c lcâiele, de fric  s  nu se r zgândeasc  Sfânta Duminic  s  
porneasc  dup  dânsa, s-o ajung  i s -i ieie lada. 

i când ajunge la cuptor, frumoase pl cinte erau într-însul! Dar când s-

apropie s  ia dintr-însele i s - i prind  pofta, focul o arde i nu poate lua. La 
fântân , a ijderea: p h ru ele de argint, nu-i vorb , erau, i fântâna plin  cu ap  
pân -n gur ; dar când a vrut fata s  puie mâna pe pahar i s  ia ap , paharele 
pe loc s-au cufundat, apa din fântân  într-o clip  a secat, i fata de sete s-a 

uscat! Când prin dreptul p rului, nu-i vorb , c  parc  era b tut cu lopata de pere 
multe ce avea, dar crede i c-a avut fata parte s  guste vro una? Nu, c ci p rul 
s-a f cut de-o mie de ori mai înalt de cum era, de-i ajunsese crengile în nouri! 

i-atunci... scobe te-te, fata babei, în din i! Mergând mai înainte, cu c elu a 
înc  s-a întâlnit; salb  de galbeni avea i acum la gât; dar când a vrut fata s  i-
o ia, c elu a a mu cat-o de i-a rupt degetele i n-a l sat-o s  puie mâna pe 
dânsa. Î i mu ca fata acum dege elele m mucu ei i ale t tucu ei de ciud  i de 
ru ine, dar n-avea ce face. În sfâr it, cu mare ce a ajuns i ea acas , la m -sa, 

dar i aici nu le-a ticnit bog ia. C ci, deschizând lada, o mul ime de balauri au 
ie it dintr-însa i pe loc au mâncat pe bab , cu fat  cu tot, de parc  n-au mai 

fost pe lumea asta, i apoi s-au f cut balaurii nev zu i cu lad  cu tot. 
Iar mo neagul a r mas lini tit din partea babei i avea nenum rate 

bog ii: el a m ritat pe fiic -sa dup  un om bun i harnic. Cuco ii cântau acum 
pe stâlpii por ilor, în prag i în toate p r ile; iar g inile nu mai cântau cuco e te 

la casa mo neagului, s  mai fac  a r u; c-apoi atunci nici zile multe nu mai 

aveau. Numai atâta, c  mo neagul a r mas ple uv i spetit de mult ce-l netezise 

baba pe cap i de cercat în spatele lui cu cociorva, dac -i copt m laiul. 
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UNIVERSUL OPEREI 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
 

1. Ar ta i ce sens au urm toarele construc ii şi expresii din text: „ a fi 

busuioc de pus la icoane”, „ a-şi sufleca mâinile”, „a nu avea zile 
multe”, „ a se uita în coarne”. 

2. Alc tui i câteva enun uri cu expresiile de mai sus. 
3. Explica i urm toarele expresii din text: „Dintr-o parte venea şi-n alta 

se ducea”, „găinile nu mai cântau cucoşeşte”, „piatră de moară la 
casă”. 

4. G si i în text cuvintele care o caracterizeaz  pe fata moşneagului. Ce v  
sugereaz  aceste cuvinte? 

5. Selecta i regionalismele din text şi ar ta i forma literar  a acestor 
cuvinte. 

 

VALORIFICA I-V  CUNOŞTIN ELE! 
1. Explica i cum s-au format urm toarele cuvinte: nemulţumitoare, 

ascultătoare, desdimineaţă, cucoşeşte, căţeluşa, binecuvântare. 
2. Scrie i forma literar  a cuvintelor: amu, iaca, vro, a griji. 

3. Indica i sinonimele urm toarelor cuvinte din text: tăbuieţ, liniştit, 
bogăţii, lozie, a la. 

4. Care este sensul cuvântului a îndruga în text? 

5. Alc tui i câteva enun uri cu expresiile: „vai şi-amar de pielea ei”, „  a 

fi gură cască”, „a-şi lua inima în dinţi”. 
 

VALORIFICA I-V  CUNOŞTIN ELE! 

1. Citi i integral textul şi împ r i i-l în secven e, sco ând în eviden  ideile 
principale. 

2. Povestea „Fata babei şi fata moşneagului” este o nara iune? 
Argumenta i-v  r spunsul.  

3. Povesti i pe scurt întâmpl rile, urm rind cum se trece de la situa ia 
ini ial  la cea final . 

4. Reciti i pasajele care v-au impresionat cel mai mult. De ce? 

5. Selecta i cuvintele prin care autorul sugereaz  desf şurarea ac iunii. 
6. Aminti i-v  şi alte poveşti citite de voi şi face i o compara ie între ele şi 

povestea lui Ion Creang . 
7. Prezenta i printr-un desen drumul parcurs de cele dou  fete. 

 

Descoperi i singuri! 
1. Ce personaje particip  la ac iune şi care sunt rela iile dintre acestea? 

Ilustra i aceste rela ii printr-o schem . 
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2. De ce crede i c  personajele din poveste nu au nume? Argumenta i-
v  r spunsul. 

3. Care dintre personaje apar cel mai des în text? 

4. Cum sunt descrise cele dou  fete? Înscrie i în caiete cuvintele care 
le caracterizeaz . 

5. Încerca i s  realiza i un portret al moşneagului. 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 

1. De ce fata moşneagului se hot r şte s  p r seasc  casa p rinteasc ? 
Crede i c  a procedat corect? 

2. Selecta i pasajele care se refer  la comportamentul şi faptele fetei 
moşneagului. 

3. Ce p rere ave i despre fata babei? 

4. Care dintre personajele poveştii v-au impresionat cel mai mult? De 

ce? 

5. Încerca i s  efectua i un portret imaginar al babei. 
 

RE INE I! 
Oamenii, dar şi animalele, obiectele personificate, care apar în operele 

literare epice şi dramatice şi cu ajutorul c rora putem cunoaşte con inutul de 
idei al acestor opere se numesc personaje literare. 

 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
Tema operei literare este pus  în lumin  de un conţinut de idei determinat 

de idealul estetic pe care autorul îl serveşte. Acest conţinut de idei este 

întruchipat 
în personaje şi situaţii, care sunt elemente de form . 

Profilul personajelor literare din operele epice se desprinde din acţiunile 

povestite de scriitor, din portretele lor şi mai ales din faptele lor, din lan ul de 
întâmpl ri la care acestea iau parte. 

 

Personajele literare sunt principale şi secundare. Personajul principal este 

personajul care particip  la întreaga ac iune a operei şi se afl  în centrul ei. 
Personajul secundar particip  par ial la ac iune, având un rol mai pu in 

important în desf şurarea ei. 
 

Pe lâng  personajele principale şi secundare, în operele literare mai întâlnim 
şi unele personaje episodice, a c ror apari ie este legat  de o singur  
întâmplare, de un singur episod. 

 

OBSERVA I! 
1. Care sunt tr s turile de caracter ale fetei moşneagului? Cum v-o 

imagina i voi? 
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2. Ce o caracterizeaz  pe fata babei? 

3. Prin ce se deosebesc aceste dou  personaje? 

 

RE INE I! 
Descrierea în care se zugr vesc, într-o anumit  ordine, însuşirile 

fizice şi morale ale unei persoane, se numeşte portret. 

  Portretul poate fi: 

- fizic, în care predomin  tr s turile fizice (înf işarea, portul, 
gesturile); 

- moral, în care sunt înf işate mai ales tr s turi sufleteşti  
(calit i, defecte, obiceiuri). 

Sarcini 

- Selecta i şi înscrie i în caiete tr s turile fizice şi cele morale  
ale celor dou  fete. Care e deosebirea dintre ele? 

- Analiza i alte dou  personaje din poveste şi stabili i tr s turile 

lor fizice şi morale. 
- Realiza i  portretul  unei fiin e dragi. 

  

RE INE I! 
Basmul cult (povestea cult ), ca şi cel popular, este o oper  epic , în 

care se povestesc întâmpl ri fantastice ale unor eroi înzestra i cu puteri 
supranaturale, care urm resc realizarea binelui şi a adev rului. 

 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 

Fiecare basm are tem  şi idee. 
 

Tema unei opere literare este un aspect dintre cele mai generale ale realit ii, 
surprinse artistic într-o anumit  crea ie literar . 

 

Ideea unei opere artistice este atitudinea pe care o ia scriitorul fa  de tema 
reflectat . 
 

RE INE I! 
 

Figurile de stil sunt procedee prin care se atribuie sensuri noi unor 

cuvinte pentru a sugera imagini artistice. 
 

Dintre figurile de stil amintim: epitetul, compara ia, metafora, 
personificarea, hiperbola, metonimia, litota, sinecdoca. 
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Personificarea este procedeul artistic prin care se atribuie însuşiri 
omeneşti (comport ri, gânduri, sentimente) unor fiin e necuvânt toare, unor 
lucruri, fenomene ale naturii şi chiar unor idei abstracte. 

 

Exemple: 

„Doar izvoarele suspină, 
Pe când codrul negru tace; 

Dorm şi florile-n gr din - 

Dormi în pace”. 
   (Mihai Eminescu) 

 

„De fete mari e lunca plin , 
Iar vântul, răsfăţat copil,  
S-apropie tiptil-tiptil 

De pe sub fagi, de pe colin …” 

   (George Coşbuc) 
 

 

 

 

1. Identifica i tema şi ideea poveştii „Fata babei şi fata moşneagului”. 
2. Demonstra i c  aceast  oper  este o poveste cult . 
3. Selecta i şi înscrie i în caiete personific rile din text. 

 

VALORIFICAREA TEXTULUI  
 

Descoperi i singuri! 
 

1. Împ r i i textul în pasaje şi scoate i în eviden  ideile principale. 

2. Selecta i şi înscrie i în caiete personajele principale şi cele secundare 
şi aprecia i-le. 

3. Care este atitudinea Sfintei Duminici fa  de cele dou  fete?  

4. Care este atitudinea babei fa  de fata moşneagului? De ce? 

5. Care dintre personaje rezum  înv tura poveştii? 

6. Încerca i s  rezuma i textul, sco ând în eviden  semnifica ia titlului. 
 

VALORIFICA I-V  CUNOŞTIN ELE! 
1. Care sunt personajele din poveste şi cum se prezint  ele? 

2. Identifica i în text formulele specifice basmului: ini ial , median  şi 
final . 

3. Înscrie i în caiete personajele reale şi cele cu însuşiri supranaturale. 
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4. Care este deosebirea dintre povestea lui Ion Creang  şi basmul „Făt - 
Frumos şi Ileana Cosânzeana”? 

5. Care sunt fiin ele şi obiectele din text c rora autorul le atribuie însuşiri 
omeneşti? 

6. G si i în text fragmentele care demonstreaz  c  binele învinge r ul. 
 

 

 

 

1. Citi i integral textul şi alc tui i planul de idei. 
2. Efectua i în scris portretele eroilor îndr gi i din text. 
3. Desena i drumul parcurs de cele dou  fete. 
4. Selecta i cuvintele necunoscute şi explica i-le cu ajutorul dic ionarului. 
5. Citi i şi alte poveşti din crea ia lui Ion Creang  şi discuta i-le în cadrul 

orelor de curs. 

 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
Realiza i o compunere pe tema „ Bine faci, bine g seşti”. 

 
 

 

CHARLES PERRAULT 

(1628 – 1703) 
 

Frumusețea...e un dar atât de mare, că 
poate ține loc de toate celelalte i, când o 

ai, nu văd să mai existe ceva care poate să 
te necăjească. 

Charles Perrault 

 

Charles Perrault s-a n scut în anul 
1628 la Paris. A fost un scriitor francez, 

poet  i povestitor, membru  al Academiei 
Franceze. Devine celebru prin pove tile lui 
pentru copii: Barbă albastră , Tom 

Degețelul, Pove tile mamei mele gâsca . a. 
A fost avocat de meserie. i-a început 

activitatea literar  prin 1660 cu ni te 
versuri u oare i poezii de dragoste i i-a 

petrecut restul vie ii promovând studierea literaturii i a artei.  
Încânt toarele pove ti din culegerea Mama Gâscă au fost scrise ca s -i 

distreze pe copiii lui. Pove tile lui reprezint  versiunea modern  a unor pove ti 
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populare aproape uitate, repovestite de Perrault într-un stil simplu i firesc. 
Anume acest lucru a f cut ca pove tile lui Charles Perrault s  fie citite i ast zi 
cu mult interes i aten ie. 

     

Cenu reasa 

A fost odat  un om bogat, care i-a luat ca nevast  de-a doua o femeie 

rea i îngâmfat , cu dou  fete ce-i sem nau leit. 
 B rbatul avea la rândul lui o fiic  buna ca pâinea cald . Mama vitreg  

nu putea suferi harurile acestei tinere copile, ce le f ceau pe fetele ei i mai 
nesuferite. Fata era pus  sa 
roboteasc  cât e ziulica de 
mare. Sp la vase, freca 
podelele din camerele 

doamnei i domni oarelor, 
dormea într-un pod pe un bra  
de paie, în timp ce surorile ei 
se l f iau în camere dichisite, 
cu paturi moi i oglinzi în 
care se vedeau din cap pân -n 

picioare. S rmana fat  era 
tare chinuit  i nu îndr znea 
s  se plâng  tat lui ei, care 
tia de fric  nevestei. 

 Când î i termina 
treaba, se cuib rea în cenu , într-un 

col  al vetrei, i din aceast  pricin  o 
porecliser  „Cenu reasa”. 
Cu toate hainele sale ponosite, 

Cenu reasa era însutit mai frumoas  
decât 
surorile ei, în ciuda ve mintelor lor 
bogate. 

Într-o bun  zi, fiul regelui puse la 
cale o mare petrecere la care fur  poftite 

toate fetele frumoase din împ r ie, 
vestite prin frumuse ea lor. Cenu reasa 
c lca pentru surorile ei, iar ele nu 
vorbeau decât de toaletele lor. 

- Voi îmbr ca rochia de catifea 
ro ie, spuse sora cea mare. 

Scenă din filmul „Trei alune pentru Cenu ăreasă”, 
regizat de Vațlav Vorlâcek, 1973 (Cehia) 

Scenă din filmul „Trei alune pentru 
Cenu ăreasă”, regizat de Vațlav 
Vorlâcek, 1973 (Cehia) 
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- Iar eu, fusta cea alb , mantia esut  cu flori de aur i colanul de 
diamante, adaug  mezina.  

Surorile cerur  p rerea Cenu resei, care le sf tui cum tia mai bine, ba 
chiar se oferi s  le aranjeze piept n turile. Astfel surorile încuviin ar  ca 

Cenu reasa s  le pieptene. 
Ele o întrebar : 
- Cenu reaso, i-ar pl cea i ie s  mergi la bal? 

- Vai, domni oarelor, v  bate i joc de mine? Acolo nu-i loc pentru una ca 

mine! 

- Ai dreptate, lumea s-ar pr p di de râs, v zând-o pe Cenu reas  la bal. 
Fata, care era bun  la suflet, le ajuta la piept nat pe cele doua surori, care 

nu mâncaser  timp de doua zile, r bdând de foame în fa a oglinzii. În sfâr it, 
sosi i seara petrecerii. Surorile plecar  i Cenu reasa le urm ri cu privirea. 

Când le pierdu din ochi, se porni s  verse lacrimi amare. Na a fetei, 
v zând-o înl crimat , o întreb : 

 - De ce plângi? Ce-i cu tine? 

 - A  dori atât de mult... a  dori atât de mult... 
 Cuvintele nu se mai auzeau printre suspine. Atunci, na a ei – zâna, o 

întreb : 
 - Nu-i a a c  ai vrea s  te duci la bal? 

- Vai, da, spuse Cenu reasa i suspina din nou. 
 - Ei bine, dac  vei fi ascult toare, te voi ajuta s  te duci. Apoi spuse: 

Mergi în gr dina, alege un dovleac i adu-mi-l.  

 Cenu reasa plec  s -l caute. 

 Dup  un timp, aduse un dovleac de toat  frumuse ea. Zâna îl scobi, 
l sându-i numai coaja. Apoi îl atinse cu nuiaua fermecat  i îl pref cu într-o 

calea c  aurit . 
 Se duse apoi la cursa de 

oareci, unde g si ase oareci 
i, cu o atingere de nuia, îi 

pref cu, unul dup  altul, in ase 
arm sari suri. Era un echipaj de 
toat  frumuse ea. 

 - S  v d dac  nu e vreun 
obolan în capcan , spuse 

Cenu reasa, care c uta acum 
un vizitiu. 

- Ai dreptate, r spunse 
na a fetei, du-te i vezi. 

Scenă din filmul „Trei alune pentru Cenu ăreasă”, 
regizat de Vațlav Vorlâcek, 1973 (Cehia) 
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Fata aduse cursa cu trei obolani i unul fu pe dat  pref cut într-un vizitiu 

cu musta a f loas . 
- Du-te în gr din  i adu-mi ase opârle din cele pitite dup  stropitoare, 

mai spuse zâna fetei. 
Cenu reasa aduse cele ase opârle cerute, pe care na a le transform  în 

ase lachei chipe i, care se urcar  în spatele cale tii. 
Zâna o întreb  pe Cenu reas : 
- Ei bine! E ti gata s  mergi la bal! E ti mul umit ? 

- Da, dar cum o s  
m  duc cu straiele astea 
vechi i urâte? 

Zâna le atinse cu 
nuiaua fermecat , i pe 
îndat  hainele ei se 

preschimbar  în 
ve minte din aur i 
argint. Îi d rui o pereche 
de conduri din sticl , 
cum nu se mai v zuser . 

Astfel g tit , 
Cenu reasa se urc  în 
calea c , iar na a o 
preveni s  nu 
z boveasc  dup  miezul 
nop ii. 

Cenu reasa promise na ei c  va p r si balul înainte de miezul nop ii i 
plec  fericit . 

Prin ul tiind de sosirea unei prin ese, alerga în întâmpinarea ei, oferindu-

i bra ul, la scara cale tii, i o conduse în marea sal  de bal, unde se aflau 
oaspe ii. 

Dansatorii încremenir  i viorile amu ir . „E neasemuit de frumoas ”, se 
auzea de pretutindeni. 

Regele însu i opti reginei: 
- Niciodat  n-am v zut o f ptur  atât de frumoas  i de  
blând . 
Doamnele îi cercetau ve mintele i piept n tura, iar fiul regelui îi oferi 

cinstea de a o invita la dans, în admira ia tuturor pentru gra ia cu care mi ca. În 
timpul osp ului, prin ul, stând cu ochi la ea, nu mânca mai nimic. Fata se 
apropie de surorile ei, spunându-le cuvinte de laud , dar ele nu o recunoscur .  

În timp ce o admirau, Cenu reasa auzi orologiul b tând un sfert de ora 
înainte de miezul nop ii; ea f cu o plec ciune adânca i disp ru. 

Scenă din filmul „Trei alune pentru Cenu ăreasă”, regizat 
de Vațlav Vorlâcek, 1973 (Cehia) 
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Acas  o întâlni pe na a ei, c reia îi mul umi zicând: 
- Tare a  vrea s  merg i mâine la petrecere. 
În aceea i clip  b tur  la u  cele dou  surori i Cenu reasa se duse s  

le deschid . 
- Ce mult a i z bovit! le spuse ea. 
- Am v zut la bal pe cea mai frumoas  prin es  din lume. Nimeni n-o 

cunoa te, îi spuse una din surori. 

A doua zi, cele dou  
se duser  din nou la 
petrecere i Cenu reasa 
de asemenea, mai 

frumoas  decât întâia dat . 
Prin ul nu se mi c  

de lâng  ea, i cum fata se 
distra de minune, uit  de 
pove ele na ei ei. 

Când auzi prima 
b taie a orologiului, de la 

miezul nop ii, se ridic  i 
fugi sprinten  ca o 
c prioar . 

 Prin ul o urm , dar 
nu o prinse. În grab , se 
întâmpl  s -i cad  un condur din sticl , pe care prin ul îl culese. Ajunse acas  
f r  calea c , f r  lachei, cu hainele ponosite i numai cu un condur în picior. 

 Când surorile se întoarser  de la bal, Cenu reasa le iscodi: 
 - A i v zut-o pe prin esa cea 

frumoas ? 

 Acestea îi r spunser : 
- Prin esa a disp rut cum a 

b tut miezul nop ii i a l sat s -i cada 

un condur 

de sticl , pe care prin ul l-a cules i l-
a privit tot restul petrecerii. E tare 

îndr gostit de prin esa cea frumoas , 
mai spuser  surorile. 

 Câteva zile mai târziu,fiul 
regelui d du de tire c  va lua de 
so ie pe aceea c reia i se va potrivi  

pantofiorul pe care îl g sise. 

Scenă din filmul „Trei alune pentru Cenu ăreasă”, 
regizat de Vațlav Vorlâcek, 1973 (Cehia) 

Scenă din filmul „Trei alune pentru 
Cenu ăreasă”, regizat de Vațlav Vorlâcek, 
1973 (Cehia) 
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 Îl încercar  mai întâi prin esele, apoi ducesele i întreaga curte, dar în 
zadar. A fost adus apoi celor dou  surori, care s-au str duit în fel i chip s  le 
între piciorul în condur, dar n-au reu it.  

 Cenu reasa, care le privea, recunoscu condurul i întreb : 
 - Pot i eu s -l încerc? 

 Surorile se puser  pe râs, b tându- i joc de ea. 
 Cavalerul care adusese condurul o privi pe Cenu reas  cu luare-aminte 

i o g si tare frumoas . 
- Am porunca s  încerce toate fetele 

condurul, spuse el i se aproprie cu 

pantofiorul de piciorul Cenu resei, pe care se 
potrivi f r  nici o greutate. 

 i mare fu uimirea celor dou  surori, când 
Cenu reasa scoase dintr-un buzunar un al 

doilea condur pe care-l puse în picior. În aceea i 
clip  sosi i na a fetei. Ea atinse cu nuiaua 
fermecat  zdren ele Cenu resei, pref cându-le 

într-o mândre e de straie. 
 De îndat , cele doua surori o recunoscur  

i se aruncar  la picioarele ei, cerându-i iertare 

pentru toate relele pricinuite. Cenu reasa le 
ajuta s  se ridice spunându-le: 

 - V  iert din toat  inima i v  rog s  m  
iubi i ve nic. 

 Cenu reasa fu condus  la prin , care a fost i mai impresionat de 
frumuse ea ei. Pu in timp dup  aceea, el o lu  de so ie. Iar ea le primi pe cele 
dou  surori ale sale la palat i le g si drept so i doi curteni de neam. 

 

UNIVERSUL OPEREI  

VERIFICA I-V  CUNO TIN ELE!  
– Cine era Cenu reasa? De ce a fost numit  a a? G si i în text fragmentul 
motiveaz  r spunsul. 
– La ce eveniment ar fi vrut s  participe ea ? 

– Care era atitudinea mamei vitrege fa  de Cenu reas ? 

– Cine a ajutat-o pe Cenu reas  s  plece la bal? 

– Care au fost condi iile puse în fa a Cenuş resei când va pleca la palat? 
Argumenta i-v  r spunsul bazându-v  pe citate din text. 
– De ce trebuia  ea s  se întoarc  înainte de a dou sprezecea b taie a ceasului? 

– Ce a pierdut  prin esa necunoscut   la palat ? 

– Cu cine a hot rât s  se c s toreasc  prin ul? Cum considera i, de ce? 

– Ce pove ti mai cunoa te i în care se vorbe te despre o fat  harnic  ca  

Scenă din filmul „Trei alune 
pentru Cenu ăreasă”, regizat 
de Vațlav Vorlâcek, 1973 
(Cehia) 
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Cenu reasa? Povesti i-o. 

– Cunoa te i povestea lui Ion Creang  „Fata babei i fata mo neagului”? 
Cum considera i, ce are comun povestea „Cenu ăreasa” cu aceast  poveste? 

 

Descoperi i singuri! 
– Ce vârst  considera i c  avea Cenuş reasa? 

– Care era visul fetei ? 

– Cum  v  imagina i chipul  Cenuş resei ? Descrie i-l  într-o mic  compunere. 
– De ce Cenuş resei i s-a îndeplinit visul s  se c s toreasc  cu un prin , iar 
surorilor vitrege nu? 

– Cu ajutorul c ror cuvinte i expresii autorul o descrie pe Cenu reas ? 
G si i-le în text. 
– Ce obiecte magice sunt folosite în basm? Cine le folose te? Care e rolul i 
semnifica ia lor? 

– În care basme citite de voi întâlni i obiecte magice? Argumenta i-v  
r spunsul. 
– Care sete finalul specific basmului? Motiva i-v  r spunsul. 
–  Ce impresii ave i despre finalul acestui basm? 

 

 

 
 

– Citi i integral textul şi alc tui i planul simplu de idei. 
– Care sunt modurile de expunere prezente în text ? 

– Identifica i personajele basmului. Clasifica i-le în principale i secundare. 
– Numi i  tr s turile fizice şi morale ale Cenu resei. 
– Realiza i un portret-desen al Cenu resei. 
– Preciza i caracteristicile basmului, bazându-v  pe citate din text. 
– Numi i figura de stil din structura „sprinten  ca o c prioar ”. 
– Explica i semnifica ia structurilor: „buna ca pâinea caldă”, „porni să verse 
lacrimi amare”. 
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ALEKSANDR SERGHEEVICI PUŞKIN 

   (1799 – 1837) 

  „Puşkin este un fenomen 

  extraordinar şi, poate, o 

  anifestare unică a sufletului rus” 

      N. Gogol 

 

 Aleksandr Sergheevici Puşkin, poet, dramaturg şi 
prozator rus, s-a n scut la Moscova la 26 mai 1799. 
Este unul dintre cei mai remarcabili scriitori ruşi 
care a cunoscut o înalt  apreciere atât în cultura 
na ional , cât şi cea universal . Printre cele mai 

remarcabile opere ale marelui Puşkin un loc deosebit îl ocup  şi literatura 

pentru copii, în care autorul descrie cu mult  m iestrie tradi ii şi obiceiuri ale 
poporului rus, dar prezint  şi valori universale. Printre acestea pot fi numite: 
„Ruslan şi Ludmila”, „Povestea cocoşelului de aur, „Domniţa moartă şi cei 
şapte voinici”, „Povestea pescarului şi a peştişorului de aur”, „Povestea popii 
şi a slugii sale Tândală” etc. 
 Operele care îl prezint  pe Aleksandr Puşkin ca pe cel mai mare scriitor 
rus sunt romanul în versuri”Evghenii Oneghin” şi drama istoric  „Boris 
Godunov”. 
 Puşkin este considerat fondatorul literaturii ruse moderne. 
 

Povestea pescarului i a pe ti orului de aur 

 

Au tr it cândva un moşneag şi-o bab  

Aproape de marea albastr ; 
Ei au tr it acolo-ntr-o cocioab  

Taman vreo treizeci trei de ani în şir 
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B trânul cu n vodul pescuia 

Iar baba tot torcea, torcea. 

 

Odat , aruncând n vodu-n mare,  

El scoase numai prund şi glod. 
Şi-l arunc  în mare înc-o dat  –  

Şi numai ierburi scoase din n vod. 
Dar, aruncând n vodu-a trei oar , 
L-a scos din fund c-un singur peştişor, 
Un peştişor ciudat, cu solzi de aur,  
Care vorbea asemeni unui om... 

Şi peştişorul astfel s-a rugat: 

D -mi drumu-n mare, bunule 

pescar, 

 

Şi- i voi pl ti, s  ştii, 
împ r teşte, 
Îndeplinind orice dorin  a ta. 
B trânul s-a uimit i speriat: 
De treizeci de ani el 

pescuie te, 
Dar n-a v zut un pe te ce 
vorbe te; 

i i-a dat drumul pe telui 
îndat , 
Spunându-i dr g stos i cu 
blânde e: 
– Nu-mi trebuie r splat  de la tine, 
 

Afundu-te în marea ta albastr  

Şi zbenguieşte cât doreşti în ea. 
Când s-a întors b trânul în cocioab , 
I-a povestit b trânei lui minunea: 
– Eu azi am prins un peştişor ciudat, 
Un peştişor cum nu prinzi totdeauna, 
Un peştişor de aur, ce gr ia 

Întocmai ca şi noi, şi se ruga 

S -i dau drumu-n marea lui albastr . 
R splat  scump  a dorit s -mi dea, 

Dar eu n-am îndr znit s -i cer r splat  

Şi-aşa-l l sai în marea lui albastr . 
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i baba a-nceput a-l oc rî: 
– Gogoman şi prost nac b trân, 
N-ai putut s -i ceri şi tu ceva? 

N-ai putut s -i ceri, m ri, o covat ?! 
A noastr , ştii doar bine, c -i stricat . 
 

S-a dus atunci pescarul iar acolo 

i a v zut c -i marea tulburat , 
Dar a-nceput s  cheme pe ti orul 

i pe ti orul a venit îndat : 
Ce- i trebuie, b trânule, hai spune? 

i pe ti orul i-a r spuns cu plec ciune: 
– Ai mil , pream rite peştişor! 
Ştii, baba mea îmi face zile fripte, 

De nu-mi g sesc la b trâne e tihn : 

Îi trebuie, tot spune, o covat ,  
C-a noastr  e de-acu demult stricat . 

i pe ti orul i-a r spuns îndat : 
– N-ai grij , mergi cu Dumnezeu acas , 
Voi ve i avea, s  ştii, covat  nou . 
S-a întors moşneagul la b trâna lui 

i-ntr-adev r avea covat  nou . 
 

Dar baba a-nceput a-l oc rî: 
– Gogoman şi prost nac b trân, 
Ai cerut, ca prostul, o covat ! 
Crezi c  ne aduce mult folos? 
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Întoarce-te, smintitule, la mare 

i cere pe ti orului de aur 
S - i d ruiasc  lâng  mal o cas . 
 

S-a dus atunci pescarul iar acolo 

i a v zut c -i marea tulburat , 
Dar a-nceput s  cheme pe ti orul 

i pe ti orul a venit îndat : 
Ce- i trebuie, b trânule, hai spune? 

i pe ti orul i-a r spuns cu plec ciune: 
– Ai mil , pream rite peştişor! 
Ştii, baba mea îmi face zile fripte, 
De nu-mi g sesc la b trâne e tihn . 
Vrea o cas  baba mea hapsân ... 

i pe ti orul i-a r spuns îndat : 
– N-ai grij , mergi cu Dumnezeu acas , 
A a va fi: voi ve i avea o cas . 
 

S-a-ntors b trânul la cocioaba sa, 
Dar nici o urm  n-a r mas din ea: 
În fa -i st  o cas  luminoas , 
Cu un hogeag de c r mid  alb  

i-o poart  din nuiele de stejar. 
St  baba rezemat  de fereastr  

i-l oc r te pe b trân din nou: 
Ascult , gogoman f r  pereche! 
Ai cerut ca prostul o c su ... 
Întoarce-te, smintitule, spre mare 

i spune-i pe ti orului de aur 
C  nu mai vreau, auzi, s  fiu ranc , 
Ci vreau s  fiu la casa mea curteanc . 
 

S-a dus atunci pescarul iar acolo 

i a v zut c -i marea tulburat , 
Dar a-nceput s  cheme pe ti orul 

i pe ti orul a venit îndat : 
Ce- i trebuie, b trânule, hai spune? 

i pe ti orul i-a r spuns cu plec ciune: 
– Ai mil , pream rite peştişor! 
Ştii, baba mea îmi face zile fripte, 
De nu-mi g sesc la b trâne e tihn : 
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Ea nu mai vrea s  fie-acu ranc , 
Ci vrea s  fie nobil  curteanc ... 

i pe ti orul i-a r spuns îndat : 
– N-ai grij ... mergi cu Dumnezeu acas . 
S-a-ntors mo neagul b trâna lui. 
Si ce z re te un castel bogat! 
Iar baba st  mândr  în pridvor 
Într-o scurteic  de-aur lucitor, 

Pe cat cu o scufie orbitoare, 

La gât îi str lucesc m rg ritare, 
Pe degete – inele, nestemate, 

i ciubo ele ro ii pe picioare. 
În jurul ei stau slugile în rând, 
Iar ea le bate f r  nici o vin . 
Atunci mo neagu-i spune babei sale: 

– Bun  ziua, preacinstit  fa ! 
Gândesc c  e ti, cucoan , mul mit ? 

Dar ea l-a oc rât ca-ntotdeauna 

i l-a trimis s - i fac  slujb -n grajd... 

 

A trecut o s pt mân . Înc  una. 
i iar i l-a trimis la pe ti or: 

– Îndreapt -te, mo neagule, spre mare 

i spune-i pe ti orului de aur 
C  nu mai vreau de-acu s  fiu cr ias , 
Ci vreau, auzi s  fiu împ r teas ! 
B trânul s-a-ngrozit i s-a rugat: 

– Ce-i cu tine, bab , ai c piat? 

Cu limba ta i vorba ta spurcat  

Va fi de râs împ r ia toat ! 
B trâna s-a-ncruntat i mânioas , 
L-a prins atuncea pe obraz: 

– Cum îndr zne ti s  nu i te supui 
Unei curtence – cum o alt  nu-i? 

S  tii, de nu te duci de bun  voie, 
Ai s  te duci atuncea de nevoie! 
 

S-a dus atunci pescarul iar acolo 

i a v zut c -i marea tulburat , 
Dar a-nceput s  cheme pe ti orul 

i pe ti orul a venit îndat : 
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Ce- i trebuie, b trânule, hai spune? 

i pe ti orul i-a r spuns cu plec ciune: 
– Ai mil , pream rite peştişor! 

tii, baba iar m  nec je te: 
Ea nu mai vrea curteanc  s  mai fie, 
Ci vrea s  fie cic , împ r teas . 

i pe ti orul i-a r spuns îndat : 
– N-ai grij ... mergi cu Dumnezeu acas ; 
Ei bine, las’c-a fi împ r teas ... 
 

S-a-ntors mo neagul b trâna lui. 
Şi-n fa a lui sta colo un palat, 
Iar în palat – b trâna lui, la mas , 
Era într-adev r împ r teas ... 

Curtenii toarn  vin întru-n pocal, 

Pe mas  stau colaci împ r teşti, 
Iar paznicii stau drep i în fa a ei 
Cu suli e şi topoare-n mâini. 
B trânul la-nceput s-a speriat 

Şi-n fa a ei smerit, a-ngenuncheat: 

– Bun  ziua, falnic  st pân ! 
Acu i-e oare  inima împ cat ? 

B trâna nici m car nu l-a privit 

– Nu vreau s -l v d în fa ! 
Curtenii au s rit îndat  to i 

i pe b trân l-au îmbrâncit pe sc ri, 
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Iar str jile, care p zeau la u i, 
S-au n pustit cu l ncile la el... 
Mul imea se tot pr p dea de râs: 
– Aşa i se cuvine, prost b trân, 
Aceasta î i va fi de-nv tur ! 
Nu te b ga unde nu- i fierbe oala! 
 

A trecut o s pt mân ... Poate dou ... 
i baba tot mai mult a c piat: 

Trimise slugi s -l cheme pe b trân. 
i iat  st  b trânu-n fa a ei: 

– Întoarce-te, b trânule, la mare 

Şi spune-i peştişorului de aur 
C  nu mai vreau s  fiu împ r teas . 
Ci vreau s  fiu a m rilor cr ias , 
S  st pânesc întinsele oceane, 
Iar peştişorul îns  s  pofteasc  

S  stea în slujba mea, s  m  p zeasc ! 
 

i b trânul blând i bun la fire, 
N-a cutezat s -i stea cu-mpotrivire... 

S-a dus atunci mo neagul iar acolo 

i a v zut c  marea-i furioas : 
Furtuna vâjâia f r -ncetare, 

S lbatic , nebun , mânioas . 
 

i-a început s  cheme pe ti orul, 
Iar pe ti orul a venit de-ndat : 
– Ce- i trebuie, b trânule, hai spune? 

i pescarul i-a r spuns cu plec ciune: 
– Ai mil , pream rite peştişor! 
Ce s  fac cu blestemata bab ? 

Ea  nu mai vrea s  fie-mp r teas , 
Ci vrea s  fie-a m rilor cr ias , 
St pân  peste-ntinsele oceane, 

Unde chiar tu-n adâncuri s -i slujeşti, 
S  fii în slujba ei,  s-o str juieşti. 
Dar pe ti orul n-a r spuns nimic. 
A plecat cu coada-n ap  

i-a disp rut în marea lui adânc . 
Z darnic aşteptase el r spunsul... 
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Şi dup -o lung  aşteptare 

Moşneagul se întoarse la b trân . 
Privi: în fa a lui st tea cocioaba, 
B trâna sta în prag îngândurat  

Şi-n fa a ei – covata sf râmat ... 
                            (Traducere de Liviu Deleanu) 

 

UNIVERSUL OPEREI 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
– G si i elementele comune între basul popular i basmul cult bazându-v  pe 
operele  studiate. 

– Ce este comun i prin ce se deosebe te basmul în  proz  i cel în versuri? 

– Explica i versurile:  

 „Bătrâna sta în prag îngândurată 

            Şi-n faţa ei – covata sfărâmată...”  

 „ i baba tot mai mult a căpiat...” 

– Identifica i tema i ideea basmului. 
– Unde are loc ac iunea? G si i în text fragmentul prin care ve i argumenta i 
r spunsul. 
– Numi i personajele basmului. 
– Dezvolta i ideile versurilor din ultima strof : 

 Dar pe ti orul n-a răspuns nimic. 
A plecat cu coada-n apă 

i-a dispărut în marea lui adâncă... 
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– Alc tui i trei enun uri în care s  caracteriza i personajele basmului, folosind 

cât mai multe adjective. 
– Alc tui i familia lexical  a cuvântului mare. 

– Selecta i din text regionalismele i arhaismele.  
– G si i antonime pentru cuvintele  furioasă, bătrână, lungă. 
– Selecta i din text expresiile frazeologice. Explica i sensul lor. 

– Identifica i în text imaginile vizuale. Prin ce  cuvinte sunt redate ele? 
Înscrie i-le în caiete. 
– Stabili i pentru fiecare imagine un titlu. Argumenta i cu fragmente din text. 
 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

Descoperi i singuri! 
– G si i în text tabloul de la începutul pove tii. Citi i în voce acest fragment. 
– Ce  cuvinte sau expresii a i mai putea folosi voi pentru a-l descrie mai 

am nun it? 

– Citi i versurile care o caracterizeaz  pe b trân . 
– C uta i cuvintele care exprim  însu iri. 
– În ce opere, cunoscute de voi,  mai apar personaje cu acelea i tr s turi de 
caracter ca i ale b trânei?  
– De ce pe ti orul refuz  s -i îndeplineasc  ultima porunc  a b trânului? 

– Formula i oral, ideile principale din ultimul fragment. 
– Cum a i fi procedat voi? De ce? 

 

OBSERVA I! 
– Ce-i r spundea pe ti orul b trânului la rug min ile lui ? 

– Din ce cauz  pe ti orul nu i-a r spuns ultima dat ?  
– Cum considera i atitudinea b trânului fa  de pe ti or? Argumenta i-v  
r spunsul. 
- Care este  comportamentul b trânei fa  de b trân? 

– Cum a i fi procedat voi? 

– Ce vers se repet  în fiecare strof ? De ce crede i c  autorul a procedat a a? 

– Ce pove e v-a oferit lectura acestei pove ti? 

 

 

 

– Numi i operele cunoscute de voi scrise de 

A. S. Pu kin? 
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– Alc tui i planul simplu al basmului „Povestea pescarului i a pe ti orului de 

aur”. 

– Dac  a i fi voi autorul basmului, cum a i schimba ac iunea? 

– Cum a i fi procedat cu b trâna? Argumenta i-v  r spunsul. 
– Observa i în textul citit  cum î i schimba înf i area  marea. Din ce cauz ? 
Motiva i-v  r spunsul. 
 

 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
 

– Încerca i s  alc tui i o mic  poezie despre mare, despre vie uitoarele  ei, 

folosind figurile de stil deja cunoscute de voi. 

– Memoriza i o strof  (la op iunea voastr ). 
ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 

Basmul este o specie a epicii populare si culte, de obicei în proz , în care 
personajele sunt înzestrate cu puteri supranaturale, desf oar  întâmpl ri 
fantastice, în care for ele r ului sunt învinse de acele ale binelui pentru a relata 
biruin a adev rului i a drept ii.  
Basmul oglindeşte via a poporului, n zuin ele sale spre o lume mai bun . 
  

Basmul cult (numit i poveste), este una dintre cele mai vechi specii ale 

literaturii orale i se deosebe te de basmul (povestea) popular  prin faptul, c  
este creat de un scriitor. 
 

Basmul cult poate fi atât în proz  cât i în versuri. 
 

 

 

 

– Care sunt personajele principale ale acestui basm? Dar cele secundare? 

– De ce autorul face referin e la lumea animalelor? 

– De ce autorul i-a întitulat povestea „Povestea  pescarului i a pe ti orului 
de aur”? 

Cum a i întitula-o voi? 

 

RE INE I! 
Dialogul  este modul de expunere prin care se reproduce, în vorbire 

direct , conversa ia dintre dou  personaje.  
Dialogul este mijlocul prin care autorul face personajele s  vorbeasc , 

dezv luindu- i, astfel, gândurile, ac iunile i atitudinile fa  de unele persoane, 
lucruri, ac iuni.  
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NOT :  
Exist  opere literare în care dialogul este mod de expunere predominant. 

 

Caracteristicile dialogului: 

 – personajele se prezint  singure prin ceea ce spun i modul lor de a vorbi; 
– dialogul face povestirea mai vie i mai sugestiv ; 
– dialogul marcheaz  diverse valori expresive: sentimente, atitudini, 
întreruperi, ezit ri ale personejelor; 
– dialogul este i o surs  a comicului prin contrastul dintre ceea ce declar  i 
ceea ce gânde te personajul în realitate. 
 

 

Exemple: 

a) — Da dincotro i unde 

 Alergi tu a a iute? 

 Bursucul întâlnind pe vulpe-au întrebat. 
 — Oh, dragă cumătre, am dat peste păcat... 
b) — Îți mulțumesc că m-ai ascultat. 

— Pentru mine e important să învăț de la tine cât mai multe, 
a a că îți mulțumesc. 

— Mă bucur că am avut acest dialog i că m-ai ascultat. Îți 
sunt recunoscător pentru asta… 

 

 

 

  

– G si i, în text fragmentul, unde este redat  convorbirea dintre dou  personaje. 
– Care sunt aceste personaje? 

– Cu cine mai converseaz  mo neagul? 

– Cum se nume te convorbirea dintre dou  persoane? 

– Imagina i-v  un dialog cu b trâna. Înscrie i-l în caiete. 
– Ce sfaturi i-a i putea propune b trânei? 

– G si i în text un dialog, sau mai multe. 

– Reproduce i dialogurile din basm, citindu-le pe roluri.  

– Citi i expresiv tot basmul, sco ând în eviden  cuvintele care se repet . Ce 
semnifica ie au ele? 

 

RE INE I! 
 

Antiteza, este opozi ia dintre dou  personaje, situa ii, idei sau fapte.  
Antiteza are la baz  doi termeni afla i în rela ie de antonimie, adic  cu sens 
opus. 



52 

 

În operele literare antiteza se poate stabili între dou  situa ii, idei, sentimente 
sau portrete care se contrazic prin caracteristicile lor, unele fiind pozitive, altele 

negative. 
 

Exemplu: bun – r u, frumos – urât, cinstit - necinstit, curajos – laş, bogat – 

s rac, fericire – nefericire, bucurie – întristare etc. 
 

 

 

 

– Citi i cu aten ie textul. 
– Încerca i s -l citi i pe roluri. 
– Întitula i fiecare strof . Argumenta i de ce a i întitulat-o a a?  
– G si i figurile de stil din basm deja cunoscute de voi. 
– G si i în text antiteza. Care sunt cuvintele care o reprezint ? 

– G si i antiteza în exemplele date: 
„ea bogată, eu sărac, ea curtenită, eu izgonit şi dispreţuit,- ea 

slab , mic  şi palidă, eu voinic, mare şi rumen...”          (B. 

Delavrancea) 

 

 „Vremea trece, vreme vine 

Toate-vechi i nouă toate; 
Ce e rău i ce e bine 

Tu te-ntreabă i socoate...”   (Mihai Eminescu)  

 

„Ea - un înger, ce se roagă – El – un demon ce visează ...”    

(Mihai Eminescu)  

 

 

Sarcină alternativă 
   A fost odat  nu se termin  niciodat  

    Scrierea unui basm 

 

 Pornind de la imaginea de mai jos, redacta i un basm, respectând 
caracteristicile definitorii ale acestei specii literare. 

    

REPERE: 

 formularea unui titlu pentru basm; 

 prezen a a câte o formul  ini ial  şi final  a basmului; 
 implicarea personajelor reale şi fantastice; 
 redarea unei c l torii a personajului principal; 
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 înl n uirea evenimentelor verosimile cu cele fabuloase; 
 elucidarea temei basmului: binele învinge răul, cu pedepsirea 

duşmanului; 
 aranjarea textului în pagin ; 
 respectarea limitei de spa iu; 
 corectitudinea textului. 

 

TESTE DE EVALUARE 

1. F t-Frumos s-a n scut dintr-o s mân  de: 
a. grâu; 
b. mac; 

c. busuioc. 
 

2. Fata moşneagului este r spl tit  de: 
a. Sfânta Maria; 

b. Sfânta Vineri; 
c. Sfânta Duminic . 

 

3. Povestea Cenuşăreasa con ine: 
a. elemente reale; 

b. elemente fantastice; 

c. elemente reale şi fantastice. 
 

4. Povestea „Fata babei şi fata moşneagului” este: 
a. poveste cult ; 
b. poveste popular ; 
c. povestire fantastic . 
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5. Basmul este: 

a. o oper  îm proz ; 
b. o oper  în versuri; 
c. o oper  în proz  sau în versuri. 

 

6. Dialogul este:  

a. un mod de expunere; 

b. o figur  de stil; 
c. o specie literar . 

 

 

Despre  P cal  

 

P cal , erou al 

snoavelor populare române ti, 
este cunoscut pentru umorul i 
istețimea sa, ascunse sub o 

mască de naivitate i 
simplitate. Tratează 
autoritățile săte ti (popa, 
boierul, judecătorul) cu 
îndrăzneală i ironie 
usturătoare. 

În folclor, poznele lui 
Păcală sunt reunite într-un 

ciclu de snoave, care stă la 
baza prelucrărilor ulterioare 
ale lui Petre Dulfu (Isprăvile 
lui Păcală). i alți scriitori au 
scris despre el: Ion Creangă (Păcală), Ioan Slavici (Păcală în satul lui) etc. 

Fragmentul de mai jos este extras din snoava „Păcală”, de Ion Creangă. 
    

 

 

 

Tot d-ale lui P cal  

Acu auzise P cal  sta c  într-un lac de la marginea satului în care 
locuia el, se g sesc trei zmei. Şi ce se gânde te: „S  m  duc s  iau eu lacul”. 

A f cut  un bra  de ruşi, s-a dus acolo şi a început s  bat  ru i 
împrejurul lacului. Da cum muncea, iese un zmeu din fund.  

– Ce faci, m i omule, aici? 

Scenă din filmul „Păcală” 
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– Am venit s  iau lacul sta, c -mi trebuie la ra e acas .  
– Ia car -te d-aci, creştine, c  noi aici l-am pomenit de când lumea.  

Las -ni-l 

Dar el lucreaz  înainte. 
Zmeul mai st ruie ce mai st ruie, şi dac  vede c  zadarnic  îi toat  

truda, se repede în fundul apei şi spune tovar ilor s i. 
ia se dom iesc ce se dom iesc, apoi trimit la P cal  pe un alt zmeu. 

– De ce ne iei, m i omule, lacul ?  
– Îmi trebuie la ra e. 
– Las -ni-1, c - i d m un butoi cu bani. 

– Aşa? Vi-1 las; da s -mi duce i şi butoiul acas . 
Apoi s-a dus zmeul în lac, a t init cu tartorul lor şi, dup  ce au ieşit 

câte trei din ap , au umflat butoiul în ârc  şi s-au pornit spre casa lui 

P cal . 
Au mers ce-au mers şi când s-au apropiat de cas , l-au întrebat zmeii: 

 – Care e casa ta, omule? 

      – N-o vede i? Aceea care e învelit  cu piei de zmeu. 

 

Şi le-o ar t ? Nu era învelit  cu piei de zmeu, da când le-a spus aşa, le-a 

mai b gat o ra -n traist .  

Pe când le ar ta casa, P cal  se repezi, înaintea zmeilor, la culcuşul lui şi zise 
copiilor: 

– Ascu i i, m  taic , cu itele şi bricegele şi zice| „Am mânca mereu tot 
carne de zmeu!” ca s  trânteasc  zmeii butoiul jos şi s -l sparg . 
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Aşa au f cut copiii lui P cal  şi zmeii, când s-au apropiat şi au auzit 
vorbele astea, repede-repede au intrat în cas , au trântit butoiul şi au rupt-o la 

s n toasa. 
Şi i-au r mas lui P cal  banii, pe care i-a urcat în pod. Acu zmeii, cum 

s-au v zut iar în lac, şi-au luat seama: 

 – M ! Da' proşti mai fuser m! Cum era s  ia lacul? 

Vorba e c : 
Bat-o pustia de minte, 

Că n-a fost mai dinainte ! 

Da tot nu se las  ei p'aşa; şi, într-o zi, cum sta P cal la taifas cu copiii... 
hop înainte-i un zmeu.  

– D -ne butoiul cu banii, c  ne-ai p c lit!  
– M , da adânc mai eşti! Cum ai socoti tu s - i dau eu bani înd r t ? 

Pune- i, b iete, pofta-n cui! 

Zmeul, n-ascult  şi se repezi s  ia butoiul din pod. Da începur  copiii s  
ascu  bricegele şi s  strige iar : 

– Am mâncat mereu tot carne de zmeu... am mâncat mereu tot carne de 

zmeu!... 

Şi atunci se sperie 
n metenia şi şe repede în lac.  

Da mai trece pu in  vreme şi 
zmeul iar se înf işeaz  lui 
P cal :  

– M i b iete, hai s  ne lu m 
la b taie i care o învinge, acela 
s  ia banii. 

– Hai!  

i au început. Zmeul sta în 
sala casei şi tot d  cu o plea c  
lung ; iar P cal  da de foc, din 
cas , cu fac le ul. Zmeul, când da, lovea de sus şi nu nimerea; iar P cal  cu 
fac le ul, da repede şi de zor, de a b tut m r pe n metenie i i-a f cut trupul 
numai vân t i. 

– Aoleu, m-a mâncat fript! r cneşte zmeul şi se repede în lac. 
Mai trecu pu in  vreme şi iar se pomeneşte P cal  cu un alt zmeu: 
– S  ne întrecem din fug , m i omule, şi care-o fi mal harnic, al luia 

s  r mâie banii. 
– Bine. Da cu mine i-ai g sit, zmeule, s  te iei la întrecere? 

– Da cu cine? 

– Ascult  ici: am un frate mai mic, colea în tufiş. Dac  l-îi întrece pe el, 
s  te iei şi cu mine. 
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– Bine. 

Când aude aşa, iepurele – c  el era fratele mai mic al lui P cal  – o ia 

la fug , nene, fug  nebun  spre culmi a dealului; iar zmeul dup  el, de-i 

sfârâiau picioarele. 
– Aşa, zmeule? zise P cal , râzând s  se pr p deasc  când v zu c  a 

dat inima din zmeu, fugind f r  s  poat  prinde pe v tuiu c ruia i se pierduse 
urma, nu te po i inea tu cu unul mic, dar cu mine? 

– M-a dehulat, nu alta, m i omule, zice la, gata s -i ias  sufletul şi 
dând fuga în fundul lacului de unde venise. 

Acolo mai st  ce mai st  şi iar se înf işeaz  lui P cal . 
– Acum s  ne lu m la lupt , m i omule. De te-oi copleşi î i iau banii. 
– Cu mine vrei s  te lup i? 

– Da cu cine? 

– Poate i s-a urât cu zile. Uite, eu am colo în desi  un unchi, s  te iei 
cu el c  e b trân, şi dac  l-îi birui, s  te iei şi cu mine. 

Şi se duce de zgând r  pe urs, şi când încleşteaz  pe mo  Martin pe 
zmeu, gata-gata s  nu-i mai trebuiasc  nici pop . Abia a sc pat, cu chiu cu 
vai, şi atunci... hudubâşt... în lac. 

Mai st  ce mai st , şi iese afar  tartorul lor: 
– M i b iete! S  d m d-azvârlita în sus cu aste dou  tinichele de aur 

şi... care o zvârli mai sus, la s  ia butoiul, cu banii. 
– Bine, dar mai întâi ia- i ziua bun  de la tinichele. 
– De ce, m i omule? 

– Nu vezi norii ia de pe cer? Acolo sunt fra ii mei care cer tinichele 
s  înveleasc  luna. Şi mare nevoie au! 

– Aşa? P i, las  dar! 
Şi a dat fuga în ap  tartorul. Apoi a venit cu tovar şii înd r t şi s-au 

n pustit spre casa lui P cal , ca s  ia cu hapca butoiul cu banii. 
Dar au putut?... C  s-au suit în podul casei omului prin acoperiş, dup  

ce mai întâi au t iat şi a – c , vezi – dumneata, copiii erau cura i la 
Dumnezeu şi le era fric  de ei s  intre prin cas , apoi şi uşa era încuiat  – şi 
au început s  se hu upeasc  cu butoiul. 

Dar s-a suit P cal  pe cas  de a dres şi a la loc; apoi a intrat pe gura 
podului cu securea în pod şi i-a t iat pe to i, pe to i, pe rud  pe s mân . 

Şi aşa s-a cotorosit şi de zmei şi a r mas şi cu bani. 
UNIVERSUL OPEREI 

 

 

 

– Selecta i din textul citit cuvintele cu form  popular  din text i explica i-le. 
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    – Explica i semnifica ia expresiilor din text: „au rupt-o la sănătoasa”, „le-a 

mai băgat o raţă-n traistă”,„m-a mâncat fript”, „de-i sfârâiau picioarele”, 
„ţi s-a urât cu zile”,„pe rudă pe sămânţă”. 

– Selecta i din text alte expresii frazeologice i explica i-le. 

– Selecta i structurile care exprim  imagini vizuale. 
– Indica i valoarea morfologic  a cuvintelor: gata-gata, hudubâşt. 
– Alc tui i familia lexical  a cuvintelor: casă, copil. 
– Înlocui i cuvintele acu, ăla, p'aşa, al ăluia cu cele folosite în limba român  
literar . Numi i valoarea lor morfologic  i alc tui i cu ele câteva enun uri.. 
– Identifica i în textul de mai sus regionalismele i g si i pentru ele formele 
literare corespunz toare. 
 

MODALIT I DE STRUCTURARE A TEXTULUI 

 

OBSERVA I! 
– Citi i textul integral, apoi pe roluri. 
– G si i în text dialogul. Ce ti i despre dialog? 

– Îl cunoa te i pe P cal ? Ce pute i spune despre el? 

– Prezenta i irul întâmpl rilor tr ite de P cal  în aceast  snoav . 
– Cu care personaj din operele citite de voi l-a i putea asem na pe P cal ?  
– Stabili i antiteza din aceast  snoav . Argumenta i r spunsul. 
– Care sunt episoadele care ne prezint  chipul lui P cal , dar al zmeului? 

– Indica i elementele descriptive. Argumenta i-v  r spunsul cu citate din text..  
– Explica i utilizarea semnelor de punctua ie i de ortografie din fragmentul: 

 – Ce faci, măi omule, aici? 

 – Am venit să iau lacul ăsta, că-mi trebuie la raţe acasă.  
       – Ia cară-te d-aci, creştine, că noi aici l-am pomenit de când lumea. Lasă-

ni-l. 

– Numi i personajele care converseaz . Cum se mai nume te aceast  
conversa ie? Argumenta i. 
– Cine sunt personajele acestei snoave? 

– Care sunt personajele principale i care sunt personajele secundare? Dar 
cele pozitive i cele negative? Argumenta i-v  r spunsul. 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
– Alege i din text momentele care v-au re inut aten ia. Argumenta i de ce. 
– Reciti i fragmentul în care apare dialogul i re ine i cuvintele care v-au 

impresionat.  

– În ce const  iste imea lui P cal ? Motiva i-v  r spunsul. 
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– Imagina i-v  un dialog cu P cal . Alc tui i o serie de întreb ri pentru el.  
– Reproduce i în scris întreb rile i r spunsurile. 
– Alc tui i planul simplu de idei al snoavei. 
– Indica i regionalismele din snoav  i afla i sensul fiec ruia folosindu-v  de 
dic ionarul de la sfâr itul manualului. 
– Numi i locurile unde are loc ac iunea. 
 

RE INE I! 
Snoava  este o oper  epic  în proz , o nara iune popular  umoristic  de 

scurt  întindere, în care se ironizeaz  şi se face haz pe seama unor defecte 
omeneşti (lenea, prostia, îngâmfarea, minciuna sau ho ia). 

În snoave, în centrul aten iei sta deseori personajul negativ. Personajul 

pozitiv serveşte pentru a lua în derâdere unele aspecte, tr s turi de caracter ale 
personajului negativ.  
 

Snoava este înrudit  cu anecdota prin umor. Deseori eroii snoavelor 
române ti sunt P cal  i Tândal . 
 

VALORIFICA I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 

– Ce snoave mai cunoa te i? 

– Ce eroi a i mai întâlnit în snoave?  
– Care este semnifica ia numelor acestor personaje? 

– Ce tr s turi se desprind din numele acestor personaje? 

– În ce fel de texte (întâmpl ri) întâlnim aceste personaje? 

– Cine este autorul acestui text? 

– Asupra c rui personaj se opreşte aten ia autorului anonim în primele rânduri 
ale 

snoavei? 

– De unde vine numele de P cal ? 

– În ce împrejur ri este surprins P cal ? 

– Ce situa ii folose te P cal  pentru a g si isprav  pentru zmeu? 

– Cum ac ioneaz  P cal ? 

– Ce-i propune P cal  zmeului? 

– Ce rol au celelalte personaje în cadrul snoavei, având în vedere tâlcul 
vorbelor? 

– Cum se rezolv  situa ia hazlie din snoav ? 
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– Identifica i ce defecte omeneşti sunt biciuite în cuprinsul snoavei.  
– Care este valoarea educativ  a snoavei? 

– În baza audierii şi a lecturii f cute în clas , imagina i-v  un dialog între 
P cal  şi al i 
eroi inventa i de c tre voi.  
– Preciza i locul şi personajele unui asemenea dialog. Înscrie i-l în caiete. 
– Citi i i alte snoave despre P cal . 
– Re ine i caracteristicile specifice snoavei. 
– Identifica i elementele prin care se creeaz  hazul? 

– Prin ce v-a impresionat acest text, prin ce v-a f cut s  râde i? 

– Aminti i-v  ce pozne a i f cut voi sau colegii vo tri, care pot stârni râsul.  
– Fi i aten i la etapele nara iunii i la vocabularul folosit i alc tui i o mic  
compunere. Întitula i-o. 
 

P cal  copil  
  P cal , când era copil, mergea în tren cu tat l s u la ora  i,cum î i scoase 

capul pe fereastr  deschis , tat l sau îi zise: 

     –  P cal ,bag  capul în untru, c ci vântul o s - i ia p l ria din cap! 
  Cum însa P cal  nu voia s-asculte, tat l s u îi smulse p l ria din cap i i-o 

ascunse. P cal  începu atunci s  plâng . 
      –  Vezi ce se întâmpl  când n-ascul i? îi spuse tat l, voind s -l 

lini teasc . Hai, fii cuminte, c ci eu am s  suflu o data i i-o voi aduce înapoi 
de îndat ! 

   i zicând acestea,fluier  o dat , trase p l ria de la spate i i-o d du lui 
P cal , care nu mai putu de bucurie. Dup  ce î i puse p l ria pe cap, P cal  
smulse i el p l ria tat lui s u i, aruncând-o pe fereastr , îi zise cu veselie. 

     –  Sufl  înc  o dat , tat , ca s  vie i asta înapoi! 
 

   Cum se rote te soarele  
  Tr ia cândva un bog tan tare-tare zgârcit. De fiecare dat , când se 

a ezau la mas , se str duia în fel i chip s  nu-i cad  argatului s u o bucat  de 
carne mai bun  ca a lui. 

   i iat  c  odat ,când au pus pe mas  farfuria cu carne, cea mai mare bucat  
s-a nimerit în partea argatului. St pânul cel zgârcit a început s  vorbeasc  
despre soare, a întors farfuria cu bucata de carne mai mare spre sine, zicând cu 
mul umire: 

       –  Iaca a a se rote te soarele pe cer! 
   Argatul (care nu era deloc prost) i-a dat seama ce-i treaba i a ad ugat. 
–  Da' iaca a a apune!... i a întors farfuria cu bucata de carne spre sine. 
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R bdarea lui Tândal  

 Îmi spune nevasta într-o zi: 

     –  Bre Tândal , du-te de-mi ad  o c ldare de ap ! 
 Eu rabd. 

     –  Taie-mi,omule,vreo doua lemne! 

 Eu rabd. 

     –  Bre Tândal ,vezi de ce rag vitele alea! 
 Eu rabd iar i. 
     –  Vin , b rbate, i-i mânca! 
 Aici m-a scos de-a dreptul din s rite!... 

 

 

 

– G si i i citi i i alte snoave cu P cal  
sau cu alte personaje celebre (Nastratin Hogea, Bertoldino). 

– G si i snoave din literatura universal . Citi i-le i povesti i-le colegilor. 

– Culege i de la bunicii vo tri snoave pe care le cunosc ei. 
 

Proverbe.  Zic tori. Ghicitori 
Fătul meu, cine are carte are bună parte; de cine nu-

nvaţă relele s-agaţă. De aceea împrieteneşte-te cu cartea şi 
ascultă pe cei de la care ai ce învăţa. 

 Înaintea celor mari nu fi îndrăzneţ la vorbă şi 
răspunde cu chibzuinţă, căci graba strică treaba şi vorba 
dulce mult aduce, apoi vorba deşi e dulce ca mierea, poate fi 
şi amară ca fierea. 

Înţelepciunea vorbelor acestora ţi le las spre 
moştenire, aşa cum le-am primit şi eu când eram ca tine.  

A. Pann 

 

Proverbele 

„Proverbele sunt adevărate nestemate ale gândirii poporului”                    
(M.Eminescu) 

Proverbul – este o expresie popular  scurt , deseori figurat , care 
con ine o generalizare a experien ei de via  sub form  de pova  sau de gând 
în elept. 

Cuvântul proverb provine din limba latin  – proverbium, ceea ce 

înseamn  expresie concis  care exprim  o pova  sau un gând în elept. 
 Despre proverb mai putem spune, c  este o vorb  din b trâni,  o 

înv tur  ce rezult  dintr-o întâmplare. El are un anumit sens care te ajut  s  
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în elegi unele sensuri. Sunt ni te crea ii populare care comunic  informa ii 
pline de în elepciune, atitudini satirice pentru corectarea unor defecte (lenea, 
prostia, îngâmfarea etc.), 

 

Exemplu: Cine vara munce te, iarna se odihne te.   
Acest proverb ne înva , ca dac  omul munce te are totul ce-i trebuie 

pentru via , nu duce lips  de nimic.  

 

Distingem mai multe categorii de proverbe: 

Despre munc  
1. Munca lunge te via a, iar lenea o scurteaz . 
2. Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor. 
3. Munca e legea vie ii şi rodul ei e cel mai bun. 
4. Omul care nu munceşte în lips  tr ieşte. 
5. Munca ne scap  de trei fapte rele: de urât, de fapte rele i de neavere. 
6. Munca bun  mult adun . 
7. Munca aduce bog ie, iar lenea – s r cie. 
8. Lenea doarme şi s r cia o ap r  de muşte. 
9. Munca pe care o îndeplinim cu pl cere, ne scap  de truda ei. 
10. Cum a sem nat, a a a mâncat. 
Despre lene  
1. Lenea e cucoan  mare care n-are de mâncare. 
2. Când îl cuprinde pe om lenea, s r cia i se suie în spate. 
3. Leneşul caut  de lucru, dar nu doreşte s -l g seasc . 
4. Lenevia e sor  cu s r cia. 
5. Lenea e începutul r ut ilor. 
6. Lenea la om e ca i rugina la fier. 
7. Vara-ntins la umbr  doarme, dar iarna moare de foame. 
8. Dac  şade el degeaba, gândeşte c  to i n-au treab . 
9. Leneşului orice treab  îi pare grea. 
10. Lenosul mult vorbeşte, dar pu in lucreaz . 
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Despre laud   
1. Laud -m  gur  c  i-oi da friptur . 
2. Lauda de sine nu miroase-a bine. 

3. O fapt  bun  nu are nevoie de laud . 
4. Cine se laud  singur se oc r te pe sine. 
5. La lauda mare s  nu te duci cu sacul. 
6. Lauda îi face pe oamenii buni i mai buni, iar pe cei r i i mai r i. 
7. Lauda f r  m sur  d uneaz  cinstei. 
8. L udând pe cel ce te laud  te lauzi tot pe tine. 
9. Fala mare traist  n-are. 

10. L ud ro ii sunt rareori viteji i vitejii rareori l ud ro i. 
 

Despre prietenie  
1. Un prieten face mai mult decât o pung  cu bani. 
2. Cei ce se potrivesc, lesne se-mprietenesc. 

3. Prietenul bun e acela ce d  sfaturi bune, iar nu acela care î i laud  
nebuniile. 

4. Nu e oglind  mai bun  ca prietenul vechi. 
5. Bine e s  fie duşmanul departe şi prietenul aproape. 
6. P rin ii i-i d  natura, prietenii i-i alegi singur. 

7. Cine a aflat în lume prieten adev rat 
    El o comoar  bogat  în via a sa a câştigat. 
8. Mai bine o mustrare pe fa  decât o prietenie ascuns . 
9. Prietenul se câştig  prin fidelitate, modestie, generozitate. 
10. Prietenia n-o g se ti gata f cut . 
 

Despre adev r i minciun   
1. Minciuna te d  de gol. 
2. Cine spune minciuna o dat , rareori mai are crezare. 
3. Cine spune minciuna e ca i cel ce fur . 
4. Minciuna se afund  ca plumbul i iese ca frunza. 
5. Minciuna are picioare scurte. 

6. Cu minciuna prânze ti, dar de cinat ba. 
7. Cine se-nva  mincinos, când spune adev rul se boln veşte. 
8. Cine spune minciun , întâi obrazul îşi ruşineaz , iar mai pe urm  sufletul 
îşi ucide. 

9. Adev rul plute te ca untul deasupra apei. 
10. Adev rul e ca focul: când cau i s -l acoperi arde. 

11. Adev rul iese la iveal  ca nasul în mijlocul obrazului.  
12. De la adev r pân  la minciun  e doar un pas. 
13. Cine ascunde adev rul, acela vinde minciuna. 
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14. Dac  vrei s  nu te cread , spune adev rul. 
15. Adev rul este iubit de to i, dar nu to i îl primesc. 
16. Adev rul nu are nevoie de judecat . 
17. Adev rul şi dreptatea sunt fra i de cruce. 
18. Adev rul este întotdeauna la mijloc. 
19. Adev rul se spune la desp r ire. 
20. Adev rul st  scris printre rânduri. 
 

Despre în elepciune i înv tur    
1. R d cina înv turii e amar , dar rodul ei e dulce. 
2. Omul înv at poart  totdeauna averea cu dânsul. 
3. Omul f r  înv tur  e ca p mântul f r  udur . 
4. Precum apa inima i-o r coreşte, aşa şi înv tura mintea i-o limpeze te. 
5. Decât un car de frumuse e, mai bine un gram de minte. 
6. Un om în elept înva  chiar de la cei f r  înv tur . 
7. Frumuse ea este o jum tate de har; în elepciunea este un har întreg. 
8. În eleptul nu afirm  nimic din ce nu poate dovedi. 
9. Nu- i ar ta în elepciunea la timp nepotrivit. 
10. Greşeala m rturisit  e pe jum tate iertat . 
11. Ascult  înv tura tat lui t u şi nu uita pove ele maicii tale. 
 

Despre polite e  
1. A fi împ rat e o întâmplare, a fi om e lucru mare. 
2. Polite ea este cheia de aur care deschide toate u ile. 
3. Oaspetele e primit dup  ve minte, dar e condus dup  minte. 
4. Salutul între doi du mani este primul semn al împ c rii. 
5. Vizite când faci, f -le pentru dragoste, nu pentru iscoade. 

6. Florii i se cere parfum, iar omului – polite e. 
 

Despre cinste i necinste  
1. Cinstea-i o floare rar . 
2. Cinstea nu se cump r , dar nici nu se vinde. 
3. Dac  sufletul e cinstit, cinstite vor fi i faptele. 
4. Cinstea i bun tatea întrec orice frumuse e. 
5. Nu da cinstea pe ru ine. 
6. Cinstea se câ tig  prin munc  i fapte bune. 
7. Cinstea i h rnicia – iat  omenia. 
8. Cinstea cu ru inea nu pot sta împreun . 
9. Cinstea-i pasare s lbatic  – dac  o scapi, n-o mai prinzi. 

10. Cinstea e cea mai mare avere a omului. 

11. Ca necinstea – nici o pedeaps  mai grea. 
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Despre economie i risip    
1. Economia d  s racului ceea ce risipa fur  bogatului. 
2. Strânge bani albi pentru zile negre. 
3. Cine cheltuie te peste ce câ tig , n-are-n cas  m m lig . 
4. Cine economise te, niciodat  nu-i lipse te. 
5. Cine pune ban pe ban, mult aduna într-un an. 

6. Din economie vine bel ugul. 
7. Nu risipi i nu vei duce lips . 
8. E imposibil s  strângi apa v rsat . 
9. Printr-o cr p tur  mic  str bate apa în corabia cea mare. 

10. De unde iei i nu pui scade. 
11. Ai, dai, n-ai. Ia nu da, s  vezi cum ai. 
 

Despre calomnie  
1. Cine sap  groap  altuia cade el în ea. 
2. F  bine i las  lumea s  vorbeasc . 
3. Cine bârfe te cu tine, bârfe te i despre tine. 
4. La calomnii se r spunde cel mai bine t când. 
5. Nici o calomnie nu poate distruge meritul. 

6. Are limba înveninat . (Vorbe te de r u) 
 
 

Despre altruism i egoism  
1. Fericirea e n scut  din altruism i nenorocirea din egoism. 
2. Altruismul este o d ruire de sine pentru binele altora. 

3. Albina e onorat  nu pentru c  munce te pentru ea, ci fiindc  munce te 
pentru to i. 
4. Al ii au plantat ceea ce eu m nânc, eu plantez ceea ce al ii vor mânca. 
5. E de nimic acel care e bun numai pentru el. 

6. Nu vei fi stimat dac  te gânde ti numai la tine. 
 

 

 

– Ce ti i despre proverbe? 

– Citi i fiecare categorie de proverbe. Ce pute i spune despre ele? 

– Numi i tr s turile specifice proverbelor. 
– Care sunt func iile proverbelor? 

– Care este mesajul transmis de urm toarele proverbe: „Decât un car de 

frumuseţe, mai bine un gram de minte.”; „Lenea doarme şi sărăcia o apără 
de muşte.”; „Dacă sufletul e cinstit, cinstite vor fi i faptele.” 
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– Rezuma i oral, apari ia, rostul i rolul proverbelor. 
– Identifica i asem n rile i deosebirile între aceste dou  proverbe: 
„Cine sapă groapa altuia cade singur în ea.” i „Cu care mână dai, cu aceea 
iei.”  
– Exemplifica i proverbele date printr-o mic  compunere, folosind situa ii, 
întâmpl ri din via a personal  potrivite. 
– Selecta i i alte proverbe pe care le cunosc bunicii, înscriindu-le în caiete. 
– Realiza i o compunere liber  în baza unor proverbe. 
– Privi i atent imaginile i spune i ce proverb se potrive te pentru fiecare. 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

  

 

 

 

3 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pentru informa ie „Toamna se numără bobocii!”; „Cine tie carte,are patru 
ochi!”; „O zi de primăvară hrăne te un an!”; „Cine se scoală mai dimineaţă 
, mai departe ajunge!”) 
 

Zic torile 
Asem n toare proverbelor sunt i zic torile.  

Exemplu:   

Nu aduce ap  dup  ce s-a stins focul, dar adu ap  când el arde, – este un 

proverb.  

A aduce ap  dup  ce s-a stins focul – este o zic toare. 
i proverbul, i zic toarea stabile te realitatea, adev rul unui fapt, starea unui 

lucru. Dar, spre deosebire de zic toare care numai generalizeaz  aceste lucruri, 
ne d  un sfat, o pova , proverbul ne d  o un îndemn, o înv tur . În afar  de 
sens ele difer  i dup  structur : proverbul este alc tuit dintr-o propozi ie, 
fraz  care au o structur  complet , dar zic toarea este numai o expresie, parte 

de propozi ie, expresie verbal , adic  o structur .  
În afar  de structur  ele difer  i dup  expresivitate: proverbul are sens 

propriu,  de exemplu:  

„Ce ţie nu-ţi place / Altuia nu face.”, dar poate avea i sens figurat 
(metaforic): 

 „La pomul lăudat să nu te duci cu sacul.”, uneori chiar versificate care au 
ritm, rim . 
Zic torile, îns , au numai  sensul figurat: 
 „A intrat ca Ieremia cu oiştea în gard.” 

  (Nu e vorba despre un anume Ieremia, ci despre oricine care, din cauza 

nepriceperii, a avut un eşec. ) 
 

Zic toarea – este o expresie concis , deseori figurat , care con ine o pova  
sau un gând în elept. 
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Zic toarei îi mai putem spune i vorb  b trâneasc , vorb  în eleapt . 
 

Zic torile sunt prescurt ri ale proverbelor, fiind întrebuin ate de popor în 
vorbirea curent . 
Ca i cuvântul proverb, cuvântul zic toare  provine din limba latin  – dicere, 

ceea ce înseamn   zicere, zic tur , zical . 
 

1. A aduce ap  dup  ce s-a stins focul. 

2. A aduna nuiele pentru spinarea sa. 

3. A- i b ga min ile-n cap. (A- i îndrepta purtarea) 
4. A ar ta pumnul sub batist . (Amenin are îmbr cat  în cuvinte frumoase) 
5. A arde pe cineva. (A bate, a pedepsi) 

6. A auzit clopotul, dar nu tie de la ce bisericǎ. 
7. A avea ac de cojocul cuiva. (Amenin are spus  cuiva care se înc p ânez ) 
8. A avea de-a face cu cineva. (Amenin are) 
9. A avea mai mult noroc decât minte. 
10. A b ga mâna în foc pentru cineva. 
11. A bate apa-n piu . 
12. A bate calul care trage. (A fi nedrept) 

13. A bate capul. (A sâcâi pe cineva cu vorba) 
14. A bate fierul cât e cald. 
15. A bate g ina cu lan ul. 
16. A bate la ochi. (Un lucru îndoielnic) 
17. A bate toba în tot satul. (A duce o vorb  de la unul la altul) 
18. A c lca pe bec. (A fi g sit vinovat) 
19. A cânta cuiva în strun . (A înt ri convingerea cuiva, f r  opinie proprie) 
20. A c ra ap  cu ciurul. (A face un lucru inutil) 
21. A da bir cu fugi ii.(A pleca în mod ru inos) 
22. A da ortul popii. (A muri) 

23. A da peste noroc. 

24. A da portocale la porci. 

25. A despica firul în patru. (A analiza un lucru) 
26. A duce cu pre ul. (A p c li) 
27. A disp rut de parc  l-a-nghi it p mântul. 
28. A face bort  în ap . 
29. A face cuiva hatârul. (A împlini dorin a) 
30. A face cuiva ochi dulci. (A lingu i) 
31. A face cum îl trece prin cap. 
32. A face din cal m gar i din ân ar arm sar. (A exagera) 
33. A face ochi dulci cuiva. 

34. A face pe cineva cu ou i cu o et. (A face cuiva moral  foarte aspr ) 
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35. A face pe cineva de dou  parale.(A face cuiva moral  foarte aspr ) 
36. A face treaba în doi peri. (De mântuial ) 
37. A face umbr  p mântului degeaba. (Un om f r  rost) 
38. A fi cu ochii în patru. (A fi foarte atent la ceva primejdios) 
39. A fi prins cu cioara vopsit . (Încercare nereu it  de a în ela pe cineva) 
40. Ai ales pân-ai cules. (O alegere proast ) 
41. Ai carte ai parte. 

42. Ai dat-o cotit . (Ai f cut o gaf , ai spus o prostie) 
43. A-i fi fric  i de umbra sa. 
44. A împ ca capra cu varza. (Dou  lucruri incompatibile) 
45. A înghi it g lu ca i a t cut chitic. 
46. A îngr a porcu în ajun de Cr ciun. (A se preg ti pentru ceva în ultimul 
moment) 

47. Ai pus degetul unde m  doare. (In discu ie s-a atins un lucru esen ial) 
48. A i se face urechile ca la m gar. (Ascult  cu aten ie un secret) 
49. A i se urâ cu binele. (Cineva care caut  gâlceav ) 
50. A l sa pe cineva cu vorba-n gur . (Semn de dispre ) 
51. A l sa balt  un lucru. (A p r si ceva neterminat) 
52. A lua partea leului. (Împ r ire nedreapt ) 
53. A lua plas . (A fi p c lit) 
54. A lucra din plin. (Repede i cu spor) 
55. A mânca coliva cuiva. (Amenin are) 
56. A nu face fa . (Ceva care dep e te capacitatea cuiva) 
57. A nu vedea p durea din cauza copacilor. 
58. A purta de la Ana la Aglaia. (A duce cu vorba) 

59. A peria pe cineva. (A lingu i) 
60. A pica din senin. (Pe nea teptate) 
61. A pierde vremea de poman . (A irosi timpul în zadar) 
62. A pleca câine surd la vân toare. (Nepreg tit pentru o ac iune) 
63. A pleca la vân toare f r  pu c . 
64. A prinde cu mâ a-n sac. (A dezv lui o minciun , un furt) 
65. A pune be e-n roate. (A pune piedici cuiva) 

66. A pune carul înaintea boilor. (A face treaba pe dos) 

67. A pune paie pe foc. (A înte i o ceart ) 
68. A pune ara la cale. (O discu ie lung  i f r  rost) 
69. A s ri în ochi. (Un lucru cert) 
70. A s ri peste cal. (a exagera) 
71. A scoate din piatr  seac . (A face rost de un lucru ca printr-o minune) 

72. A scoate-o din p mânt, din iarb  verde. (A min i) 
73. A se culca odat  cu g inile. (Devreme) 
74. A se da de gol. (A- i dezv lui o inten ie ascuns ) 
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75. A se da peste cap. (Pentru a face un lucru.) 

76. A se dezbr ca de caracter. (A- i pierde cump tul i trece la vorbe/fapte 
urâte) 
77. A se face c  plou . (se face c  a uitat ce s-a întâmplat) 
78. A se face luntre i punte. (A face tot posibilul) 
79. A se juca cu focul. (A întreprinde ceva periculos) 
80. A se l sa pe tânjeal . (A se lenevi) 

 

Folosi i-v  cuno tin ele! 
– Ce ti i despre zic tori?  
– Surprinde i asem n rile i deosebirile dintre proverbe i zic tori? 

– Ce rol au proverbele, zic torile în via a noastr ? 

– Cum considera i, c rui gen apar in proverbele i zic torile? 

– Cu care verb se încep mai des în zic torile? La care mod, timp, persoan  sunt 
ele? 

– În care opere cunoscute de voi a i mai întâlnit proverbe i zic tori? 

– Analizând proverbe şi zic tori cunoscute, exemplifica i diverse tr s turi de 
caracter. 

– Defini i termenii: bunătate, răutate. Da i exemple de proverbe despre aceste 
tr s turi de caracter. 

 

Sarcini 

– Da i exemple de proverbe, transformându-le în zic tori. 
– Spune i şi comenta i dou  zic tori cunoscute de voi. 
– Realiza i o mic  povesioar  în care s  folosi i proverbe i zic tori. 

 

 

Ghicitorile 

 

Ghicitoarea este  crea ie popular , mai ales în versuri, în care se descrie 
în termeni ce con in o  compara ie ascuns  o fiin , un obiect sau un fenomen 
ce trebuie identificat, ghicit. 

  

Despre ghicitoare mai putem spune c : 
– este o constatare (descriere ascuns ) 
–  con ine întrebarea (ghici ce e ?) 
–  dup  form  este scurt ; 
–  poate avea form  verificat ;  
–  dup  intona ie con ine o întrebare. 
Distingem mai multe categorii de ghicitori: 
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Ghicitori despre fructe si legume: 

1. Soarele o coace, 

Mâna o rupe; 
Piciorul o calca, 

Gura o bea. 

(Strugurele – vi a de vie)  
 

2. Fe i oar  

Cu rochi a ro ioara, 
Când prind a te dezbrac  

N-am de ce m  bucura 

C  încep a l crima. 
                (Ceapa) 

3. Cine se-ngra  legat? 

           (Dovleacul) 
 

4. În gr dina lui Pandele 

E un pom plin cu m rgele, 
La culoare-s ro ii toate 

Cu codite-mperecheate. 

               (Cire ele) 
 

5. Sade mo ul în c mar  

Cu must ile afar . 
                       (Morcovul) 
 

6. Am c m i nenum rate 

âLe port pe toate îmbr cate. (Varza) 
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7. Aurie i zemoas  

 Tare-i dulce i gustoas  

 Din livad  e culeas .  
                               (Para) 
 

8. Alb  p s ruica, 
Pe arac se urc ; 
N-are aripioare, 

N-are nici picioare. 

                 (Fasolea) 
 

9. Verde, roşu! Cine-mi eşti? 

Lung, sub ire, gras ori dulce, 
Iute, 

Po i s  mi-l ghiceşti? 

                                    (Ardeiul) 

 

10. Verde, lung, din vrej l-aduni, 

 Toamna la murat s -l pui. 

                                           (Castravetele)  

 

 

       Ghicitori despre animale i p s ri: 
1. Ea este bun  la toate, 
 Ne d  carne, ne d  lapte, 
 Iar vi ei mititei 
 Se numesc copiii ei. 

                             (Vaca)  

 

2. Are-o coada înfoiat , 
 Hoa  este i ireat  

 Dar e vai de coada ei 

 Când d  peste ea grivei. 
                              (Vulpea)  

 

3. O sportiv  cu renume 

 Umbla-n pomi dup  alune. 
                             (Veveri a) 
 

4. Cât e vara – cucurigu! 

 Cucurigu – când da frigu! 
 Cine-i frate dumnealui? 
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 Cum îl cheam ? 

 Po i sa-mi spui? 

                    (Coco ul) 
5. În aer ramurile- i are 

 Acest trofeu de vân toare. 
                              (Cerbul) 

 

6. Mândru, înalt i frumos, 
 La ochi este luminos; 

 Urechi are, coarne n-are 

 i te poart  în spinare. 
                                (Calul) 

 

7. Animalele din cas  

 Umbl  pe sub mas  

 Când se întâlnesc 

 R u se ciond nesc 

Ghiocelul priveşte în ochi soarele. 
                                     (Câinele si pisica) 
                           

8. Am o pasare rotat  

 St  cu coada învolburat  

 i te-alearg  în curtea toat . 
                                  (Curcanul) 
 

9. Cine umbl  mult prin lume 

 i tot se strig  pe nume? 

                                      (Cucul) 

 

10. C tre soare se avânt  

 Diminea a-n zori i cânt . 
                                   (Ciocârlia)  

 

11. Este un prieten bun,  

El m  duce unde-i spun 

Cu c p stru şi cu şa 

Iarna-mi plimb  sania. 
(Сalul)                                        

 

12. Are zeci de ace groase 

 Dar nu ese nici nu coase. 
                                   (Ariciul) 
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13. Urecheat cu haine sure 

St  pe câmp i în p dure. 
                             (Iepurele) 

 

 

14. Vara umblu dup  miere, 
Iarna dorm s  prind putere. 

                                 (Ursul) 

 

15. Cred c  macu-i place tare 

Zilnic cere-n gura mare 

Dup  atâta mac-mac-mac 

Pleac  s  înoate-n lac. 

                                     (Ra a) 
 

16. Zboar -n sus, 

Zboar -n jos, 

Neagr  este 

De la coada pana la cioc. 

                                      (Rândunica)   
           

Ghicitori despre plante i copaci 
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1. Cupe albe sângerii, 
Stau pe lujere înfipte, 
Parc-ar fi ni te f clii! 
Hei, ghice te-le, de tii! 

                (Lalelele) 

 

2. Iarna-n frig, vara la soare, 

Neschimbat e la culoare! 

                             (Bradul) 

 

3. O mie de fr iori, 
O mie de din i ori 
Stau înfip i si câte-o mie 

Într-un fund de farfurie. 

                (Floarea-soarelui) 

 

4. Clopo el mititel 
Cine sun  lin din el? 

Nimeni! Nimeni! 

Numai vântul, 
Cl tinându-l, leg nându-l, 

D  de veste-n toat  ara 

C  sose te prim vara. 
                            (Ghiocelul) 

 

5. Înalt cât casa, 
Verde ca m tasa, 
Dulce ca mierea 

Amar ca fierea. 

                      (Nucul) 

 

6. Cine se na te-nf at? 

             (Porumbul) 

 

7. Toamna te nutre te 

Iarna te-nc lze te, 
Poftim de ghice te. 
                            (Pomul) 

 

8. Zeci de umbrelu e mici, 
 S-au unit s  fac-o floare, 
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 Dar trecu vântul pe-aici 

 i le risipi în zare. 
                            (P p dia)  
 

9. Trupu-i este teav -nalt , 
Cre te numai unde-i balt ; 
Iar în varf are un spic 

Ca o coad  de pistic! 

                                  (Stuful)  

 

10. Printre mul i stejari e unul 
 Gros i multisecular, 
 Îl iubim precum str bunii 
 i-l numim cu drag.... 

                             (Gorunul) 

 

 

 

Ghicitori despre anotimpuri: 

 

1. Tata soare 

Patru fete are: 

Prima înghe at , 
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A doua dezghe at , 
A treia rodeşte, 
A patra strânge şi agoniseşte. 
Împreun  soarele nu le-ntâlneşte; 
S  vedem, cine ghiceşte? 

                                (Anotimpurile) 

 

2. Doisprezece fra i alearg , 
Anul cât este de lung; 
Fug de zor prin lumea-ntreag , 

i niciodat  nu se-ajung. 

                  (Lunile anului) 

 

3. Cine vine cu stelu e 

Albe-n frunte 

Dinspre munte? 

                        (Iarna) 

 

4. A venit baba din mun i 
Peste râuri facând pun i 

i a prins spunând pove ti 
Flori de ghia  la fere ti. 
                             (Iarna) 

 

5. Ziua se m reşte, 
Z pada se topeşte, 
Gr dina a-nverzit, 

Ce anotimp a sosit?  

                           (Prim vara) 
6. Z pada s-a topit, 

Ghiocelul a r s rit, 
Pomul a înmugurit. 
Ce anotimp a sosit?  

                        (Prim vara) 
7. Cu sprâncene de poiene,  
Cu codi e de ml di e 

Şi cu flori la cing toare, 
Ce anotimp este, oare?  

                           (Prim vara) 
8. Cine aduce iar în ar  

Mândre p s ri c l toare, 
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Îmbrac  gr dina-n floare 

Şi-nc lzeşte vremea afar ? 

                              (Prim vara) 
 

9. Este cald şi veselie, 
A-nceput vacan a mare, 
E pl cut s  stai la soare, 
Dar, ce anotimp e oare? 

                                   (Vara) 

10. De pe cer b trânul soare, 
Arde f r  încetare 

Ziua-i mare dogoreal  

Şi noaptea-i în duşeal .  
                                      (Vara) 

11. De arşita mare 

Se coace grâul sub soare, 
Copiii merg la sc ldat, 
În ce anotimp am intrat? 

                                    (Vara) 

12. Spicele înalte şi bogate 

Pe câmpii stau în l ate, 
Iar la munte şi la mare 

Merg copiii s  stea la soare. 
Cred c -i uşor de ghicit 
Ce anotimp a sosit? 

                               (Vara) 

13. Au plecat spre ri cu soare 

 P s rile c l toare, 
 C ci la noi e frig şi plou . 
 Vântul bate cu putere 

 Frunzele-au c zut şi ele. 
 În c mar  adunate 

 Stau la sfat fructele coapte 

 Nu este greu de ghicit 

 Ce anotimp a sosit ? 

                             (Toamna) 
 

14. Frunza-ng lbeneşte, 
Vremea se r ceşte, 
Vacan a s-a sfârşit, 
Cine a venit? 

                             (Toamna) 
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Ghicitori despre obiecte i lucruri: 
 

1. Am o ra  

Fara via , 
Trece apa cat de mare, 

Ba te duce i-n spinare. 

                                   

(Barca) 

 

 

 

 

 

1. Am o ra  

Fara via , 
Trece apa cat de mare, 

Ba te duce i-n spinare. 

                                   (Barca) 

 

2. Sl b noaga fânu-l frânge, 
Iar col ata-n urm -l strange! 

                   (Coasa i grebla)  
 

3. N-are mâini i totui bate, 
Bate-ntruna zi i noapte. 

ade oriunde l-ai pune 

De-l prive ti timpul i i spune. 
                                           (Ceasul) 

4. Buc ica de c rbune, 
Cu vesmânt de lemn, 
Pe hartie las  urme 

Scriind orice semn. 

                                          (Creionul) 

 

5. Nu sunt carte, dar am foi 

Pregatite pentru voi 

Cu linii sau patr ele 

S  pute i scrie pe ele. 
                               (Caietul) 

 

6. Are foi i scoar  

Dar nu e copac, 
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Cine-o întelege 

Minte are-n cap. 

                                (Cartea) 

 

7. Am o feti  

 Sarutat  de to i pe guri . 
                                (Cana) 
 

8. Încârligat i-ntortocheat 

Si de urechi e agatat. 

                                   (Cercelul) 

 

9. Bunicu ul de la ar  

Are un prieten bun 

Bate cu el multe cuie, 

Face gardul de la drum. 

                                 (Ciocanul) 

 

10. ade mosul sub uluc 

i fumeaz  din ciubuc; 
Apoi, dup  ce-a fumat, 

Il hranesc cu aluat. 

                                  (Cuptorul) 

 

11. Alb  i suleimenit  

Când urât , când iubit ; 
Vara nu vor s  m  vad , 
Iarna toti m -nbr iseaz . 
                              (Soba) 

 

12. Am o lun  cu mâner, 
Am furat-o de pe cer; 

Str luce ca o vapaie 

i m nânc  numai paie. 
                                (Secera) 

 

14. Lumina prin ce trece 

i nu se opreste? 

                               (Geamul) 
 

15. E rotund , colorat  

i copiii nu-i rezist ,  
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F r  ea, ora de sport, 
Ar fi ora cea mai trist . 
                         (Mingea) 
 

16. Patru picioare are, 

Dar s  le mi te 

Nu e în stare. 
                                       (Masa) 

17. Ce umbla viata toata 

 Si drumul nu-l trece niciodata? 

                                        (Moara) 

 

 

 

 

 

– Citi i expresiv ghicitorile.  
– Cu ce se aseam n  ele? 

– Ce semn de punctua ie întâlnim la sfâr itul multor ghicitori? 

– Din câte p r i este alc tuit  ghicitoarea? Argumenta i. 
– Ce figur  de stil st  la baza unor ghicitori? 

– Ce tipuri de ghicitori cunoa te i? Numi i-le. 

 

 

 

 

 

– Alc tui i câteva ghicitori, folosind figura de stil – compara ia. 
 

– Ghici i: 
E făcut de muncitori 
Si trăie te pe ogor; 
Toata ziua el munce te, 
Urla de te-nnebune te. 
 

Are foi si nu e pom, 

Iți vorbe te ca un om 

Si cu cat o îndrăge ti 
Tot mai mult o folose ti. 
 

Anotimpul frunzelor uscate, 

 Lăzilor cu roade încărcate. 
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 Anotimpu-n care noaptea creşte 

 Şi în care vremea se răceşte. 
 

Sta burtosul pe câmpie 

Năsturei în el o mie. 
 

SARCIN  ALTERNATIV  

 Redacta i o compunere – ra ionament, având ca punct de reper un 
proverb. 

 

Legendele Olimpului 

Vorbim despre vechea Grecie, popula ia 
acesteia, luptele i toate celelalte aspecte legate 

de aceast  minunat  ar . S-ar spune c  odat , 
demult, în Grecia se afla un imens munte, numit 
Olimp. Dup  un timp, Rheea l-a n scut pe Zeus. 
Pentru luptele pe care le-a purtat i pentru 
curajul s u de lupt tor i conduc tor el a 
devenit un mare Zeu. El era cel mai puternic 

Zeu cunoscut vreodat  i avea puterea suprem . 
So ia sa iubit  era Hera. Se spune c  acesta avea 
foarte mul i fii i fiice, majoritatea cu alte femei 
decât Hera, acest lucru stârnindu-i furia zei ei. 
Din aventurile lui Zeus cu muritoare de rând se 

n teau eroii, semizeii (Hercule). Cel mai de încredere fiu era zeul Hermes. El 
îl ajuta foarte mult pe Zeus i îl respecta. Asculta i îndeplinea toate ordinele 
date de Zeus. Zeus era cel mai puternic Zeu, dar mai existau i al ii, precum: 
Haosul, Gheea, Uranus, Cronos, Poseidon, Prometeu. Erau i mul i lupt tori 
puternici, precum: Heracle, Perseu etc. 
 

 „Nimic nu este mai încărcat de semnificaţii în 
existenţa universală decât istoria focului. Toate civilizaţiile 
posedă legendele lor care povestesc despre obţinerea 
acestuia de către oameni. ”Răpirea” focului a căpătat de-a 

lungul timpului calitatea de mit fondator.” 
 

Mitul lui Prometeu 
 

Prometeu era fiul lui Iapet, care la rândul lui era fiul lui Uranus şi al 
Gheei. De mic era b iat iste  şi cutez tor în gânduri, întrebându-l pe tat l s u 
lucruri pe care acesta nu le g sea importante şi de aceea nu primea r spuns. 
Când a ajuns b rbat înc  nu g sise r spuns cum ar putea s  creeze o fiin  plin  
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de însuşiri care ar putea s  conduc  bine 
şi s  foloseasc  cu în elepciune tot ce se 
afl  pe p mânt. 

Dup  ce s-a gândit un timp a 
început s  lucreze. A luat rân  şi a 
udat-o cu ap  rece de izvor şi a început 
s  modeleze un corp de b rbat 
asem n tor cu cel al zeilor. Omul a 
început s  se mişte, s  caute hran  ca 
orice fiin  vie, şi pentru c  vroia ca 
fiin a s -i fie în eleapt  Prometeu a 
rugat-o pe Palas-Atena s -i d ruiasc  
în elepciune. Dar Zeus aflând nu a fost 
prea fericit şi a hot rât ca omul de lut 
s -l sl veasc  şi s -i fie supus.   

Dup  o vreme Zeus a poruncit ca oamenii s  fie aduna i la Mecona ca 
s  le fie date îndatoririle. Aflând Prometeu vestea s-a mâniat c ci ştia c  Zeus 
le va da multe îndatoriri, pu ine drepturi şi le va l sa prea pu ine fericiri. El ia 
chemat pe oameni şi le-a spus s  stea linişti i c  are un plan pe care îl vor vedea 

la adunare. Zeus aşezat pe un jil  a început s  
le spun  tuturor zeilor şi celor veni i la 
adunare c  oamenii vor trebui s  construiasc  
atât altare cât şi temple, s  fac  serb ri de 
sl vire a fiec rui zeu şi c  vor trebui s  le 
aduc  sacrificii.  

Prometeu în acest timp a t iat un taur 
şi a f cut o gr mad  cu carne acoperit  de 
piele peste care a pus ma ele, fierea şi 
stomacul. În cealalt  gr mad  a pus oasele, 
coarnele şi copitele pe care le-a acoperit cu 

gr sime. Desigur gr mada cea cu carne era 
mult mai mic  decât cea cu oase. Titanul i-a 

spus lui Zeus s -şi aleag  gr mada care v-a fi 

folosit  la sacrificii şi cealalt  va r mâne 
oamenilor. Zeus orbit de l comie a ales 
gr mada cea mare şi v zându-se apoi p c lit le-

a spus oamenilor c  nu vor sc pa pentru aceast  înşel ciune. 
Prometeu de multe ori i-a cerut lui Zeus focul, dar acesta l-a tot amânat, 

iar dup  aceast  întâmplare l-a cerut din nou, dar Zeus mâniat l-a gonit. Atunci 

Prometeu s-a furişat în acea noapte în fier ria lui Hefaistos, a luat focul şi l-a 

ascuns într-o tulpin  scobit  dintr-o plant  de soc. 

Prometeu (1817),  

de Heinrich Fuger 

Monumentul lui Prometeu la Kamenskoe 

(Ucraina) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1817
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_F%C3%BCger&action=edit&redlink=1


84 

 

Prometeu a fugit departe cu el şi l-a ar tat oamenilor, dar cum a v zut 
focul Hermes l-a vestit pe st pânul Olimpului.  
Hefaistos i-a cerut mila lui Zeus, i-ar acesta pentru a-i ierta greşeala i-a cerut 

s  creeze o femeie la fel ca b rbatul creat de Prometeu şi s  o duc  la zei ca s  
o înzestreze cu daruri, el dându-i o cutie de aram  f cut  de Hefaistos în care a 
pus mai multe daruri. Zeus a poruncit ca fata numit  Pandora s  fie dus  la 
locul unde st tea Prometeu, iar cutia trebuia s  ajung  la so ul acesteia.  

Prometeu le-a spus oamenilor s  se fereasc  de darul lui Zeus îns  
fratele lui Epimeteu a r mas şi a luat-o pe Pandora de so ie. Primind cutia, 

acesta a deschis-o crezând c  sunt daruri, dar din ea au ieşit foamea, ura, grija, 
zavistea, necazul, durerea, suferin a, minciuna, setea, molimele cele negre, ba 
chiar şi moartea. So ul Pandorei a închis-o la loc dar a fost prea târziu. Asta era 
r zbunarea lui Zeus fa  de oamenii care au râs de el la adunarea de la Mecona. 
 

OBSERVAREA TEXTULUI 

 

 

 

- Selecta i cuvintele necunoscute din text i explica i-le cu 

ajutorul dic ionarului. 
- Explica i cum s-au format urm toarelor cuvinte: îndatoriri, 

suferință, răzbunare, înzestreze, fierărie. 
- Forma i familia lexical  a cuvântului foc. 

- Indica i câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: 
molimă, zaviste, mila, sacrificiu,fericiri. 

- Alc tui i câteva enun uri cu sensul propriu i cu cel figurat 
al cuvântului foc. 

 

Modalit i de structurare a textului 
OBSERVA I! 

- Reciti i textul i identifica i timpul i spa iul desf ur rii 
ac iunii. 

- Identifica i cuvintele i expresiile care ne demonstreaz  c  
cele povestite în text au avut loc în timpurile cele mai 
îndep rtate. Înscrie i-le în caiete. 

- Efectua i un plan simplu de idei al acestui text. 
- Care sunt etapele prin care trece Prometeu pân  a aduce 

focul oamenilor? 

- Identifica i în text momentul când a fost adus focul. 
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- Care sunt personajele mitului? 

- Cum a i putea s -l caracteriza i pe Prometeu înc  de când 
era copil? 

- De ce crede i c  Prometeu a inut cu orice pre  s  aduc  
oamenilor focul? 

- Identifica i în text cuvintele prin care este prezentat 
Prometeu. Înscrie i-le în caiete. 

- Identifica i i alte personaje din text i încerca i s  le 
caracteriza i. Face i o paralel  între ele i Prometeu. 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Determina i elementele reale i cele fantastice din textul 

citit. 

- Ce moduri de expunere g sim în acest text? 

- Alc tui i câteva enun uri în care s  folosi i cuvintele mânie, 
daruri, cutie. 

- Cum v  imagina i voi via a grecilor din antichitate? 

- Cum a i aprecia fapta lui Prometeu? Poate oare el fi numit 
erou? Motiva i-v  r spunsul. 

 

RE INE I! 
Mitul este o nara iune despre fiin e supranaturale, eroi sau evenimente 

petrecute în timpuri arhaice sau o nara iune despre originea i destinele 

diverselor lucruri. 

Mitologia este totalitatea miturilor create de un popor sau de un grup de 

popoare înrudite. 
 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Pentru cine s-a jertfit Prometeu? De ce crede i c  a f cut-o 

în numele oamenilor simpli? 

- Care  este copacul în tulpina c ruia  Prometeu a ascuns 
focul? De ce a ales anume acest copac? Motiva i-v  
r spunsul. 
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- Crede i c  via a oamenilor s-a schimbat dup  ce Prometeu 
le-a adus focul? Motiva i-v  r spunsul. 

- Ce atitudine avea Prometeu fa  de Zeus? De ce? 

- Ce semnifica ie are cuvântul foc? 

 

 

 

 

- Aminti i-v  ce este mitul. Ce caracteristici are mitul? 

- Încerca i s  efectua i o compara ie între mitul citit i un basm 
pe care l-a i studiat anterior. Prin ce se deosebesc aceste 

dou  specii literare? 

- Cum sunt descrise evenimentele în mitul studiat de voi? 
Selecta i unele dintre verbele din acest text i ar ta i la ce 
timp sunt folosite ele. 

 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
- Realiza i în scris portretul lui Prometeu. 

- Identifica i, cu ajutorul dic ionarului mitologic, 
semnifica iile cuvântului foc. 

- Efectua i un desen în baza unui pasaj din acest mit. 
- Citi i i alte mituri i discuta i-le în clas . 

 

Mitul lui Dedal i Icar 

In Grecia locuia artistul atenian ce se numea Dedal. Ei f ptuise lucruri  
minunate. Legendele ne spun c-a inventat securea, burghiul, echerul, 

cleştele, ciocanul şi chiar firul de plumb. A fost meşterul, sculptorul şi 
arhitectul cel mai iscusit din lume, f cea minuni cu mâinile sale. Statuile 

cioplite de el erau ca vii. Cl dirile în l ate de el impresionau prin fantezia cu 
care fuseser  z mislite. În curând i s-a dus vestea dincolo de hotarele Greciei 

Sor -sa i-l încredin  pe Talos, fiul ei de doisprezece ani, rugându-l s -i 

dezv luie şi lui tainele meşteşug ritului şi s  fac  om din el. B iatul se dovedi 
a fi deosebit de înzestrat. De pild , Talos lu  ca model epii de pe spinarea 
peştelui şi, t ind într-o lam  de fier nişte din i asem n tori, invent  fer str ul. 
Locuitorii cet ii îi preziceau un viitor şi mai mare decât al înv torului s u. 

Invidios din fire, pe când erau în doi pe turnul înalt al cet ii ocrotite de 
zei a Atena, Dedal îşi îmbrânci în jos ucenicul. Apoi coborî în grab , ridic  
trupul neînsufle it şi vru s -l îngroape în tain . Dar, în timp ce s pa groapa, 
d dur  de el atenienii şi-l duser  la judecat . 



87 

 

În urma acestei crime Dedal fu silit s  p r seasc  Atena şi s  se refugieze 
în insula Creta. Regele ei, Minos, l-a primit cu bra ele deschise. 

Aici, la porunca regelui, el a construit Labirintul, în care a fost închis 
Minotaurul, un monstru cu trup de om şi cap de taur. Cine intra în Labirint, se 
r t cea prin el şi nu mai putea g si ieşirea, aflându-şi acolo moartea. 

Dup  ce Teseu ucise Minotaurul şi fugi din Creta, luând-o şi pe fiica 
regelui, Ariadna, Minos îl b nui pe Dedal c  numai el unul putea s -i dea fetei 

firul cu ajutorul c ruia eroul atenian a ieşit din Labirint. De aceea porunci ca 
meşterul şi fiul s u Icar s  fie închişi în locul Minotaurului, iar intrarea s  fie 
zidit  cu piatr . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îns  Dedal nu se pierdu cu firea şi hot rî s  fug . Pe uscat şi pe mare 
c ile îi erau t iate. R mânea doar cerul, pe care Minos nu-l putea st pâni. 
Meşterului îi veni o idee îndr znea , necunoscut  înc  firii omeneşti. El adun  
împreun  cu fiul s u penele de pas re împr ştiate prin Labirint şi le aşez  una 
lâng  alta dup  m rime, legându-le la mijloc cu a  de in. Apoi lipi capetele cu 
cear  şi le îndoi pu in, ca şi aripile adev rate de pas re. 

Dup  ce ispr vi de meşterit dou  perechi de aripi, Dedal îşi leg  una 
dintre ele de umeri şi de bra e, îşi f cu vânt cu picioarele şi se în l  în aer. Se 
roti de câteva ori şi se convinse c  poate avea n dejde în aripile sale. A doua 

zi îl înv  şi pe Icar cum s  se foloseasc  de ele. 
–  În zbor s  ii drumul de mijloc, fiule, îl pov uia el. S  nu cobori prea 

jos, c ci stropii de ap  vor  uda penele şi aripile se vor îngreuia.  
Dar nici prea sus s  nu te avân i, ca soarele dogoritor s  nu topeasc  ceara 
dintre pene. 

Pictor Jacob Peter Gowy, Căderea lui Icar 
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Aripile fâlfâir  în v zduh şi cei doi pornir  în zbor deasupra m rii 
necuprinse. Dedal se tot rotea în jurul fiului s u, ca o pas re care-şi înva  puii 
s  zboare, îndemnându-l înainte. 

De la o vreme Icar se l s  în voia aripilor şi, p r sindu-şi tat l, prinse a 
se în l a vertiginos în sus. Dedal, când observ  aceasta, îşi d du seama c  nu-

l mai poate opri şi aştepta din clip  în clip  deznod mântul fatal. Icar, ame it 
de zbor, se în l a tot mai mult spre soare. Deodat  sim i dogoarea razelor 
fierbin i şi-şi aminti de pova a tat lui s u. D du s  coboare în jos, dar aripile 
nu i se mai supuneau. Ceara se muiase de-a binelea, apoi se topi cu totul şi 
aripile se destr mar . Icar c zu în mare şi apele ei l-au înghi it... 

Dedal, r pus de durere, blestem  clipa când îi trecuse prin gând s  
meştereasc  aripile, dar îşi continu  zborul şi în cele din urm  ajunse în Sicilia, 
unde se stabili la curtea regelui Cocal. 

Minos îns  nu se putea împ ca nicidecum cu gândul c  i-a sc pat un 
meşter atât de iscusit şi hot rî s -l readuc  în Creta. El a aflat c  Dedal este în 
Sicilia, dar, pentru a fi sigur de asta, a recurs la un şiretlic, f g duind mult aur 
celui care va trece firul de a  prin toate g urile unei scoici. Lucrul acesta l-a 

putut face numai Cocal, înv at de Dedal s  lege a a de o furnic  aşezat  în 
scoic  şi l sat  în voia ei. 

Minos se înf iş  la Curtea lui Cocal, îi dete aurul ce i se cuvenea, dar i-l 
ceru înapoi pe Dedal, amenin ând c  dac  nu i-l d , va porni cu r zboi asupra 

Siciliei. Cocal se pref cu a fi de acord şi, sf tuit de fetele sale, îl pofti pe Minos 
la un osp  dat în cinstea lui. Şi pe când f cea baie, Minos a fost op rit de viu 
i a murit în chinuri groaznice. 

Iar Dedal fu ridicat la rangul de zeu, devenind mâna dreapt  a zei ei 
Atena, protectoarea ora ului ce-i poart  numele, i a lui Hermes, protectorul 
me te ugarilor iscusi i.  
 

 OBSERVAREA TEXTULUI 

 

 Elemente de vocabular 

  

 

 

- Indica i forma literar  a cuvântului dete. 

- Forma i familia lexical  i câmpul lexical al cuvântului 
artist. 

- G si i câte un sinonim pentru cuvintele: rangul, chinuri, 

protectorul, a se destrăma. 
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- Explica i sensul din text al cuvântului dogoarea  i alc tui i 
câteva enun uri cu el. 

- G si i antonime pentru cuvintele: a pofti, viu, a blestema, 

îndrăzneț, iscusit. 
Modalit i de structurare a textului 
 

OBSERVA I! 
- Structura i un plan al acestui text i indica i locul i timpul 

desf ur rii ac iunii. 
- Ce localit i din Grecia Antic  sunt amintite în acest mit? 

Înscrie i-le în caiete. Mai exist  ele i ast zi? 

- Identifica i momentul unei noi inven ii f cute de Dedal. 
Reciti i acest pasaj. 

- Care sunt emo iile ce-l st pânesc pe artist în timpul noii 
descoperiri? 

- Ce hot râre ia Dedal i care este sfatul pe care i-l aduce lui 

Icar?  
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Din ce motiv Dedal î i p r se te ara? Argumenta i-v  

r spunsul. 
- Care este comportamentul lui Icar în timpul zborului? 

Ascult  el de sfatul lui Dedal? 

- În ce const  antiteza faptelor lui Dedal? 

- Cum s-a comportat Minos?  În ce const  viclenia lui? 

- De ce crede i c  Dedal a fost ridicat la rangul de zeu? 

 

 

 

 

- Identifica i personajele din textul dat. Înscrie i-le în caiete, 
repartizându-le în principale i secundare. 

- Cum este prezentat personajul principal din punct de 

vedere profesional. G si i acest pasaj în text i reciti i-l. 
- Ce semnifica ie are în acest mit Labirintul? Ce cunoa te i 

voi despre Labirint? 

- Ce modalit i de expunere sunt folosite în acest mit? 
Argumenta i-v  r spunsul. 
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- Cum a i putea s -l caracteriza i pe Minos? 

 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Cum în elege i fapta lui Dedal?  
- Care este semnifica ia cuvintelor pe care le adreseaz  

Dedal fiului s u Icar? Ce sentimente v  trezesc aceste 
cuvinte? 

- De ce Icar a uitat de sfatul tat lui s u? Argumenta i-v  
r spunsul. 

- Ce semnifica ie au aripile în acest text? Alc tui i câteva 
enun uri cu sens propriu i cel figurat al acestui cuvânt. 

- Ce l-a f cut pe Dedal s -l omoare pe Talos? Crede i c  a 
procedat corect? Argumenta i-v  r spunsul. 

 

 

 

 

- Care este tema i ideea principal  a acestui mit? 

- Stabili i structura compozi ional  a mitului: începutul, 
cuprinsul i partea final . 

- Care este semnifica ia faptei pe care o face Dedal? Ce vis 
al omului în general realizeaz  Dedal? 

- De ce crede i c  Dedal se reîntoarce în Grecia? Motiva i-v  
r spunsul. 

- Alc tui i planul simplu de idei al acestui text. 
 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
- Realiza i un text de volum mic în care s  descrie i emo iile 

i sentimentele ce v-a trezit lectura acestui mit. 

- Imagina i-v  c  omul ar avea aripi i ar putea zbura. S-ar 

schimba via a lui pe acest p mânt sau nu? Motiva i-v  
r spunsul. 

 

Mitul lui Romulus i Remus 

Potrivit legendei, Romulus i Remus au fost fiii lui 
Rhea Silvia, fiica regelui Numitor din Alba Longa. Alba 

Longa este un oraş mitologic, localizat pe muntele Alban, în 
sud-estul viitoarei Rome. 
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Înainte de na terea lor, bunicul lui Romulus i Remus, Numitor i fratele 
s u Amulius au primit tronul lui Alba Longa la moartea tat lui lor. Numitor a 
primit puterile suverane ca drept al na terii sale, în timp ce Amulius a primit 
trezoreria regal , inclusiv aurul adus de Eneas din Troia. Îns  din pricina 
faptului c  Amulius de inea averea, având astfel mai mult  putere decât fratele 
s u, îl detroneaz  pe Numitor. Speriat c  fiica lui Numitor, Rhea Silvia, ar na te 
copii care într-o zi l-ar putea detrona ca rege, o for eaz  pe Rhea sa devina o 
virgin  a lui Vesta, preoteas  jurat  la celibat. 

Îns , într-o sear , Marte, zeul 
r zboiului, vine la Rhea în templul lui 
Vesta i aceasta îi na te doi b ie i 
gemeni de m rime i frumuse e 
remarcabile, numi i mai apoi 
Romulus i Remus. Amulius devine 
furios i o întemni eaz  pe Rhea, 
ordonând i moartea gemenilor prin 

înec. Îns  servitorul c ruia i-a fost 

încredin at ordinul de a ucide gemenii 
nu a putut face asta. I-a plasat pe cei doi  

într-un leag n i l-a eliberat pe malurile fluviului Tibru. Râul, care era în 
inunda ie, s-a ridicat i a purtat u or leag nul în care erau gemenii în aval. 

Romulus i Remus sunt salva i de c tre zeul râurilor, Tiberinus, care îi 
plaseaz  pe Dealul Palatin. Acolo, sunt îngriji i de c tre o lupoaic  i hr ni i de 
o cioc nitoare sub un smochin, dou  animale sacre pentru Marte. Romulus i 
Remus sunt apoi descoperi i de c tre Faustulus, un p stor al lui Amulius, care 
duce copiii la casa sa. Faustulus i so ia sa, Acca Larentia, cresc b ie ii ca i 
cum ar fi ai lor.  

Pe m sur  ce cre teau, na terea nobil  se ar ta în m rimea i frumuse ea 
lor înc  de copiii. Când au ajuns la vârsta b rb iei erau de un curaj i o 
îndr zneal  invincibile. Romulus, îns , era considerat mai în elept i mai abil 
în politic  dintre cei doi, iar discu iile sale cu vecinii despre p scut i vân toare 
le-a oferit oportunit i de-a remarca dispozi ia sa pentru comand , i nu pentru 
supunere. În m sura acestor calit i, erau iubi i de confra ii lor i de s raci, îns  
ei îi urau pe ofi erii i aprozii regelui. i-au tr it vie ile i au urmat scopurile 
oamenilor n scu i nobili, f r  a pune valoare pe lene i trând vie, dar exersând 
i vânând, ap rând p mântul împotriva tâlharilor i r zbunându-i pe cei care 

suferiser  f r  s  gre easc . i astfel au devenit cunoscu i în întregul Latium. 
Într-o zi, pe când gemenii aveau optsprezece ani, o ceart  a izbucnit între 

p storii lui Numitor i cei ai lui Amulius. Unii dintre cei ai primului au speriat 
multe dintre vitele lui Amulius, cauzând enervarea p storilor acestora. 
Romulus i Remus au adunat p storii la un loc, i-au g sit i ucis pe cei ai lui 

Lupoaica hrănind copiii gemeni 
Romulus și Remus. Roma, Italia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lupa_Capitolina
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Numitor i au recuperat vitele r t cite. Spre nemul umirea lui Numitor, 
Romulus i Remus au adunat mul i oameni nevoia i i sclavi ai lui Numitor, 
etalându- i cutezan a i temperamentul. 

În timp ce Romulus era angrenat în unele sacrificii, pentru c  era iubitor 
fa  de sacrificii i zei, unii dintre p storii lui Numitor îl atac  pe Remus i al i 
prieteni ai acestuia. Astfel izbucne te o lupt . Dup  ce ambele p r i au 
înregistrat r ni grave, p storii lui Numitor triumf  i îl iau pe Remus ca 

prizonier, ducându-l la Numitor pentru pedepsire. Numitor nu îl pedepse te pe 
Remus, pentru c  se temea de Amulius, îns  a mers la acesta i a cerut dreptate, 
din moment ce era fratele s u i fusese insultat de c tre servitorii regali. i 
oamenii din Alba Longa în elegeau motivele lui Numitor i considerau c  a fost 
victima unui jaf nemeritat. Astfel, Amulius a decis s -l lase pe Remus pe mâna 
lui Numitor, iar acesta s -l pedepseasc  cum dore te. 

Când Numitor îl duce pe Remus acas  la el pentru pedeaps , este surprins 
de completa superioritate a tân rului în statura i puterea corpului s u. Dup  ce 
a auzit despre faptele i virtu ile sale nobile, Numitor îl întreab  pe Remus 
despre na terea i identitatea sa. Când Remus i-a spus c  a fost g sit i îngrijit 
de c tre o lupoaic  pe malurile râului Tibru i intuindu-i vârsta dup  înf i area 
sa, Numitor pleac  s  discute cu fiica sa, Rhea, în aceast  privin . La 
întoarcerea de la sacrificii, Faustulus îi spune lui Romulus c  fratele s u fusese 
capturat i-l trimite în ajutorul acestuia. Romulus pleac  pentru a g si armat  
ca s  lupte împotriva lui Numitor la Alba Longa. Faustulus alearg  repede spre 
Alba Longa, îns  este oprit la por ile ora ului de c tre paznici. Din fericire, 
unul dintre ace tia era servitorul care dusese copiii la râu. Recunoscând turma 
i chipul lui Faustulus, îl duce în grab  c tre Amulius. P storul recunoa te c  

b ie ii sunt în via , îns  spune c  ei tr iesc departe de Alba Longa ca ciobani. 
De fric  i furie, Amulius trimite de îndat  un prieten al lui Numitor s  vad  
dac  exist  vreo atestare în privin a vie ii gemenilor. În momentul în care omul 
intr  în casa lui Numitor, îi g se te pe cei doi, Numitor i Remus îmbr i ându-

se, confirmându-i astfel c  Remus era nepotul lui Numitor. Omul îi sf tuie te 
apoi s  se gr beasc , pentru c  Romulus m r luie te c tre ora  cu o armat  
format  din cei care îl urau i se temeau de Amulius. Armata lui Romulus era 
format  din 200 de b rba i. Remus incit  cet enii din interiorul ora ului s  se 
revolte i în acela i timp Romulus atac  din afar . Amulius, f r  a face vreun 
demers pentru siguran a sa, din confuzie total , este capturat i ucis. 

Crescuţi de Faustulus si nevasta sa, Romulus şi Remus au devenit mai 
târziu liderii unei trupe de tineri ciobani războinici.  

După ce au aflat adevărata lor identitate, ei au atacat oraşul Alba Longa, 
l-au ucis pe maleficul Amulius şi l-au repus pe tron pe bunicul lor. După aceea 
gemenii au decis să întemeieze un ora  pe locul in care fuseseră salvaţi când 

erau copii.  
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La scurt timp, au ajuns sa se certe si Remus a fost ucis de fratele lui.  

Conform unei legende înregistrate de către Plutarh şi Livius, Romulus a 
servit ca primul Rege al Romei. 

 

OBSERVAREA TEXTULUI 

Elemente de vocabular 

- G si i câteva sinonime pentru sensul din text al cuvintelor: ordonând, 
frumusețe, a se revolta, interiorul, identitatea. 

- Explica i cum s-au format urm toarele cuvinte: remarcabile, frumusețea, 
siguranța, războinici, a repune. 

- Selecta i cuvintele necunoscute din acest text i explica i-le cu ajutorul 

dic ionarului. 
-  Explica i expresia „…ajun i la vârsta bărbăției”.Alc tui i câteva enun uri 

cu aceast  expresie. 
- G si i antonime pentru cuvintele: curaj, trândăvie, adevărată, a detrona, a 

ataca. 

 

Modalit i de structurare a operei 
OBSERVA I! 
- Citi i cu aten ie textul i observa i ce moduri e expunere predomin . 
- Cum sunt prezenta i în mitul dat cei doi fra i. Selecta i în caiete cuvintele 

i expresiile care îi caracterizeaz . 
- Când i unde se petrece ac iunea din textul citit de voi?  
- Care este semnifica ia lupoaicei în acest mit? 

- Cum crede i, care este ora ul pe care l-au întemeiat cei doi gemeni? 

 

 

 

 

- Selecta i în caietele voastre personajele mitului i repartiza i-le în principale 
i secundare. 

- Stabili i care dintre personaje sunt pozitive i care sunt negative. Motiva i-v  
r spunsul. 

- Ar ta i modalit ile prin care sunt descri i cei doi fra i. 
- Selecta i i înscrie i în caiete cuvintele care indic  timpul i spa iul ac iunii 

din acest mit. 

- Indica i timpul verbelor utilizate în prezentarea personajelor. 
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EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Ce sugereaz  urm torul pasaj: „…na terea nobilă se arăta în mărimea i 

frumusețea lor încă de copii…”? Motiva i-v  r spunsul. 
- Prin ce tr s turi de caracter se deosebesc ace ti doi gemeni? Dar ce au ei 

comun? Argumenta i-v  r spunsul. 
- Care este atitudinea lui Numitor fa  de Remus? Cum procedeaz  el cu 

acest tân r? 

- De ce Romulus porne te cu armata sa spre Amulius? 

- De ce crede i c  Romulus a fost primul rege al Romei? 

 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

 

 

- Ce-a i descoperit nou în acest mit în compara ie cu cele studiate anterior? 

- Citi i expresiv fragmentele care v-au impresionat cel mai mult. 

- Alc tui i planul acestui text. 
- Identifica i elementele reale i cele fantastice din mitul citit. 
- Determina i tema i ideea principal  a acestui text. 

- Caracteriza i unul dintre personajele care v-au impresionat cel mai mult. 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- De ce Rhea este nevoit  s  se despart  de Romulus i Remus? Cum 

procedeaz  servitorul care trebuia s -i omoare pe gemeni? 

- De c tre cine sunt salva i gemenii? Cine îi îngrije te i le devine adev rat  
mam ? 

- Aprecia i cu argumente conving toare  fapta lupoaicei i încerca i s  
explica i de ce anume ea a devenit erou mitologic. 

- De ce crede i c  mitul Romulus i Remus are leg tur  direct  cu originea 
poporului român? 

- Ce v-a impresionat cel mai mult în acest mit? 

 

 

 

 

- Rezuma i con inutul mitului citit. 



95 

 

- Realiza i un mic text despre originea poporului român. 
- Citi i i alte mituri despre originea poporului nostru i discuta i-le în clas . 
- Documenta i-v  din variate izvoare i spune i în ce ri din vecin tatea 

Ucrainei se afl  monumentul lupoaicei i al lui Romulus i Remus. 
- Efectua i un desen în care s  prezenta i un pasaj din acest mit. 
- Citi i i alte mituri despre întemeierea Romei. 
 
 

BIBLIA – CARTEA ÎN ELEPCIUNII 
 

   „Biblia conturează i reflectă valoarea 

  tuturor caracterelor. Ea exprimă marile 

  realități trăite de toți oamenii.” 

     Fernand Comte 

 

Biblia (din lb. greac  βιβλίον, pl. βιβλία -
c r i) se refer  la scripturile sacre din iudaism i 
cre tinism. Aceste scripturi sunt compila ii ale 
unor documente separate (numite „c r i”) scrise 
pe o perioad  lung  de timp. Au fost mai întâi 
adunate pentru a forma prima Biblie evreiasc , 

Tanach, iar mai târziu, cu ad ugiri, Biblia 

cre tină, numit  de cre tini i Sfânta Scriptur . 
 

Parabola 

biblic   Fiul 
risipitor 

 

11. Şi a zis: Un 
om avea doi copii. 

12. Şi a zis cel m i tân r dintre ei tat lui s u: 
„Tat , d -mi partea de avere ce mi se cuvine.” 
Şi el le-a împ r it averea. 
13. Şi nu dup  multe zile, adunând toate, fiul cel 

mai tân r s-a duş într-o ar  îndep rtat  şi acolo 
şi-a risipit averea, tr ind în desfrân ri. 
14. Şi dup  ce a cheltuit totul, s-a f cut foamete 
mare în ara aceea, şi el a început s  duc  lips . 
15. Şi ducându-se, s-a alipit el de unul din 

locuitorii acelei ri, şi acesta l-a trimis la arinile 
sale s  pasc  porcii. 

Rembrandt Harmenszoon  

van Rijn,  

Întoarcerea Fiului Risipitor 
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16. Şi dorea s -şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, dar 
nimeni nu-i d dea. 
17. Dar venindu-şi în sine a zis: „Câ i arga i ai tat lui meu sunt îndestula i de 
pâine, iar eu pier aici de foame!” 

18. Sculându-m , m  voi duce la tat l meu şi-i voi spune: „Tat , greşit-am 

Cerului şi fa  de tine. 
19. Nu mai sunt vrednic s  m  numesc fiul t u. F -m  ca pe unul din arga ii 
t i.” 

20. Şi sculându-se a venit la tat l s u. Şi înc  departe fiind el, tat l s u l-a v zut 
şi i s-a f cut mil  şi, alergând, a c zut pe grumaz şi l-a s rutat.  
21. Şi i-a zis fiu: „Tat , greşit-am Cerului şi fa  de ipe şi nu mai sunt vrednic 

s  m  numesc fiul t u.” 

22. Şi ş zis tat l c tre slugile sale: „Aduce i-i degrab  haina cea mai scump  
i-l îmbr ca i, şi inel pune i-i pe mân , şi înc l minte în picioare; 

23. şi aduce i vi elul cel îngr şat, înjunghia i-l şi, mâncând, s  ne veselim; 
24. c ci acest fiu al meu era mort şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat”.  Şi au 
început s  se veseleasc . 
25. Iar fiul cel mare era la arin . Şi când a venit şi s-a apropiat de cas , a auzit 
cântece şi jocuri. 
26. Şi chemând-o pe una din slugi, a întrebat: „Ce sunt acestea?” 

27. Iar ea i-a spus: „Fratele t u a venit şi tat l t u a înjunghiat vi elul cel 
îngr şat, pentru c  l-a primit s n tos.” 

28. Şi el s-a mâniat şi nu voia s  intre; dar tat l s u, ieşind, îl ruga. 
29. Iar el, r spunzând, a zis tat lui s u: „Iat , de atâ ia ani î i slujesc şi niciodat  
nu  

i-am c lcat porunca. Şi mie niciodat  nu mi-ai dat un ied, ca s  m  veselesc 
cu prietenii mei; 

30. dar când a venit acest fiu al t u, care i-a mâncat averea cu desfrânatele, ai 
înjunghiat vi elul cel îngr şat...” 

31. Iar el i-a zis: „Fiule, tu întotdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale 
sunt. 

32. Trebuia îns  s  ne veselim şi s  ne bucur m, c ci fratele t u acesta mort 
era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.” 

Noul Testament. 

Sfânta Evanghelie după Luca, cap. 15, 11-32 

 

OBSERVAREA TEXTULUI 
 

Elemente de vocabular 

- Selecta i cuvintele necunoscute i explica i-le cu ajutorul 

dic ionarului. 



97 

 

- Explica i sensul cuvântului pildă i identifica i alte 
în elesuri ale acestui cuvânt. Alc tui i câteva enun uri cu 
el. 

- Indica i sinonime pentru sensul din text al cuvintelor: 
dorea, vrednic, grumaz, țarină,pierdut. 

- Explica i cum s-au format cuvintele: risipitor, îndestulați, 
îndepărtată, niciodată, veselesc,pierdut. 

- Indica i antonime pentru cuvintele: multe, veselească, 
apropiat, risipitor, s-a mâniat, avere. 

 

MODALIT I DE STRUCTURARE A TEXTULUI 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Citi i expresiv textul parabolei. Ce modalit i de exprimare sunt utilizate 

aici? 

- Cum sunt aranjate propozi iile în textul parabolei? Ce tip de propozi ii 
predomin  în text? 

- Identifica i vorbirea direct  i cea indirect  i observa i cum se îmbin  
aceste dou  modalit i de exprimare. 

- Identifica i cuvintele care redau no iunile de timp i cele de spa iu. 
Înscrie i-le în caiete. 

- Ce semnific  cifrele de la începutul fiec rui verset? 

 

OBSERVA I! 
- Care este forma acestui text? Prin ce se deosebe te el de alte texte literare 

cunoscute de voi? 

- Ce con ine fiecare verset? 

- Ce idee predomin  pe tot parcursul textului? 

- Ce caracter are acest text: laic sau religios? 

- Unde întâlnim asemenea tipuri de texte? 

 

RE INE I! 
Biblia este o culegere de texte care con in doctrina religioas  a evreilor 

(Vechiul Testament) i a cre tinilor(Vechiul i Noul Testament). Este numit  i 
Sfânta Scriptură. 
 

Parabola este o povestire alegoric  cu un cuprins religios sau moral.  
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Parabola biblic  transmite înv turile Mântuitorului într-un mod 

accesibil, prin exemple concludente din via . 
 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
- Parabola este o povestire care prezint  o lec ie sau un adev r moral.  
- O parabolă este o povestire din via a de zi cu zi.  
- Este destinat  s  arate un adev r central, i fiecare detaliu al parabolei  

înt re te un adev r.  
- Parabola se bazeaz  pe o compara ie. 
- Fiecare parabolă are o tem  central  sau un subiect principal. 

- Parabola exprim  un adev r. 
 

Valorificarea textului 

 

 

 

- Explica i prin cuvinte proprii cum în elege i voi no iunea de Biblie. 

- Ce caracteristici are o parabol .? 

- Care dintre parabole are un con inut religios? 

- Care este punctul de reper al fiec rei parabole? Ce prezint  ele? 

- Ce ne transmit parabolele biblice? Argumenta i-v  r spunsul. 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Observa i care este titlul acestei parabole i explica i de ce nume are acest 

titlu. 

- Identifica i termenii compara i în parabola citit  de voi. 
- Cum considera i voi comportamentul fiului cel mai mic? Dar al celui mai 

mare? Argumenta i-v  r spunsul.  
- Ce semnifica ie au versetele 31 i 32? Motiva i r spunsul. 
- Ce înv tur  ne transmite aceast  parabol ? 

- Care sunt ideile principale pe care le desprindem din textul dat? Înscrie i-le 

în caiete. 
 

 

 
 

- Citi i i alte parabole biblice i discuta i-le în clas . 
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- Efectua i o relatare a unor întâmpl ri din via a personal  asem n toare cu 
cele din parabola Fiul risipitor. 

- Citi i cele 10 porunci din Biblie i discuta i-le. 

 

SARCIN  ALTERNATIV  
 Citi i cu aten ie textul propus şi realiza i sarcinile de mai jos: 
 

Jertfa lumân rii – Pilda num rul 118 

 E ora rug ciunii. M-a i aprins şi v  uita i gânditori la mine… Parc  a i 
vrea s  v  spun ceva. Ce s  v  spun? Sim i i bucurie în suflet? În mod sigureu 
m  bucur, pentru c  am un sens numai când ard. Nu sunt trist , chair dac , 
arzând, devin mai mic . De fapt, eu am doar dou  posibilit i. Prima e s  r mân 
întreag . Asta ar însemna s  r mân rece, s  nu fiu aprins  şi, neluminând, nu 
m  micşorez, dar nici nu-mi împlinesc rostul meu. A doua ar fi s  r spândesc 
lumin  şi c ldur  şi prin asta s  m  jertfesc, s  m  d ruiesc total chiar pe mine 
îns mi… Asta e mult mai frumos decât s  r mân rece şi f r  rost. 
 Şi voi oamenii sunte i la fel. Când tr i i numai pentru voi, sunte i 
lumânarea neaprins , care nu şi-a împlinit rostul. Dar dac  d rui i lumin  şi 
c ldur , atunci ave i un sens. Pentru asta trebuie s  v  jertfi i, s  da i ceva: 
dragostea, adev rul, bucuria, încrederea şi toate sentimentele nobile pe care le 

purta i în inim . S  nu v  teme i c  deveni i mai mici…Asta e o iluzie. 
Înl untrul vostru e mereu lumin . Gândi i-v , cu pace în suflet, c  sunte i ca o 
lumânare aprins . Eu sunt numai o simpl  lumânare aprins . Singur  luminez 

mai pu in. Dar când suntem mai multe împreun , lumina şi c ldura sunt mai 
puternice. Şi voi, oamenii, etot aşa, împreun  lumina i mai mult… 

                            (479 de pilde creştin-ortodoxe) 
 

 Explica i sensul expresiilor: a-şi împlini rostul; a rămâne fără rost. 
 Transcrie i din text enun ul care ar constitui în elepciunea acestei 

parabole. 

 Comenta i, în câteva rânduri, ultimul enun  al textului. 
 Propune i patru adjective pentru cuvântul lumină. 

 

Elabora i, în şapte-opt rânduri, un monolog descriptiv despre o 

lumânare aprins , folosind reperele: 
- descrierea obiectului; 

- prezen a a dou  figuri de stil; 
- respectarea limitei de spa iu; 
- aranjarea textului în pagin . 
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Teste de evaluare 
1. Prometeu aduce oamenilor: 

a. apa; 

b. focul; 

c. pâinea. 
 

2. Icar este fiul lui: 

a. Talos; 

b. Dedal; 

c. Minos. 
 

3. Conform unei legende, primul rege al Romei a fost: 

a. Amulius; 

b. Remus; 

c. Romulus. 
 

4. Mitul este: 

a. o nara iune despre originea diverselor lucruri; 
b. o poveste cu elemente reale şi fantastice; 
c. o povestire despre zei. 

 

5. Cuvântul Biblie este de origine: 

a. greac ; 
b. latin ; 
c. slavon . 

 

6. Parabola este: 

a. o poveste; 

b. o legend ; 
c. o povestire alegoric  scurt , cu con inut religios. 

 

 

 

Folclorul calendaristic  

  „O națiune care dore te să aibă o limbă 

bogată i omogenă ar trebui mai întâi 
de toate să adune i să scoată la lumină 

întreaga sa literatură poporală, căci 
izvorul cel mai bun spre înavuțirea 

unei limbi este în tot cazul literatura 

poporală.”       Simion Florea Marian 

Colinde 
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Florile dalbe 
 

Scula i, scula i, boieri mari,    Stea comet  str lucit ,  
Florile dalbe,       Florile dalbe, 

Scula i voi, români plugari,    Pentru fericiri menit , 
Florile dalbe,       Florile dalbe. 

C  v  vin colind tori,     Iat  lumea c -nflore te, 
Florile dalbe,      Florile dalbe, 

Noaptea pe la cânt tori,    P mântul c -ntinere te, 

Florile dalbe,      Florile dalbe, 

i v-aduc pe Dumnezeu,    Cânt prin lunc  turturele, 
Florile dalbe,      Florile dalbe, 

S  v  mântuie de r u,     La fereastr  rândunele, 
Florile dalbe,      Florile dalbe, 

Un Dumnezeu nou-n scut,    i-un porumb frumos, leit, 

Florile dalbe,      Florile dalbe, 

Cu flori de crin înv scut,    Dinspre apus a venit, 

Florile dalbe,      Florile dalbe, 

Dumnezeu adev rat,      Floare dalb  a adus, 
Florile dalbe,      Florile dalbe, 

Soare-n raze luminat,      i la c p tâi s-au pus, 

Florile dalbe.      Florile dalbe. 

Scula i, scula i, boieri mari,    El v  zice s  tr i i, 
Florile dalbe,      Florile dalbe, 

Scula i voi, români plugari,    Întru mul i ani ferici i, 
Florile dalbe,      Florile dalbe, 

C  pe cer s-a ar tat,     i ca pomii s -nflori i, 
Florile dalbe,      Florile dalbe, 

Un luceaf r de-mp rat,    i ca ei s -mb trâni i, 
Florile dalbe,      Florile dalbe. 

 

 

A vânat un iepura  

Noi umbl m i colind m, 
M riu , m rg ritar, 

i pe domnul c ut m. 
Dar boierii nu-s acas ,  
C-au plecat la vân toare, s  vâneze c prioare. 
C prioare n-au vânat,  
Ci-au vânat un iepura ,  
S  fac  din blana lui 
Ve mânt frumos Domnului. 
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R mâne i cu bine,  
Fi i ferici i, 
S  v  deie Domnul 
Totul ce dori i! 
 

Trei crai de la r s rit 

Trei crai de la r s rit, 
Noi cu „steaua” ne-am porni 

-am mers dup  cum citim, 
Pân  la Ierusalim. 

i-acolo când am ajuns, 
Steaua nou  s-a ascuns. 

Hopuri, hopuri, hopurele, 

La mul i ani cu floricele! 
 

     

VALORIFICAREA TEXTELOR 

 

 

 

- Citi i expresiv textele propuse pentru lectur . 

- Explica i, cu ajutorul dic ionarului, cuvintele necunoscute. 
- Determina i în ce form  sunt scrise aceste trei texte. 
- Selecta i i înscrie i în caiete unele cuvinte care se repet  în 

textele citite de voi. 

- Determina i caracterul acestor texte. 
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- Ce eveniment este prezentat în textele citite de voi? 

OBSERVA I! 
- Ce structur  au tetele colindelor de mai sus? 

- Cum sunt aranjate versurile în textele date? 

- Ce semnifica ie are expresia „florile dalbe”? 

- Care sunt personajele participante la ac iune din aceste 
texte? Înscrie i-le în caiete? 

- Ce semnific  cuvintele  „vânătoarea” i „steaua” în 
colindele citite de voi? Argumenta i-v  r spunsul. 

 

 

RE INE I! 
 

Colinda este o specie a literaturii populare care con ine o urare sau o 
binecuvântare i se cânt  în seara i în ziua de cr ciun, în ajunul i-n ziua de 

Anul Nou. 

 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
- Termenul colindă  e de origine latin , intrat în lexicul nostru prin 

intermediul slavonei- kolenda, ceea ce înseamn  la romani ziua întâia a 
anului. 

- Cele mai multe colinde au un caracter religios( se prosl ve te na terea lui 
Iisus Hristos). Întâlnim, îns , i colinde cu caracter laic, toate având func ia 
de urare cu ocazia s rb torilor de iarn . 

- La colindat particip  tot satul, de i efectiv colind  numai copiii, fl c ii i 
b rba ii pân  la o anumit  vârst . 

- Uneori colindele sunt acompaniate de diferite instrumente muzicale i 
participan ii la colindat formeaz  o ceat  de colind tori. 

- Dup  terminarea colindatului se ureaz  pentru fiecare dar în parte i la 
sfâr it se mul ume te gazdelor în formule tradi ionale. 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Explica i ce semnifica ie are titlul fiec rei colinde citite de voi.  
- Care este evenimentul principal(vestea) pe care o prosl vesc colind torii? 

- Care sunt ur rile din aceste colinde? 

- Comenta i una dintre colindele citite care v-a impresionat cel mai mult. 

- Explica i de ce anume la Cr ciun i la Anul Nou se colind . 
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- Citi i sau cânta i i alte colinde care le-a i întâlnit în localit ile voastre. 
- Realiza i un text în care ve i descrie obiceiurile colindatului la voi în sat. 
- Reprezenta i printr-un desen imagini ale satului în perioada colindelor. 
- Citi i poezia lui Mihai Eminescu „Colinde, colinde” i exprima i-v  opiniile 

referitor la aceast  poezie. 
 

 

 

Plugu orul 
Aho, aho,  

Copii i fra i,  
Sta i pu in i nu mâna i, 
Lâng  noi v-al tura i 

i cuvântul mi-asculta i: 
S-a sculat mai an 

B dica Traian, 
Fa a alb  i-a sp lat, 
Barba neagr -a piept nat, 
La icoane s-a-nchinat 

-a înc lecat 
Pe-un cal înv at, 
Cu nume de Faur, 

Cu aua de aur, 
Cu frâu de m tas ,  
Cât vi a de groas . 
La ureche clopo ei, 
La picioare zurg l i, 
 Mâna i, m i ! 
 H i, h i! 
 

El în sc ri s-a ridicat,  

Peste câmpuri s-a uitat, 

Ca s-aleag -un loc curat 
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De arat i sem nat. 
i curând s-a apucat 

Câmpul neted de arat, 
În lungi  

i-n curmezi . 
i s-a apucat într-o joi, 

C-un plug cu doisprezece boi, 

Boi, boureni, 

În coad  cod lbei, 
În frunte int ei. 
I-a mai mâna i, m i!  
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H i, h i! 
 

Ziua toat  a lucrat, 
Brazda neagr -a r sturnat, 

i prin brazde-a sem nat 
Grâu m runt i grâu de var , 
Deie Domnul s  r sar ! 

Mâna i, m i, 
H i, h i! 

i cât lucrul a sfâr it, 
Iat , m ri, s-a stârnit 
Un vânt mare pre p mânt 

i ploi multe dup  vânt, 
P mântul de-a r corit 

i s mân a a-ncol it. 
Mâna i, copii, 

H i, h i! 
Cum a dat Dumnezeu an, 

Holde mândre lui Traian,  
Astfel s  dea i la voi, 

Ca s-avem parte i noi. 
S  v  fie casa - cas , 
S  v  fie masa – mas ! 
Tot cu mesele întinse  

i cu fe ele aprinse, 
Tot cu casele grijite, 

De gospodari locuite. 

La picioare zurg l i, 
I-a mai îndemna i, fl c i! 
 H i, h i! 
De urat am mai ura, 

Dar ni-i c  va însera 

i noi suntem mititei, 

Ne m nânc  cânii r i 
i ne-a înghe at n sucu, 
i ne-a teapt  i t tucu. 

 

Ape, v i i mun i b trâni,  
Opri i plugul, fra i români! 
 Aho, aho! 
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VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

 

 

- Citi i expresiv textul propus i explica i cu ajutorul 

dic ionarului cuvintele necunoscute. 
- Prin ce cuvinte anun  ur torul gospodarii c  a sosit cu ceata 

de „plugari”? 

- Efectua i o caracteristic  a lui Traian. 
- Ce epitete i compara ii sunt folosite în ur tur  pentru a reda 

mai plastic tablourile poetice ale alegerii p mântului pentru 
arat i sem nat. Identifica i-le i înscrie i-le în caiete. 

- Care este rolul formulelor de adresare din acest text? 

Motiva i-v  r spunsul. 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
 

- Ce munci agricole legate de cultivarea grâului sunt descrise în acest 
plugu or? 

- Ce ur ri le adreseaz  gospodarilor la început de an acei ce declam  sau cânt  
plugu orul? 

- Ce semnific  versurile: „Să vă fie casa-casă,/ Să vă fie masa-masă”? 

- De ce crede i c  anume pe  cultivarea grâului se pune accent în aceast ( i nu 

numai) ur tur ? Motiva i-v  r spunsul, 
- Care este rolul lui b dica Traian? Ce simbolizeaz  acest personaj? 

 

RE INE I! 
 

Plugu orul este o poezie popular  care face parte din literatura de 
ceremonial, legat  de un r spândit obicei popular i rostit  pe la casele 

gospodarilor în ajunul Anului Nou, de grupuri de copii (Plugu orul mic), sau 

în diminea a Anului Nou de cete de fl c i, înso it adesea de un plug (Plugu orul 
mare). 

 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
- Plugu orul este un vechi obicei agrar, o urare de an nou. 

- Urarea este înso it  de t l ngi i clopote, de pocnituri de bice, de zgomotul 
„buhaiului”. 
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- În plugu or se vorbe te de întreaga munc  a câmpului, de aceea el poate fi 
numit „o poveste versificat  a pâinii”, „o poezie a muncii”. 

- Cultivarea grâului simbolizeaz  în plugu or bel ugul în via a plugarului, 
dragostea lui fa  de p mânt. 

- Plugu orul se termin  cu o formul  final , care cuprinde ur rile adresate 
gospodarilor(acestea fiind cele mai variate). 

 

Sorcova (I) 

Sorcova, vesela, 

S  tr i i, s -nveseli i, 
Ca un m r, ca un p r, 
Ca un fir de trandafir! 

Peste var , Prim var , 
S n tos ca fierul, 
Iute ca o elul, 
Tare ca piatra, 

Iute ca s geata” 

Ce-i în cas  s  tr iasc , 
Ce-i afar- s  izvorasc , 
Ce-i pe câmp s  înverzeasc ! 
La anul i la mul i ani! 
 

    

 Sorcova (II) 

 

Anul nou cu bine,   Sus pe tind  

Cu zile senine,   Flori de ghind , 
To i cu s n tate   Pe podele 

i cu spor în toate!   Rândunele, 
La u ori    La icoane 

M nunchi de flori,   Busuioc! 

Pe la u e    S  v  dea Domnul noroc! 
Flori de ruje,               La anul i  
La fere ti    La mul i ani! 
Mare domne ti. 
 

 

Re ine i! 
Sorcova este o urare f cut  în diminea a de Anul Nou. Obiceiul acesta 

este str vechi i s-a p strat, în special, de c tre copii care poart  în mân  o 
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ramur  de m r sau de p r, 
împodobit  cu flori artificiale 

multicolore. Ei trec pe la casele 

gospodarilor, urându-le s n tate, ani 
mul i i ferici i. 
 

    

 Capra 

  (De afară se aude) 
 

Vine capra de la munte 

Cu stelu e albe-n frunte. 

i cu barba ei l oas , 
A venit s  intre-n cas . 
D -ne drumu, gazd , -n cas , 
C-afar  plou  de vars . 

i ne pic  picurele, 
De pe garduri de nuiele. 

Gazd , dac  nu ne crezi, 
Ie i afar  de ne vezi. 
Gazd , dac  ie i afar , 
Nu ie i cu mâna goal . 
S  ie i cu cârna i în poal  

i cu vinu subsuoar . 
Gazd , dac  nu ne crezi, 
Ie i afar  de ne vezi. 
D -ne, gazd , drob de sare, 
S  d m la capr  c  moare. 
 

  (Capra se culcă i cineva strigă) 
- Hei, pi ele mele, 

Cu cercei i cu m rgele, 
i cu lupii dup  ele. 

R mâi, gazd , s n toas , 
Noi plec m la alt  cas . 
  (Din casă se aude) 
Vine capra din p dure, 
A fost la cules de mure, 

Fragi i mure n-a g sit, 
Caprii-i arde de iubit. 

Capra noastr -i capr  bun , 
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Ne d  lapte, unt i lân , 
Ne mai d  i iezi ori, 
S -i t iem de s rb tori. 
Capra noastr  a f tat, 
Lupii iedu i-a mâncat. 
R mâi, gazd , s n toas , 
Noi plec m la alt  cas . 
 

RE INE I! 
Capra este un vechi joc popular românesc, care se refer  la folclorul de 

Anul Nou i care const  în executarea unor figuri comice de c tre un personaj 
mascat în capr , care bate ritmic din picioare. Cuvintele specifice acestui obicei 

sunt rostite de c tre cel care o mân . 
 

 

 

 

- Memoriza i un fragment din Plugușorul citit i una din Sorcovele de mai 

sus. 

- Citi i i alte variante de Plugu oare i face i o paralel  între ele. 
- Realiza i o compunere cu titlul ”Am venit să vă urăm” în care s  descrie i 
obiceiurile i tradi iile din localitatea voastr . 
- Aduce i exemple i de alte tipuri de piese populare care in de obiceiurile de 
Anul Nou i Cr ciun. 
- Efectua i un desen în care s  prezenta i un obicei al folclorului de iarn . 
 

VASILE ALECSANDRI  

(1818 – 1890) 

 

„Vasile Alecsandri, scriitor şi om 
politic, figura cea mai importantă a 
literaturii româneşti în perioada 
paşoptistă. A ilustrat specii numeroase 
din toate genurile literare...”  

( G. Călinescu ) 
 

Vasile Alecsandri a fost un mare 

poet, dramaturg, folclorist, om politic, 

ministru, diplomat, membru fondator al 

Academiei Române, creator al teatrului 
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românesc i al literaturii dramatice în România, personalitate marcant  a 
Moldovei i apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. 

Deputat i ministru în mai multe rânduri, e ministru al României la Paris 
între 1885 i 1890. Ca scriitor, a debutat în 1840, cu nuvela „Buchetiera de la 
Floren a”, publicat  în „Dacia literar ”, i cu pieseta „Farmazonul din Hârl u”. 
Alecsandri este fondatorul pastelului românesc. 
 

Iarna 

Din v zduh cumplita iarn  cerne norii de z pad , 
Lungi troiene c l toare adunate-n cer gr mad ; 
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, 
R spândind fiori de ghea  pe ai rii umeri dalbi. 

 

Ziua ninge, noaptea ninge, diminea a ninge iar ! 
Cu o zale argintie se îmbrac  mândra ar ; 
Soarele rotund şi palid se prevede pintre nori 
Ca un vis de tinere e printre anii trec tori. 

 

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în dep rtare, 
Ca fantasme albe plopii înşira i se pierd în zare, 
Şi pe-ntinderea pustie, f r  urme, f r  drum, 
Se v d satele pierdute sub cl buci albii de fum. 

 

Dar ninsoarea înceteaz , norii fug, doritul soare 

Str luceşte şi dismiard  oceanul de ninsoare. 
Iat -o sanie uşoar  care trece peste v i... 
În v zduh voios r sun  clinchete de zurg l i. 
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UNIVERSUL OPEREI 

 

 

 

- Indica i pronun area actual  a cuvintelor: pintre, împregiur, 
zurgălăi,dismiardă. 

- Selecta i din textul poeziei figurile de stil cunoscute. 
- Explica i ce rol au verbele din aceast  poezie. 
- Comenta i expresia norii fug i alc tui i cu ea câteva enun uri. 

 

Vocabular și morfologie 

- Explica i cum s-au format urm toarele cuvinte din text: 
argintiu, tinerețe, trecător, în irat, întindere, voios. 

- Forma i familia de cuvinte pentru: nor, alb, argint, sat. 

- Adjectivul albiu  este un cuvânt derivat. Indica i cuvântul 
de baz  i sufixul din structura acestuia. Da i alte dou  
exemple de adjective derivate dup  acela i model. 

- Alc tui i câmpul lexical al substantivului iarnă, folosind 

unele cuvinte din text. 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- În prima strof  exist  trei perechi de sinonime. Identifica i-

le i observa i în ce mod îmbog esc acestea semnifica iile 
textului. 

- G si i antonime potrivite urm toarelor cuvinte din text: 
adunate, trecător, a înceta. 

- Alc tui i câteva enun uri cu omonimul  adjectivului 
călătoare. 

- Indica i forma literar  actual  a indicativului prezent, 
persoana a III-a, plural a verbului a zbura. Compara i-o cu 

forma din versul Fulgii zbor, plutesc în aer.. 
 

RE INE I! 
Descrierea este un mod de expunere prin care se prezint  tr s turile 

caracteristice ale unui col  din natur , ale unui peisaj, fenomen al naturii, 
portretul unui personaj etc. De asemenea, descrierea este i o oper  literar  
organizat  pe baza descrierii literare. Ea poate fi: 
- de tip tablou (descrierea unei furtuni, a unui lac, a unui anotimp etc.); 
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- de tip portret (enumerarea tr s turilor fizice i morale ale unei persoane). 
 

Pastelul este o crea ie liric  descriptiv  în versuri în care se înf i eaz  
un tablou din natur  (un peisaj, momente ale zilei, imaginea unor anotimpuri, 

aspecte din via a plantelor sau animalelor) fa  de care autorul î i exprim  în 
mod direct impresiile i sentimentele. 
Termenul de pastel este împrumutat din domeniul picturii, unde pastel 

înseamn  tablou realizat în creioane colorate. 
 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 

 - Creatorul pastelului în literatura româna este considerat Vasile Alecsandri, 
cel care a publicat în revista „Convorbiri literare” de la Ia i numeroase poezii 
inspirate de frumuse ile naturii din zona Mirce tiului.  
- Pastelul reprezint  cea mai izbutit  parte a crea iei artistice a lui Vasile 
Alecsandri. 

Vasile Alecsandri a scris urm toarelor pasteluri: Sfâr it de toamna, Iarna, 
Miezul iernii, Gerul, Viscolul, Dimineața, Noaptea, Malul Siretului i altele. 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Ce folose te autorul pentru a exprima vraja iernii i 

sentimentele pe care le tr ie te el însu i? 

- Identifica i culorile ce predomin  în text. Ce rol au ele? 

- Ce tablou din acest pastel v-a impresionat cel mai mult? De 

ce? 

 

OBSERVA I! 
- În ce form  este scris  aceast  oper  literar ? 

- Câte versuri sunt în aceast  poezie? 

- Cum sunt grupate aceste versuri? 

- Desp r i i în silabe primele dou  versuri i identifica i 
num rul lor. 

 

RE INE I! 
Strofa reprezint  un num r variabil de versuri grupate în func ie de 

în elesul unitar, de metru, de rim  i de m suri. 
 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
Strofele sunt de mai multe feluri, în dependen  de num rul versurilor pe 

care îl con in. 
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Când ideea este exprimat  în dou  versuri, strofa se numeşte distih.  

Când are trei versuri, se numeşte ter in , iar când are patru, se numeşte 
catren. Acestea sunt strofele cele mai des întâlnite. Exist  îns  şi strofe de şase 
versuri, apte, opt versuri.  
RE INE I! 
 

 Versul – este un rând dintr-o poezie, în care sunt respectate regulile referitoare 

la ritm, rim  i m sur . Acesta este versul clasic. În afar  de acest gen de vers, 
mai exist : 

 a. versul liber – care este un rând dintr-o poezie, în care regulile enun ate 
mai sus sunt aplicate dup  cum dore te poetul, ne inând cont de unele dintre 
acestea; 

 b. versul alb este versul f r  rim . 
 

RE INE I!  
 

M sura este num rul silabelor dintr-un vers.  
 

- M sura poate fi de la patru silabe, pân  la 15-16 silabe, i chiar mai 
multe.  

- M sura i ritmul sunt atribute importante ale versifica iei.  
- De regul , intr-o poezie, versurile au aceea i m sura.  
- Exista, totu i, i versuri cu o m sura diferit , mai ales în fabule. 

 

OBSERVA I! 
 

- Ce sens au în textul dat cuvintele: zale argintie, sanie ușoară, v zduh 
voios, cumplita iarn ? 

- Ce parte de vorbire determin  aceste cuvinte? 

- Alc tui i câteva enun uri cu aceste expresii. 
- De ce autorul folose te verbul a ninge de mai multe ori? 

- Ce sugereaz  aceast  repetare? 

 

RE INE I! 
 

Epitetul este un cuvânt ad ugat unui substantiv sau verb pentru a-l 

clasifica estetic i exprim  o însu ire a obiectului pe care îl pune într-o lumin  
nou , impresionând cititorul. 

Epitetul este figura de stil constând în determinarea unui substantiv sau 
verb printr-un adjectiv, adverb etc., menit s  exprime acele însuşiri ale 
obiectului care înf işeaz  imaginea lui aşa cum se reflect  în sim irea şi 
fantezia scriitorului. 
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ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
- Orice atribut, nume predicativ sau complement circumstan ial de mod 

este numit epitet când con ine în acelaşi timp o metafor , o metonimie, o 
sinecdoc , o hiperbol  etc., sau când face el însuşi s  apar  o asemenea figur . 
Dac  nu cuprinde aşa ceva, atunci el nu este epitet. 

 - Nu orice element determinant (adjectiv sau adverb) este epitet. În 
situa ii ca cele din textele de mai jos determinarea este neutr  din punct de 
vedere stilistic, f r  s  implice participarea imagina iei sau afectivit ii 
scriitorului: 

 

 * „ şi p rin ii, şi fra ii, şi surorile îmi erau s n toşi.” (I. Creang , Amintiri 

din copilărie) 

 * „Atâta obid  se ab tu asupra lui, încât sub pleoapele închise 
închipuirea-i d du buzna .” (Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 

 

RE INE I! 
 

Repeti ia este figura de stil care const  în reluarea, în scopuri expresive, 
a aceluia i termen, construc ii, grupuri de sunete sau fragmente întregi pentru 
a scoate în eviden  anumite sentimente, idei, impresii sau însu iri. 

 

EXEMPLE: 

”Trei zile i trei nop i, vântoasele nu mai steter . De trei ori scoaseră 
copacii din r d cini; de trei ori scoaseră râurile din cursul lor; de trei ori 

sf râmaser  norii, izbindu-i de stânci; de trei ori m turar  fundul m rii i de 

trei ori pr p dir  fa a p mântului…” (Ioan Slavici, Zâna zorilor) 
” Amurg de toamn  violet…/ Doi plopi, în fund, apar în siluete/ Ora ul 

tot e violet… (George Bacovia, Amurg violet) 

  

VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

OBSERVA I! 
- Selecta i în caiete cuvintele din textul poeziei referitoare la spa iul ceresc 

i cele referitoare la spa iul terestru. 
- Identifica i cuvintele prin care autorul realizeaz  ipostazele opuse ale 

spa iului ceresc: 

a. În primele dou  versuri ale strofei I apare o atmosfer  ap s toare, 
în care orizontul dispare în spatele unei perdele groase de z pad ; 

b. În urm toarele dou  versuri, impresia este de senin tate i de 
voio ie. 
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- Selecta i cuvintele prin care poetul amplific  dimensiunile spa iului 
descris, pân  la pierderea dimensiunilor concrete. 

- Explica i ce sens al cuvintelor(propriu sau figurat) apare în urm toarele 
exemple: 

a. Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, 
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi. 

b. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară! 
Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară. 

   

   

 

 

- În poezie exist  trei compara ii. Identifica i, pentru fiecare caz, cei doi 
termeni compara i. 

- Selecta i dintre adjective epitetele cromatice. Care este culoarea dominant ? 

- Identifica i epitetele care se refer  la forma obiectelor. 
- În ultimul vers al poeziei exist  un epitet care determin  un verb. Numi i-l. 

Prin ce parte de vorbire este exprimat acesta? 

- Ce fel de însu iri red  epitetul cumplita (iarn )? 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Care este semnifica ia jocului dintre soare i ninsoare? Comenta i felul în 

care privirea celui care descrie se concentreaz  pe unul sau pe cel lalt dintre 
aceste elemente. 

- Imaginile vizuale predomin  în poem. Cum explica i întreruperea acestora 
printr-o imagine auditiv  în finalul poeziei? 

- Ce aduce nou ultima strof  fa  de restul poeziei? Referi i-v  la ritmul 
desf ur rii fenomenelor descrise, jocul de culori, atmosfera general . 

- Descrierea iernii este static  sau dinamic ? Argumenta i-v  r spunsul, 
explicând rolul verbelor folosite în poezie. 

 

 

 

- Citi i i alte pasteluri din crea ia lui Vasile Alecsandri i 
încerca i s  le compara i cu cel studiat în clas . 

- Efectua i o descriere tiin ific  i una artistic  a iernii în care 
s  folosi i unele expresii din pastelul lui Vasile Alecsandri. 

- Reprezenta i printr-un desen o imagine din acest pastel. 
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DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
Scrie i o compunere pe tema„ Fulg de nea, fulg de nea/ Vino 

la fereastra mea. 

 

Sarcină alternativă 
 

 Citi i cu aten ie textul propus şi realiza i sarcinile de mai jos: 
 Iarna-i un vestit dulgher,   Iarna-i meşter iscusit. 
 C  ea poate, când voieşte,              C  pe deal şi pe câmpie 

 Peste râuri pod s  puie   ese-o pânz  minunat , 
 F r  lemn şi f r  cuie,   F r  i e, f r  spat , 
 F r  nici un pic de fier.   F r  fir de tort urzit. 
 Şi g teşte-aşa, deodat ,   Şi din dr g laşa-i pânz  

 Pod întreg dintr-o bucat .              D  şi vântului s  vânz . 
 

    Iarna-i gr dinar când vrea: 
    Pune albe flori la geamuri, 

    F r  frunze şi culoare, 
    F r  nici un dor de soare, 
    Numai cum le ştie ea. 
    Mie-mi plac, c  sunt de ghea ; 
    Dar când sufli, pier din fa . 
                                                                                       (George Coşbuc, Iarna) 

1. Nota i formele literare ale cuvintelor: 
s  puie; 
s  vânz ; 
culoare. 

2. Identifica i din text câte un exemplu pentru figurile de stil solicitate şi 
comenta i, într-un enun , una dintre ele: 

metafor ; 
personificare; 

enumera ie 

3. Redacta i o scrisoare de felicitare cu ocazia s rb torilor de iarn , 
folosind reperele: 

 destinatar; 

 con inut; 
respectarea rigorilor de scriere a unei felicit ri; 
aranjarea textului în pagin . 
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EMIL GÂRLEANU 

(1878 – 1914) 

 

„Emil Gârleanu umanizează sentimentele 

i stările suflete ti ale 
necuvântătoarelor”. 

         Teodor Vârcolici 
 

   Emil Gârleanu s-a n scut  în data de  5 
ianuarie 1878 la Ia i, a fost prozator, regizor, 
scenarist de filme i jurnalist român. Începe liceul 
la Ia i în 1889, dar se retrage i se înscrie la coala 
fiilor de Militari, unde devine coleg cu Jean Bart, 

apoi intr  la coala de Ofi eri de Infanterie, unde 
devine coleg cu Gheorghe Br escu. A fost sublocotenent în armata român  dar 
este exilat la Bârlad pentru activitatea sa publicistic , interzis  de regulamentul 
militar. 

A debutat cu volumul Bătrânii (1905), în care sunt evoca i boieri de vi  
veche, patriarhali i vis tori, superiori lumii noi, burgheze, care i-a ruinat. 

Cea mai cunoscut  oper  a lui Emil Gârleanu este Din lumea celor care 

nu cuvântă (1910), în care a relatat întâmpl ri alegorice din via a gâzelor, 
p s rilor, animalelor i plantelor. 

Un alt volum, Nucul lui Odobac (1910), dezvolt  tot o tem  
sem n torist : dispari ia r nimii patriarhale i a obiceiurilor tradi ionale. 

S-a stins din via  la  2 iulie 1914 la Câmpulung. 
 

C prioara  
 

Pe muşchiul gros, cald ca o blan  a 
p mântului, c prioara st  jos lâng  iedul ei. 
Acesta şi-a întins capul cu botul mic, catifelat 
şi umed, pe spatele mamei lui şi, cu ochii 
închişi, se las  dezmierdat. C prioara îl linge, 
şi limba ei sub ire culc  uşor blana moale, 
m t soas  a iedului. Mama îl priveşte şi-n 

sufletul ei de fugarnic  încol eşte un 
sim mânt st ruitor de mil  pentru fiin a 
fraged  c reia i-a dat via , pe care a hr nit-o 

cu laptele ei, dar de care trebuie s  se despart  
chiar azi, c ci vremea în rcatului venise demult înc . Şi cum se uita aşa, cu 
ochi îndurera i, din pieptul c prioarei sc p  ca un muget în buşit de durere; 
iedul deschise ochii. 
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C prioara se îmb rb teaz , 
sare în picioare şi porneşte spre 
ancurile de stânc , din zare, 

printre care vrea s -l lase 

r t cit. Acolo, sus, e p zit şi de 
duşm nia lupului, şi de 
iscusin a vân torului, c ci pe 
muchiile pr pastiilor acelora 
numai ele, caprele, puteau a se 

încumeta. Acolo, l-ar fi ştiut ca 
lâng  dânsa. Dar pân  la ele 
erau de str b tut locuri pline de 
primejdii. C prioara îşi arunc  
picioarele în fug  fulger toare, 

în salturi îndr zne e – s  încerce puterile iedului. Şi iedul se ine voiniceşte din 
urm ; doar la s riturile ame itoare se opreşte, câte o clip , ca şi cum ar mirosi 
genuna, apoi se avânt  ca o s geat  şi, beh ind vesel, zburd  de bucurie, pe 
picioarele sub iri ca nişte lujere. 

Dar trebuie s  scoboare, s  str bat  o p dure, ca s  urce din nou spre ancuri. 

C prioara conteneşte fuga: p şeşte încet, prev z toare. Trece din poian  în 
poian , intr  apoi sub bol i de frunze, pe urm  prin hrube adânci de verdea  
pân  ce p trunde în inima întunecat , ca un iad, a p durii. 

Şi-au mers mult aşa pân  ce au dat, în sfârşit, de luminiş. Iedul, bucuros, o 
ia înainte s rind. Dar în aceiaşi clip  c prioara 
se opreşte, ca de-o presim ire, adulmecând. În 
fa a ei, de sub o cetin , ochii lupului str luceau 
lacomi. Un salt, şi iedul ar fi fost sfâşiat. Atunci 
c prioara d  un zbieret adânc,sfâşietor, cum nu 
mai scosese înc , şi, dintr-un salt, cade în 
mijlocul luminişului. Lupul, v zând prada mai 
mare, uit  iedul şi se repede la ea... 

Pr buşit  în sânge, la p mânt, sub col ii 
fiarei, c prioara r mâne cu capul întors spre 
iedul ei. Şi numai când acesta, însp imântat, se topeşte în adâncul p durii, 
c prioara simte durerea, iar ochii i se tulbur  de apa mor ii. 
 

UNIVERSUL OPEREI 

Vocabular 

Descoperi i singuri! 
- Identifica i elementele de peisaj care exprim  starea emo ional  a 
c prioarei. 
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-  Care sunt fragmentele din povestire care redau dragostea mamei 

pentru copilul s u. 
-  Ar ta i ce în eles au verbele din enun ul: În sufletul ei...încolțește 

un simțământ; dintr-un salt, cade. 

- Selecta i din textul povestirii cuvintele prin care este descris  
natura. 

- Alc tui i câteva enun uri cu unele din aceste cuvinte. 
 

VALORIFICA I-V  CUNOŞTIN ELE! 
- Selecta i cuvintele necunoscute din text i explica i-le cu 

ajutorul dic ionarului. 
- Indica i forma literar  a cuvintelor: trebuiesc, prăpastii,a 

scoborî, simțământ, zbieret. 
- G si i sinonime pentru urm toarele cuvinte din text: 

iscusință, fraged, a conteni, mătăsoasă, se avântă, să 
străbată. 

- Explica i cum s-au format urm toarele cuvinte: lumini , 
verdeață, îmbărbătează, presimțire, prevăzătoare. 

- Alc tui i propozi ii cu unele dintre cuvintele din irul de mai 
sus. 

 

OBSERVA I! 
- Citi i expresiv primul pasaj din text i explica i ce atmosfer  

red  autorul. Înscrie i în caiete cuvintele care creeaz  
aceast  atmosfer . 

- Identifica i în text fragmentele care redau leg tura ce exist  
între c prioar  i ied. Cum a i explica aceast  leg tur . 

- Selecta i cuvintele care redau starea emotiv  a c prioarei. 
 

Descoperi i singuri! 
- Identifica i cuvintele care sugereaz  hot rârea c prioarei de 

a porni la drum. 

- Înscrie i în caiete verbele care surprind ac iunile celor dou  
animale de-a lungul drumului lor. 

- Selecta i i înscrie i în caiete cuvintele ce sugereaz  
hot rârea c prioarei de a- i salva iedul. 

- Reciti i pasajele care v-au impresionat cel mai mult i 
comenta i-le. 
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EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Explica i semnifica ia cuvântului a se topi din enun ul Iedul 

se tope te în adâncul pădurii. 
- Prin ce imagini este descris  reac ia c prioarei la apari ia 

lupului? 

- Cum este sugerat  de c tre autor prezen a lupului? 

- Ce crede i c  înseamn  p durea pentru ied? Comenta i 
r spunsul. 
 

VALORIFICA I-V  CUNOŞTIN ELE! 
- Identifica i figurile de stil din text. Care dintre ele 

predomin ? 

- Selecta i compara iile i înscrie i-le în caiete. Ce sugereaz  
aceste compara ii? 

- Prin ce se deosebe te descrierea care o face autorul în 
aceast  povestire de descrierile întâlnite de voi anterior? 

- Realiza i o descriere a unui col  de natur , folosind diverse 
figuri de stil. 

 

Genul epic. Descrierea în proz . Nara iunea. Schi a 

 

RE INE I! 
Genul epic cuprinde crea iile literare, în versuri sau în proz , în care 

scriitorul red  faptele, ideile i sentimentele unor persoane, reale sau imaginare, 
prin mijlocirea unor povestiri. 

 

RE INE I! 
Descrierea este un mod de expunere prin care scriitorul zugr ve te 

tr s turile caracteristice ale unei priveli ti din natur , ale unui om, personaj 
literar, ale unor obiecte. 

 

Descrierea literar  poate fi în proz  i în versuri. Prin descrierea 
artistic  autorul ne transmite i starea sa sufleteasc , sentimentele pe care ile-a 

trezit peisajul, tabloul respectiv, aspectul i obiectul zugr vit. 
 

Nara iunea prezint  o succesiune de întâmpl ri petrecute într-o ordine 

temporal . 
Orice nara iune trebuie s  respecte urm toarele cerin e: când s-au 

petrecut faptele; unde s-au petrecut ele; ce anume s-a petrecut; cine a înfăptuit 
lucrurile povestite;cum, de ce i în ce fel au avut ele loc. 
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ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 

Nara iunea este un mod de expunere prin care se relateaz  fapte i 
întâmpl ri. 

Nara iunea presupune: narator sau povestitor, ac iune, personaje. 

Nara iunile fac parte din genul epic, dar se întâlnesc i în genul liric i 
dramatic. Ele pot fi scrise atât în versuri, cât i în proz . 

În nara iune nu poate s  lipseasc  niciodat  descrierea. Narațiunea i 
descrierea sunt dou  entit i inseparabile, pentru c  în orice nara iune trebuie 
s  se arate locul întâmpl rii. 
 

RE INE I! 
Opera literar  epic  în proz , de scurt  întindere, care red  o întâmplare 

simpl , redus  aproape la un singur moment i având un num r mic de 
personaje(uneori doar unul singur) se nume te schi . 

Schi a are intrig  simpl , cu pu ine personaje care sunt caracterizate 
foarte concis. 

Schi ele redau faptele i evenimentele cele mai diverse ale vie ii. Dintre 
scriitorii români care au scris schi e amintim pe Ion Luca Caragiale, Mihail 

Sadoveanu, Emil Gârleanu etc. 
 

 

 

 

- Reciti i pasajele din text în care autorul folose te descrierea. 
- Identifica i locul desf ur rii ac iunii. 
- Realiza i o scurt  nara iune în care ve i folosi i elemente de descriere. 

 

Planul simplu i planul dezvoltat de idei. 

 

 

 

- Citi i câteva pasaje din text i nota i în caiete enun urile care 
exprim  ideile principale. 

- Care crede i c  este rolul celorlalte idei din aceste pasaje?  
 

RE INE I! 
 

Ideea principal  este o propozi ie sau o fraz  care cuprinde informa ia 

esen ial  desprins  dintr-un pasaj sau dintr-un paragraf. 
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Ideile secundare constituie o dezvoltare a ideilor principale. Acestea 

surprind detalii i ofer  explica ii referitoare la ac iunile personajelor, locul i 
timpul desf ur rii ac iunilor sau a împrejur rilor în care au loc faptele. 

 

Planul simplu de idei cuprinde ideile principale, înl n uite în ordinea 
apari iei lor în text. 

 

Planul dezvoltat de idei cuprinde ideile principale i ideile secundare 
corespunz toare acestora, înl n uite în ordinea apari iei lor în text. 

 

 

 

 

- Nota i în caiete ideile principale desprinse din povestirea Căprioara. La ce 

momente importante ale nara iunii se refer  acestea? 

- Formula i ideile secundare corespunz toare ideilor principale din schi a 
citit  de voi. 
- Alc tui i planul dezvoltat de idei al nara iunii Căprioara. 

 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

Descoperi i singuri! 
- Selecta i i înscrie i în caiete descrierile din acest text care v-au impresionat 

cel mai mult. 

- Identifica i fragmentele în care sunt descrise c prioara i iedul ei. 

- Selecta i figurile de stil din aceast  povestire pe care le cunoa te i. Care 
dintre ele predomin ? 

- Înscrie i în caiete câteva verbe din textul citit. Care este rolul lor în 
povestire? 

- Identifica i elementele descriptive i cele narative din schi  i ar ta i cum 
se îmbin  ele. 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
 

- De ce crede i c  autorul a ales drept eroi principali c prioara i iedul? 

- Ce tr s turi întruchipeaz  aceste personaje? 

- Care sunt sentimentele mamei fa  de copilul s u? 

- Care este dorin a cea mai mare a c prioarei? 

- Cum se comport  iedul pe parcursul întâmpl rii? 
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- De ce s-a jertfit c prioara? 

- Încotro î i îndreapt  privirea c prioara spre final? De ce? 

- Ce sentimente ale c prioarei predomin  pe întreg parcursul ac iunii? 

- Ce simbolizeaz  c prioara? 

- De ce povestirea lui Emil Gârleanu ne treze te sentimente i emo ii 
puternice? 

 

 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
- Realiza i o schi  despre o fiin (sau mai multe) 

necuvânt toare îndr git  în care s  îmbina i nara iunea cu 
descrierea. 

- Efectua i un desen în baza acestei povestiri, ilustrând 
momentul care v-a impresionat cel mai mult. 

 

Gând celul  
Cum venise pe lume, nici el nu- i d dea seama. S-a trezit ca dintr-un 

somn i parc  era de când p mântul. Nu sim ise nici durere, nici bucurie. i 
mult î i muncise gândul cum r s rise, i-al cui era? Mic cât un fir de linte, 
mi ca picioru ele fragede i ocolea, de pe margini, frunzi oara care-l 

ad postise. Într-o zi încerc  o pornire l untric : ie i de sub umbra r coroas  
i d du buzna afar , în ploaia de lumin . Atunci r mase pe loc, orbit de atâta 

str lucire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc i îndr zni: deschise ochi orii 
mai mult, mai tare, mai mari, îi deschise în sfâr it bine-bine i privi în sus. Se 
f cuse parc  mai mititel decât fusese. Cu cât  str lucire, ce adânc i albastru 

se dezvelea cerul! i ce minune! cu ochi orii lui m run i, cât ni te fire de colb, 
îl cuprindea întreg. i ce întunecime, cât  umezeal  sub frunzi oara lui. Ce 
c utase dânsul acolo? Iar din mijlocul t riei albastre, un bulg re de aur aprins 
arunca v p i. 

Tres ri. Era el altul? Picioru ele nu mai erau ale lui de scânteiau a a? i 
mai era îmbr cat în aur! C ci i trupu orul lui, pe care i-l vedea pentru întâia 
oar , scânteia. Nu cumva era o f râmi  c zut  de acolo, de sus, o f râmi  de 
lumin  închegat , r t cit  pe p mânt? i, ca o adeverire, pe râna neagr  
trupul arunc  o lumin  dulce. Ce se mai întreba! F r  îndoial , de acolo 
c zuse, acolo trebuia s  se întoarc . Dar ce dep rtare. i cum s  ajung ? Privi 
în sus; i atunci, deasupra c p orului, z ri lujerul unui crin ce se ridica a a de 
înalt, c  parc  floarea din vârf î i deschidea paharul chiar dedesubtul 
bulg rului de aur, s -i culeag  razele. 

În mintea lui î i înjgheb  planul. S  se suie pe lujer în sus, s  mearg , s   
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mearg  i s  mearg  pân  în vârf; i de acolo, la bulg rul de aur, din care 
credea c  se desf cuse: o s ritur , — sau o vedea el ce-o face. 

Atunci se mi c  din nou, i dup  ce trecu peste un gr unte de piatr  cât 
un munte i coborî dincolo, se trezi la r d cina crinului. Se odihni o clip , 
apoi la drum, b iete! Mai întâi se rostogoli de pe tulpina lucie de câteva ori în 

rân . V zând asta, se ridic  pe picioru ele dinapoi i, f r  s  tie pentru ce, 
cu cele dinainte î i f cu, mo nege te, cruce. Pe urm  încerc  din nou i v zu 
c  poate. Luciu i se p ruse lujerul crinului, i când colo avea atâtea adâncituri, 
atâtea ridic turi: v i, dealuri. Dar ce mireasm  se rev rsa de sus!... 

i-a mers voinicul, a mers. 

Mult s  fi mers. Se uit  în jos i-l 
prinse ame eala. Privi în sus i se 
cutremur . Ce, nu f cuse nici un 
sfert din sfertul drumului! Puterile 

îi cam sl biser , dar nu se l sa. 
Înc  vreo câ iva pa i, i ici, 
deasupra, parc  se întruchipa o 
frunzi oar  l t rea , ca o prisp . 
Acolo o s  se odihneasc . i iar 
purcese la drum; i umbl , i 
umbl , b iete; de-abia ajunse. Iar 

când a poposit, ud de sudoare, c  p rea o pic tur  de rou , bulg rele de aur 
sc p tase de amiaz . i voinicul privi iar în sus. Privea în sus i nu- i credea 
ochilor: zile, s pt mâni, luni avea de umblat. i cât era de hot rât i de vânjos 
drume ul, nu- i putu opri un oftat: 

— Uf! c  mult mai am de suit, Doamne! 
 

  VALORIFICAREA TEXTULUI  

OBSERVA I! 
1. Reciti i primul alineat din text i r spunde i la urm toarele întreb ri: 

a) Despre cine este vorba în textul dat? 

b) Unde are loc ac iunea? 

c) Când se desf oar  ac iunea? 

d) Ce gânduri îl preocup  pe eroul acestei povestiri? 

2. Explica i, cu ajutorul dic ionarului, sensul cuvintelor văpăi i tărie. 
3. Cum este prezentat gând celul în acest fragment? 

4. Care este viziunea lui despre ceea ce-l înconjoar ? 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
1. De ce gând celul este atât de preocupat de apari ia sa în aceast  lume? 

Selecta i din textul citit fragmentele care descriu aceast  stare a lui. 
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2. G si i fragmentul care sugereaz  c  în via a gând celului apar noi 
preocup ri. 

3. G si i i reciti i fragmentul care sugereaz  noua stare a gând celului. 
4. Ce atitudine are autorul fa  de eroul s u? Motiva i-v  r spunsul. 

 

 

 

- Selecta i enun urile din textul citit care descriu greut ile 
prin care trece gând celul. 

- Descrie i prin câteva enun uri drumul parcurs de eroul 
schi ei date. Folosi i unele imagini din textul povestirii. 

- Selecta i i înscrie i în caiete figurile de stil cunoscute de voi 
pe care le utilizeaz  autorul pentru a scoate în eviden  
caracterul eroului principal. 

- Reciti i fragmentele din text care con in descrieri. Cu ce 
scop autorul folose te aceste descrieri? 

- Realiza i o band  desenat , utilizând în ordine cronologic  
citate din text. 

- Determina i tema i ideea principal  a schi ei citite. 
     

     OBSERVA I! 
1. Cum a dep it gând celul situa iile dificile prin care trecuser ? 

2. Care sunt gândurile eroului principal la începutul nara iunii i la 
sfâr itul ei? 

3. Discuta i hot rârea gând celului de a cunoa te lumea. Ce l-a 

motivat s  parcurg  acest drum dificil? 

4. Ce gânduri, sentimente v  sugereaz  episodul final al schi ei? 

5. Ce leg tur  are finalul povestirii cu situa ia ini ial ? 

 

Exersa i! 
1. Selecta i ideile principale ale textului în caiete. 
2. Povesti i oral întâmpl rile din via a eroului principal, având ca 

punct de plecare urm torii indici: situa ia ini ial , cauza ac iunii, 
desf urarea ac iunii, situa ia dificil , dep irea situa iei dificile, 
situa ia final .  

3. Efectua i o mic  caracteristic  a personajului schi ei lui Emil 
Gârleanu. 

4. Reprezenta i schematic drumul parcurs de gând cel de la 
situa ia ini ial  pân  la cea final . 
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1. Citi i i alte schi e din volumul lui Emil Gârleanu ” Din lumea celor ce 

nu cuvântă”. 
2. Efectua i un desen care ar reprezenta pasajul ce v-a impresionat cel mai 

mult din schi a citit  în clas . 
3. Scrie i o compunere în care s  demonstra i c  ”munca sfin e te locul”. 

 

IOAN ALEXANDRU BR TESCU-VOINEŞTI 

(1868 – 1946) 

 

 „Ioan Alexandru 

Brătescu –Voine ti este un 
pedagog prin inter- 

mediul literaturii.” 

 Nicolae Iorga 

 

Ioan Alexandru Br tescu-Voineşti a 
fost un mare  prozator român, reprezentativ 
prin operele sale despre natur  i via a 
asteia. 

S-a n scut  la Târgovişte, în anul 1868, ca 
descendent al unei familii de boieri. Eroul 

din nuvela „Neamul Udreştilor” e un 
str moş al scriitorului. A f cut Liceul şi 
Universitatea la Bucureşti. A fost judec tor 

în Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Craiova şi Târgovişte, unde în anul 1896 s-a 

stabilit definitiv. A fost membru al Academiei Române. În anul 1945 i s-a 

decernat Premiul Na ional Pentru Proz . 
Nuvelele şi schi ele sunt partea teoretic  a operei sale. Este cunoscut şi 

pentru scrierile sale pentru copii: „Puiul” (tragica moarte a unui pui de 
prepeli ), „Privighetoarea”, „Bietul Tric”, „Nicul i  Minciun ” (un copil iste  
de la ar  neîn eles de s teni), ş.a. 

 S-a stins din via  în anul 1946. 
 

Puiul 

Într-o prim var , o prepeli  aproape moart  de oboseal  – c  venea de 
departe, tocmai din Africa – s-a l sat din zbor într-un lan verde de grâu, la 
marginea unui l star. 
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Dup  ce s-a odihnit vreo câteva zile, a început s  adune be iga e, foi 
uscate, paie i fire de fân i i-a f cut un cuib pe un mo oroi de p mânt, mai 
sus, ca s  nu i-l înece ploile; pe urm , apte zile de-a rândul a ouat câte un ou, 
în tot apte ou  mici ca ni te cofeturi i a început s  le cloceasc . 

Ai v zut cum st  g ina pe ou ? A a sta i ea, doar c  ea în loc s  stea în 
cote , sta afar  în grâu; i ploua, ploua de v rsa i ea nu se mi ca, ca nu cumva 
s  p trunz  o pic tur  de ploaie la ou . 

Dup  trei s pt mâni i-au ie it ni te pui dr gu i, nu goi ca puii de vrabie, 

îmbr ca i cu puf galben ca puii de g in , dar mici, parc  erau apte gogo i de 
m tase, i au început s  umble prin grâu dup  mâncare. Prepeli a prindea câte 
o furnic , ori câte o l cust , le-o f râmi a în buc ele mici, i ei, pic! pic! pic! 

cu ciocule ele lor, o mâncau numaidecât. 
i erau frumo i, cumin i i ascult tori; se plimbau primprejurul mamei 

lor i când îi striga: „Pitpalac!” repede veneau lâng  ea. 
Odat , prin iunie, când au venit ranii s  secere grâul, l mai mare dintre 

pui n-a alergat repede la chemarea m -sii, i cum nu tia s  zboare, ha ! l-a 

prins un fl c u sub c ciul . 
Ce fric  a p it când s-a sim it strâns în 

palma fl c ului, numai el a tiut; îi b tea 
inima ca ceasornicul meu din buzunar; dar a 

avut noroc de un ran b trân, care s-a rugat 

pentru el: 

— Las -l jos, m  Marine, c  e p cat de 
el, moare. Nu-l vezi c  de-abia e cât luleaua?! 

Când s-a v zut sc pat, fuga speriat la 
prepeli  s -i spuie ce-a p it. Ea l-a luat, l-a 

mângâiat i i-a spus: 

— Vezi ce va s  zic  s  nu m  ascul i? 
Când te-i face mare, o s  faci cum ai vrea tu, dar acum, c  e ti mic, s  nu ie i 
niciodat  din vorba mea, c  po i s  

p e ti i mai r u. 
i a a tr iau acolo lini ti i i ferici i. Din seceratul grâului i din ridicarea 

snopilor se scuturaser  pe miri te o groaz  de boabe cu care se hr neau i, 
m car c  nu era vreo ap  prin apropiere, nu sufereau de sete, c  beau diminea a 
pic turi de rou  de pe firele de iarb . 

Ziua, când era c ldura mare, stau la umbr  în l star; dup -amiaza, când 
se potolea vipia, ie eau cu to ii pe miri te; iar în nop ile r coroase se adunau 
gr mad , ca sub un cort, sub aripile ocrotitoare ale prepeli ei. 

Încet-încet puful de pe ei s-a schimbat în fulgi i în pene, i cu ajutorul 
mamei lor au început s  zboare. Lec iile de zbor se f ceau diminea a spre 
r s ritul soarelui, când se îngâna ziua cu noaptea, i seara în amurg, c ci ziua 
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era primejdios din pricina here ilor, care d deau târcoale pe deasupra miri tii. 
Mama lor îi a eza la rând i îi întreba: 

„Gata?” 

„Da”, r spundeau ei. 

„Una, dou , trei!” 

i când zicea “trei”, frrr! zburau cu to ii de la marginea l starului tocmai 
colo lâng  cantonul de pe osea i tot a a înd r t. i mama lor le spunea c -i 

înva  s  zboare pentru o c l torie lung , pe care trebuiau s-o fac  în curând, 
când o trece vara. 

„ i o s  zbur m pe sus de tot, zile i nop i, i o s  vedem dedesubtul  
nostru ora e mari i râuri, i marea.” 

Intr-o dup -amiaz  pe la sfâr itul lui august, pe când puii se jucau frumos 
în miri te împrejurul prepeli ei, aud o c ru  venind i oprindu-se în drumeagul 
de pe marginea l starului. Au ridicat to i în sus capetele cu ochi orii ca ni te 
m rgele negre i ascultau. 

„Nero! înapoi!” s-a auzit un glas strigând. 
Puii n-au priceput; dar mama lor, care în elesese c  e un vân tor, a r mas 

încremenit . 
Sc parea lor era l starul, dar tocmai 

dintr-acolo venea vân torul. Dup  o clip  
de socoteal , le-a poruncit s  se pituleasca 
jos, lipi i cu p mântul, i cu nici un pre  s  
nu se mi te. 

— Eu o s  zbor; voi s  r mâne i 
nemi ca i; care zboar , e pierdut. A i 
în eles? 

Puii au clipit din ochi c-au în eles i 
au r mas a teptând în t cere. Se auzea 

fâ âitul unui câine care alerga prin miri te i din când în când glasul omului: 
— Unde fugi? înapoi, Nero! 
Fâ âitul se apropie — uite câinele: a r mas împietrit cu o lab  în sus, cu 

ochii int  înspre ei. 
— Nu v  mi ca i, le opte te prepeli a i se strecoar  bini or mai departe. 
Câinele p e te încet dup  ea. Se apropie gr bit i vân torul. Uite-l: 

piciorul lui e acum a a de aproape de ei, încât v d cum i se urc  o furnic  pe 
carâmbul cizmei. Vai! cum le bate inima. 

Dup  câteva clipe prepeli a zboar  ras cu p mântul, la doi pa i de la botul 
câinelui, care o urm re te; vân torul se dep rteaz  strigând: 

„Înapoi! înapoi!” 

Nu poate trage, de fric  s  nu- i împu te câinele; dar prepeli a se preface  
a a de bine c  e r nit , încât câinele vrea cu orice pre  s-o prind ; iar când  
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socote te ea c  e în afar  de b taia pu tii, zboar  repede spre l star. 
În vremea asta puiul l mai mare, în loc s  stea nemi cat ca fra ii lui, dup  

cum le poruncise m -sa, zboar ; vân torul îi aude pârâitul zborului, se întoarce 
i trage. Era cam departe. O singur  alic  l-a ajuns la arip . N-a picat, a putut 

zbura pân  în l star; dar acolo, de mi carea aripii, osul—la început numai 

plesnit—s-a cr pat de tot, i puiul a c zut cu o arip  moart . 
Vân torul, cunoscând desimea l starului i v zând c  tr sese într-un pui, 

nu s-a luat dup  dânsul, socotind c  nu face truda de a-l c uta prin l star. 
ilal i pui nu s-au mi cat din locul unde-i l sase prepeli a. Ascultau în 

t cere. Din când în când se auzeau pocnete de pu ca i glasul vân torului 
strigând „Apporte!” 

Mai târziu c ru a s-a îndep rtat înspre vân tor pe drumeagul l starului; 
încet-încet pocnetele i strig tele s-au pierdut, s-au stins, i în t cerea serii care 
se l s  nu se mai auzea decât cântecul greierilor; iar când s-a înnoptat i r s rea 
luna dinspre Corn el, au auzit deslu it glasul mamei lor chemându-i din capul 

miri tii: 
„Pitpalac! pitpalac!” 

Repede au zburat înspre ea i au g sit-o. Ea i-a num rat: lipsea unul. 
— Unde e nenea? 

— Nu tim, a zburat. 
Atunci prepeli a disperat  a 

început s -l strige tare, mai tare, 

ascultând din toate p r ile. Din 
l star i-a r spuns un glas stins: 

„Piu! piu!”... 
Când l-a g sit, când i-a v zut 

aripa rupt , a în eles c  era pierdut; 
dar i-a ascuns durerea, ca s  nu-l 

dezn d jduiasca pe el... 
D-atunci au început zile triste 

pentru bietul pui; se uita cu ochii plân i cum fra ii lui se înv au la zbor 
diminea a i seara; iar noaptea, când ilal i adormeau sub aripa mamei, el o 

întreba cu spaim : 
— Mam , nu e a a c  o s  m  fac bine? Nu e a a c-o s  merg i eu s -mi 

ar i cet i mari i râuri, i marea? 

— Da, mam , r spundea prepeli a, silindu-se s  nu plâng . 
i a trecut vara. Au venit ranii cu plugurile de au arat miri tea; prepeli a 

s-a mutat cu puii într-un lan de porumb de al turi; dar peste cât va vreme au 
venit oamenii de au cules porumbul, au t iat cocenii i au întors locul; atunci 
s-a mutat în ni te pârloage din marginea l starului. În locul zilelor mari i 
frumoase au venit zile mici i posomorâte, a început s  cad  bruma i s  se 
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r reasc  frunza l starului. Pe înserate se vedeau rândunici întârziate zburând în 
rasul p mântului, ori pâlcuri de alte p s ri c l toare, iar în t cerea nop ilor 

friguroase se auzeau strig tele cocorilor, mergând toate în aceea i parte, c tre  
miaz zi. 

În inima bietei prepeli e era o lupt  sfâ ietoare. Ar fi vrut s  se rup  în 
dou : jum tate s  plece cu copiii s n to i, care sufereau de frigul toamnei 
înaintate, iar jum tate s  r mâie cu puiul schilod, care se ag a de ea cu 
disperare. 

Suflarea du m noas  a criv ului, pornit  f r  veste într-o zi, a hot rât-o.  

Decât s -i moar  to i puii, mai bine numai unul— i f r  s  se uite înapoi, 
ca s  nu-i sl beasc  hot rârea, a zburat cu puii zdraveni, pe când l r nit striga 
cu dezn dejde: 

— Nu m  l sa i! Nu m  l sa i! 
A încercat s  se târasc  dup  ei, dar n-a putut, i a r mas în loc, 

urm rindu-i cu ochii pân  au pierit în zarea dinspre miaz zi. 
 Peste trei zile, toat  preajma era îmbr cat  în haina alb  i rece a iernii. 

Dup  o ninsoare cu viscol, urma un senin ca sticla, aducând cu dânsul un ger 
aprig. 

La marginea l starului, un pui de prepeli , cu aripa rupt , sta zgribulit 
de frig. Dup  durerile grozave de pân  adineaori, urmeaz  acum o piroteal  
pl cut . Prin mintea lui fulger  crâmpeie de vedenii... miri te... un carâmb de 
cizm  pe care se urca o furnic ... aripa cald  a mamei. Se clatin  într-o parte i 
într-alta, i pic  mort, cu degetele ghearei împreunate ca pentru închin ciune. 

 
 

  UNIVERSUL OPEREI 

 

 

 

- Explica i, cu ajutorul dic ionarului sensul cuvintelor: 
ocrotitoare, cofeturi, lăstar,aprig, piroteală, preajmă, 
crâmpeie. Alc tui i cu unele din aceste cuvinte câteva 
enun uri. 

- Identifica i în textul povestirii formele populare ale unor 
cuvinte folosite de autor i indica i forma lor literar . 

- Explica i sensul urm toarelor expresii din text: „moartă de 
oboseală”, „îi bătea inima”, „ o clipă de socoteală”, 
„zburând în rasul pământului”. 

- G si i câteva sinonime pentru cuvintele: a se strecura, 

pârloage, tăcerea, sfâ ietoare, schilod. Utiliza i-le în câteva 
enun uri. 
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- Explica i cum s-au format urm toarele cuvinte: cioculețe, 
primejdios, drumeagul, încremenită, deznădăjduiască. 

 

OBSERVA I! 
- Reciti i primele alineate din povestire i indica i locul i 

timpul desf ur rii ac iunii. 
- Care sunt preocup rile de prim ordin ale prepeli ei întoarse 

din rile calde? 

- Ce sentimente are prepeli a-mam  când î i face cuibul, 
cloce te ou le i î i îngrije te puii? 

- Indica i personajele povestirii i înscrie i-le în caiete. 
- Efectua i o mic  descriere a pui orilor de prepeli . 
- Ce detalii folose te scriitorul în descrierea personajelor sale? 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Ce emo ii v-au trezit îndeletnicirile prepeli ei în a teptarea 

puilor s i? 

- Cum o prezint  autorul pe aceast  mam ? Dar cum sunt 
copila ii s i? 

- De ce crede i c  în unele momente prepeli a i puii sunt în 
pericol? Din partea cui vine acest pericol? 

- Cum se schimb  pui orii odat  cu venirea verii? Care este 
grija cea mai mare a prepeli ei? 

- Cum deruleaz  lec iile de zbor? Ce sfaturi le d  prepeli a 
puilor s i? 

- Care dintre pui îi iese din cuvânt i pentru aceasta este 
pedepsit? 

 

 

 

- Efectua i o expunere oral  a textului citit, împ r indu-l pe 

fragmente. Alc tui i planul dezvoltat al povestirii. 
- Selecta i în caiete cuvintele prin care autorul descrie locul i 

timpul desf ur rii ac iunii. 
- Determina i care sunt personajele principale i cele 

secundare din povestire. Realiza i o scurt  caracteristic  a 
unuia dintre ele. 
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- Identifica i elementele de scriere i cele narative din textul 
citit. 

- Selecta i i înscrie i în caiete câteva figuri de stil cunoscute 
de voi. De ce crede i c  autorul le folose te ? 

 

RE INE I! 
Povestirea este o specie a genului epic, definit  ca o nara iune literar  de 

dimensiuni relativ reduse, care con ine un fond liric. 
 

Nara iunea este un mod de expunere care prevede o relatare a unui fapt, a 

unui eveniment sau întâmpl ri într-o desf urare gradat . 
 

Povestirea alegoric   este o oper  literar , de dimensiuni relativ reduse, 
care con ine un fond liric cu caracter alegoric care ajut  la exprimarea unei idei 
abstracte prin mijloace concrete. 

 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
- Nara iunea este o modalitate de existen  a genului epic i 

este un semn distinctiv al acestuia. 

- Dup  forma lor, povestirile pot fi în proz  i în versuri, iar 
dup  con inut: satirice, filozofice, psihologice, alegorice, 
licen ioase . a. 

- În literatura român  povestirea a fost cultivat  de Ioan 
Neculce, Dm. Cantemir, Ion Creang , Mihail Sadoveanu, 
Mircea Eliade etc.  

 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Explica i titlul povestirii. Care ar fi versiunea voastr ? 

- Comenta i oral modul de comportare al prepeli ei în situa ii dificile. 
- De ce crede i c  prepeli a este o mam  adev rat ? Motiva i-v  r spunsul. 
- Nota i în caiete p rerea voastr  despre puiul neascult tor. Argumenta i-v  

p rerea. 
- De ce crede i c  prepeli a ia decizia de a zbura cu puii s n to i în rile 

calde? Ce se petrece în sufletul prepeli ei în momentul decisiv? 

- Ce atitudine ave i fa  de fapta prepeli ei? Motiva i-v  r spunsul. 
 

OBSERVA I! 
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- Cum este realizat  nara iunea în povestirea lui Ioan 
Alexandru Br tescu-Voine ti? 

- Care dintre personajele povestirii sunt cele mai 

semnificative? De ce? 

- Ce semnifica ie au anotimpurile prezentate de autor în 
povestire? 

- Identifica i dialogurile din text. Ce semnifica ie au ele? 

- Cum interpreta i cuvintele: „ Nu mă lăsați! Nu mă lăsați!”. 
Ce sugereaz  aceste cuvinte? 

- Care este tema i ideea acestei opere literare? 

 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
- Realiza i un rezumat al momentelor care v-au impresionat 

cel mai mult în aceast  oper  literar . 
- Schi a i un portret verbal al unuia dintre personajele 

povestirii. 

- Comenta i scena mor ii puiului neascult tor i explica i 
sensul ultimelor sale cuvinte. 

 

 

ION DRU  

(N. 1928) 

 

     

 „Druță este cel mai valoros 

scriitor național al Basarabiei din a doua 
jumătate a secolului XX…” 

     

 Minail Dolgan 

Ion Dru  s-a n scut la 3 septembrie 
1928, în satul Horodi te, jude ul Soroca, în 
prezent în raionul Dondu eni (Republica 
Moldova) i este un scriitor român de origine 
basarabean . 
     În 1939, familia Dru  se mut  în satul 
Ghica Vod , de lâng  B l i, unde viitorul 

scriitor va face clasele primare. 

În 1945, urmeaz  cursurile unei coli de tractori ti, A absolvit coala de 
silvicultur  i Cursurile superioare de pe lâng  Institutul de Literatur  „Maxim 
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Gorki” al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S.. Din 1960 locuie te la Moscova, 
Rusia. 

Primele povestiri ale prozatorului sunt publicate la începutul anilor  50. 
Operele sale, adunate în 4 volume, „Frunze de dor”, „Balade din câmpie”, 
„Ultima lună de toamnă”, „Povara bunătății noastre”, „Clopotnița”, 
„Horodi te”, „Întoarcerea țărânii în pământ”, „Biserica albă”, „Toiagul 

păstoriei” .a. fac parte din fondul de aur al literaturii na ionale contemporane 
i sunt traduse în mai multe limbi de circula ie mondial . 

 

 

Vân torii de ra e 

În lunga lui via  moş Trofim a dus-o şi mai bine, şi mai r u, dar p s ri 
a inut pe lâng  cas  mai totdeauna, şi când îi zicea babei s  fac  o zam , în 
casa lor se lumina, şi mirosea a zam . Le-a pl cut, la neam de neamul lor, zama 
de pas re. 

„Zam ” au şi fost porecli i, şi nu se sup rau de aceast  porecl , hot râ i 
s-o duc  cu demnitate la sfârşitul vie ii, dar iat  c  porecla a r mas, iar p s ri 
prin ograd  tot mai pu ine, apoi mai c  nu se aude defel. 

R mas numai cu porecla, moş Trofim s-a sim it deodat  istovit, 
singuratic, p r sit de toat  lumea şi, întristat cum nu se mai poate, a prins a 

tânji. Rar când se ar ta pe câmp, prin sat, r mânând mai mult pe lâng  cas , 
mai mult pe prisp , mai mult pe cuptor. Se plângea c -l împunge ceva sub 
coast  – şi tot aşa din var  în var , din an în an. Pesemne, ar fi dat demult ortul 
popii, de n-ar fi avut noroc de-o bab  harnic , st ruitoare, care îşi inea cu 
munca şi casa, şi masa, şi mult întristatul s u moşneag. 

Cu vremea moş Trofim s-a obişnuit a o duce f r  zam , îns  r mânea 
veşnic ab tut, gândindu-se în sinea lui: halal de-o aşa via ; când veneau 
duminicile şi zilele de s rb toare, chiar c  nu-şi putea afla locul. Amintirile 
marilor petreceri îl înghesuiau din toate p r ile, auzea ciocnindu-se pahâre, 
auzea cântând mesenii, ba chiar la un moment dat pornea a dibui primprejur în 
c utarea unui pai s -şi scobeasc  din ii şi i se p rea c  va cr pa fierea într-însul, 
de nu va g si un pai cur el şi nu va porni a umbla cu el, printre pu inii din i ce 
i-au r mas. 

Nenorocirile îns  se ineau scai de dânsul şi iat  c  într-o zi, pe când l-au 

podidit pârdalnicele de amintiri, se apleac  s  ridice de jos un pai, dar nu mai 
avea în ograda aceea a lui nici m car paie. 

– Cum, nici asta s  nu mai fie? 

Tr ind la marginea satului, hat în hat cu câmpurile, moş Trofim iese prin 
porti  şi tot c utând ba ici, ba colo – s-a îndep rtat de sat şi ba mai urc  un 
deluşor, ba mai coboar  într-o vâjcic . 

Cam pe la amiaz , coborând în Valea celor Trei Iazuri, a g sit un pai  
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tocmai bun pentru ceea ce îi trebuia lui. Totuşi, oricum ai întoarce valul 
amintirilor, f r  o frumoas  mas , cu zam  de g in  şi cu r cituri, scobitul 
din ilor nu mai are nici un haz. A oftat deci moş Trofim Zam , s-a aşezat la 
umbra unui cop cel s -şi mai hodineasc  picioarele înainte de-a fi pornit spre 

cas  şi, cum st tea el aşa la umbr  lâng  o coad  de iaz acoperit  cu papur  şi 
stuf rii, z reşte deodat  ceva albind. 

Vân tor din neamul vân torilor, moş Trofim salt  iute, prinde a se furişa 
şi, când colo, vede într-un cuib ascuns sub o tuf  de papur  un ou de ra  
s lbatic . A stat o vreme la pând : poate vine ra a şi o prinde cu p l ria, c ci 
auzise de undeva c  dac  g seşti cuibul, po i prinde ra a cu o nimica toat , dar 
las’c  nu era proast  nici ra a. Dup  ce-a tot stat la pând  f r  nici un rost, moş 
Trofim a luat oul vine el, 1-a pus în p l rie şi a pornit încet cu el spre cas . La 
urma urmei, o gospodin  bun  poate face dintr-un ou un scrob, c  se satur  o 
mahala întreag . 

– P cat, m i moşnege, a zis sara m tuşa când s-a întors de la deal şi moşul 
i-a pus în poal  oul de ra  s lbatic . P cat s  stric m aşa frumuse e. Mai bine 
l-am pune sub cloşc . Nici nu prinzi de veste cum iese puiul, apoi nici nu bagi 
de seam  cum se face puiul cela mare... 

Zama de ra  s lbatic  l-a dus pe moş 
Trofim iar  cu gândul la lumea acelor vise 
frumoase de demult, dar asta e: de unde s  
iei o cloşc ? 

– Poate s  m  reped la neamurile de 
pe Prut? C , aşa s raci cum sunt, dar din an 
în an mai in câte-o pas re pe lâng  cas . 

Moş Trofim nu prea avea ochi buni 
s  vad  neamurile m tuşii. Acum nu mai 
inea nici el minte pentru ce se sf dise, dar nici s  se duc  la dânşii, nici s -i 

vad  în casa lui nu-i pl cea. Totuşi era poreclit „Zam ”, şi a sta o sar  cu o 
farfurie aburind în fa a ta... 

Spre sar  m tuşa se întorcea cu o gâsc , cu vreo patru ou  mari şi aşa 
înfierbântat  cum era de drum a g sit un cuibar vechi, l-a dus în cas , a 
mestecat ou le, c utând ca cel vine el s  fie cât mai la fund. 

– Nu-l mai ascunde, bre bab , c -l vor turti ou le acestea mari. 
– Mi-i în grij  s  nu-i z reasc  gâsc  şi s -l arunce din cuibar, pentru c  

aiestea albe îs de ia neamuri, da acela e de la Dumnezeu... 
Gospodin  bun  cum era, a ascuns oul la fundul cuibarului şi gâsc  nu l-

a v zut. Abia peste vreo dou  s pt mâni, mestecând odat  ou le cu pliscul, a 
z rit sub arip  unul vân t şi aşa de mititel, c  oricât ar fi fost ea de gâsc , dar a 
apucat-o râsul şi pe dânsa: 

– Ga-ga-ga!  Pe urm  oul s-a strecurat spre fund şi oricât c uta biata gâsc   
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s -şi mai fac  chef de râs, n-a mai putut da de dânsul. A mai trecut o vreme şi 
într-o diminea  gâsc  a început s -şi cheme bobocii: 

– Ga...ga...ga... 

Dup  care a şi plesnit coaja unui ou, s-a ar tat un ciocule , apoi un 
c puşor, şi doi ochi negri au prins a se uita în toate p r ile, c utând ceva de 
mâncare. 

– Hai scoal , m i moşnege, c  avem musafiri... 

Moşul a s rit de pe cuptor, c ci nu v zuse înc  niciodat  cum arat  un 
pui de ra  s lbatic , dar mai era înc  mult pân  la toamn  şi r uşca n-avea ce 

se gr bi. 
Iat  îns  c  într-o noapte aude m tuşa cum ip  plâng re  un boboc, 

alergând prin cas . S-a ridicat, a aprins lumina s -l poat  prinde. Şi când se uit  
– o r uşc  micu  ca un pui de vrabie alerga, cât o ineau picioarele. 

– M i Trofim, îi cea s lbatic ! 
Moş Trofim s-a i it de pe cuptor, s-a sc rpinat sub ioar . 
– Vrednic  ra . Şi frumoas . 
– Aha. Cenuşic . 
A netezit-o pe cap, dar r uşca era 

posomorât  – o ciupise gâsc  cea b trân  
şi pe l bu a stâng  i se prelingea o 
m rgic  de sânge. 

Baba i-a legat laba, a mai cocolit-o 

şi a dat s-o duc  la gâsc , dar gâsc  – ce-

o fi apucat-o? S  n-o vad  în cuibar, c  o 
înghite. 

– Bat-o pustia, parc  nu-i tot pas re şi asta! se crucea b trâna. Dar s-o 

vâre cu de-a sila în cuibar s-a temut – te pui cu mintea gâştei? A hr nit 
r uşca, i-a f cut cuibar din nişte vechituri şi a culcat-o dup  pern , lâng  
dânsa. 

Dar pe semne c  ra ele cele s lbatice dorm numai ziua. R uşca mai întâi 
a încercat s  se vâre sub pern , dar n-a izbutit, ş-atunci s-a suit deasupra ei. Tot 

plimbându-se aşa, a dat de bab  şi a ciupit-o de nas. 

– D-apoi de ce nu dormi? 

A culcat-o cu de-a sila, dar r uştei nu-i era somn. Pân  diminea  a 

cercat plapoma, a ciupit un ghem de lân  s  vad  de n-o fi el bun de mâncare 
şi, când era gata s  sar  într-un pahar cu lapte s  încerce de poate înota, s-a 

f cut ziu  şi m tuşa s-a sculat. 

Abia a r s rit soarele, c  m tuşa era de-amu gata s  se duc  la deal, dar 
st tea pe gânduri; parc  po i s  te duci? Gâsca, cum z reşte r uşca s-o 

îngroape de vie, nu alta! Ei şi ce s  fac  m tuşa? S  scoat  bobocii afar  – îi 
p reau mititei. S-or duce prin mahala de nu le va mai putea da de urm . 
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– Am s-o iau cu mine la pr şit. 
Şi în coşule ul din nuiele de salcie, în care îşi lua de mâncare la deal,  

al turi de şipul cu ap  a aşternut o m nuş  veche şi a vârât r uşca într-însa. 
Apoi a trecut sapa prin toarta coşule ului, a pus-o pe um r şi s-a dus.. 

Coşul se leg na din mers pe coada sapei, şi r uştei leag nul îi pl cea 
grozav. Se uita printre nuiele cum se leag n  dealuri şi v i, încerca s  prind  
câte-o musc  ce se interesa ce are baba în coş. Nu-i pl cea şipul –  în şip mai 
era o r uşc  ce se uita lung la dânsa. Mai ales i se f cea inima cât un purice 
atunci când baba muta coşul de pe un um r pe cel lalt – coşul se leg na 
groaznic, r uşca cea str in  se mustuia din şip şi, când Cenuşica o aştepta s  
ias  de dup  coş, r uşca se întorcea din nou în şipul cu ap . 

Cum au ajuns la deal, Cenuşica a s rit din coş şi s-a pornit în urma babei, 
dar m tuşa a prins-o şi a pus-o înapoi la locul ei, spunându-i s  fie cuminte: se 
r t ceşte şi dac  dau nişte bulihari peste ea, cine a scoate-o din ghearele lor. 

La amiaz , m tuşa a f râmat o buc ic  de pâine pe-o frunz  de r s rit , 
a stropit-o cu câteva pic turi de ap  şi s-au aşezat la mas   –  m tuşa cu bucatele 
sale, Cenuşica –  cu ale sale. Dup  care m tuşa a f cut cu şalinca o umbr  
mare, s  le ajung  la amândou , şi s-au culcat. Cenuşica s-a lipit de mâna ei 
cald  şi, trudite amândou , au adormit. 

Din ziua aceea au prins a umbla împreun  la deal. Cenuşica se trezea pe 
la miezul nop ii, când în cas  mai dormea gâsc  cea b trân , visându-şi bobocii 
mari; se furişa încetişor pe lai , pân  în col , unde m tuşa îşi l sa coşul, şi se 
vâra într-însul. Era gata de drum. T cea chitic pân  ieşeau din cas . Abia pe 
drum se ridica în vârful labelor şi-şi desf cea aripile, ca s  vad  cât au mai 
crescut de ieri. Se deprinsese chiar şi cu r uşca ceea din şip. Nu-i f cea nimic, 
şi aceea o l sa în pace. La deal p zea toat  ziua coşul m tuşii şi, cum vedea c  
se d  câte-o vrabie lâng  dânsul, ridica ciocule ul în sus –  mac! mac! mac! – 

de-şi f cuse duşmani toate vr biile de pe dealurile celea. 
Da odat  chiar c  o p ise r u de tot. Şedea şi p zea traista, iar şipul cu 

ap  era culcat ceva mai la o parte. Din cioc l ul cu care era astupat şipul picura 
din când în când câte o pic tur , şi Cenuşica s-a dus s  vad  de n-a putea s -şi 
fac  acolo un iezuşor mic s  se scalde. Pic turile îns  c deau rar  –  r uşca a 
prins a ciupi cioc l ul s  vad  de ce vin pic turile aşa încet şi când s-a uitat la 

coş – nişte dih nii cu coad  se ghemuiser  lâng  dânsul şi începuser  s  road  
din nuiele. Pân  atunci nu mai v zuse şoareci, şi când l-a z rit pe unul ce din i 
are şi cum mai ron ie cu dânşii, a pornit într-un suflet spre bab , ipând 
disperat . 

–  Mac! Mac! Mac! 

Dar n-o putea g si, fiindc  din buim ceal  o luase cu totul în alt  parte. 
Noroc c  m tuşa a auzit-o. A venit la fug , a legat coşul de-o p l rie de r s rit , 
s  nu-l ajung  şoarecii şi, pentru c  Cenuşica p zise bine, i-a netezit puful pe 
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cap şi i-a mai dat câteva f râmituri de pâine, cu toate c  pân  la amiaz  mai era 
mult. 

Era de amu m rişoar  când s-au întors odat  sara şi m tuşa a scos-o din 

coş şi i-a dat drumul în fa a casei. Biata Cenuşic , îngrozit  c  amuş o las  
gâsc  f r  pene, s-a pornit cât o ineau picioarele s  se ascund  în col  dup  
m tur . Pe urm , dup  ce i-a venit inima la loc, s-a i it de dup  m tur , dar, ca 
s  vezi, nu mai era în cas  gâsc  cea mare. O scoase m tuşa afar  cu tot cu 
boboci. 

Sara m tuşa a culcat-o în cuibarul care era amu slobod, dar Cenuşica  
dormea prost, avea visuri urâte şi toat  noaptea ipa prin somn – aşa mai ipa, 
c  dinspre ziu  m tuşa s-a sculat şi a culcat-o cu dânsa. A dormit ea mult şi 
bine, cu capul aşezat pe-o arip , iar când s-a trezit, în cas  era ziu  alb  şi baba 
nu se mai afla al turi. S-a dus şi a l sat-o! 

– Ma-ac! 

Moş Trofim dormea buştean, c ci abia diminea a, când se ducea lumea 
la munc , îi venea lui somnul cela dulce. V zând c  a r mas singur , r uşca a 
umblat prin cas , apoi a ieşit în tind . A g sit lâng  uş  un hârb cu crupe –  îi 
l sase m tuşa de mâncare. A ciupit o frunz  de sfecl , dar i-a retezat numai 

vârful. Ii era urât singur  – n-avea ce p zi, nu era şipul cu ap  ca s -i ciupeasc  
cioc l ul jilav. Tot umblând aşa prin tind , a dat de-o gaur  mic  f cut  în 
perete lâng  prag, ca s  poat  intra şi ieşi motanul când a vrea. S-a i it prin 
gaur  afar  şi a z rit un boboc care ciupea nişte holbur  crescut  pe gard. A 
auzit cum umbla gâsc  prin fa a casei – Cenuşica s-a tupilat şi st  moart . A 
aşteptat pân  bobocul, s turat de holbur , a pornit cu ale lui, leg nându-se leneş 
de pe o parte pe alta. Cenuşica a ieşit repede afar . S-a uitat primprejur - nu-i 

nimeni. Apoi – tot o fug  pân  la gard, a g sit un loc pe sub scânduri şi a ieşit 
la drum. S-a uitat primprejur –  s-o ia 

la deal ori la vale? La deal! Şi, ca s  
nu r t ceasc  drumul, alearg  cât 
alearg , apoi se întoarce cu coada 
înainte – aşa se dumerea mai bine, 
fiindc  se deprinsese a se uita din coş 
mai mult în urm . 

Uite fântâna cu o b ltoac  
al turi, vr jmaş bun  de sc ldat – pe 

aici treceau amândou  diminea a. Pe 
urm , ceva mai departe, dou  lobode 

lungi crescute pe marginea drumului – la dânsele se uita deseori Cenuşica şi 
chibzuia cum s  fie ele la gust. Apoi a z rit pe marginea drumului cele trei 
gr un e de p puşoi c lcate cu ro ile în p mânt, lâng  care totdeauna st tea câte-

o cioar , nec jindu-se s  le scoat  de acolo. Amu lâng  gr un e erau doi cioroi 
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– s-au uitat lung la dânsa, dar Cenuşica s-a pref cut c  nu-i vede. Îi era şi fric , 
şi se temea c-au s-o puie s  fe scoat  din p mânt gr un ele îngropate de ro ile 
carelor. 

Şi tocmai când m tuşa s-a aşezat la mas , aude la spatele ei: 
– Mac! Mac! 

– Cenuşica! Bat -te norocul s  te bat ! Da cum de nu te-ai r t cit? Ştii, 
mi-a p rut r u c  te-am l sat acas  – mi s-o şi f cut, iaca, dor de tine... 

Din toate vorbele acestea Cenuşica n-a în eles nimica. Numai când a 
sim it pe cap palma aspr  a m tuşii, s-a l sat la p mânt, şi - a ascuns c pşorul 
între aripi, de parc  niciodat  n-avusese gât şi sta cu ochii miji i de pl cere.  

Vai, dragostea, ce rost ar avea via a pe lume f r  un pic de dragoste! 
Şi iar au început s  umble amândou  la deal. Numai c  de data asta 

veneau amândou  pe jos, M tuşa înainte, Cenuşica din urm . M tuşa p şea 
t cut , iar Cenuşica speria vr biile, încerca la gust fel de fel de buruieni şi lâng  
fântân  înota oleac . Dac  m tuşa era de amu departe, pornea în urma ei ipând 
disperat : 

– Ma-ac! Ma-ac! 

Sara, când se întorcea, lâng  poart  Cenuşica o ciupea pe m tuşa de fust  
– nu cumva s  uite de dânsa şi s-o lase pe sama gâştelor, c ci o p ise de mai 
multe ori. M tuşa se apleca, o lua sub ioar  şi intrau. Gâştele se repezeau 
nebune în jurul babei, dar Cenuşica nici c -i pas . Deşi era ra , ştia ea destul 
de bine cât poate s ri o gâsc . 

Dar treceau zilele, şi când trec zilele, creşte r s rita, creşte iarba, cresc şi 
r uştele... Pân  a da frigul, bobocii îşi schimbaser  puful în pene, şi de-i chema 

gâsc  la câte-un gr unte, nu mai venea nici unul. Erau de acum mari, erau 
deştep i, tr ia fiecare dup  mintea sa. Crescuse şi Cenuşica. Avea şi ea de amu 
rând de pene pe la creasta aripilor şi pe cap îi r s rise un mo oc mititel – când 
o lua baba în poal  s-o mângâie, îşi ferea capul, nu cumva s-o încurce motocul. 

Într-o bun  zi moş Trofim a zis c  a venit vremea s  se repad  spre Nistru, 
s  vad  ce fac neamurile lui: odat  ce spre Prut au fost, urmau s  se duc  şi 
spre Nistru. Vrând-nevrând, baba s-a g tit de drum, a încuiat uşa, ş-a l sat-o pe 

Cenuşica singur . R uştei îi era urât şi a început s -şi caute de lucru prin cas . 
În tind  a g sit o strachin  cu fasole şi a început a da jos fasolele cu pliscul, de 
parc  le num ra. La fundul farfuriei r m seser  numai câteva fasole, pe care 
Cenuşica nu le putea scoate, când, deodat , prin cr p tura uşii a r s rit un plisc 
lung şi galben. 

– Ss-tt... 

Pesemne, o râdeau c  nu poate scoate fasolele ce-i mai r m seser  în 
strachin . Dar, ce-i pas ? Cine râde de al ii, acera de dânsul râde. M tuşa, când 
ieşea, încuia întotdeauna uşa, şi Cenuşica v zuse în via a ei multe pliscuri 
fioroase, dar nu se temea – gâştele vedeau c  nu pot intra şi, în cele din urm , 
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o l sau în pace. Las, şi-a zis, vor sâsâi cât vor sâsâi, dup  care îşi vor vedea de 
treab . S-a suit cu labele pe marginea str chinii s-o r stoarne, cu tot cu fasolele 
r mase, când deodat  uşa s-a mişcat, au ap rut un cap de gâsc  cu tot cu gât şi 
alte patru în urma ei. O clip  s-au uitat gâsc  la r uşc  şi r uşca la gâsc  – 

mirosea a mare b t lie, a lupt  pe via  şi pe moarte şi deci sl vit fie cel ce cade 
pe câmpul drept ii!... 

S-au repezit piept la piept şi aşa s-au ciocnit, c  au zburat amândou  în 
sus, umplând tinda cu pene albe şi cenuşii. Apoi un gânsac a apucat-o de-o 

arip , Cenuşica l-a ciupit de picior, şi gânsacul i-a dat drumul. Dar n-a dovedit 

s  se întoarc , şi gâsc  cea b trân  de acum hohotea cu câteva pene pe care i 
le smulsese din piept. S-a repezit la dânsa, dar un gânsac i-a s rit în spate, a 
dat-o jos şi într-o clip  în jurul ei şuierau atâtea pliscuri, c , dac  mai ap rea 
unul, n-ar fi g sit pene s  smulg . Se f râma, s rmana, dar nu ştia cum s  scape. 
Şi, deodat , i s-a n z rit fusta cenuşie a m tuşii. 

M tuşa era îns  departe, m tuşa nu venea. S-a opintit Cenuşica, s-a 

smuncit din r sputeri şi a trebuit s  culce patru gâşte, ca s  se scoale în picioare. 
Pe uş  – şi afar , cu gâştele în urma ei. Cenuşica face trei paşi, gâsc  cea 
b trân  doi şi uite amuş, amuş o ajunge. Cenuşica a luat drumul spre r s rit şi 
o inea tot una şi una. A trecut glonte pe lâng  fântâna cu b ltoac , pe lâng  
cele dou  lobode, îng lbenite de amu – ea înainte, gâştele – pe urma ei. Dar – 

fugea, fugea, c ci i se n z rea o fust , îi p rea c  vede cum vine m tuşa cu o 
varg  şi o scoate din gheara neîndupleca ilor s i duşmani. Înc  nici nu ajunsese 
bine la r s rit, când a început a ipa de departe: 

– Ma-ac! Ma-ac! 

Şi aşa se luase cu strig tul, c  a sim it lâng  arip  un plisc. 
– Ma-ac! Ma-ac! 

Ea – înainte, gâştele – din urm  şi n-o sl besc m car mori. 
De câteva ori a trecut r s rita dintr-un cap t în altul, dar m tuşa nu i se 

repede în ajutor. Biata pas re, de unde avea ea s  ştie c  r s rita a început a se 
coace, şi când se coace r s rita, st pânul nu mai vine s-o pr şeasc ; când începe 
a se coace r s rita, st pânii pornesc prin musafirie... 

Sl bit  de puteri, Cenuşica s-a poticnit lâng  un pelin – un cârd întreg de 
gâşte s-a v rsat peste dânsa, umplând p mântul cu pene cenuşii. Peste o clip  
era de amu însângerat , nu mai putea mişca nici aripile, nici pliscul.. Şi-a 

ridicat capul şi a v zut deodat  sus cerul. S-a adunat ghem, cu o s ritur  
s lbatic  s-a rupt din mijlocul gâştelor. Apoi înc  dou  s rituri. Pentru întâia 
dat  şi-a desf cut aripile. Le-a cl tit în v zduh o dat , de dou  ori şi ş-a înfipt 
ca o s geat  în alb strimi. Ajuns  sus, a prins a se roti, l sându-se când pe o 
arip , când pe alta, s-a uitat la gâştele ce r m seser  tr snite cu pene în pliscuri, 
la, nişte gâşte proaste, şi-o fi zis r uşca în cele din urm , dup  care şi-a 

desf cut larg aripile şi s-a topit în zare. 
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Trece vremea, şi când vremea trece, se duc p s rile c l toare, se duce 

toamna, lama a fost crâncen  şi grea – cum mai rar se întâmpl . Om t peste 
om t, ger peste ger. O vreme a z cut la pat moş Trofim şi nu era chip s -l aduci 

înapoi pe lume f r  o zam  bun , apoi se îmboln veşte baba şi iar se taie o 
gâsc . De iernat au iernat ei câine - câineşte, dar cum a venit prim vara, iar e 
pustiu în ograd , nici o pas re de râs, şi iar e trist şi sup rat pe lume moş Trofim 
Zam ... 

Într-o diminea  de 
prim var  moşul a ieşit pe prisp  
s -şi mai înc lzeasc  oasele. A 
stat toat  ziua singur, gândindu-se 

la marea lui singur tate, la marile 
nedrept i ale lumii, şi atât de 
singur şi de p r sit se sim ea, încât 
grozav s-a mai bucurat când, spre 
sar , a scâr âit porti a şi a intrat 
m tuşa. Aducea din p dure nişte 
vreascuri şi un coş cu câteva 
nimicuri. Îmb trânise de tot – f r  
b  nu mai putea merge. S-a oprit lâng  prag – nu-i mai ajung puteri s  intre în 
cas . S-a aşezat pe prisp  s  se hodineasc , a pus al turi coşul şi s-a l sat furat  
de gânduri. Undeva departe, se aud întorcându-se p s rile c l toare. M tuşa 
ridic  atunci capul, pune palma streaşin , dar nu mai vede nimica. Nu le-a 

v zut nici atunci când cârdul a început a se roti deasupra casei lor, nici când s-

au l sat în ograd  nu le-a v zut. Şi deodat  un fâlfâit de aripi, o adiere uşoar  
de vânt. „Ma-ac! Ma-ac!” – şi o ra  mare, frumoas  i s-a aşezat în poale. 
M tuşa speriat , uluit  se uit  la dânsa. Apoi, când ra a a s rit în coş – de data 

asta era mare şi nu mai înc pea – m tuşa şi-a plesnit mâinile deasupra capului 

a mare bucurie. 

– Cenuşica! Bat -te norocul s  te bat ! De-amu ce-am mai tânjit eu dup  
tine! Aiestea i-s neamurile? Vai, ce ra e frumoase i-ai crescut în jurul t u! S -

i fie ele s n toase!  
A luat-o în bra e, a început s-o netezeasc  pe cap cu amândou  mâinile. 

Cenuşica amu era mare şi nu se mai ferea, l-a încâlcit m tuşa tot mo ocul, dar 
st tea r bd toare, înduioşat . 

– S  v  dau nişte f râmituri? î i fi fl mânde de pe drum... Unde-s 

celelalte? 

Celelalte se roteau deasupra casei – erau s lbatice şi se temeau s  se lase 
în ograd . Zburau încet, chemându-şi mama: 

– Ma-ac! Ma-ac! 

– ine-o cu vorba, i-a şoptit moşneagul, pân  scot eu din cas  alicele. 
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B trâna îi d  f râmituri, dar Cenuşica nu le ia. Asculta puii ce zburau pe 
deasupra casei – îi p rea r u de pui, îi p rea r u de m tuş ... 

– Îi mam  de-amu a 

zâmbit m tuşa. S raca 
mam ... 
A mai mângâiat-o o 

dat , apoi a ridicat-o, cu 

mana ei, l sând-o s  se 
întoarc  la pui... 

Când a ieşit 
moşneagul cu alicele, – el 

avea alice, dar n-avea puşc , 
– Cenuşica nu mai era. 

– Ce-ai f cut, m i tu, bab  proast  ce eşti? i s-o l sat prada în poal , o 
aveai în mâinile tale, dintr-o asemenea ra  se putea face o zam  care nu se mai 
afl !!! 

– Dac  nu, a zis m tuşa, c  Cenuşica n-a fost pentru zam . Domnul ne-a 

dat-o pentru îmbucurarea sufletului. 
– Ei şi dup  ce i-ai îmbucurat sufletul, parc  nu puteai face ş-o zam ?! 
– Nu, a zis m tuşa. Din ceea ce bucur  sufletul din aceea zam  nu se face. 
Cenuşica le-a mai ar tat o dat  puilor locul baştinei sale, apoi cârdul a 

luat-o spre apus, topindu-se într-un amurg de prim var . 

 

UNIVERSUL OPEREI 

- Selecta i din textul povestirii cuvintele care sun folosite în 
form  popular  i indica i forma literar  a acestora. 

- Explica i sensul locu iunilor din text: ba ici, ba acolo; 

câine-câine te; piept la piept; să- i caute de lucru. 
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- Indica i sinonimele cuvintelor: asaltă, neamuri, chitic, 
plisc, a ronțăi, omăt, ogradă. 

- Explica i cum s-au format cuvintele: iernat, rățu că, 
buimăceală, primprejur, mări oară. 

- Determina i ce sens are în text cuvântul vânător i încerca i 
s  alc tui i câteva enun uri cu acest cuvânt. 

              
      OBSERVA I! 

- Citi i integral textul i împ r i i-l în fragmente. Povestirea 
con ine o ac iune sau mai multe. Numi i-le. 

- Care sunt evenimentele principale ce prezint  aceste 

ac iuni? 

- Unde i când au loc ac iunile din textul povestirii? 

- Care dintre evenimente considera i c  este cel mai 
semnificativ? De ce? Argumenta i-v  r spunsul. 

- Cum evolueaz  atitudinea lui mo  Trofim fa  de r u c ? 

   

  

 

- Împ r i i textul în fragmente i da i un titlu semnificativ 
pentru fiecare dintre ele. 

- Care sunt modalit ile de exprimare pe care le folose te 
autorul în acest text? 

- Ce elemente are con ine povestirea Vânătorii de rațe cu 

schi ele lui Emil Gârleanu citite de voi anterior? 

- Înscrie i în caiete un dialog din acest text care v-a 

impresionat cel mai mult. 

- Ce rol joac  monologul în textul povestirii? 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Care crede i c  sunt personajele principale în acest text? Dar 

cele secundare? 

- Ce rela ii a i sesizat între personajele povestirii? 

- Care este atitudinea m tu ii fa  de Cenu ica? Motiva i-v  
r spunsul. 

- De ce r u ca este atât de afectuoas  cu m tu a? 

- Ce sentimente v-a trezit finalul povestirii? 
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OBSERVA I! 
- Ce leg tur  exist  între Cenu ica i celelalte personaje ale 

povestirii? 

- De ce mo  Trofim este atât de indiferent fa  de r u c ? 
Cum o trateaz  el la începutul povestirii? Dar în final? 

- Prin ce se deosebe te Cenu ica de celelalte vie uitoare de pe 
lâng  casa b trânilor? 

 

 

 

- Efectua i o mic  caracteristic  a lui mo  Trofim. 

- Care sunt modalit ile prin care este caracterizat  m tu a în 
acest text? Exemplifica i. 

- Ce tr s turi e caracter pute i atribui m tu ii ? Înscrie i în 
caiete câteva enun uri prin care s-o caracteriza i. 

- Cum s-a schimbat via a b trânilor din momentul când în ea 
a ap rut Cenu ica? De ce? 

- Care sunt încerc rile prin care trece Cenu ica? Reciti i 
aceste fragmente. 

 

RE INE I! 
Opera literar  este o lucrare în versuri sau în proz  prin care autorul 

creeaz  un univers imaginar propriu, folosind resursele expresive ale limbii, i 
care treze te în inima cititorului anumite emo ii i sentimente. 

 

Opera literar  în proz  este opera literar  în care ideile, sentimentele 
i gândurile autorului sunt exprimate cu ajutorul personajelor i al ac iunilor. 

 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
Despre opera literar  în proz  putem spune c : 
- autorul este creatorul universului creator; 

- autorul este persoana imaginar  creat  de narator; 
- modurile de expunere este modalitatea folosit  de autor pentru a- i transmite 

mesajul; 

- ac iunea cuprinde desf urarea întâmpl rilor; 
- personajele sunt eroii întâmpl rilor; 
- conflictul apare între personaje, idei, ac iuni. 
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Modurile de expunere în operele literare în proz  sunt: narațiunea, 
descrierea, dialogul. 

 

S  NE REAMINTIM: 
-  Ce ti i despre descriere? 

-  Descrie i portretul colegului de banc . 
-  Ce ti i despre dialog? 

-  Alc tui i un dialog. 
-  Realiza i o mic  nara iune despre o întâmplare din via  care v-a marcat. 

 

RE INE I! 
Subiectul operei literare este constituit din succesiunea faptelor, a 

evenimentelor la care particip  personaje literare caracterizate tocmai prin 
intermediul întâmpl rilor relatate. 

 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
 

Subiectul opere literare: 

- se întâlne te în operele epice i dramatice. 
- are mai multe momente: 

 

I. Expozițiunea sau expoziția (partea introductiv  în care autorul 
prezint  locul, timpul ac iunii i unele dintre personaje); 

II. Intriga (momentul sau faptul important care determin  întreaga 
desf urare a ac iunii); 

III. Desfășurarea acțiunii (partea cea mai întins , care cuprinde 

faptele, întâmpl rile determinate de intrig ); 
IV. Punctul culminant (partea care cuprinde momentul de maxim  

încordare, de intensitate în desf urarea ac iunii); 
V. Deznodământul (ultima parte, care cuprinde sfâr itul ac iunii, al 

evenimentelor). 

NOT :  
Nu toate operele literare au momente ale subiectului în aceast  ordine.  
Unele momente, precum expozițiunea sau deznodământul pot lipsi, 

autorul începând cu intriga sau înl turând deznod mântul pentru a l sa 
cititorului posibilitatea de a- i imagina sfâr itul întâmpl rilor. 
 
 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Comenta i titlul povestirii. De ce crede i c  anume a a se 

întituleaz  ea? 
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- Reciti i din text fragmentele în care se observ  cel mai bine 
comuniunea omului cu natura. În ce const  aceast  
comuniune? Argumenta i-v  r spunsul. 

- Comenta i cuvintele din text: „ Vai dragostea, ce rost ar 

avea viața pe lume fără un pic de dragoste” 

 
 

                                            

Povestea furnicii 

Trei zile a cutreierat culmea dealului – trei zile lungi de var  şi toate trei au fost în 
zadar, c ci de fiecare dat  se întorcea f r  nimic. A patra zi s-a trezit cu toate cete şase 
l bu e amor ite de oboseal  şi poate c  n-ar fi fost r u s  r mâie ziua ceea la furnicar, 
sa-şi mai vie oleac  în fire, dar aşa s-a întâmplat c  nu i-a venit gândul ista în cap. S-a 

sculat dis-de-diminea  şi a pornit-o repejor la deal, c ci, cât îs de mari zilele de var  şi 
cât îs de mici furnicile, dac  nici tor nu prea te ajunge vreme. 

Când s-a ridicat soarele sus de-o suli  pe cer, ea suise şi coborâse de acum mii de 
bolovani, trecuse pe sub câ iva snopi de p puşoi, c  era cât pe ce s -şi dea zilele. Pe la 
amiaz  c zuse chiar într-o gaur  de şobolan şi ce fric  a mai tras — noroc c  nu era 
şobolanul acas . A ieşit repede şi şi-a v zut de drum. Pe urm  a pus-o p catul s  se suie 
pe un bostan şi s-a r t cit — l-a înconjurat de vreo sut  de ori pân  a dat iar de p mânt 
Şi ar mai fi inut-o ea mult  vreme la fugu a, dar în cele din urm  i s-a f cut foame. S-a 

suit pe o r s rit  s  vad  de n-a g si pe marginea p l riei vreo f râmitur  de miez uitat  
de vr bii. Dar, când era de acum bine suit  şi o luase spre p l rie, a b tut deodat  vântul 
şi a dat-o jos — furnica a c zut şi în c dere şi-a scrântit un picioruş. La furnici îns  nu-

i mare pagub , c -i mai r m sese înc  cinci picioare s n toase — a pornit-o dar la fug  
mai departe, c ci trecuse o bun  jum tate din ziua a patra. 

Din r s rit  a dat într-o mirişte şi era vai de via a ei — ame ise tot ocolind tufele 
grâului cosit. Bine a zis cine a zis c  nu-i pe lume lucru mai straşnic decât o furnic  
prins  de ploaie în mirişte. Trebuia îns  s-o treac  cu orice pre  — chiar de ar fi fost s  
r mâie cu un singur picioruş, trebuia s-o treac . Şi furnica a trecut-o. Dup  mirişte a dat 

într-un codru de r s rit  — o frumuse e de 
codru, c - i râdea inima uitându-te la dânsul. 
înal  verde, şi cât vezi în sus tot frunze şi 
frunze — mare lucru s  închizi ochii şi s  laşi 
vântul s  te legene cu tot cu frunz , pân  
a ipeşti. Toat  via a visase ea s  se legene 

m car o clip  pe-o margine de frunz , dar ce 
s -i faci — nevoite... 

Ispita îns  se inea scai de dânsa, c ci în 
drumul ei foşneau mii de frunze, 
şoptind încet, somnoros... în eleapt  
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fiind, atunci când i s-a nimerit în cale o s mân  de mohor, şi-a aruncat-o din 

fug  în spinare. Ştia c  n - are nevoie de s mân a ceea, dar a luat-o ca s  nu 
se poat  uita în sus — prea o ademeneau frunzele. Un mosc laş dormita la 
soare şi v zând-o cum alearg  cu s mân a de mohor în spate, a dat 
dispre uitor din must i. 
— nu-i pe lume leneş mai mare decât mosc laşul şi orice furnic  în locul ei s-

ar fi oprit s -i spuie c  a pieri la toamn  odat  cu muştele. Furnica noastr  îns  
a înghi it-o şi pe asta, v zându-şi de drum... Tot suind şi coborând bulg rii, a 
dat de un plugar ce hodinea pe r zor — arat -mi o furnic  în toat  lumea care 
a trecut pe lâng  plugar şi nu i s^suit pe picioare! Ea îns  nu s-a suit, c ci se 
trecea şi a patra zi — nu mai avea vreme... 

Deodat  a z rit lâng  un cuibar de prepeli  o f râmitur  de miez de 
r s rit  — şi-a adus aminte c  nu mâncase nimic în ziua ceea. A l sat jos 
s mân a de mohor, şi-a zvârlit în spate miezul de r s rit  şi a pornit-o mai 

departe, ciupindu-l din mers. A dovedit s  m nânce numai jum tate — cealalt  
jum tate a l sat-o jos, c ci se luase în urma ei un fercheş — şi nu c -i era tare 

dor de dânsul, dar nu vroia s-o vad  mâncând... Fercheşul i-a dat câteva ocoluri 
şi pe semne c -i pl cuse furnica — a prins a s ri de pe bulg ri jos, ridica câte-

o jum tate de frunz  în spate, cercând în fel şi chip s -i atrag  aten ia... Pe 
semne, era şi frumuşel — furnica îns  n-avea vreme s  se uite la dânsul, c ci 
se sfârşea şi a patra zi — trebuia cu orice pre  s  aduc  ceva la furnicar... în 
cele din urm , fercheşul s-a l sat p gubaş şi a f cut foarte bine, c ci nu mai 
putea c lca cu piciorul scrântit. 

Deodat , trecând pe lâng  un furnicar ad postit la r d cina unei r s rite, a 
v zut cum alergau furnicile şi c rau de zor gr un e scoase afar  la uscat. Pân  
în sar  mai r m sese vreme şi s-a mirat furnica în capul ei: — .Oare ce s  le fi 
venit?' 

îi era îns  oarecum s  se opreasc  
şi s  întrebe nişte furnici necunoscute. 
Acuma nu mai putea alerga, ba şi la 
pas se mişca greu de tot 
— mai avea mult de mers, apoi drumul 

înapoi... „F r  un pic de hodin , şi-a 

zis, nu mai merge.' A prins a alege 

primprejur o r s rit , se suie pe-o 

frunz ; deodat  îns  a v zut cum cern 
şi cad de sus frunze verzi, frunze 
mari... S-a stins lumina cald , vântul a 
prins a macin  gr un e de p mânt de 
pe crestele bulg rilor, iar din sus tot veneau frunze mari. frunze verzi... 

„—Vine ploaia..." 
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De asta şi c ra furnicarul cela gr un ele în untru. Pân  una alta. poate 
g seşte ea m car ceva-ceva... Au trecut pe al turi câteva furnici, care se 
întorceau cu deşertul — veneau într-o goan  nebun , ca s  dovedeasc  la 
furnicar înaintea ploii. Da frunzele tot veneau din sus şi era amarnic greu de 
mers. Trebuiau ocolite, c ci le mâna vântul pe jos şi dac  urcai pe-o frunz , 
vântul te ducea cine ştie unde cu frunz  cu tot. Pe abia când au început s  cad  
primii stropi de ploaie, furnica s-a oprit locului lâng  o coaj  de r s rita. Era 
coaja de cane avea nevoie şi pentru care alergase patru zile, f când atâta amar 
de drum. Furnica a ocolit-o de câteva ori. apoi s-a suit în cov ica ei, cercetând-

o ca nu cumva s  fie cr pat . Era t rc ic , întreag , curat  — o coaj  bun , cu 
alte cuvinte. Şi-a aruncat-o în spate şi a pornit drumul înapoi. 

În sfârşit, aduce şi ea ceva la furnicar. Au s  se adune toate furnicile şi au 
s - o laude — au s-o laude pentru c  a g sit-o, pentru c  a adus-o... Pe urm  au 
s   o aşeze — ştiu ele unde trebuie aşezat  o minune de coaj  ca asta... 

Ploaia se îndesea — din vreme în vreme nimerea câte un strop în coaja de 
r s rit , de-i frângea furnicii tot trupul şi-i vâra picioruşele pe jum tate în 
p mânt Apoi stropii se tot îndeseau, mânându-o la fugu a, şi ea alerga întruna, 
c ci mai avea mult pân  la furnicar — avea de mers toat  noaptea, şi bine ar fi 
fost de-ar fi putut ajunge a doua zi pe la zori. 

Acum pe sub fiecare bulg raş se z rea câte o f râmitur  de p mânt uscat 
— arat -mi o furnic  pe lume care în locul ei nu s-ar fi vârât sub un bulg r s  
aştepte pân  a trece ploaia... Ea îns  nu putea face lucrul acesta—dup  trei zile 
de alerg tur , a g sit o coaj  şi trebuia s-o aduc  repede. 

Trecând pe lâng  furnicarul care îşi c rase din vreme gr un ele în untru, a 
z rit câteva g urele l sate neastupate pentru cei care mai întârziaser  pe 
undeva. Poate s-ar fi g sit şi pentru dânsa vreun locuşor. dar îi era oarecum s  
intre — cum s  te vâri tu ud , cu coaja în spate, la nişte furnici necunoscute?... 

Ploaia r zmuiase coaja de r s rit , c  nu era nici un chip s-o ii în l bu e 
— aluneca la fiecare pas. Şi nu era mare greutate s-o ridici iar de jos, numai 

c , ridicând-o, se lipea de coaj  câte-o f râm  de p mânt şi se f cea grea. de 
parc  ducea o fasole în spate. Avea îns  mare nevoie de dânsa—o c utase patru 
zile, şi furnica o ducea cuminte, abia mai z rind drumul de oboseal . Odat , 
ridicând din nou coaja ce-i c zuse, l-a z rit pe fercheş— se întorcea la 
furnicarul lui... Nenorocit, plin de glod. venea cu deşertul, abia târându-şi 
picioarele din urm . 

„— Vai de steaua lui, s-a gândit furnica. Iaca aşa po i s - i legi capul cu un 
netrebnic, şi pe urma o via a întreag  nu po i sc pa de dânsul..." 

Deodat  s-a oprit locului — a l sat coaja jos şi s-a uitat primprejur plin  
de groaz . Miriştea... Cum de uitase! Ei, la urma urmei, poate a trece-o 

cumva... Dar de abia a dovedit s  intre într-însa, c  s-a şi f cut noapte. Ploaia 
nu contenea. Biata furnic  la fiece pas se pocnea cu coaja de r d cina vreunui 
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pai. Apoi prindea s  şi-o caute pe jos — mai face un pas şi iar se ciocneşte de 
un pai şi iar îşi caut  coaja prin întuneric. Totuşi amarnic deştept a fost cel de-

a spus pentru întâia oar  c  nu-i pe lume lucru mai grozav decât o furnic  prins  
de ploaie pe mirişte şi, mai ales, noaptea... 

Furnica îns  se liniştea cu gândul c  ploaia, uite, cum a sta, coaja s-a mai 

zbici, s-a face mai uşoar , şi te pomeneşti, pe la miezul nop ii, c  ajunge acas . 
Şi tot mergea, tr gând cu greu l bu ele prin glod, sc pând coaja la fiece pas. 
c utând-o prin întuneric şi zicându-şi întruna: 

— S  ştii c  ploaia a început a conteni... 
Mare-i n dejdea, rând nu r mâne decât una singur ... Nu ştiu pentru ce i-a 

trebuit furnicii coaja ceea de r s rit  şi ce-a avut de gând s  fac  dintr-însa. 
Nici m car nu ştiu de a dovedit s-o duc  la furnicar, c ci ploaia a turnat toat  
noaptea. Poate a ajuns furnica acas , poate s-a pierdut undeva în mijlocul 
miriştii. Oricum îns , chiar dac  s-a pierdut, avuse şi ea în via  o mic  poveste 

a ei — vras zic , tr ise. 
 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

OBSERVA I! 
- Relata i într-un mic rezumat „mica povestioar ” a furnicii. Ce v-a 

impresionat cel mai mult în acest text? 

- Reciti i selectiv fragmentele care v-au impresionat cel mai mult i nota i în 
caiete cuvintele care sugereaz  c  furnica tr ie te în universul s u 
propriu(univers de dimensiuni reduse). 

- G si i în text aspectele imaginate de scriitor care nu pot fi reale. 
- Observa i i comenta i cum se schimb  viziunea furnicii în timpul c l toriei 

f cute. 
- Care sunt lucrurile, obiectele care o impresioneaz  cel mai mult pe furnic ? 

 

 

       

 

- Selecta i din text aspectele prin care lumea furnicilor este 
asem nat  de autor cu universul în care tr ie te omul. 

- Identifica i semnele prin care se sugereaz  c  furnica ar avea 
caracteristicile unei persoane. 

- Ar ta i ce fapte atribuite furnicii pun în eviden  un 
comportament apropiat de cel omenesc. 

- Selecta i în caiete cuvintele i expresiile de limb  vorbit . 
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- G si i verbele care denumesc ac iunile furnicii. La ce timp 
sunt majoritatea dintre ele? De ce? 

      

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Care dintre elementele imaginate de scriitor în aceast  

povestire vi s-au p rut cele mai interesante? Prin ce v-au 

impresionat aceste elemente? 

- Încerca i s  realiza i un portret al personajului principal din 
acest text, sco ând în eviden  tr s turile care v-au 

impresionat cel mai mult/ 

- Ce secven e din povestirea citit  v  fac s  tr i i anumite 
sentimente în raport cu personajul dat? 

- Ce crede i c  se va întâmpla cu furnica mai departe? A i 
continua povestea? 

- Discuta i în echipe episoadele care v-au pl cut cel mai mult, 
motivându-v  alegerea. 

 

 

 

- Citi i individual i alte povestiri din crea ia lui Ion Dru  în 
care autorul personific  „vie uitoare care nu cuvânt ” (ex. 
„Balada celor cinci motăna i”). 

- C uta i în enciclopedii diverse curiozit i despre via a 
furnicilor. Împ rt i i-le colegilor de clas . 

- Ar ta i printr-un desen drumul parcurs de furnic . 
 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
 

Realiza i o mic  povestioar  despre o „fiin  necuvânt toare” prin care s  
demonstra i cât de apropiate ne sunt nou , oamenilor, aceste viet i. 
 

 

Sarcină alternativă 
 

 Redacta i rezumatul unui text citit mai sus, respectând paşii de 
elaborare a acestuia: 
 

 alc tuirea rezumatului; 

 relatarea întâmpl rilor; 
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 eliminarea detaliilor; 

 transformarea dialogului în nara iune; 
 înlocuirea expresiilor şi a locu iunilor cu echivalentele lor; 
 omiterea figurilor de stil; 

 respectarea limitei de spa iu; 
 aranjarea textului în pagin ; 
 corectitudinea scrierii. 

 

Teste de evaluare 
 

1.Schi a Căprioara este scris  de: 
a. Ion Dru  

b. Mihail Sadoveanu; 

c. Emil Gârleanu. 
 

2. În povestirea Puiul de Ioan Alexandru Br tescu-Voineşti este 
descris  o: 
 a. prepeli ; 
 b. o ciocârlie; 
       c. o pup z . 
 

4. Cum se numeşte opera în care sunt descrise peripe iile unei insecte: 
a. Gândăcelul; 
b. Vânătorii de raţe; 
c. Povestea furnicii. 

 

5. Povestirea este o specie a genului: 

a. liric; 

b. dramatic; 

c. epic. 
 

6. Nara iunea este: 

a. o figur  de stil; 
b. un mod de expunere; 

c. un gen literar. 
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GRIGORE VIERU 

(1935 - 2009) 
 

„Cuvântul lui Grigore Vieru e sensibil i 
sonor, fiindcă e limpede i pur, ca i 
sufletul său”.   George Meniuc                                    

 

Grigore Vieru s-a n scut la 13 februarie 
1935 în satul Pererâta, raionul Briceni, 

Moldova. A început s  scrie versuri fiind elev. 
Debuteaz  în 1957 cu volumul de poezii pentru 
copii Alarma. În timpul vie ii a publicat peste 30 
de c r i de versuri pentru copii i adul i. De o 
mare popularitate s-a bucurat în rândul copiilor 

abecedarul lui Gr. Vieru Albinuța: cartea pre colarului (1994). Opera lui 

poetic  este cunoscut  i apreciat  ast zi în mai multe ri din lume. 
Pentru merite deosebite în dezvoltarea culturii i literaturii i-au fost 

decernate distinc ii de stat  i titlurile de Maestru Emerit al Artei i Scriitor al 
Poporului din Republica Moldova. În 1993 a fost ales membru corespondent al 
Academiei Române. 

S-a stins din via  la 18 ianuarie 2009, în urma unui accident rutier. 
 

  Cântec de leag n pentru mama 

Dormi-adormi, m icu  drag ,  
Dorm nepo ii t i de frag , 
Dorm şi blidele sp late, 
Dorm şi rufele curate; 
Dorm trudite-a sc rii trepte 

Lâng  cuibul meu de pietre,  
Doarme-n tihn  greieraşu-n 

Clopo elul de la uş ; 
Doarme casa ta b trân ,  
Doarme via sub rân . 
Dormi! Prin vis, pe val de mare 

S  te vezi copil  mare, 
Lâng -un ciob şi o cordic  

S  te vezi copil  mic . 
S  te vezi şi mai nainte: 
Când erai cum nu ii minte. 
Dormi, m icu a mea albit , 
Dormi, m icu a mea iubit ! 
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UNIVERSUL OPEREI 

 

 

 

 

- Explica i sensul din text al cuvintelor: fragă, trudite, 
ciob,cordică. Alc tui i câteva enun uri cu aceste cuvinte. 

- Identifica i cuvintele care se repet  în aceast  poezie i 
explica i-le sensul. De ce crede i c  poetul le repet ? 

- Selecta i din textul poeziei cuvintele care sunt folosite de 

poet în forma lor popular . 
- Explica i cum s-au format cuvintele: măicuță, greiera ul, 

clopoțelul. De ce autorul le folose te în această formă? 

        

EXPRIMA I-V  P REREA! 
                            Care este semnifica ia sintagmei „cântec de leagăn pentru 

mama”? De ce crede i c  anume a a i-a intitulat autorul 

poezia? 

- Ce imagini predomin  în aceast  poezie? Exemplifica i cu 
versurile potrivite. 

- Ce element din poezie determin  atitudinea eroului liric fa  
de fiin a iubit ? Motiva i-v  r spunsul. 

- Care este îndemnul pe care îl aduce poetul m icu ei? De ce? 

OBSERVA I! 
 

- Selecta i din texte elementele care redau dragostea poetului 
pentru mam . 

- Prin ce se face sim it  în poezie prezen a eului liric? 
Comenta i din acest punct de vedere ultimele versuri din 
poezie. 

- Ce sugereaz  substantivele diminutive din textul poeziei? 

- Care este rolul verbului a dormi în aceast  poezie? 

 

RE INE I! 
 

 Opera liric  este opera literar  în care sunt exprimate în mod direct 
idei, sentimente i emo ii ale autorului.  
 Eroul liric î i exprim  direct gândurile i sentimentele, f r  a apela la 
ac iuni,întâmpl ri i personaje. 
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OBSERVA I! 

- Cum î i exprim  poetul sentimentele ce le are fa  de fiin a 
drag ? 

- Ce modalit i de exprimare sunt folosite în aceast  poezie? 

- Cine i cum î i exprim  sentimentele în textul de mai sus? 

- Identifica i câteva figuri e stil cunoscute de voi. 
 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

 

 

- Citi i expresiv textul poeziei. 
- Determina i motivul central al acestei poezii. 
- Ce sugereaz  adresarea din primul vers? 

- Care este îndemnul poetului pentru mama? 

- Ce semnific  cuvintele: nepoții, blidele, rufele, treptele? 

- Determina i rima în aceast  poezie. 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- De ce autorul repet  verbul a dormi  mai multe ori? 

- De ce autorul repet  verbul a dormi  mai multe ori? Motiva i-v  
r spunsul. 

- Ce semnific  verbele la modul conjunctiv ? 

- Ce sugereaz  îndemnul „Dormi-adormi”? 

- Care sunt sentimentele ce v-a trezit aceast  poezie? Argumenta i-v  
r spunsul. 

- Selecta i în caiete cuvintele care ar face o caracteristic  a mamei. 
 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
- Care ar fi îndemnul vostru pentru cea mai scump  fiin -

mama? 

- Realiza i un text în care s  demonstra i c „ mama este 
icoana sufletului” nostru. 

- Încerca i s  compune i i voi mici poezioare dedicate 
mamei. 
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GEORGE CO BUC 

(1866-1918) 

 

„Co buc înseamnă cea mai pură victorie 
literară, înseamnă poezia însă i.” 

                                           Liviu Rebreanu 

 

George Co buc a tr it între anii 1866-

1918. 

 El s-a n scut în satul Hordou (azi 
George Co buc) într-o familie de intelectuali. 

 A debutat cu volumul de poezii Balade 

i idile în anul 1839 . Volumul Fire de tort din 

care face parte i poezia Mama este inspirat din via a satului ardelenesc.  
 Poezia Mama este una dintre cele mai frumoase poezii ale lui George 

Co buc. 
 Sentimentele de dragoste i dor nem rginit al mamei pentru fiul plecat 

departe... 

A fost un poet i traduc tor român din Transilvania, membru titular al 
Academiei Române din anul 1916. 

Mama 

 

În vaduri ape repezi curg 

 i vuiet dau în cale, 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iar plopi în umedul amurg 

 Doinesc eterna jale. 

 Pe malul apei se-mpletesc 
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C r ri ce duc la moar  

 Acolo, mam , te z resc 

 Pe tine-ntr-o c scioar . 
 

 Tu torci. Pe vatra veche ard, 

 Pocnind din vreme-n vreme, 

 Trei vreascuri rupte dintr-un gard. 

 Iar flac ra lor geme: 
 Clipe te-abia din când în când 

 Cu stingerea-n b taie, 
 Lumini cu umbre-amestecând 

 Prin col uri de odaie. 
 

 Cu tine dou  fete stau 

 i torc în rând cu tine; 
 Sunt înc  mici i tat  n-au 

 i George nu mai vine. 
 Un basm cu pajuri i cu 
zmei 

 Începe-acum o fat , 
 Tu taci -ascul i povestea ei 
 i stai îngândurat . 
 

 i firul t u se rupe des, 
 C ci gânduri te fr mânt . 
 Spui oapte f r  de-n eles, 
 i ochii t i stau int . 
 Scapi fusul jos; nimic nu zici 

 Când fusul se desfir ... 
 Te ui i la el i nu-l ridici, 

 i fetele se mir . 
 

 ...O, nu! Nu-i drept s  te-ndoie ti! 
 La geam tu sari deodat , 
 Prin noapte-afar  lung prive ti 
 Ce vezi? întreab-o fat . 
 Nimic... Mi s-a p rut a a! 
 i jalea te r pune, 
 i fiecare vorb -a ta 

 E plâns de-ngrop ciune. 
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 Într-un târziu, neridicând 

 De jos a ta privire: 

 Eu simt c  voi muri-n curând, 
 C  nu-mi mai sunt în fire... 
 Mai tiu i eu la ce gândeam? 

 Ave i i voi un frate... 
 Mi s-a p rut c-aud la geam 

 Cu degetul cum bate. 

 Dar n-a fost el!... S -l v d venind, 
 A  mai tr i o via . 
 E dus, i voi muri dorind 

 S -l v d o dat -n fa . 
 A a vrea poate Dumnezeu, 
 A a mi-e datul sor ii, 
 S  n-am eu pe b iatul meu 

 La cap, în ceasul mor ii! 
 

 Afar -i vânt i e-nnorat, 

 i noaptea e târzie; 
 Copilele i s-au culcat 

 Tu, inim  pustie, 

 Stai tot la vatr -ncet plângând: 
 E dus i nu mai vine! 
 -adormi târziu cu mine-n gând 

 Ca s  visezi de mine! 
 

UNIVERSUL OPEREI 

 

 

 

- Identifica i în textul poeziei cuvintele ce apar in câmpului 
lexical al substantivelor casă i sat. 

- Explica i, cu ajutorul dic ionarului cuvintele:vaduri, 

doinesc, amurg, sorții. Alc tui i câteva enun uri cu aceste 
cuvinte. 

- Explica i cum s-au format cuvintele: căscioară, 
îngândurată, îngropăciune, neridicând. 

- Care este sensul cuvântului vatră din textul poeziei date? Ce 

sensuri mai poate avea acest cuvânt? Alc tui i câteva 
enun uri cu el. 
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EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Citi i expresiv prima strof  a poeziei. Identifica i elementele 

de descriere din aceste versuri. De e crede i c  poetul 
recurge anume la descriere? 

- Identifica i verbele din textul poeziei. La ce timp sunt aceste 

verbe? De ce crede i c  autorul le utilizeaz  anume în 
aceast  form ? 

- Care sunt emo iile i sentimentele de care este st pânit  
mama? 

- Explica i semnifica ia urm toarelor versuri: „ i firul tău se 
rupe des,/Căci gânduri te frământă…” 

- Extrage i din textul poeziei cuvintele care o caracterizeaz  
pe b trâna mam . 

 

OBSERVA I! 
- Care sunt modurile de expunere folosite de George Co buc 

în aceast  poezie? 

- Prin ce se deosebe te aceast  poezie de cea a lui Grigore 
Vieru? Dar care sunt motivele comune? 

- Exprima i prin cuvinte proprii starea sufleteasc  a mamei. 
Argumenta i-v  r spunsul. 

- Identifica i în text cuvintele care se refer  la starea de 
a teptare a b trânei mame. 

 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Care sunt imaginile din textul poeziei care redau starea 

emo ional  a eroului liric? 

- Care sunt modurile de realizare a portretului mamei? 

- Ce element de realizare artistic  vi se pare cel mai 
conving tor în redarea portretului mamei? 

- Cum este structurat  aceast  poezie? 

 

 

 

 

- Ce elemente ale portretului sunt predominante în descrierea 
mamei efectuat  de poet: cele fizice sau cele morale? 
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- G si i câteva cuvinte care ar putea reda impresia general  
despre personajul portretizat. 

- Înscrie i în caiete detaliile portretului analizat: aspecte 

morale, aspecte fizice, comportament. 

- Ce semnifica ie are descrierea naturii în aceast  poezie? În 
ce culori vi se pare prezentat  natura? 

 

OBSERVA I! 
- Identifica i imaginile vizuale i auditive din textul dat. Care este rolul 

acestor imagini? Argumenta i-v  r spunsul. 
- De ce poetul folose te imagini arhaice ale satului românesc? Care este 

rolul acestor imagini? 

- Cum este descris peisajul rural din aceast  poezie? 

- Ce figuri de stil cunoscute de voi predomin  în text? Identifica i-le i 
înscrie i-le în caiete. 

 

FOLOSI I-V  IMAGINA IA! 
- Ce imagini din poezia citit  v-au impresionat cel mai mult? De ce? 

- Explica i versurile „…Să-l văd venind, /A  mai trăi o viață…”. 
- Realiza i un text în care s  v  exprima i opiniile voastre despre 

rela iile dintre p rin i i copii. 
 

 

DUMITRU MATCOVSCHI 

(1939) 

 

      „Dumitru Matcovschi î i propune 
să intoneze „o cântare a pătimirii 
noastre” 

în versuri accentuat folclorice… peste 

care se revarsă lacrima unui colț de țară 

românească înstrăinat…” 

                         Mihai Cimpoi 

 

Poetul, dramaturgul, prozatorul i 
publicistul Dumitru Matcovschi s-a 

n scut la 20 octombrie 1939 în satul 
Vadul-Ra cov, jude ul Soroca, Moldova.  
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 Este membru titular al Academiei de tiin e din Moldova, laureat al mai 
multor premii literare. 

A publicat peste 20 de volume de versuri, proz  i piese de teatru, dintre 
care amintim c r ile  de poezii: Maci în rouă (1963), Graiul (1974), Vad 

(1998), Să mai iube ti (2003),  Aici, departe (2004) precum i romanele Duda 

(1973),  Focul din vatră (1982), Roman teatral (1984). În opera sa scriitorul 
abordeaz  cu mult talent i m iestrie artistic  cele mai diverse teme legate de 
via a omului i de sufletul lui. 

 

    Mama 

 

Palma ta ne-a mângâiat, 
Vorba ta ne-a leg nat, 
Am crescut cu al i copii de-o seam  

Lâng  pomul cel rotat, 
Lâng  spicul cel bogat, 
Lâng  pragul casei noastre, mam . 
 

Am fost buni, i r i am fost, 
Tu ne-ai c utat un rost, 
Cu pove e plânse în n fram  

Tu ne-ai înv at un grai,  
Tu ne-ai d ruit un plai, 

i-am plecat cu el în lume, mam . 
 

Patru z ri am colindat, 
Le-am trecut în lung i-n lat, 

Drumurile  i acum ne cheam . 
Tu ne-ai a teptat mereu, 
Am venit când ne-a fost greu, 

Te-am g sit înc run it , mam . 
 

Ploile sunt azi de dor, 

Ar i ele de ogor, 
Nop ile sunt clopote de-aram . 
Toamnele te-au ve tejit, 
Iernile te-au troienit, 

Ca pe-o floare din gr din , mam . 
 

UNIVERSUL OPEREI 

OBSERVA I! 
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- Cum este limbajul folosit de autor în aceast  poezie? 

- Identifica i cuvintele care v  sunt mai pu in cunoscute i explicate-le cu 

ajutorul dic ionarului. 
- G si i câteva sinonime pentru cuvintele: povețe, grai, pomul, încărunțită. 
- Alc tui i câteva enun uri în care s  folosi i cuvintele: vorba, povețe, zări, 
a troieni. 

 

 

 

- Citi i expresiv textul poeziei, respectând semnele de 
punctua ie utilizate de poet. 

- Explica i cum este structurat  poezia. Din câte strofe este 
alc tuit ? 

- Câte versuri con ine fiecare strof  a poeziei? Cum se 
nume te astfel de strof ? 

- Stabili i rima i m sura versurilor în aceast  poezie. 
 

OBSERVA I! 
- Ce figuri de stil întâlnim în poezie. Identifica i-le i înscrie i 

câteva dintre ele în caiete? 

- Care dintre figurile de stil cunoscute de voi este utilizat  cel 
mai des în poezie? 

Selecta i în caiete verbele din textul citit i observa i la ce 
timp sunt ele . De ce crede i c  autorul folose te anume acest 

timp? 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- În ce mod î i exprim  în aceast  poezie gândurile, emo iile 

i sentimentele? Cum se nume te acest erou? 

- Demonstra i c  textul citit de voi este o oper  liric . 
- Cum î i exprim  eroul liric sentimentele fa  de mama? 

- Indica i cuvintele care arat  unde i când se desf oar  
ac iunile descrise. 

 

AMINTI I-V ! 
Opera liric  este opera literar  în care sunt exprimate în mod direct 

ideile, gândurile, sentimentele i convingerile autorului. 
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Eroul liric î i exprim  în mod direct gândurile, emo iile, sentimentele i 
convingerile. 

 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

OBSERVA I! 
1. Reciti i expresiv poezia i observa i cu ce cuvântîncheie poetul fiecare 

str f . De ce? Argumenta i-v  r spunsul. 
2. Cum î i exprim  autorul sentimentele fa  de fiin a drag ? Selecta i în 

caiete câteva cuvinte care demonstreaz  dragostea lui pentru mama. 
3. Ce figure de stil cunoscute de voi predomin  în poezie? Înscrie i-le în 

caiete. 

4. Ce semnific  cuvântul „pragul”din prima strof ? Argumenta i-v  
r spunsul. Alc tui i câteva enun uri cu acest cuvânt. 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Identifica i persoana verbelor din text i explicate ce sugereaz  aceste 

verbe. 

- Cum se autocaracterizea  eroul liric? Selecta i în caiete aceste expresii. 
- Ce semnnifica i au expresiile: „ne-ai căutat un rost”. „ne-ai învățat un 

grai„, „povețe plânse în năframe”. Explica ile i argumenta i-v  
r spunsul. 

- Cum crede i ce etape din via a eroului liric sunt prezentate în aceast  
poezie? Identifica i-le. 

 

 

 

 

- Cum este prezentat în poezie portretul mamei? 

- Identifica i modalit ile de exprimare în text? Citi i expresiv versurile 
respective.  

- Ce idei sugereaz  versurile din strofa a doua? 

- Ce anotimpuri aminte te autorul în poezie? Care este semnifica ia lor? 

- Selecta i în caiete personific rile din textul poeziei i alc tui i cu ele 
câteva enun uri. 
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- Citi i i alte poezii din literatura român  i cea universal în 
care este redat chipul mamei. Efectua i ocompara ie între 
aele poezii i cea a lui Dumitru Matcovschi. 

- Realiza i o compunere în care s  reda i chipul mamei 
voastre. 

 

 

NICOLAE DABIJA 

(1948) 

 

„ Virtuțile…poeziei lui Nicolae 
Dabija vin să sporească prestigiul 
omului de artă, dedat cu trup i suflet 
înaltei sale meniri.„ 

               Mihail Dolgan 
    

Nicolae Dabija s-a n scut la 15 iulie 
1948 în satul Bi cotari din raionul Cimi lia, 
Moldova. Poet, publicist, traduc tor, eseist, el a 
publicat circa 30 de c r i, o parte a lor fiind 
men ionate cu premii literare.  Amintim 
volumele de versuri Zugravul anonim (1985), 

Lacrima care vede (1994), Cerul lăuntric (1998), Doruri interzise (2003), 

Fulger înrourat  (2005). Poeziile lui N. Dabija au fost traduse în limbile rus , 
ucrainean , englez , italian . 

În versurile sale poetul cânt  dragostea pentru ba tin  i limba matern , 
omul simplu, cu durerile, necazurile  i bucuriile lui zilnice. 

 

Cât tr im 

Cât tr im pe-acest p mânt 
Mai avem un lucru sfânt: 

O câmpie, un sat natal, 
O clopotni  pe deal. 

 

Cât avem o ar  sfânt  

Şi un nai, care mai cânt , 
Cât p rin ii vii ne sânt – 

Mai exist  ceva sfânt. 



165 

 

 

Cât p durile ne dor 
Şi avem un viitor, 

Cât trecutu-l inem minte – 

Mai exist  lucruri sfinte. 
 

 

Cât Luceaf rul r sare 

Şi în cer e s rb toare, 
Şi e pace pe p mânt –  

Mai exist  ceva sfânt. 

 

Cât avem un sat, departe, 
Şi un grai ce n-are moarte,  

Cât ai cui zice „p rinte” –  

Mai exist  lucruri sfinte. 
 

 Cât durea-ne-vor izvoare 

 Ori un cântec ce dispare, 
 Cât mai avem ceva sfânt – 

 Vom tr i pe-acest p mânt. 
 

UNIVERSUL OPEREI 
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- Ce semnifica ie are în aceast  poezie cuvântul „cât”? 

Încerca i s  g si i câteva expresii sinonime pentru acest 

cuvânt. 
- Indica i sinonimele potrivite pentru cuvintele: câmpie, 

țară, grai, deal, există. 
- G si i echivalentul potrivit pentru expresiile „ținem 

minte”, „n-are moarte”. Alc tui i câteva enun uri cu 
aceste expresii. 

- G si i antonime pentru cuvintele din text: deal, vii, 

trecutul, răsare. 
moarte, dispare. 

 

MODALIT I DE STRUCTURARE A POEZIEI 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Citi i expresiv poezia i identifica i lucrurile pe care 

poetul le consider  sfinte. 
- Care este rolul lor în poezie? Argumenta i-v  r spunsul. 
- Care este semnifica ia cuvântului sfânt? De ce crede i c  

poetul îl repet  de mai multe ori? 

- Ce idei sugereaz  cuvintele mai există? Argumenta i-v  
r spunsul. 

 

 

 

 

- Înscrie i în caietele voastre cuvintele care indic  
lucrurile considerate de poet sfinte.  

- Ce sunt aceste cuvinte ca parte de vorbire? Dar ca parte 

de propozi ie? 

- Alc tui i cu aceste cuvinte câteva enun uri în care s  le 
p stra i sensul din poezie. 

- Aminti i-v  ce este repeti ia i identifica i repeti iile din 
textul poeziei. 

 

RE INE I! 
Enumera ia este figura de stil care const  în în irarea unor termeni, 
argumente, aspecte, fapte, lucruri care se refer  la aceea i împrejurare sau 
tem  i duce la amplificarea ideii exprimate. 
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Exemplu:  „ În trecut era iubire, erau raze, era trai…” ( Al. Macedonschi, 
Noapte de februarie). 

 

 

OBSERVA I! 
- Cum sunt aranjate p r ile de propozi ie în urm toarele 

versuri: „Cât părinții vii ne sânt-/Mai există ceva 
sfânt./Cât trecutul ținem minte-/ mai există lucruri 
sfinte. Este respectat  topica lor ? 

- Aranja i-le în ordinea lor obi nuit . 
- Identifica i în poezie i alte versuri cu astfel de topic . 

 

RE INE I! 
Inversiunea este figura de stil care const  în abaterea de la topica 

propozi iei cu scopul de a scoate în eviden  profunzimea ideilor i a 
sentimentelor sau de a sublima anumite însu iri ale personajelor. 

 

Exemple: 

„A noastre inimi î i jurau/Credință pe toți vecii…” 

     (Mihai Eminescu, Când amintirile…) 

„Jelui-m-a  i n-am cui/Jelui-m-a  codrului… 

      (Folclorul românesc) 
 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Cu ce scop folose te poetul inversiunile în poezia citit  de 

voi? 

- Selecta i toate inversiunile din text i înscrie i-le în caiete. 
Aranja i-le în ordinea lor obi nuit . Ce-a i observat? 

- Ce s-ar schimba în poezie dac  am l sa aceste p r i de 
propozi ie în ordinea lor obi nuit ? 

- Alc tui i câteva enun uri cu aceste inversiuni. 
 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Ce sentimente ale autorului desprindem din con inutul 

acestei poezii? 

- Exprima i prin cuvinte proprii starea sufleteasc  a eroului 
liric. 
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- Explica i semnifica iile expresiilor care v-a impresionat cel 

mai mult i motiva i-v  r spunsul. Alc tui i câteva enun uri 
cu aceste expresii. 

- Extrage i din poezie cuvintele care semnific  ceva sfânt. 
- Ce impresie de ansamblu desprindem din aceast  poezie? 

 

 

 

 
 

- Identifica i în poezie figurile de stil cunoscute de voi i 
explica i-le. 

- Care este mesajul principal al acestei poezii? Ce alte idei 

desprindem din textul poeziei? 

- Ce semnifica ie au versurile: „Cât mai avem ceva sfânt/Vom 
trăi pe-acest pământ.”? Argumenta i-v  r spunsul. 

- Determina i rima, ritmul i m sura versurilor în aceast  
poezie. 

- Ce figuri de stil sunt dominante în poezia lui Nicolae 
Dabija”Cât trăim”? 

 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
- Înscrie i într-un tabel lucrurile pe care poetul le consider  sfinte i 

încerca i s  le g si i un determinativ. 
- Citi i i alte poezii care au un mesaj comun cu poezia lui Nicolae Dabija 

i efectua i o compara ie între ele. 
- Realiza i o compunere-ra ionament pe tema: „ Cât mai avem ceva sfânt, 

vom tr i pe-acest p mânt”. 
- Reda i printr-un desen imaginile din poezie care v-au impresionat cel mai 

mult. 
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MIHAI EMINESCU 

(1850-1889) 

 

„Literatura română are mulți 
poeți, dar numai Eminescu este poetul 
național, etalonul de platină al 
con tiinței colective, proiecția sa în 
absolut.” 

       Ana Blandiana 

 

Mihai Eminescu s-a n scut la 15 
ianuarie 1850 la Boto ani, în familia 
c minarului Gheorghe Eminovici. Ipote tii, 
satul unde i-a petrecut copil ria, este locul 
mirific care l-a dezmierdat i l-a fermecat cu 

oapta p durilor i susurul izvoarelor, cu 
pove tile b trânului p durar i frumuse ea angelic  a fiicei acestuia - Ilenu a. 
Între anii 1858 -1860 înva  la coala primar  din Cern u i, iar între anii 1860 
– 1863 este elev la Liceul german din acela i ora . La Cern u i are ansa unui 
profesor de limb  român  cu o cultur  profund  –Aron Pumnul, pe care l-a avut 

ca exemplu de urmat întreaga-i via . Primele poezii le-a scris tot la Cern u i.  
Este cel mai mare poet român din toate timpurile, descriind în versurile 

sale natura frumoas  a locurilor natale, momente din istoria zbuciumat  a 
poporului român i cântând sentimentele cele mai profunde de care este 
st pânit omul. Capodopera sa, poemul Luceafărul, a fost tradus în mai multe 
limbi de circula ie mondial .  

Mihai Eminescu s-a stins din via  la 15 iunie 1889 i a fost 
înmormântat în cimitirul Belu din Bucure ti. Opera lui este ve nic  i va exista  
cât timp se va vorbi  române te pe acest p mânt. 

 

 

Fream t de codru 

Tres rind scânteie lacul 
 i se leag n  sub soare; 
 Eu, privindu-l din p dure, 
 Las aleanul s  m  fure 

 i ascult de la r coare 

                        Pitpalacul. 

 

 Din izvoare i din gârle 

 Apa sun  somnoroas ; 
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 Unde soarele p trunde 

 Pintre ramuri a ei unde, 

 Ea în valuri sperioase 

                        Se azvârle. 
 

 Cucul cânt , mierle, presuri - 

 Cine tie s  le-asculte? 

 Ale pas rilor neamuri 
 Ciripesc pitite-n ramuri 

 i vorbesc cu-atât de multe 

                        În elesuri. 
 

 Cucu-ntreab : - „Unde-i sora 

 Viselor noastre de var ? 

 Ml dioas  i iubit , 
 Cu privirea ostenit , 
 Ca o zân  s  r sar  

                        Tuturora.” 

 

 Teiul vechi un ram întins-a, 

 Ea s  poat  s -l îndoaie, 
 Ramul tân r vânt s - i deie 

 i de bra e-n sus s-o ieie, 

 Iar  florile s  ploaie 

                        Peste dânsa. 
 

 Se întreab  trist izvorul 
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 – „Unde mi-i cr iasa oare? 

 P rul moale despletindu- i, 
 Fa a-n apa mea privindu- i, 
 S  m-ating  vis toare 

                        Cu piciorul?” 

 

 Am r spuns: - „P dure drag , 
 Eu nu vine, nu mai vine! 

 Singuri, voi, stejari, r mâne i 
 De visa i la ochii vine i, 
 Ce lucir  pentru mine 

                        Vara-ntreag .” 

 

 Ce frumos era în crânguri, 
 Când cu ea m-am prins tovar ! 
 O poveste încântat  

 Care azi e-ntunecat ... 
 De-unde e ti, revino iar i, 
                        S  fim singuri. 

 

UNIVERSUL OPEREI 

Elemente de vocabular 

 

 

 

- Explica i cum s-au format urm toarele cuvinte folosite în text: 
somnoroasă,mlădioasă, despletind, ciripesc, revino. 

- Identifica i în text cuvintele ce apar in câmpului lexical al substantivelor 
apa i crânguri. 

- Scrie i în caiete antonimele cuvintelor întunecată, trist, tânăr, răcoare. 
- Explica i sensul cuvintelor mlădioasă, aleanul, crânguri i alc tui i cu 

fiecare dintre ele câte un enun . 
- G si i cel pu in un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: încântată, 

visătoare, ostenită, scânteie.  
Modalit i de structurare a poeziei 

 

 

 

- Citi i expresiv poezia i observa i cum sunt aranjate versurile în cadrul 
stofelor. 
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- Câte versuri sunt în fiecare strof  din aceast  poezie?  
- Copia i prima strof  în caiete . Împ r i i pe silabe cuvintele din primul 

vers i stabili i m sura. 
- Selecta i epitetele i metaforele din textul poeziei i înscrie i-le în 
caiete. 

- Ce rol joac  în acest text figurile de stil pe care le-a i identificat? 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Ce sentimente v-a trezit lectura acestei poezii? Argumenta i-

v  r spunsul. 
- Indica i elementele vii care redau tabloul naturii. Comenta i 

rolul acestora în cadrul poeziei. 
- Ce sentiment este dominant în poezia lui Mihai Eminescu? 

Nota i în caiete cuvintele s-au secven ele care v-au 

impresionat cel mai mult. 

- Identifica i semnele de punctua ie folosite de autor în textul 
poeziei i explica i ce rol au ele. 

- De ce crede i c  autorul i-a intitulat poezia Freamăt de 
codru? Ce alt titlu a i putea propune? Motiva i-v  r spunsul. 

 

OBSERVA I! 
- Ce moduri de expunere literar  folose te poetul în aceast  

poezie? Exemplifica i cu secven ele respective din text. 
- Cum î i exprim  autorul dragostea i admira ia fa  de 

codru? 

- Ce semnifica ie are cuvântul codru în aceast  poezie? În ce 
opere literare a i mai întâlnit motivul codrului? 

- Reciti i ultima strof  i exprima i-v  p rerea referitor la 
dispozi ia eroului liric. 

 

AMINTI I-V ! 
Eul liric reprezint  vocea prin intermediul c reia autorul î i exprim  st ri 

suflete ti i idei. Acestea dep esc propria experien  de via  a autorului, 
exprimând adeseori sentimente general umane, cum sunt triste ea, iubirea, 
bucuria, admira ia, nostalgia etc. 

Eul liric nu se confund  cu autorul unui text poetic, a a cum naratorul 
dintr-o povestire nu se confund  cu autorul. 
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VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Ce sentimente fa  de natur  se degaj  din aceast  poezie? 

- Care este tema poeziei? 

- Exprima i prin cuvinte proprii starea sufleteasc  surprins  în 
versurile: „Cucu-ntreabă: „-Unde-i sora/Viselor noastre de 

vară?...” 

- Identifica i imaginile vizuale i cele auditive din text i 
explica i rolul lor în poezie. 

- Ce impresie de ansamblu se desprinde din finalul poeziei? 

 

 

 

1. Selecta i verbele din textul poeziei i indica i timpul lor . Motiva i 
utilizarea lor anume la acest timp. 

2. Cum descrie autorul peisajul natural? Dar starea eroului liric? 

Argumenta i cu secven e din text/ 
3. Prin ce figur  de stil le sunt atribuite elementelor naturii însu iri 

umane? Exemplifica i. 
4. Identifica i elementele care se refer  la spa iul terestru i cele ce in de 

spa iul ceresc. Înscrie i-le în caiete. Ce leg tur  exist  între ele? 

5. Ce sentimente general umane desprindem din aceast  poezie? 
 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
Selecta i din textul poeziei imaginile care v-au impresionat cel mai mult  

i alc tui i câteva enun uri cu ele. 
- Având ca punct de reper titlul poeziei , realiza i un text în care s  v  
exprima i sentimentele proprii referitor la comuniunea dintre om i natur . 
- Realiza i un desen în baza acestei poezii i da i-i un titlu. 

- Încerca i s  compune i o poezie despre natur . 
 

 

Fiind b iet p duri cutreieram 

 Fiind b iet p duri cutreieram 

 i m  culcam ades lâng  izvor, 
 Iar bra ul drept sub cap eu mi-l puneam 

 S-aud cum apa suna-nceti or: 
 Un fream t lin trecea din ram în ram 

 i un miros venea adormitor. 
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 Astfel ades eu nop i întregi am mas, 
 Blând îngânat de-al valurilor glas. 
 

 R sare luna,îmi bate drept în fa : 
 Un rai din basme v d printre pleoape, 
 Pe câmpi un val de argintie cea , 
 Sclipiri pe cer, v paie peste ape, 
 Un bucium cânt  tainic cu dulcea , 
 Sunând din ce în ce tot mai aproape... 
 Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii, 

 P rea c-aud venind în cete cerbii. 
 

  

Al turi teiul vechi mi se deschide: 
 Din el ie i o tân r  cr ias , 
 Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise, 

 Cu fruntea ei într-o maram  deas , 
 Cu ochii mari, cu gura-abia închis ; 
 Ca-n somn încet-încet pe frunze pas , 
 C lcând pe vârful micului picior, 
 Veni al turi, m  privi cu dor. 
 

 i ah, era atâta de frumoas , 
 Cum numa-n vis o dat -n via a ta 

 Un înger blând cu fa a radioas , 
 Venind din cer se poate ar ta; 
 Iar p ru-i blond i moale ca m tasa 
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 Grumazul alb i umerii-i v dea. 
 Prin hainele de tort sub ire, fin, 
 Se vede trupul ei cel alb deplin. 

 

UNIVERSUL OPEREI 

 

Elemente de vocabular 

 

  

 

- Explica i cum s-au format urm toarele cuvinte folosite în text: 
adormitor,îngânat, tainic, radioasă, dulceață. 

- Explica i sensul cuvântului freamăt i alc tui i câteva enun uri cu el. 
- G si i în text cuvinte care apar in câmpului lexical al substantivelor păduri 

i ceață . 

- G si i sinonime pentru sensul din text al cuvintelor: ram, văpaie, cete, 
crăiasă, freamăt,grumaz, maramă. Alc tui i câteva enun uri cu unele 
dintre ele. 

- G si i antonime pentru cuvintele: nopți, rai, dulceață, tânără, deasă, mic, 
alături. 

 

Modalități de structurare a poeziei 

OBSERVA I! 
- Din câte strofe este alc tuit  aceast  poezie? 

- Câte versuri con ine fiecare strof ? 
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- Care versuri rimeaz  între ele? 

- Care e m sura versurilor în aceast  poezie? 

 

RE INE I! 
Rima const  în identitatea sunetelor de la sfâr itul a dou  sau 

mai multe versuri, începând cu ultima vocal  accentuat . 
 

Rima încruci at   apare atunci când primul vers al unui 
catren rimeaz  cu al treilea, iar al doilea rimeaza cu al patrulea. (1-

3, 2-4, 5-7). 

 

 

 

 

 

 

- Citi i expresiv prima strof  din poezie i copia i-o în caiete. 
- Împ r i i pe silabe cuvintele din primul vers, pronun ând 

corect cuvintele. Accentua i silabele. 
- Câte silabe accentuate  i neaccentuate sunt în primul vers? 

Care este succesiunea acestor silabe. 

- Efectua i aceia i procedur  i în versul al doilea. Ce-a i 
observat? 

 

RE INE I! 
Ritmul este succesiunea regulat  a silabelor accentuate i neaccentuate întru-n 

vers. 

ÎMBOG I I-V  CUNOŞTIN ELE! 
- Unitatea de baz  a ritmului este silaba. 
- Unitatea ritmic  poate fi reprezentat  de un grup de silabe 

lungi i scurte sau de silabe accentuate i neaccentuate. 
- Silabele lungi i scurte, respectiv accentuate i neaccentuate, 

se grupeaz  în picioare metrice. 
- Ritmul este elementul esen ial al armoniei poetice a 

versului. 
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Figuri de stil 

EXPRIMA I-V  P REREA! 

- Care sunt cuvintele din textul poeziei care apar in câmpului 
lexical al cuvintelor pădurea i apa? 

- Identifica i în textul poeziei imaginile auditive i cele 
vizuale. 

- Ce secven e din poezie sugereaz  frumuse ea de nedescris a  
naturii? Înscrie i-le în caiete? 

- Cum este prezentat  de c tre poet tân ra cr ias ? Înscrie i în 
caiete expresiile care o caracterizeaz . 

-  Ce figuri de stil cunoscute de voi a i întâlnit în acest text? 
Înscrie i-le în caiete. 

OBSERVA I! 
- În câte tablouri a i structura aceast  poezie? 

- Care este gama cromatic  folosit  de Eminescu în textul 
poeziei? 

- Ce imagini v-au impresionat în descrierea tinerei fete? Cu 
ce este asem nat p rul ei? 

 

RE INE I! 
Compara ia este una dintre cele mai frecvente figuri de stil 

i const  în al turarea a doi sau mai mul i termeni cu scopul 
eviden ierii primului termen. 

  

Exemple: 

„Pe un deal r sare luna, ca o vatră de jăratic“ (M. Eminescu, 
Călin - file din poveste). 

„Soarele rotund i palid se prevede printre nori  
Ca un vis de tinerețe printre anii trec tori“ (V. Alecsandri, 

Iarna) 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Indica i elementele sugestive pentru cadrul natural din 

aceast  poezie. Comenta i rolul lor în acest text.  
- Ce sentiment dominant se desprinde din poezie? 

Argumenta i-v  r spunsul. 
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- Ce anume contribuie la realizarea atmosferei care se 

desprinde din poezie: natura ca atare sau felul cum o vede 

privitorul, prin prisma propriei st ri suflete ti? 

- Ce efecte au imaginile auditive din aceast  poezie? Înscrie i-
le în caiete. 

- Ce sentimente v-a trezit vou  aceast  poezie? 

 

 

 

- Reciti i expresiv poezia i determina i câte tablouri se con in în ea.  
- Efectua i în caietele voastre un tabel în care s  înscrie i toate figurile de 

stil din aceast  poezie. 
- Poezia con ine un peisaj real i unul imaginar. Delimita i-le i observa i 

cum se interp trund aceste dou  peisaje. 
- Identifica i în text regionalismele i explica i utilizarea lor de c tre poet. 
- Care sunt tr irile eroului liric din aceast  poezie? 

Discuta i! 
- Care cuvânt indic  prezen a eului liric în aceast  poezie? 

- Ce sentiment îl face pe poet s  vad  chipul dragei sale reflectat în oglinda 
naturii? 

- Prin ce se eviden iaz  ultima strof  a poeziei? Observa i modific rile care 
apar aici. În ce constau ele? 

 

 

 

 

- Citi i i alte poezii din crea ia lui Mihai Eminescu, precum i ale altor 
poe i în care este prezentat  natura. Face i o compara ie între ele. 

- Relata i unele tr iri suflete ti ale voastre când v  afla i în mijlocul naturii. 
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ARCADIE SUCEVEANU 

(1952) 

 

„…Arcadie Suceveanu reprezintă 
nu numai poezia bucovineană i 
cea basarabeană, ci poezia în 
general.” 

Grigore C. Bostan 
 

N scut la 16 noiembrie 1952 în satul 
Suceveni, raionul Hliboca, regiunea 

Cern u i. A început s  scrie versuri fiind 
elev. A publicat mai multe volume de versuri 

pentru maturi i copii, eseuri, publicistic  
literar , dintre care amintim: Mă cheamă cuvintele (1979), Mesaje la sfârşit de 
mileniu (1987), Arhivele Golgotei (1990), Eterna Danemarcă (1995), Corabia 

lui Sebastian (2003),  Emisferele de Magdeburg (eseuri, portrete literare,  

2005), Cheiţe pentru vise (versuri pentru copii, 2005) ş.a. 
Este pre edinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova i de in tor 

al mai multor premii literare de prestigiu. 

 

Cartea lui moş Creang  

Câteodat , când m  strig  

Vara dulce din cireşi, 
Mi se  face dor de Nic  –  

Un b iat din megieşi. 
 

Îl g sesc atunci în carte, 
Şi-n eleşi doar din priviri –  

O pornim în doi prin toate 

Cele file cu-Amintiri… 

 

 La prichiciul dat cu hum ,  
Sturlubatici şi şoltici, 
Suntem vornici mari, nu glum , 
Peste sate de pisici. 

 

Alerg m prin lunci, pe creşte,  
Peste pajişti de amiezi, 
Şi pe margini de poveste 

Paştem capra cu trei iezi. 
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A â m cu gluma jocul 
Printre cei mai mititei, 

Şi când vine iarmarocul 
Prindem Pup za din tei. 
 

Şi pe malurile-Ozanei – 

Ce i-i apa în urechi! – 

Auraş, nu-i spune mamei, 

C  i-oi da parale vechi… 

 

Trecem firele prin i e, 
esem bata-n curmeziş, 

Şi în ochi de Sm r ndi e 

Strângem mure pe furiş. 
 

Mergem şi la şcoli, fireşte, 
Ne i im în clas , şi 
Ascult m cum buchiseşte 

Tr snea: mi- i, ni-vi, i… 
 

Apoi, ca b ie i de treab , 
Adormim într-un târziu: 
El – în cartea lui moş Creang ,  
Eu – pe fila ce v-o scriu…  

UNIVERSUL OPEREI 

 

Elemente de vocabular 

 

 

 

 

- Preciza i, cu ajutorul dic ionarului, sensul cuvântului 
prichici. Alc tui i cu el câteva enun uri. 

- Scrie i o serie de sinonime care s-ar potrivi, în context, 
cuvintelor sturlubatici i buchise te. 

- Preciza i sensul expresiilor: băieți de treabă, a țese bata-n 

curmezi ,pe furi . 
- Scrie i câte un sinonim pentru fiecare din cuvintele: fila, 

parale,paji ti, humă, megie i. 
- Argumenta i polisemia cuvântului capră. 
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Modalit i de structurare a poeziei 
 

 

 

- Citi i expresiv poezia, respectând punctua ia folosit  de 
autor. 

- Stabili i din câte strofe este alc tuit  aceast  poezie i câte 
versuri con ine fiecare strof . 

- Copia i prima strof  în caiete . Împ r i i în silabe primele 
dou  versuri i determina i m sura lor. 

- Stabili i ce tip de rim  i care e ritmul acestei poezii. 
- Identifica i figurile de stil cunoscute i înscrie i-le în caiete. 

Alc tui i câteva enun uri cu unele din ele. 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Ce sugereaz  expresia „ mă strigă vara dulce din cire i”? 

Explica i sensul ei i argumenta i-v  r spunsul. 
- Ce sentimente desprindem din aceast  poezie: de bucurie, de 

triste e, de nostalgie? Motiva i r spunsul. 
- G si i în poezie pasajele în care autorul ne vorbe te 

nemijlocit despre Ion Creang . Înscrie i-le în caiete. 
- Selecta i verbele din textul poeziei i observa i la ce timp 

sunt ele. De ce crede i c  poetul le folose te anume în 
aceast  form ? 

- Ce atmosfer  predomin  în aceast  poezie? Argumenta i-v  
r spunsul prin unele cuvinte sau pasaje din text. 

 

OBSERVA I! 
- Care sunt sentimentele poetului fa  de eroul s u din poezie? 

- Ce cuvinte sau expresii folose te autorul pentru a reda 
copil ria fericit  a eroului s u? Selecta i-le i înscrie i-le în 
caiete. 

- Din ce oper  a lui Ion Creang  se inspir  poetul scriind 
aceast  poezie? 

- Reciti i ultima strof  din poezie i comenta i-o. Prin ce se 

deosebe te ea de celelalte strofe? 
 

VALORIFICAREA TEXTULUI  
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- Determina i mesajul principal al acestei poezii. 

- Identifica i personajele pe care autorul le enumer  în poezia 
sa, preluându-le din opera marelui Creang . Înscrie i-le în 
caiete. 

- Indica i elementele din poezie care prezint  cadrul rural. 
Înscrie i aceste cuvinte sau expresii în caiete i explica i-le. 

- Ce modalit i de expunere folose te autorul în aceast  
poezie? 

- În ce const  simplitatea limbajului artistic atât de simplu 
folosit de autor? Cum motiva i acest lucru? 

 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- De ce autorul îl nume te pe Nic  „un băiat din megie i”? argumenta i-v  

r spunsul. 
- Ce v-a impresionat cel mai mult în urma lecturii acestei poezii? De ce? 

- De ce autorul i-a întitulat poezia „Cartea lui mo  Creangă”? Argumenta i-
v  r spunsul. Cum a i întitula-o voi? 

- Care este atitudinea voastr  fa  de cele relatate în poezie? 

- Ce anume contribuie la realizarea atmosferei care se desprinde din poezie? 

 

 

 

 

 

- Citi i i alte poezii din crea ia lui Arcadie Suceveanu i 
discuta i-le în clas . 

- Realiza i o compunere în care s  descrie i unele momente 
impresionante din via a voastr  de copil. 

- Prezenta i printr-un desen un fragment din poezie, preluat 

din opera lui Ion Creang . 
- Încerca i s -i scrie i o scrisoare imaginar  lui Ion Creang . 

Ce i-a i spune în ea? 
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MIHAIL LERMONTOV 

(1814-1841) 

 

„…El n-a visat doar – asemenea 

     altor romantici – o lume viitoare, 

    ci a înscris-o, cu premonițiune 

   poetică, în versurile sale.” 

   Nicolae Balot  

 

S-a n scut la 15 octombrie 1814 la 
Moscova. A fost un scriitor romantic rus. 

Mihail Iurievici Lermontov,  în scurta 
lui via  a fost un du man declarat al 
arismului, al asupririi i nedrept ii. 

Lermontov i-a afirmat înalta lui concep ie 
despre rolul poetului i al poeziei. Poetul 
este exilat în Caucaz, din ordinul arului. 

Peisajul s lbatic al naturii caucaziene îl întâlnim în nenum rate poezii lirice, în 
poemele „Mțâri” i „Demonul”, în romanul “Un erou al timpului nostru”, 
constituind nu numai un cadru exterior, ci i o expresie a for ei nest vilite. În 
acest cadru poetul î i afirm  cu o vigoare rar  crezul estetic. 

Scrie operele: 1830 – ”Poetul”, 1830 – „Nu te încrede în tine însuți”, 
1835 – „Bal mascat”, 1837 – „Borodino”, 1837 – „Moartea poetului”, 1839 – 

„Meditație”, 1839 – „Trei palmieri”, 1840 –„ Un erou al timpului nostru”, 
1841 – „Demonul”. 

S-a stins din via  la 27 iulie 1841. 

 

TREI PALMIERI 

Creşteau în deşertul Arabiei trei  
Seme i palmieri. în verdea  tustrei.  
Din solul arid murmura f r  cunten  
Un mic izvoraş cu r coare de unde,  
P zit de al frunzelor coper mânt  
De soare şi-ncinsul nisip dus de vânt. 
 

Mul i ani în naştere şirag au trecut...  
Dar n-a fost vreun om din meleag neştiut,  
De sete cumplit  muncit, s  se plece,  
Sub umbra de foi, ca s  bea ap  rece.  
Aproape s  piar  sub cer arz tor  
Buchetul de frunze şi micul izvor... 
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Şi-au prins înspre Domnul atunci a cârti:  
De ce ne-ai dat via ? Aici spre-a pieri?  

Ori spre-a împodobi într-aiurea deşertul?"  
Izvorul primi şi el parte-n concertul  

Cel înverşunat, b tând în prooroc  
Ce nu le-a dat parte de-un dram de noroc... 

 

 

 

 

 

 

Sub cei palmieri caravana opri. 

Cu zarv -ntind corturi - spre a odihni. 

Ulcioare, burdufuri cu ap -s umplute. 

Iar trei palmieri încep s -i salute 

Cu verdea podoab ... c ci prea le-au dus dorul! 

Şi-i îndestuleaz  cu ap  izvorul. 
 

 

 

Când noaptea-n pustiu, veşnic rece, veni,  

În trunchiuri topoare au prins a zvoni.  
Şi falnicii arbori, de veacuri, c zur   
F r-de-mpotrivire la cruda secure.  

Le-au rupt coiful verde, şi lemnul zdrobit  
Fl mândele fl c ri o noapte-a hr nit. 
 

Când pâcla în zori s-a z rit ca un fum,  
Era caravana g tit  de drum.  
Când soarele-n grab -şi suia c r ruşa, 
Din trei palmieri a v zut doar cenuşa...  
Vreo câ iva t ciuni, înte indu-i cumplit, 

L-a ars, iar  vântul buimac i-a topit. 

 

Pustiul se-ntinde în lung şi în lat. 
Izvorul cu palmii nu st  azi la sfat,  

Topit în nisipuri, zadarnic prorocul  
Mai roag , din nou, s -i întoarc  norocul...  
Doar şoimul mo at, de-asupra-i, ca glon ul,  
Coboar  cu prada, şi-o pune cu clon ul. 

Traducere de Nicolae Costenco 

Caravană în pustiu 



185 

 

UNIVERSUL OPEREI 

 

Elemente de vocabular 

 

 

 

- Identifica i în textul poeziei cuvintele necunoscute i 
explica i-le cu ajutorul dic ionarului. Alc tui i cu câteva 
din ele enun uri. 

- Înscrie i în caiete cuvintele care nu corespund formei 
literare i echivalentele cu cea literar . 

- Explica i expresiile : dram de noroc, în lung i-n lat. 

Alcătuiți câteva enunțuri cu echivalentele lor. 
- G si i sinonime potrivite pentru sensul din text al 

cuvintelor: semeți, murmură, arzător, înver unat, 
podoabă, falnici, buimac, topit. 

- Explica i cum s-au format cuvintele: ne tiut, arzător, 
împodobi, îndestulează, moțat. 

 

Modalități de structurare a poeziei 
 

 

 

 

- Citi i expresiv textul i observa i cum sunt aranjate  
versurile în fiecare strof . 

- Din câte versuri este alc tuit  fiecare strof  a poeziei? 
Cum se nume te astfel de strof ? 

- Ce alte tipuri de strofe cunoa te i? Exemplifica i cu unele 
poezii cunoscute de voi. 

- Copia i în caiete prima strof  i împ r i i în silabe 
primele dou  versuri. Determina i m sura versurilor din 
aceast  poezie. 

- Aminti i-v  ce este ritmul i rima. Ce tipuri de rim  
cunoa te i? Exemplifica i  cu versuri cunoscute. 

 

OBSERVA I! 
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- Reciti i prima strof  i observa i care sunt sunetele de la 
sfâr itul fiec rui vers. Înscrie i aceste cuvinte în caiete. 

- Citi i i celelalte strofe i identifica i ultimele cuvinte din 
fiecare vers. 

- Ce este specific pentru versurile din aceast  poezie în 
ceea ce prive te rima? 

- Selecta i în caiete cuvintele care rimeaz  între ele. 
 

RE INE I! 
 

Rima împerecheat  este tipul de rim  în care rimeaz  versul unu cu doi, 
trei cu patru etc, adic  constituie perechi de sunete. Schematic acest tip de 

rim  are urm toarea schem : aabb. 

Exemple:  

Bate vântul frunza-n dungă- 

Cântăreții mi-i alungă; 
Bate vântul dintr-o parte- 

Iarna-i ici, vara-i departe. 

   (Mihai Eminescu, Ce te legeni…) 
 

Doină, doină, cântec dulce, 

Când te-aud nu m-a  m-ai duce. 

Doină, doină, vers cu foc,  

Când răsuni, eu stau pe loc. 

   (Doina populară) 
 

  

 

- Identifica i figurile de stil cunoscute de voi pe care 
autorul le folose te în aceast  poezie. 

- Care sunt cele mai frecvente figuri de stil întâlnite în 
text? Înscrie i-le în caiete. 

- Ce figuri de stil folose te autorul pentru a-i atribui naturii 

însu iri umane? 

- Care este rolul acestor figuri de stil? 

- Identifica i câteva compara ii din textul poeziei i 
înscrie i-le în caiete. Alc tui i cu ele câteva enun uri. 
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- Selecta i din textul poeziei cuvintele i expresiile care 
indic  timpul i spa iul desf ur rii ac iunii. Prin ce sunt 
reprezentative aceste imagini? 

 

VALORIFICAREA TEXTULUI  

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- Care este rolul personific rilor din acest text?  Motiva i-

v  r spunsul, folosind unele pasaje din poezie. 
- Cum sunt descri i palmierii i ce semnifica ie au ei? De 

ce crede i c  autorul îi prezint  într-o stare de 

nemul umire? Identifica i în textul poeziei pasajele care 
redau aceast  stare a palmierilor. 

- Selecta i cuvintele  prin care autorul descrie pustiul Ce 
p r i de vorbire sunt aceste cuvinte? 

- Ce sentimente v-au cuprins când a i citit poezia? 
Argumenta i-v  r spunsul. 

- De ce finalul poeziei are o nuan  trist ? Care este 
mesajul ultimei strofe? 

-  

OBSERVA I! 
- Ce idei desprindem din aceast  poezie? Care este mesajul principal al 
textului? 

- Reciti i prima strof  i remarca i ce sugereaz  aceste versuri. 
- Care este cea mai arz toare dorin  a palmierilor? Argumenta i-v  
r spunsul. 
- În poezia dat  autorul pune în antitez  dou  strofe. Identifica i aceste 
strofe i citi i-le expresiv. 

- Care este rolul soarelui în aceast  poezie?  
 

 

 

- Înscrie i în caiete ideea principal  i ideile secundare ale 
acestei poezii. 

- Selecta i personajele care sunt implicate în desf urarea 
ac iunii. Care dintre ele v-au impresionat cel mai mult? 

- Ce semnifica ie au în textul poezie cuvintele: nisip, 

cumplită, proroc, caravana, izvorul, secure. 
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- Poezia lui M. Lermontov este considerat  o poveste 
oriental  .  Demonstra i acest lucru, ar tând ce elemente 
comune are poezia cu o poveste. 

- Ce sentimente predomin  în aceast  poezie? Care e 
starea eroului liric? 

 

DEMONSTRA I-V  CREATIVITATEA! 
- Realiza i un mic comentariu al acestei poezii. 
- Aminti i-v  i alte opere în care este prezent  tema 

rela iilor dintre om i natur  i efectua i o compara ie 
între ele. Prin ce este specific  poezia lui Lermontov? 

- Efectua i un desen în baza acestei poezii. 
 

 

 

FIODOR IVANOVICI TIUTCEV 

(1803 – 1873) 

     

 „Creație de excepție, poezia 

lui Fiodor Tiutcev î i găse te doar câteva 
i prea puțin semnificative asemănări cu  

poezia epocii sale…Pentru el numai 
natura are existență reală, omul e 
vis,închipuire a 

naturii.” 

                           Alexandru Sincu 

 

Fiodor Ivanovici Tiutcev s-a n scut 
la 5 decembrie 1803. Este unul dintre cei 

mai renumi i poe i i diploma i ru i din 
secolul al 19-lea.  În anii 1840 scrie câteva articole politice la baza c rora st  
rela ia Rusiei cu civiliza ia occidental . În 1850 Tiutcev a compus o serie de 
poezii cu tematica dragostei, unde dragostea este reprezentat  ca ceva tragic. 
Aceste poezii, mai târziu sunt adunate în a a numitul ciclu „ Denisieva”, adic  
un ciclu de poezii dedicat iubitei poetului E. A. Denisieva. Prima sa culegere 

de versuri a ap rut în 1854. 
Una dintre cele mai cunoscute poezii – „Silentium!” este o chemare 

amar  la t cere, o p rere de r u la baza c ruia st  faptul c  oamenii niciodat  
nu se vor putea în elege între ei. Poetul rus a creat o suit  întreag  de poezii 
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dedicate naturii, prin care î i exprim  dragostea i admira ia fa  de acest 
miracol creat de Dumnezeu. 

S-a stins din via  la 27 iulie 1873.                                             
 

FURTUN  DE PRIM VAR  

 

E luna mai i-admir furtuna 

Cu primul tunet, domolit, 

Ce- i pune,-n joc trengar, cununa 

De fulgere, în cer vr jit. 
 

Prin bubuiri ame itoare 

Se-arunc  ploaia-n praf i vânt, 
i stropi, ca perlele în soare, 

Leag  înaltul de p mânt. 
 

Din deal sprin ar uvoi coboar ,  
În crâng – vacarmul p s resc, 

i larma cea, uvoiu-n sear  

in hangul zeului ceresc. 

  Traducere de Ilie Tudor Zegrea 

 

UNIVERSUL OPEREI 
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Elemente de vocabular 

 

 

 

- Selecta i cuvintele necunoscute din textul poeziei i explica i-le cu 

ajutorul dic ionarului. Alc tui i câteva enun uri cu aceste cuvinte. 
- Indica i cel pu in câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: 

admir, domolit, praf, cununa, amețitoare, perle. 
- Identifica i cuvinte ce apar in câmpului lexical al substantivelor  cer i pământ. 

Alc tui i câteva enun uri cu unele dintre ele. 
- Explica i cum s-au format cuvintele: domolit, vrăjit, amețitoare,păsăresc, 

ceresc. 

- G si i antonime pentru cuvintele din text: primul, deal, înaltul, larma, seară, 
coboară. 

 

Modalit i de structurare a poeziei 
 

 

 

- Citi i expresiv poezia i stabili i tipul strofei. 
- Copia i în caiete prima strof  din poezie , împ r i i cuvintele din 

primul vers în silabe i determina i m sura versurilor. 
- Indica i ritmul i rima poeziei. Înscrie i în caiete cuvintele care 

rimeaz . 
- Comenta i utilizarea semnelor de punctua ie din aceast  poezie. 
- Indica i i înscrie i în caiete figurile de stil din textul poeziei. 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
Ce fenomen al prim verii este prezentat de autor în aceast  poezie? Motiva i-

v  r spunsul prin imaginile corespunz toare. 
 

- Ce modalitate de expunere folose te autorul pentru a reda acest aspect al 

prim verii? 

- Ce figuri de stil predomin  în textul poeziei? Alc tui i cu ele câteva enun uri. 
- Identifica i o compara ie în text i explica i semnifica ia ei. 
- Ce sentimente ne treze te aceast  poezie? Argumenta i-v  r spunsul. 
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 VALORIFICAREA TEXTULUI  

 

 

 

 

- Care este mesajul principal al acestei poezii? 

- Care este semnifica ia titlului acestei poezii?  
- Selecta i verbele din text i indica i timpul lor. De ce autorul folose te 

anume acest timp? 

- Comenta i ultima strof  a poeziei i determina i care este figura de stil 

principal  în aceast  strof . 
- Indica i cuvintele ce indic  spa iul i cele care indic  timpul în textul 

dat. 

 

EXPRIMA I-V  P REREA! 
- De ce crede i c  poetul a descris anume acest aspect al prim verii: 

furtuna? 

- De ce sentimente este cuprins eroul liric? Argumenta i-v  
r spunsul. 

- Ce lun  a prim verii este descris  în poezie? De ce anume aceast  
lun ? Care este denumirea popular  a lunii mai? 

-  De ce autorul nume te primul tunet „domolit”?  Ce semnifica ie 
are în popor primul tunet? 

- Ce v-a impresionat cel mai mult în aceast  poezie? De ce? 
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1.  Citi i i alte poezii ale scriitorilor români i universali în care este descris 
anotimpul prim verii i face i o compara ie între aceste poezii. 

2. Realiza i o compunere descriptiv  despre un aspect al prim verii care v  
place cel mai mult. 

3. Audia i în clas  câteva melodii dedicate prim verii i exprima i-v  
sentimentele în urma  acestor audieri. 

4. Face i o plimbare printr-un parc prim vara i apoi realiza i un desen. 
 

Teste de evaluare 

 

1. Poezia Cartea lui Moş Creangă este scris  de: 
 a. Grigore Vieru; 

 b. Arcadie Suceveanu; 

 c. George Coşbuc. 
 

2. Poezia Fiind băiat păduri cutreieram are rim : 
 a. îmbr işat ; 
 b. încrucişat ; 
 c. împerecheat . 
 

3. În opera lirică autorul îşi exprim  emo iile şi sentimentele în mod: 
 a. direct; 

 b. indirect; 

 c. prin intermediul personajelor. 
 

4. Enumera ia este: 

 a. o figur  de stil; 
 b. un mod de expunere; 

 c. o specie literar . 
 

5. Chipul mamei care îşi aşteapt  feciorul este redat în poezia lui: 
 a. Grigore Vieru; 

 b. Arcadie Suceveanu; 

 c. George Coşbuc. 
 

6. Rima este: 

 a. identitatea sunetelor de la sfârşitul a dou  sau mai multe versuri; 
 b. succesiunea regulat  a silabelor accentuate şi neaccentuate dintr-un vers; 

 c. num rul de silabe dintr-un vers. 
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Lectur   individual  

 

Făt-Frumos din lacrimă (fragment) 

de Mihai Eminescu 

 

În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în 
germenii viitorului, pe când Dumnezeu c lca înc  cu picioarele sale sfinte 
pietroasele pustii ale p mântului, - în vremea veche tr ia un împ rat întunecat 
şi gânditor ca miaz -noaptea şi avea o împ r teas  tân r  şi zâmbitoare ca 
miezul luminos al zilei. 

Cincizeci de ani de când împ ratul purta r zboi c-un vecin al lui. Murise 

vecinul şi l sase de moştenire fiilor şi nepo ilor ura şi vrajba de sânge. Cincizeci 
de ani, şi numai împ ratul tr ia singur, ca un leu îmb trânit, sl bit de lupte şi 
suferin e.  

Sculat  din patul ei, ea se arunc  pe treptele de piatr  a unei bolte în zid, 
în care veghea, deasupra unei candele fumegânde, icoana îmbr cat  în argint a 
Maicii durerilor. Înduplecat  de rug ciunile împ r tesei îngenuncheate, 
pleoapele icoanei reci se umezir  şi o lacrim  curse din ochiul cel negru al 
mamei lui Dumnezeu. Împ r teasa se ridic  în toat  m rea a ei statur , atinse 
cu buza ei seac  lacrima cea rece şi o supse în adâncul sufletului s u. Din 
momentul acela ea purcese îngreunat . 

Trecu o lun , trecur  dou , trecur  nou , şi împ r teasa f cu un fecior alb 
ca spuma laptelui, cu p rul b lai ca razele lunii. 

Împ ratul surâse, soarele surâse şi el în înfocata lui împ r ie, chiar st tu 
pe loc, încât trei zile n-a fost noapte, ci numai senin şi veselie. 

Şi-i puse mama numele: F t-Frumos din lacrim . Şi crescu şi se f cu 
mare ca brazii codrilor. Creştea într-o lun  cât al ii într-un an. 

Când era destul de mare, puse s -i fac  un buzdugan de fier, îl arunc  în 
sus de despic  bolta cerului, îl prinse pe degetul cel mic şi buzduganul se rupse-

n dou . Atunci puse s -i fac  altul mai greu – îl arunc  în sus aproape de palatul 
de nori al lunii; c zând din nori, nu se rupse de degetul voinicului. 

   Atunci F t-Frumos îşi lu  ziua bun  de la p rin i, ca s  se duc , s  se 
bat  el singur cu oştile împ ratului ce-l duşm nea pe tat -s u. Puse pe trupul 
s u împ r tesc haine de p stor, c meş  de borangic, esut  în lacrimile mamei 
sale, mândr  p l rie cu flori, cu cordele şi cu m rgele rupte de la gâturile fetelor 
de-mp ra i, îşi puse-n brâul verde un fluier de doine şi altul de hore, şi, când 
era soarele de dou  suli e pe cer, a plecat în lumea larg  şi-n toiul lui de voinic. 

Pe drum horea şi doinea, iar buzduganul şi-l arunca s  spintece nourii, de 
c dea departe tot cale de-o zi. V ile şi mun ii se uimeau auzindu-i cântecele, 
apele-şi ridicau valurile mai sus ca s -l asculte, izvoarele îşi turburau adâncul, 
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ca s -şi azvârle afar  undele lor, pentru ca fiecare din unde s -l aud , fiecare 
din ele s  poat  cânta ca dânsul când vor şopti v ilor şi florilor. 

Râurile se cior iau mai în jos de brâiele melancolicelor stânci, înv au de 
la p storul împ rat doina iubirilor, iar vulturii ce stau amu i i pe creştetele seci 
şi sure a stâncilor nalte, înv au de la el ip tul cel plâns al jelei. 

St teau toate uimite pe când trecea p storaşul împ rat, doinind şi horind; 
ochii cei negri ai fetelor se umpleau de lacrimi de dor; şi-n piepturile p storilor 
tineri, r zima i c-un cot de-o stânc  şi c-o mân  pe bât , încol ea un dor mai 
adânc, mai întunecos, mai mare - dorul voiniciei. 

Toate st teau în loc, numai F t-Frumos mergea mereu, urm rind cu 
cântecul dorul inimii lui, şi cu ochii buzduganul, ce sclipea prin nori şi prin aer 
ca un vultur de o el, ca o stea n zdr van . 

Când era-nspre seara zilei a treia, buzduganul, c zând, se izbi de o poart  
de aram , şi f cu un vuiet puternic şi lung. Poarta era sf râmat  şi voinicul 
intr . Luna r s rise dintre mun i şi se oglindea într-un lac mare şi limpede, ca 
seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind, de limpede ce era, un nisip de 
aur; iar în mijlocul lui, pe o insul  de smarand, încunjurat de un crâng de arbori 
verzi şi stufoşi, se ridica un mândru palat de o marmur  ca laptele, lucie şi alb  
- atât de lucie, încât în ziduri r sfrângea ca-ntr-o oglind  de argint: dumbrav  
şi lunc , lac şi rmuri. O luntre aurit  veghea pe undele limpezi ale lacului 
lâng  poart ; şi-n aerul cel curat al serii tremurau din palat cântece mândre şi 
senine. F t-Frumos se sui-n luntre şi, vâslind, ajunse pân  la sc rile de marmur  
ale palatului. P truns acolo, el v zu în boltele sc rilor candelabre cu sute de 
bra e, şi-n fiecare bra  ardea câte o stea de foc. P trunse în sal . Sala era înalt , 
sus inut  de stâlpi şi de arcuri, toate de aur, iar în mijlocul ei st tea o mândr  
mas , acoperit  cu alb, talgerele toate s pate din câte-un singur m rg ritar 
mare; iar boierii ce şedeau la mas  în haine aurite, pe scaune de catifea roşie, 
erau frumoşi ca zilele tinere ii şi voioşi ca horele. Dar mai ales unul din ei, cu 
fruntea-ntr-un cerc de aur, b tut cu diamante, şi cu hainele str lucite, era 
frumos ca luna unei nop i de var . Dar mai mândru era F t-Frumos. 

- Bine-ai venit, F t-Frumos! zise împ ratul; am auzit de tine, da' de v zut 
nu te-am v zut. 

- Bine te-am g sit, împ rate, deşi m  tem c  nu te-oi l sa cu bine, pentru 
c  am venit s  ne lupt m greu, c  destul ai viclenit asupra tat lui meu. 

     - Ba n-am viclenit asupra tat lui t u, ci totdeauna m-am luptat în lupt  
dreapt . Dar cu tine nu m-oi bate. Ci mai bine-oi spune l utarilor s  zic  şi 
cuparilor s  umple cupele cu vin şi-om lega fr ie de cruce pe cât om fi şi-om 

tr i. 
Şi se s rutar  feciorii de-mp ra i în ur rile boierilor, şi b ur  şi se 

sf tuir . 
Zise împ ratul lui F t-Frumos: 
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- De cine-n lume te temi tu mai mult? 

- De nime-n lumea asta, afar  de Dumnezeu. Dar tu? 

- Eu iar de nime, afar  de Dumnezeu şi de Mama-p durilor. O bab  
b trân  şi urât , care umbl  prin împ r ia mea de mân  cu furtuna. Pe unde 
trece ea, fa a p mântului se usuc , satele se risipesc, târgurile cad n ruite. Mers-

am eu asupra ei cu b t lie, dar n-am ispr vit nimica. Ca s  nu-mi pr p deasc  
toat  împ r ia, am fost silit s  stau la-nvoial  cu ea şi s -i dau ca bir tot al 

zecelea din copiii supuşilor mei. Şi azi vine ca s -şi ieie birul. 
Când sun  miaz noaptea, fe ele mesenilor se posomorâr ; c ci pe 

miaz noapte c lare, cu aripi vântoase, cu fa a zbârcit  ca o stânc  buhav  şi 

scobit  de p raie, c-o p dure-n loc de p r, urla prin aerul cernit Mama-p durilor 
cea nebun . Ochii ei - dou  nop i turburi, gura ei - un h u c scat, din ii ei - 
şiruri de pietre de mori. 

Cum venea vuind, F t-Frumos o apuc  de mijloc şi o trânti cu toat  

puterea într-o piu  mare de piatr ; peste piu  pr v li o bucat  de stânc , pe 
care-o leg  din toate p r ile cu şapte lan uri de fier. În untru baba şuiera şi se 
smulgea ca vântul închis, dar nu-i folosea nimica. 

Veni iar la osp ; când prin bol ile ferestrelor, la lumina lunii, v zur  
dou  dealuri lungi de ap . Ce era? Mama-p durilor, neputând s  ias , trecea 
peste ape cu piu  cu tot şi-i br zda fa a în dou  dealuri. Şi fugea mereu, o stânc  
de piatr  îndr cit , rupându-şi cale prin p duri, br zdând p mântul cu dâr  
lung , pân  ce se f cu nev zut  în dep rtarea nop ii. 

F t-Frumos osp t  ce osp t , dar apoi, luându-şi buzduganul de-a um r, 
merse mereu pe dâra tras  de piu , pân  ce ajunse lâng-o cas  frumoas , alb , 
care sticlea la lumina lunii în mijlocul unei gr dini de flori. Florile erau în 
straturi verzi şi luminau albastre, roşie-închise şi albe, iar printre ele roiau 
fluturi uşori, ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumin  şi un cântec nesfârşit, 
încet, dulce, ieşind din roirea fluturilor şi a albinelor, îmb tau gr dina şi casa. 
Lâng  prisp  st teau dou  butii cu ap , iar pe prisp  torcea o fat  frumoas . 
Haina ei alb  şi lung  p rea un nor de raze şi umbre, iar p rul ei de aur era 
împletit în cozi l sate pe spate, pe când o cunun  de m rg rit rele era aşezat  
pe fruntea ei neted . Luminat  de razele lunii, ea p rea muiat  într-un aer de 

aur. Degetele ei ca din cear  alb  torceau dintr-o furc  de aur şi dintr-un fuior 

de o lân  ca argintul torcea un fir de o m tase alb , sub ire, str lucit , ce sem na 
mai mult a o vie raz  de lun , ce cutreiera aerul, decât a fir de tort. 

La zgomotul uşor al paşilor lui F t-Frumos, fata-şi ridic  ochii albaştri ca 
undele lacului. 

- Bine-ai venit, F t-Frumos, zise ea cu ochii limpezi şi pe jum tate 
închişi, cât e de mult de când te-am visat. Pe când degetele mele torceau un fir, 
gândurile mele torceau un vis, un vis frumos, în care eu m  iubeam cu tine; 
F t-Frumos, din fuior de argint torceam şi eram s - i es o hain  urzit  în 
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descântece, b tut -n fericire; s-o por i... s  te iubeşti cu mine. Din tortul meu 
i-aş face o hain , din zilele mele, o via  plin  de dezmierd ri. 

Astfel, cum privea umilit  la el, fusul îi sc p  din mân  şi furca c zu 
al turi de ea. Ea se scul  şi, ca ruşinat  de cele ce zisese, mâinile ei spânzurau 

în jos ca la un copil vinovat şi ochii ei cei mari se plecar . El se apropie de ea, 
c-o mân  îi cuprinse mijlocul, iar cu cealalt  îi dezmierd  încet fruntea şi p rul 
şi-i şopti: 

- Ce frumoas  eşti tu, ce drag -mi eşti! A cui eşti tu, fata mea? 

- A Mamei-p durilor, r spunse ea suspinând; m  vei iubi tu acuma, când 
ştii a cui sunt? Ea încunjur  cu amândou  bra ele ei goale grumazul lui şi se 
uit  lung la el, în ochii lui. 

- Ce-mi pas  a cui eşti, zise el, destul c  te iubesc. 
- Dac  m  iubeşti, s  fugim atuncea, zise ea lipindu-se mai tare de pieptul 

lui; dac  te-ar g si mama, ea te-ar omorî, şi dac-ai muri tu, eu aş nebuni ori aş 
muri şi eu. 

- N-ai fric , zise el zâmbind şi desf cându-se din bra ele ei. Unde-i 

mum -ta? 

- De când a venit se zbucium  în piua în care-ai încuiat-o tu şi roade cu 
col ii la lan urile ce-o închid. 

- Ce-mi pas ! zise el repezindu-se s  vad  unde-i. 

- F t-Frumos, zise fata, şi dou  lacrimi mari str lucir  în ochii ei, nu te 
duce înc ! S  te-nv  eu ce s  facem ca s  învingi tu pe mama. Vezi tu bu ile 
aste dou ? Una-i cu ap , alta cu putere. S  le mut m una în locul alteia. Mama, 
când se lupt  cu vr jmaşii ei, strig  când oboseşte: "St i, s  mai bem câte-

oleac  de ap !" Apoi ea bea putere, în vreme ce duşmanul ei numai ap . De 
aceea noi le mut m din loc: ea nu va şti şi va bea numai ap  în vremea luptei 
cu tine. 

Precum au zis, aşa au şi f cut. El se repezi dup  cas . 
- Ce faci, bab ? strig  el. Baba, de venin, se smulse odat  din piu -n sus 

şi rupse lan urile, lungindu-se slab  şi mare pân -n nori. 

- A, bine c  mi-ai venit, F t-Frumos! zise ea, f cându-se iar scurt , ia 
acum hai la lupt , acu om vedea cine-i mai tare! 

- Hai! zise F t-Frumos. Baba-l apuc  de mijloc, se lungi repezindu-se cu 

el pân -n nori, apoi îl izbi de p mânt şi-l b g  în rân  pân -n glezne. 

F t-Frumos o izbi pe ea şi o b g -n p mânt pân  în genunchi. 
- St i, s  mai bem ap , zise Mama-p durilor ostenit . St tur  şi se 

r suflar . Baba b u ap , F t-Frumos b u putere, ş-un fel de foc nestins îi 
cutreier  cu fiori de r coare to i muşchii şi toate vinele lui cele sl bite. 

C-o putere îndoit , cu bra e de fier, o smunci pe bab  de mijloc şi-o b g -

n p mânt pân -n gât. Apoi o izbi cu buzduganul în cap şi-i risipi creierii. Cerul 

înc run i de nouri, vântul începu a geme rece şi a scutura casa cea mic  în toate 
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încheieturile c priorilor ei. Şerpi roşii rupeau tr snind poala neagr  a norilor, 
apele p reau c  latr , numai tunetul cânta adânc ca un proroc al pierz rii. Prin 
acel întuneric des şi nep truns, F t-Frumos vedea albind o umbr  de argint, cu 
p r de aur despletit, r t cind, cu mâinile ridicate şi palid . El se apropie de ea 
şi-o cuprinse cu bra ele lui. Ea c zu ca moart  de groaz  pe pieptul lui, şi 
mâinile ei reci s-ascunser -n sânul lui. Ca s  se trezeasc , el îi s rut  ochii. 

Norii se rupeau buc i pe cer, luna roşie ca focul se ivea prin sp rturile lor 
risipite; iar pe sânul lui, F t-Frumos vedea cum înfloreau dou  stele albastre, 
limpezi, şi uimite – ochii miresei lui. El o lu  pe bra e şi începu s  fug  cu ea 
prin furtun . Ea-şi culcase capul în sânul lui şi p rea c  adormise. Ajuns lâng  
gr dina împ ratului, el o puse-n luntre, ducând-o ca-ntr-un leag n peste lac, 
smulse iarb , fân cu miros şi flori din gr din  şi-i cl di un pat, în care-o aşez  
ca-ntr-un cuib... 

Atunci ea deschise ochii înc  plini de visuri, şi-ntinzându-se somnoroas , 
zise încet şi zâmbind: 

- Tu aici eşti? 

- Ba nu sunt aici, nu vezi c  nu sunt aici? zise el mai l cr mând de fericire. 
Cum şedea el lâng  ea, ea-şi întinse un bra  şi-i cuprinse mijlocul. 

- Hai, scoal , zise el dezmierdând-o, e ziua-n amiaza-mare. Ea se scul , 
îşi netezi p rul de pe frunte şi-l dete pe spate, el îi cuprinse mijlocul, ea-i 

înconjur  grumazul - şi astfel trecur  printre straturile de flori şi intrar  în 
palatul de marmur  al împ ratului. 

El o duse la împ ratul şi i-o ar t , spuindu-i c -i mireasa lui. Împ ratul 
zâmbi, apoi îl lu  de mân  pe F t-Frumos, ca şi când ar fi vrut s -i spuie ceva 

în tain , şi-l trase la o fereastr  mare, pe care vedea lacul cel întins. Ci el nu-i 

spuse nimica, ci numai se uit  uimit pe luciul lacului şi ochii i se umplur  de 
lacrimi. O leb d  îşi în l ase aripile ca pe nişte pânze de argint şi cu capul 
cufundat în ap  sfâşia fa a senin  a lacului. 

- Plângi împ rate? zise F t-Frumos. De ce? 

- F t-Frumos, zise împ ratul, binele ce mi l-ai f cut mie nu i-l pot pl ti 
nici cu lumina ochilor, oricât de scump  mi-ar fi, şi cu toate astea vin s - i cer 
şi mai mult. 

- Ce, împ rate? 

- Vezi tu leb da ceea îndr git  de unde? Tân r fiind, aş trebui s  fiu 
îndr git de via , şi cu toate astea de câte ori am vrut s -mi fac sam . Iubesc o 
fat  frumoas , cu ochii gânditori, dulce ca visele m rii - fata Genarului, om 

mândru şi s lbatic ce îşi petrece via a vânând prin p duri b trâne. O, cât e de 
aspru el, cât e de frumoas  fata lui! Orice încercare de a o r pi a fost deşart . 
Încearc -te tu! 

Ar fi stat F t-Frumos locului, dar scump -i era fr ia de cruce, ca oric rui 
voinic, mai scump  decât zilele, mai scump  decât mireasa. 
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- Împ rate prea luminate, din câte noroace-ai avut, unul a fost mai mare 

decât toate: acela c  F t-Frumos i-i frate de cruce. Hai, c  m  duc eu s  r pesc 
pe fata Genarului. 

Şi-şi lu  cai ageri, cai cu suflet de vânt, F t-Frumos, şi era s  plece. 
Atunci mireasa lui - Ileana o chema - îi zise încet la ureche, s rutându-l cu 

dulce: 

- Nu uita, F t-Frumos, c  pe cât vei fi tu departe, eu oi tot plânge. El se 
uit  cu mil  la ea, o mângâie, dar apoi, desf cându-se de îmbr oş rile ei, se 
avânt  pe şeaua calului şi plec  în lume. 

Trecea prin codri pustii, prin mun i cu fruntea nins , şi când r s rea dintre 
stânci b trâne luna cam palid , ca fa a unei fete moarte, atunci vedea din când 
în când câte-o strean  uriaş  atârnat  de cer, ce încunjura cu poalele ei vârful 
vreunui munte - o noapte sfârtecat , un trecut în ruin , un castel numai pietre 
şi ziduri sparte. 

Când se lumin  de ziu , F t-Frumos vede c  şirul mun ilor d  într-o mare 

verde şi întins , ce tr ieşte în mii de valuri senine, str lucite, care treier  aria 
m rii încet şi melodios, pân  unde ochiul se pierde în albastrul cerului şi în 
verdele m rii. În cap tul şirului de mun i, drept asupra m rii, se oglindea în 
fundul ei o m rea  stânc  de granit, din care r s rea ca un cuib alb o cetate 
frumoas , care, de alb  ce era, p rea poleit  cu argint. Din zidurile arcate 

r s reau ferestre str lucite, iar dintr-o fereastr  deschis  se z rea, printre oale 
de flori, un cap de fat , oacheş şi vis tor, ca o noapte de var . Era fata 
Genarului. 

- Bine-ai venit, F t-Frumos, zise ea, s rind de la fereastr  şi deschizând 
por ile m re ului castel, unde ea locuia singur  ca un geniu într-un pustiu, ast -

noapte mi se p rea c  vorbesc c-o stea, şi steaua mi-a spus c  vii din partea 
împ ratului ce m  iubeşte. 

În sala cea mare a castelului, în cenuşa vetrei, veghea un motan cu şapte 
capete, care când urla dintr-un cap s-auzea cale de-o zi, iar când urla din câte 
şapte, s-auzea cale de şapte zile. 

Genarul, pierdut în s lbatecele sale vân tori, se dep rtase cale de-o zi. 

F t-Frumos lu  fata în bra e şi punând-o pe cal, zburau amândoi prin 
pustiul lungului m rii ca dou  abia v zute încheg ri ale v zduhului. 

Dar Genarul, om nalt şi puternic, avea un cal n zdr van cu dou  inimi. 
Motanul din castel mieun  dintr-un cap, iar calul Genarului nechez  cu vocea 
lui de bronz. 

- Ce e? îl întreb  Genarul pe calul n zdr van. i s-a urât cu binele? 

- Nu mi s-a urât mie cu binele, ci de tine-i r u. F t-Frumos i-a furat fata. 

- Trebuie s  ne gr bim mult ca s -i ajungem? 

- S  ne gr bim şi nu prea, pentru c -i putem ajunge. Genarul înc lec  şi 
zbur  ca spaima cea b trân  în urma fugi ilor. În curând îi şi ajunse. S  se bat  
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cu el F t-Frumos nu putea, pentru c  Genarul era creştin şi puterea lui nu era 
în duhurile întunericului, ci în Dumnezeu. 

- F t-Frumos, zise Genarul, mult eşti frumos şi mi-e mil  de tine. De ast  
dat  nu- i fac nimica, dar de alt  dat ... ine minte! 

Şi luându-şi fata al turi cu el, pieri în vânt, ca şi când nu mai fusese. 
Dar F t-Frumos era voinic şi ştia drumul înapoi. El se reîntoarse şi g si 

pe fat  iar singur , îns  mai palid  şi mai plâns  ea p rea şi mai frumoas . 
Genarul era dus iar la vân toare cale de dou  zile. F t-Frumos lu  al i cai din 
chiar grajdul Genarului. 

Ast  dat  plecar  noaptea. Ei fugeau cum fug razele lunii peste adâncile 
valuri ale m rii, fugeau prin noaptea pustie şi rece ca dou  visuri dragi; ci prin 
fuga lor auzeau miautele lungi şi îndoite ale motanului din vatra castelului. 
Apoi li se p ru c  nu mai pot merge, asemene celor ce vor s  fug  în vis şi cu 
toate aceste nu pot. Apoi un nor de colb îi cuprinse, c ci Genarul venea în fuga 
calului, de rupea p mântul. 

Fa a lui era înfricoşat , privirea crunt . F r  de-a zice o vorb , el apuc  
pe F t-Frumos şi-l azvârli în nourii cei negri şi plini de furtun  ai cerului. Apoi 
disp ru cu fat  cu tot. 

F t-Frumos, ars de fulgere, nu c zu din el decât o mân  de cenuş  în 
nisipul cel fierbinte şi sec al pustiului. Dar din cenuşa lui se f cu un izvor 
limpede ce curgea pe un nisip de diamant, pe lâng  el arbori nal i, verzi, stufoşi 
r spândeau o umbr  r corit  şi mirositoare. Dac  cineva ar fi priceput glasul 
izvorului, ar fi în eles c  jelea într-o lung  doin  pe Ileana, împ r teasa cea 
b laie a lui F t-Frumos. Dar cine s  în eleag  glasul izvorului într-un pustiu, 

unde pân -atunci nu c lcase picior de om? 

    Dar pe vremea aceea Domnul umbla înc  pe p mânt. Într-o zi se 

vedeau doi oameni c l torind prin pustiu. Hainele şi fa a unuia str lucea ca alba 
lumin  a soarelui; cel lalt, mai umilit, nu p rea decât umbra celui luminat. Era 
Domnul şi sf. Petrea. Picioarele lor înfierbântate de nisipul pustiului c lcar  
atuncea în r coarele şi limpedele pâr u ce curgea din izvor. Prin cursul apei cu 
gleznele lor sfâşiau valurile pân  la umbritul lor izvor. Acolo Domnul b u din 
ap  şi-şi sp l  fa a sa cea sfânt  şi luminat  şi mâinile sale f c toare de minuni. 
Apoi şezur  amândoi în umbr , Domnul cugetând la tat l s u din cer, şi sfântul 
Petrea ascultând pe cugete doina izvorului plâng tor. Când se scular  spre a 
merge mai departe, zise sf. Petrea: "Doamne, f  ca acest izvor s  fie ce-a fost 

mai înainte". "Amin!" zise Domnul ridicând mâna sa cea sfânt , dup  care apoi 
se dep rtar  înspre mare, f r  a mai privi înapoi. 

Dar apoi îşi aduse aminte c  f g duise a r pi pe fata Genarului, şi ceea 
ce f g duieşte voinicul anevoie o las  nef cut . 

Deci se porni şi înspre sar  ajunse la castelul Genarului, ce str lucea în 
întunericul serii ca o uriaş  umbr . El intr  în cas ... fata Genarului plângea. 



200 

 

Dar când îl v zu, fa a ei se-nsenin  cum se-nsenin  o und  de o raz . El îi 
povesti cum înviase; atunci ea-i zise: 

- De r pit nu m  po i r pi pân  ce nu-i avea un cal asemene cu acela ce-l 

are tat l meu, pentru c-acela are dou  inimi; dar eu am s -l întreb în ast  sar  
de unde-şi are calul, ca s  po i şi tu s  cape i unul ca acela. Pân  atunci îns , 
pentru ca s  nu te afle tat -meu, eu te voi preface într-o floare. 

El şezu pe un scaun, iar ea şopti o vraj  dulce, şi, cum îl s rut  pe frunte, 
el se pref cu într-o floare roşie închis  ca vişina coapt . Ea-l puse între florile 
din fereastr  şi cânta de veselie, de r suna castelul tat lui ei. 

Atunci intr  şi Genarul. 
- Vesel  fata mea? şi de ce eşti vesel ? întreb  el. 
- Pentru c  nu mai este F t-Frumos ca s  m  r peasc , r spunse ea râzând. 
Se puser  la cin . 
- Tat , întreb  fata, de unde ai calul d-tale, cu care umbli la vânat? 

- La ce- i trebuie s-o ştii? zise el încruntând sprâncenele. 
- Ştii prea bine, r spunse fata, c  nu vreau ca s-o ştiu decât numai ia-aşa 

ca s-o ştiu, pentru c-acu nu mai e F t-Frumos s  m  r peasc . 
- Ştii tu c  nu m  împotrivesc ie niciodat , zise Genarul. De- parte de-

aicea, lâng  mare, şede o bab  care are şapte iepe. Ea ine oameni care s  i le 
p zeasc  un an (cu toate c  anul ei nu e decât de trei zile), şi dac  cineva i le 
p zeşte bine, ea-l pune s -şi aleag  drept r splat  un mânz, iar de nu, îl omoar  
şi-i pune capul într-un par. Chiar îns  dac  p zeşte cineva bine iepele, totuşi 
ea-l vicleneşte pe om, c ci scoate inimile din caii to i şi le pune într-unul singur, 

încât cel ce-a p zit alege mai întotdeauna un cal f r  inim , care-i mai r u decât 
unul de rând... Eşti mul umit , fata mea? 

- Mul umit , r spunse ea zâmbind. Totodat  îns  Genarul îi arunc  în fa  
o batist  roşie, uşoar , mirositoare. Fata se uit  mult în ochii tat lui s u, ca un 
om care se deşteapt  dintr-un vis, de care nu-şi poate aduce aminte. Ea uitase 
tot ce-i spusese tat -s u. Îns  floarea din fereastr  veghea printre frunzele ei, 
ca o stea roşie prin încre iturile unui nor... 

Al turi cu bordeiul era sub p mânt o pivni . El intr  în ea şi acolo v zu 
şapte iepe negre str lucite - şapte nop i, care de când erau nu z rise înc  lumina 
soarelui. Ele nechezau şi b teau din picioare. 

Nemâncat toat  ziua, el cin  ce-i d duse baba ş-apoi, înc lecând pe una 
din iepe, mân  pe celelalte în aerul întunecos şi r coare al nop ii. Dar, încet, 
încet sim i cum se strecoar  un somn de plumb prin toate vinele lui, ochii i se 
painjinir  şi el c zu ca mort în iarba pajiştii. El se trezi pe când mijea de ziu . 
Când colo, iepele nic ieri. El îşi credea capul pus în eap , când vede ieşind 
dintr-o p dure-n dep rtare cele şapte iepe alungate de un roi nem rginit de 
ân ari şi un glas sub ire-i zise: 
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- Mi-ai f cut un bine, i l-am f cut şi eu. Când se întoarse cu caii, baba 
începu s  turbe, s  r stoarne casa cu susu-n jos şi s  bat  fata, care nu era de 

vin . 
- Ce ai, mam ? întreb  F t-Frumos. 

- Nimica, zise ea, mi-a venit şi mie toane. Asupra ta n-am nimica... sunt 

foarte mul umit . Apoi intrând în grajd, începu s  bat  caii, ipând: Ascunde i-
v  mai bine, bat -v-ar mama lui Dumnezeu, ca s  nu v  mai g seasc , ucig -l 

crucea şi m nânce-l moartea! 

A doua zi porni cu caii, dar iar c zu jos şi dormi pân  ce mijea de ziu . 
Desperat, era s  ieie lumea-n cap, când deodat  vede r s rind din fundul m rii 
cei şapte cai, muşca i de-o mul ime de raci. 

- Mi-ai f cut un bine, zise un glas, i l-am f cut şi eu. Era împ ratul 
racilor. El mân  caii-nspre cas  şi vede iar o privelişte ca-n ziua trecut . Îns  
în cursul zilei roaba babei s-apropie de el şi-i zise încet strângându-l de mân : 

- Eu ştiu c  tu eşti F t-Frumos. S  nu mai m nânci din bucatele ce- i 
fierbe baba, pentru c -s f cute cu somnoroas ... i-oi face eu altfel de bucate. 

Fata într-ascuns îi f cu merinde, şi-nspre sar , când era s  plece cu caii, 
îşi sim i ca prin minune capul treaz. 

Spre miezul nop ii se-ntoarse acas , mân  caii în grajd, îi încuie şi intr  
în odaie. Pe vatra cuptorului, în cenuş  mai licureau câ iva c rbuni. Baba sta 
întins  pe lai  şi în epenit  ca moart . El gândi c-a murit ş-o scutur . Ea era ca 
trunchiul şi nu se mişca deloc. El trezi fata, ce dormea pe cuptor. 

- Uite, zise el, i-a murit baba. 

- Aş! asta s  moar !? r spunse ea suspinând. Adev rat c  acu e ca şi 
moart . Acu-i miaz noaptea... un somn amor it îi cuprinde trupul... dar sufletul 
ei cine ştie pe la câte r spinteni st , cine ştie pe câte c i a vr jilor umbl . Pân  
ce cânt  cucoşul, ea suge inimile celor ce mor, ori pustieşte sufletele celor 
nenoroci i. Da, b dic , mâine i se-mplineşte anul, ia-m  şi pe mine cu d-ta, c  
i-oi fi de mare folos. Eu te voi sc pa din multe primejdii pe care i le g teşte 

baba. 

Ea scoase din fundul unei l zi hârbuite şi vechi o cute, o perie şi o 
n fram . 

A doua zi de diminea  i se împlinise lui F t-Frumos anul. Baba trebuia 

s -i dea unul din cai ş-apoi s -l lase s  plece cu Dumnezeu. Pe când prânzeau, 
baba ieşi pân  în grajd, scoase inimile din câteşişapte cai, spre a le pune pe 
toate într-un tretin slab, c ruia-i priveai prin coaste. F t-Frumos se scul  de la 
mas  şi dup  îndemnarea babei se duse s -şi aleag  calul ce trebuia s  şi-l ieie. 

Caii cei f r  inimi erau de un negru str lucit, tretinul cel cu inimile sta culcat 
într-un col  pe-o movil  de gunoi. 

- Pe acesta-l aleg eu, zise F t-Frumos, ar tând la calul cel slab. 
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- Da' cum Doamne iart -m , s  slujeşti tu degeaba!? zise baba cea 

viclean . Cum s  nu- i iei tu dreptul t u? Alege- i unul din caii işti frumoşi... 
oricare-ar fi, i-l dau. 

- Nu, pe acesta-l voi, zise F t-Frumos, inând la vorba lui. Baba scrâşni 
din din i ca apucat , dar apoi îşi strânse moara cea hârbuit  de gur , ca s  nu 
ias  prin ea veninul ce-i r scolea inima pestri . 

- Hai, ia- i-l! zise-n sfârşit. El se urc  pe cal cu buzduganul de-a umere. 

P rea c  fa a pustiu- lui se ia dup  urmele lui, şi zbura ca un gând, ca o vijelie 
printre volburele de nisip ce se ridicau în urm -i. 

Într-o p dure îl aştepta fata fugit . El o urc  pe cal dup  dânsul şi fugea 
mereu. 

Noaptea inundase p mântul cu aerul ei cel negru şi r coare. 
- M  arde-n spate! zise fata. F t-Frumos se uit  înapoi. Dintr-o volbur  

nalt , verde, se vedeau nemişca i doi ochi de j ratic, a c ror raze roşii ca focul 
ars p trundeau în r runchii fetei. 

- Arunc  peria, zise fata. F t-Frumos o ascult . Şi deodat -n urm -le 

v zur  c  se ridic  o p dure neagr , deas , mare, înfiorat  de un lung fream t 
de frunze şi de un urlet fl mând de lupi. 

- Înainte! strig  F t-Frumos calului, care zbura asemenea unui demon 

urm rit de un blestem prin negura nop ii. Luna palid  trecea prin nouri suri ca 
o fa  limpede prin mijlocul unor vise turburi şi seci. 

F t-Frumos zbura... zbura necontenit. 

- M  arde-n spate! zise fata c-un geam t ap sat, ca şi când s-ar fi silit 

mult ca s  nu spuie înc . 
F t-Frumos se uit  şi v zu o bufni  mare şi sur , din care nu str luceau 

decât ochii roşii, ca dou  fulgere l n uite de un nor. 
- Arunc  cutea, zise fata. F t-Frumos o arunc . Şi deodat  se ridic  din 

p mânt un col  sur, drept, neclintit, un uriaş împietrit ca spaima, cu capul 
atingând de nori. 

F t-Frumos vâjâia prin aer aşa de iute, încât i se p rea c  nu fuge, ci cade 
din înaltul cerului într-un adânc nev zut. 

- M  arde, zise fata. Baba g urise stânca într-un loc şi trecea prin ea 
pref cut  într-o funie de fum, a c rei cap t dinainte ardea ca un c rbune. 

- Arunc  n frama, zise fata. F t-Frumos o ascult . Şi deodat  v zur  în 
urm -le un luciu întins, limpede, adânc, în a c rui oglind  b laie se sc lda în 
fund luna de argint şi stelele de foc. 

F t-Frumos auzi o vraj  lung  prin aer şi se uit  prin nori. Cale de dou  
ceasuri – pierdut  în naltul cerului - plutea încet, încet prin albastrul t riei 
Miaz noaptea b trân  cu aripile de aram . 
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Când baba înota smintit  pe la jum tatea lacului alb, F t-Frumos arunc  
buzduganu-n nori şi lovi Miaz noaptea în aripi. Ea c zu ca plumbul la p mânt 
şi cronc ni jalnic de dou sprezece ori. 

Luna s-ascunse într-un nor şi baba, cuprins  de somnul ei de fier, se 
afund  în adâncul cel vr jit şi necunoscut al lacului. Iar în mijlocul lui se ridic  
o iarb  lung  şi neagr . Era sufletul cel osândit al babei. 

- Am sc pat, zise fata. 
- Am sc pat, zise calul cel cu şapte inimi. St pâne, ad ogi calul, tu ai 

izbit Miaz noaptea, de a c zut la p mânt cu dou  ceasuri înainte de vreme, şi 
eu simt sub picioarele mele r scolindu-se nisipul. Scheletele înmormântate de 
volburele nisipului arz tor al pustiilor au s  se scoale spre a se sui în lun  la 
benchetele lor. E primejdios ca s  umbli acuma. Aerul cel înveninat şi rece al 
sufletelor lor moarte v-ar putea omorî. Ci mai bine voi culca i-v , şi eu pân-

atuncea m-oi întoarce la mama, ca s  mai sug înc-o dat  laptele cel de v paie 
alb  a â elor ei, pentru ca s  m  fac iar frumos şi str lucit. 

F t-Frumos îl ascult . Se dete jos de pe cal şi-şi aşternu mantaua pe 
nisipul înc  fierbinte. 

Dar ciudat... ochii fetei se-nfundase în cap, oasele şi încheieturile fe ei îi 
ieşise afar , pieli a din oacheş  se f cuse vân t , mâna grea ca plumbul şi rece 
ca un sloi de ghea . 

- Ce i-i? o întreb  F t-Frumos. 

- Nimica, nu mi-i nimica, zise ea cu glasul stins: şi se culc  în nisip, 
tremurând ca apucat . 

F t-Frumos d du drumul calului, apoi se culc  pe mantaua ce şi-o 

aşternuse. El adormi; cu toate acestea-i p rea c  nu adormise. Peli ele de pe 
lumina ochiului i se roşise ca focul şi prin el p rea c  vede cum luna se cobora 
încet, m rindu-se spre p mânt, pân  ce p rea ca o cetate sfânt  şi argintie, 
spânzurat  din cer, ce tremura str lucit ... cu palate nalte, albe... cu mii de 
ferestre trandafirii; şi din lun  se scobora la p mânt un drum împ r tesc 
acoperit cu prund de argint şi b tut cu pulbere de raze. 

Iar  din întinsele pustii se r scoleau din nisip schelete nalte... cu capete 

seci de oase... învelite în lungi mantale albe, esute rar din fire de argint, încât 
prin mantale se z reau oasele albite de sec ciune. Pe frun ile lor purtau coroane 
f cute din fire de raze şi din spini auri i şi lungi... şi înc lica i pe schelete de 
cai, mergeau încet-încet... în lungi şiruri... dungi mişc toare de umbre argintii... 
şi urcau drumul lunii, şi se pierdeau în palatele înm rmurite ale cet ii din lun , 
prin a c rora fereşti se auzea o muzic  lunatec ... o muzic  de vis. 

Atunci i se p ru c  şi fata de lâng  el se ridica încet..., c  trupul ei se 
risipea în aer, de nu r mâneau decât oasele, c , inundat  de o manta argintie, 
apuca şi ea calea luminoas  ce ducea în lun . Se ducea în turburea împ r ie a 
umbrelor, de unde venise pe p mânt, momit  de vr jile babei. 
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Apoi peli a ochilor lui se înverzi... se înnegri - şi nu mai v zu nimica. 
Când deschise ochii, soarele era sus de tot. Fata lipsea şi aievea. Dar în 

pustiul arid necheza calul frumos, str lucit, îmb tat de lumina aurit  a soarelui, 
pe care el acu o vedea pentru-ntâia oar . 

F t-Frumos se avânt  pe el şi-n r stimpul câtorva gânduri fericite ajunse 
la castelul încol it al Genarului. 

De ast  dat  Genarul vâna departe cale de şapte zile. El o lu  pe fat  pe 
cal dinaintea lui. Ea-i cuprinse gâtul cu bra ele ei şi-şi ascunsese capul în sânul 
lui, pe când poalele lungi ale hainei ei albe atingeau din zbor nisipul pustiei. 
Mergeau aşa de iute, încât i se p rea c  pustiul şi valurile m rii fug, iar ei stau 
pe loc. Şi numai încet se auzea motanul mieunând din câte şapte capetele. 

Pierdut în p duri, Genarul îşi aude calul nechezând. 
- Ce e? îl întreb . 
- F t-Frumos î i fur  fata, r spunse calul n zdr van. 
- Putea-l-om ajunge? întreb  Genarul mirat, pentru c  ştia c -l omorâse 

pe F t-Frumos. 

- Nu, z u, r spunse calul, pentru c-a înc lecat pe un frate al meu, care are 
şapte inimi, pe când eu n-am decât dou . 

 

Genarul îşi înfipse pintenii adânc în coastele calului, care fugea 
scuturându-se... ca o vijelie. Când îl v zu pe F t-Frumos în pustiu, zise calului 
s u: 

- Spune fr âne-t u s -şi arunce st pânul în nori şi s  vin  la mine, c  l-
oi hr ni cu miez de nuc  şi l-oi ad pa cu lapte dulce. 

Calul Genarului îi nechez  fr âne-s u ceea ce-i spusese, iar frate-s u i-
o spuse lui F t-Frumos. 

- Zi fr âne-t u, zise F t-Frumos calului s u, s -şi arunce st pânu-n nori, 

şi l-oi hr ni cu j ratic şi l-oi ad pa cu par  de foc. 
Calul lui F t-Frumos o nechez  asta fr âne-s u, şi acesta azvârli pe 

Genarul pân  în nori. Norii cerului înm rmurir  şi se f cur  palat sur şi frumos, 
iar din dou  gene de nouri se vedeau doi ochi albaştri ca cerul, ce repezeau 
fulgere lungi. Erau ochii Genarului, exilat în împ r ia aerului. 

F t-Frumos domoli pasul calului şi aşez  pe fat  pe acela al t tâne-s u. 
O zi înc , şi ajunser  în mândra cetate a împ ratului. 

Lumea-l crezuse mort pe F t-Frumos, şi de aceea, când se împr ştie 
faima venirii lui, ziua-şi muie aerul în lumin  de s rb toare şi oamenii aşteptau 
murmurând la faima venirii lui, cum vuieşte un lan de grâu la suflarea unui 

vânt. 
Dar ce f cuse oare în vremea aceea Ileana împ r teasa? Ea, cum plecase 

F t-Frumos, s-a închis într-o gr din  cu nalte ziduri de fier, şi acolo, culcându-
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se pe pietre reci, cu capul pe un bolovan de cremene, plânse într-o scald  de 
aur, aşezat  lâng  ea, lacrimi curate ca diamantul. 

În gr dina cu multe straturi, neudat  şi nec utat  de nimeni, n scur  din 
pietriş sterp, din arşi a zilei şi din sec ciunea nop ii flori cu frunze galbene şi 
c-o culoare stins  şi turbure ca turburii ochi ai mor ilor - florile durerii. 

Ochii împ r tesei Ilenei, orbi i de plâns, nu mai vedeau nimica, decât i 
se p rea numai c -n luciul b ii, plin  de lacrimile ei, vedea ca-n vis chipul 

mirelui ei iubit. Ci ochii ei, dou  izvoare secate, încetase de a mai v rsa lacrimi. 

Cine-o vedea cu p rul ei galben şi lung, despletit şi împr ştiat ca cre ii unei 
mantii de aur pe sânul ei rece, cine-ar fi v zut fa a ei de-o durere mut , s pat  
parc  cu dalta în tr s turile ei, ar fi gândit c -i o înm rmurit  zân  a undelor, 
culcat  pe un mormânt de prund. 

Dar cum auzi vuietul venirii lui, fa a ei se-nsenin ; ea lu  o mân  de 
lacrimi din baie şi stropi gr dina. Ca prin farmec, foile galbene ale aleilor de 
arbori şi ale straturilor se-nverzir  ca smarandul. Florile triste şi turburi se-

n lbir  ca m rg ritarul cel str lucit, şi din botezul de lacrimi luar  numele 
l cr mioare. 

Împ r teasa cea oarb  şi alb  umbl  încet prin straturi şi culese în poale 
o mul ime de l crimioare, pe care apoi, aşternându-le lâng  baia de aur, f cu 
un pat de flori. 

Atunci intr  F t-Frumos. Ea s-arunc  la gâtul lui, îns , amu it  de 
bucurie, ea nu putu decât s  îndrepte asupr -i ochii s i stinşi şi orbi, cu care ar 
fi vrut s -l soarb  în sufletul ei. Apoi ea îl lu  de mân  şi-i ar t  baia de lacrimi. 

Luna limpede înflorea ca o fa  de aur pe seninul cel adânc al cerului. În 
aerul nop ii, F t-Frumos îşi sp l  fa a în baia de lacrimi, apoi, învelindu-se în 
mantaua ce i-o esuse din raze de lun , se culc  s  doarm  în patul de flori. 
Împ r teasa se culc  şi ea lâng  el şi vis  în vis c  Maica Domnului desprinsese 
din cer dou  vinete stele ale dimine ii şi i le aşezase pe frunte. 

A doua zi, deşteptat , ea vedea... A treia zi se cunun  împ ratul cu fata 
Genarului. A patra zi era s  fie nunta lui F t-Frumos. Un roi de raze venind din 

cer a spus l utarilor cum horesc îngerii când se sfin eşte un sfânt, şi roiuri de 
unde r s rind din inima p mântului le-a spus cum cânt  ursitorile când urzesc 
binele oamenilor. Astfel l utarii m iestrir  hore nalte şi ur ri adânci. 

Trandafirul cel înfocat, crinii de argint, l crimioarele sure ca 
m rg ritarul, mironosi ele viorele şi florile toate s-adunar , vorbind fiecare în 
mirosul ei, şi inur  sfat lung cum s  fie luminile hainei de mireas ; apoi 
încredin ar  taina lor unui curtenitor flutur albastru stropit cu aur. Acesta se 

duse şi flutur  în cercuri multe asupra fe ei miresei când ea dormea ş-o f cu s  
vad  într-un vis luciu ca oglinda cum trebuia s  fie-mbr cat . Ea zâmbi când 
se vis  atât de frumoas . 

Mirele-şi puse c maş  de tort de raze de lun , brâu de m rg ritare, manta 
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alb  ca ninsoarea. 
Şi se f cu nunt  mândr  şi frumoas , cum n-a fost alta pe fa a p mântului. 
Ş-au tr it apoi în pace şi în linişte ani mul i şi ferici i, iar dac-a fi adev rat 

ce zice lumea, c  pentru fe ii-frumoşi vremea nu vremuieşte, apoi poate c-or fi 

tr ind şi ast zi. 
 

Zâna Zorilor (fragment) 

de Ioan Slavici  

 

A fost ce-a fost: dac  n-ar fi fost nici nu s-ar povesti. 

A fost odat  un împ rat, un împ rat mare i puternic; împ r ia lui era 
atât de mare, încât nici nu se tia unde se începe i unde se sfâr e te. 

Unii ziceau c  ar fi f r  de margini. Iar al ii spuneau c  in minte de a fi 
auzit din b trâni c  s-ar fi b tut odinioar  împ ratul cu vecinii s i, din care unii 
erau i mai mari i mai puternici, iar  al ii mai mici i mai slabi decât dânsul. 

Despre împ ratul acesta a fost mers vorba cât e lumea i ara, cum c  cu 
ochiul cel de-a dreapta tot râde, iar  cu cel de-a stânga tot l cr meaz  neîncetat. 
În zadar se întreba ara, c  oare ce lucru s  fie acela, c  ochii împ ratului nu se 
pot împ ca unul cu altul. Dac  mergeau voinicii la împ ratul, ca s -l întrebe, el 
zâmbea a râde i nu le zicea nimic. A a r mase vrajba dintre ochii împ ratului 
o tain  mare despre care nu tia nimeni nimic, afar  de împ ratul. 

Crescur  feciorii împ ratului. Ce feciori! Ce feciori! Trei feciori în ar  
ca trei luceferi pe cer! Florea, cel mai b trân era de un stânjen de înalt, cu ni te 
umeri încât nu l-ai putea m sura cu patru p lmi cruci . 

Cu totul alta era Costan: mic la statur , îndesat la f ptur , cu bra ul de 
b rbat, cu pumnul îndesat. Al treilea i cel mai tân r fecior al împ ratului e 
Petru: înalt, dar sub ire, mai mult fat  decât fecior. Petru nu face mult  vorb : 
el râde i cânt , cânt  i râde de diminea  pân  în sear . 

Numai câte odat -l vede omul mai întunecat, d  cu mâna pletele în 
dreapta i în stânga de pe frunte i atunci i se pare c  vezi pe un b trân din 
sfatul împ ratului. 

– M i Floreo, tu e ti acum mare; du-te i întreab  pe taica, pentru ce-i 

plânge lui un ochi, iar altul râde pururea. 
A a zise Petru c tre frate-s u Florea într-o bun  diminea . Dar Florea nu 

s-a dus: el tia înc  de mic c  împ ratul se sup r , dac -l întreb  cineva de ast  
treab . 

Tot a a o p i Petru i cu frate-s u Costan. 
– Nu cuteaz  nici unul; las  c-oi cuteza eu, zise la urm  Petru. Vorba fu 

zis ; lucrul fu gata. Petru merse ca s  întrebe. 
– Oarb - i fie mum -ta! ce treab  ai tu de aceea?! îi zise împ ratul 

mânios, i-i dete o palm  pe de-a dreapta i alta pe de-a stânga. 
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Petru se duse sup rat i spuse fra ilor s i cum a p it-o cu tat l s u. 
De când a întrebat Petru de treaba ochilor, se p rea cum c  ochiul cel din 

stânga plânge mai pu in, iar  cel de-a dreapta râde mai mult. 
Petru î i înt ri inima i mai merse o dat  la împ ratul. O palma e o palma 

i dou -s dou ! Gândi i f cu. 
O p i din nou, cum a mai p it-o. 

Ochiul cel din stânga l cr ma acuma numai din când în când, iar  cel din 
dreapta se p rea a fi înjunit cu zece ani. 

– Dac  e treaba a a, gândi acum Petru, apoi tiu eu ce-oi face. Atâta m  
duc, atâta întreb, atâta rabd la p lmi, pân  ce nu vor râde amândoi ochii. 

A zis-o, a i f cut-o! Petru nu zicea nimic de dou  ori. 
– F tul meu, Petre! zise împ ratul, acuma mai blând i râzând cu amândoi 

ochii. Eu v d c  ie nu- i iese grija din cap; i-oi spune dar treaba cu ochii mei. 

Vezi, ochiul acesta râde de bucurie, când v d c  am a a trei feciori ca voi; iar 
cel lalt plânge pentru c  m  tem c  voi nu ve i fi în stare s  împ r i i în pace 
i s  ap ra i ara de vecinii cei vicleni. Dac -mi ve i aduce îns  ap  de la fântâna 

Zânei Zorilor, ca s  m  sp l cu ea pe ochi, îmi vor râde amândoi ochii, c ci voi 
ti c  am feciori voinici, pe care m  pot r zema. 

A a zise împ ratul. Petru- i lu  p l ria de pe prisp  i se duse s  spun  
fra ilor s i ce-a auzit. Feciorii împ ratului se puser  la sfat i g tir  lucrul pe 
scurt, cum se cade între fra ii cei buni. Florea, ca cel mai b trân dintre cei trei, 
se duse în grajd, alese calul cel mai bun i mai frumos puse aua pe el i apoi 
lu  ziua-bun  de la cas  i mas . "M  duc, zise c tre fra ii s i, i dac  nu voi 
veni într-un an, o lun , o s pt mân  i o zi cu ap  de la fântâna Zânei Zorilor 
s  vii tu Costane dup  mine". Se duse. 

Trei zile i trei nop i Florea nu mai st tu; calul zbur  ca n luca peste 
mun i i peste v i pân  ce n-ajunse la marginile împ r iei. 

Jur împrejur pe lâng  împ r ie era o pr pastie adânc  i peste aceast  
pr pastie o singur  punte. La puntea asta mai st tu Florea o dat : s  priveasc  
înapoi, apoi s  ia "ziua-bun " de la ar . 

Fereasc  Dumnezeu i pe sufletul p gân de aceea ce v zu Florea acum, 
când era s  plece mai departe. Un balaur! dar balaur cu trei capete, cu ni te fe e 
grozave, cu o falc -n cer, cu una în p mânt. 

Florea nici nu mai a tept  ca balaurul s -l scalde în v paie, ci dete pinteni 

la cal i se duse ca i când nici n-ar fi fost aici. 

Balaurul suspin  o dat  i pieri f r  de urm . 
Trecu o s pt mân ! Florea nu mai veni; trecur  dou ; de Florea nu se mai 

auzea nimic. Trecu o lun ; Costan începu a alege între cai. Când cr par  zorile 
de un an,o lun , o s pt mân  i o zi, Costan se sui pe cal, î i lu  ziua-bun  de 
la frate-s u mai mic. "S  vii i tu, dac  voi pieri i eu" zise i se duse cum s-a 

fost dus frate-s u. 
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Balaurul de la punte era acum mai înfrico at; capetele lui erau mai 

îngrozitoare i fuga voinicului mai repede. 
Nu se mai auzi de amândoi fra ii: Petru r mase singur. 
– M  duc i eu în urma fra ilor mei, zise el într-o zi c tre tat l s u. 
– Apoi mergi cu Dumnezeu, îi zise împ ratul, doar  vei avea mai mult 

noroc decât fra ii t i. 
i cel mai tân r fecior al împ ratului lu  dar  "ziua-bun " i porni c tre 

marginea împ r iei. 
Pe puntea cea mare st tea acum un balaur i mai mare i mai grozav, cu 

f lcile i mai înfrico ate i mai deschise. Balaurul avea acum nu trei, ci apte 

capete. 

Petru st tu în loc când v zu dihania asta înfrico at . "Feri din cale!" strig  
apoi. Balaurul nu feri. Petru mai strig  o dat  i înc  de a treia oar ; dup  aceea 
se repezi la el cu sabia scoas . Îndat  i se întunec  cerul de nu v zu alta decât 

foc! Foc în dreapta, foc în stânga, foc pe dinainte, foc pe dinapoi. Balaurul 
arunca la foc din toate apte capetele. 

Calul începu a horc ni i a se arunca în dou  picioare încât voinicul nu 
putea s  lupte cu sabia. "Stai! c-a a nu-i bine!" zise el i se coborî de pe cal. În 
mâna stânga calul, în mâna dreapta sabia. Nici a a nu merse: F t-Frumos nu 

vedea alta decât foc i v paie. 
– Acas  dup  alt cal mai bun! Petru zise, înc lec  i se duse ca iar i s  

vin . Când sosi acas , îl a tept  l pt toarea sa baba Bir a în poarta cur ii. 
– Hei f tul meu Petre! am tiut cum c  iar  ai s  vii fiind-c  n-ai plecat 

bine. 

– Cum s  fi plecat dar ? întreb  Petru pe jum tate sup rat, pe jum tate 
trist. 

– Vezi, dragul meu Petre, începu a-l înv a acuma baba, tu nu vei putea 

merge la fântâna Zânei Zorilor decât dac  vei c l ri pe calul pe care a c l rit 
tat -t u împ ratul în tinere ea sa; mergi, întreab  unde i care e calul acela. 
Dup  aceea încalec  i te du. 

Petru mul umi de înv tur  i apoi se duse, ca s  întrebe de treaba 

calului. 

– Neagra- i fie lumina! se r sti acum împ ratul. Cine te-a înv at ca s  
m  întrebi tu pe mine a a? Cu de-a bun  sam  vr jitoarea cea de Bir a. Ai tu 
minte? Au trecut cincizeci de ani de când am fost eu june: cine tie pe unde au 
putrezit oasele murgului meu de atuncea?! În podul grajdului îmi pare, cum c  
mai e o curea din frâu. Atâta am i mai mult nimic din cal. 

Petru icni sup rat i spuse babei "cum i ce". 
– A teapt  numai - strig  baba râzând de bucurie. Dac  st  lucrul a a, 

apoi st  bine. Du-te i ad  bucata din frâu. Doar  voi ti eu face un lucru cu 
cale din ea. 
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Podul era plin de frâie, de ele i de curele. Petru alese cele mai roase, 
mai ruginite i mai neîngrijite i le duse babei, ca s  fac  precum a fost zis. 
Baba lu  frâiele, le afum  cu fum de t mâie, zise peste ele o zical  din cuvinte 
m run ele i gr i dup  aceea c tre Petru: 

– Ia frâiele i d  cu ele de poarta casei. 
Petru f cu precum i se zise ca s  fac . 
Vraja babei a fost bun . Abia dete Petru cu frâiele de poart  se i 

întâmpl ... nu tiu cum... un lucru înaintea c ruia Petru stete uimit... Un cal 
st tea înaintea lui decât care lumea n-a v zut mai frumos! Cu o a plina de aur 
i pietre scumpe cu ni te frâie, la care s  nu prive ti c - i piere lumina ochilor. 

Frumos cal frumoas  a i frumoase frâie pentru F t-Frumos. 

– Sari voinice în spatele Murgului, strig  baba f când cruce peste cal i 
c l re : mai zise apoi o zical  de câteva cuvinte i intr  în cas . 

Dup  ce Petru s ri pe cal sim ea cum c  de trei ori este mai puternic la 

bra  i de atâtea ori mai pietros la inim . 
– S  te ii bine st pâne, c-avem cale lung  i trebuie s  mergem iute. A a 

zise Murgul; dar i-a aflat voinicul... Se duser ... se duser , zburar  - cum nu 

s-a dus i nici n-a zburat cal i voinic înainte de aceea. 

Pe punte st tea acuma un balaur cum n-a mai stat, un balaur cu 

dou sprezece capete, grozave, mai pline de v paie!... Hei! dar i-a aflat 

voinicul. Petru nu se însp imânt , ci începu a se sufleca la mâneci i a scuipa 
în palme: "Feri din cale!" Balaurul începu a scuipa la foc. 

Petru nu mai f cu dar  mult  vorb , ci scoase sabia i se gr bi s  se 
repead  spre punte. 

– Stai! astâmp r -te st pâne!, gr i acuma Murgul, "f  cum zic: 
în epene te-te cu pintenii la mine în brâu, scoate sabia i stai gata, c  avem s  
s rim peste punte i balaur. Când vei vedea apoi c  suntem tocmai pe deasupra 
balaurului, taie capul cel mai mare, terge cu mâneca sabia de sânge i o b g  
în teac , ca s  fii gata pe când ajungem la p mânt". 

Petru strânse din pinteni, scoase sabia, t ie capul, terse sângele, b g  
fierul în teac  i fu gata pe când sim i p mântul sub picioarele calului. 

A a trecur  puntea. 
– S  mergem mai departe, începu Petru vorba dup  ce mai privi o dat  

înd r t la ara sa. 
– S  mergem! îi r spunse Murgul. Numai spune-mi acuma st pâne cum 

s  mergem? S  mergem ca vântul? S  mergem ca gândul? S  mergem ca dorul? 
Sau s  mergem chiar ca blestemul?... 

Petru privi înainte i nu v zu alta decât cer i p mânt... un pustiu la a 
c rui vedere i se ridicar  perii în vârful capului. 

– S  mergem tot una dup  alta, nici prea tare s  nu ne obosim, nici peste 
m sura s  nu ne întârziem. Zise... apoi merser ... o zi ca vântul, una ca gândul, 
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una ca dorul i una ca blestemul. Pân  ce n-ajunser , în cr patul zorilor zilei a 
patra la marginile pustiului. 

– Stai acum!... D  în pa i!... S  v d ce n-am mai v zut, strig  Petru 
tergându-se la ochi ca omul care se treze te din somn, sau ca acela care vede 

ceva i-i pare c  numai îi pare... ‘Naintea lui Petru se întindea o p dure de 
aram ... cu copaci, pomi i poame de aram , cu frunze de aram , cu tufi uri, 
iarb  i flori care de care mai frumoase tot de aram ... 

Petru st tu i privi cum prive te adic  omul, care vede ce n-a mai v zut 
i despre ce n-a mai auzit. Intr  în p dure. 

Florile de pe marginile c ii începur  a se l uda i a îndemna pe Petru ca 
s  le rup  i s - i fac  cunun  din ele... 

– Ia-m  pe mine, c  eu-s mai frumoas  i dau putere celui ce m  rupe, 
zicea una. 

– Ba ia-m  pe mine, c  cine m  pune în p l rie pe acela-l iube te cea mai 

frumoas  nevast  din lume, zicea alta... i iar i se mi c  alta... i alta... care de 
care mai frumoas  i mai dulce la vorb , pân  ce n-ademenir  pe Petru ca s  le 
rup . 

Murgul s ri în l turi când v zu c  st pânul s u pleac  dup  flori... 
– Pentru ce nu r mâi în pace?! zise Petru cam cu r stita. 
– Nu rupe, c  nu e bine s  rupi! zise Murgul sf tos. 
– Pentru ce s  nu fie bine? 

– Pe florile acestea zace blestemul: cine rupe din ele acela are s  se lupte 
cu Vâlva p durii! 

– Ce vâlv ?! 
– Acum d -mi pace! Ascult  de mine: prive te la flori; nu rupe îns  din 

ele, ci r mâi în pace. A a zise calul, i merser  în pa i mai departe. 
Petru o tia din p ite cum c  e bine s-asculte de Murgul; î i rupse dar 

gândul de la flori. În zadar îns ! Dac  se pune odat  necazul pe capul cuiva, nu 

sc pa de s-ar i feri din toate puterile... 
Florile tot i se îmbiau i el tot într-una sl bea din inim : 
– Fie ce e dat s  fie! zise Petru de la o vreme. Barem voi vedea i Vâlva 

p durilor. S  v d, ce e? Cu cine am de lucru? Dac -mi va fi ursita s  mor de 
ea, voi muri i a a; dac  nu... apoi scap... s  fie o sut  i-o mie de iele! Se puse 

la rupt de flori... 

– N-ai f cut bine! zise acum Murgul plin de grij . Dac  ai f cut-o, îns  e 
f cut ! te încinge acuma i fii gata de lupt , c  acu , vine Vâlva! 

Abia rosti Murgul vorba, abia fu Petru gata cu cununa... pân  ce i începu 
un vânt u or din toate p r ile .. Din vânt se f cu vifor... Viforul crescu... crescu 
pân  ce nu se v zu alta decât întunerec i noapte... i iar  numai noapte i 
întunerec... Lui Petru îi p rea, cum c  a luat cineva lumea în spate i a înc rcat-
o la fuga cu ea, a a se cutremura p mântul sub el. 



211 

 

– Fric  i-e? întreb  murgul scuturând din coam . 
– Ba! r spunse Petru înt rindu-se pe inima, de i spatele începu a-i 

furnica. Dac  e acuma a a, a a apoi fie cum e! 
– Nici nu- i fie fric ! începu a-l îndemna Murgul. Ia frâul de la mine din 

cap i umbl  ca s  înfrâni Vâlva cu el. 
Alta nu mai zise, c ci Petru nici nu avu timp s  desfrâne cum se cade 

pân  ce i ajunse Vâlva la ei... 
Petru nu putea privi la ea.... a a era de grozav  i de înfrico at . 
Cap n-are... dar nici f r  cap nu e... 
Prin aer nu zboar ... dar nici pe p mânt nu umbl ... Are coam  ca i calul, 

coarne ca cerbul, fa  ca ursul, ochii ca dihorul i trupul e de toate... numai de 

fiin  nu... A a era Vâlva când se repezi c tre Petru. 
Petru se sprijini în fere, se ridic  în picioare i începu a lucra când cu 

sabia, când cu bra ul, iar sudorile mergeau dup  el c  pârâul. 
Trecu o zi i o noapte; lupta nu mai ajunse la cap t. 
– Stai... S  ne mai înt rim oleac ! zise Vâlva r suflând cu greu. 
F t-Frumos l s  spada în jos. 
– Nu sta! strig  murgul cu gr bita. 
Petru iar i începu a lucra din toate puterile. 
Vâlva rânchez  acuma o dat  ca i calul... apoi url  ca lupul.... i se repezi 

din nou la Petru. 

Lupta mai curse o zi i o noapte i mai înfrico at  ca pân  acuma. Petru 
sim ea abia c  se mai poate mi ca de obosit ce era. 

– Stai acuma, c  v d c  am cu om de lucru! Stai, zise Vâlva i de-a dou  
oar . Stai! S  ne împ c m. 

Petru se lupt  mai departe de i abia mai putea r sufla. 
– Nu sta! vorbi Murgul. 

Dar nici Vâlva nu se mai repezi ca pân  acuma, ci începu a se purta mai 
cu cale i treab , cum se poart  adic  toate când nu mai simt putere în sine. 

A a curse lupta pân -n zorile de-a treia zi. Când începur  zorile a crepe i, 
Petru f cu ce f cu, destul c  arunc  frâul în capul Vâlvei obosite... Deodata se 
f cu din Vâlva un cal, cel mai frumos din lume. 

– Dulce- i fie via a, c  m  sc pa i de la robie! zise acuma Vâlva pref cut  
în cal i începu a se dezmierda cu Murgul. 

Mai în urm  în elese Petru din vorb  i cuvânt cum c  Vâlva nu fusese 
alta decât un frate al Murgului, pe care l-a blestemat Sfânta Miercure înainte 
de asta, cu atâtea i atâtea sute de ani. 

Petru leg  Vâlva de calul s u, se sui pe ea i se puse din nou pe cale... 
Cum a mers? Nici nu e nevoie s  spun. Repede a mers... pân  ce n-a ie it din 
p durea cea de aram . 
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– Stati pe loc! Da i în pa i s  v d ce n-am v zut! zise Petru mai odat  
când ie ir  din p durea cea de aram . Inaintea lui se întindea acuma o p dure 
înc  mai minunat  decât cea de aram , cu tufi  mai str lucitor, cu flori mai 
frumoase i mai ademenitoare - el intr  în p durea de argint. 

Florile începur  a vorbi înc  mai dulce, mai îndemn tor decât cele din 
p durea de aram . 

– S  nu mai rupi din flori zise Vâlva cea legat  de Murgul, c ci frate-meu 

e de apte ori mai puternic decât mine. 
Nu se opri îns  F t-Frumos cel f r  de fric ! Abia trecu una dou , pân  

ce Petru i începu a rupe flori i a le împleti în cunun . 
Se f cu vifor mai turbat, noapte mai neagr , p mântul se cutremura mai 

tare decât în p durea de aram ; Vâlva p durii de argint se repezi la Petru c-o 

groz vie de apte ori mai mare decât cum a fost în p durea de aram . Nici el 
nu fu îns  lene ! Lupta mai curse o dat  trei zile i trei nop i; i-n crepetul 

zorilor zilei a patra, Petru înfrâna i pe a doua Vâlva. 
– Dulce- i fie fericirea, c  m-ai scos de la robie! zise i ast -dat  Vâlva, 

apoi se întinser  la cale cum s-au mai întins i pân  acum. 
– Ho, sta i pe loc!... Da i în pa i!.... S  v d, ce n-am mai v zut înc , strig  

c l re ul acuma de a treia oar , puse dup  aceea palma pe ochi, fiindc  se temea 
c -i va pieri lumina de razele ce veneau din p durea cea de aur. 

El mai v zuse lucruri minunate, dar despre a a ceva nici nu a visat pân  
acuma. 

– S  st m pe loc! C  nu e bine, strigar  caii deodat . 
– Pentru ce s  nu fie bine? întreb  Petru. 
– Tu iar i ai s  rupi din flori. tiu c  nu te va r bda firea! i fratele nostru 

cel mai tân r e de aptezeci i apte de ori mai puternic i mai grozav decât noi 
to i trei laolalt . S  înconjur m dar p durea! A a vorbi Murgul. 

– Ba nu! r spunse Petru, s  mergem! S  le vedem pe toate dac  am v zut 
ceva. N-ave i fric , nici eu n-am! 

Nu e nevoie s  spun, cum c  Petru iar i a f cut f cut-o... Doamne! dar 

cum s  nu o fac . 
Abia împletit  cununa, pân  ce i începu s  fie ceva cum n-a mai fost... 

Acuma nu era mai mult vifor, nu mai mult întunecos; p mântul nu se cutremura 
mai mult. Se f cea nu tiu ce i nu tiu cum... destul c  lui Petru îi p rea c-a 

intrat cineva în miezul lumii i a început s-o întoarc  pe dos. Grozav era ce era 
i înfrico at... i... s  fereasc  Dumnezeu!... 

– Vezi a a! zise Murgul sup rat, dac  n-ai putut r mânea în pace. 
Petru v zu c  nu mai vede nimic, începu a sim i c  nu mai simte nimic i 

dete a pricepe c  nu mai are ce s  priceap ; t cu dar  i nu zise nimic, ci se 
încinse i se f cu gata de lupt . Vie acuma Vâlva! strig  dup  aceea. Sau mor 
sau îi pun frâul în cap! 
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Abia zise vorba pân  ce i v zu apropiindu-se c tre dânsul... o negur  
deas  venea c tre Petru. A a era de deas  negura asta, încât Petru nici pe sine 
însu i nu se putea vedea în ea. 

– Ce e asta?! strig  el cam însp imântat când începu a sim i c -l doare 

din toate p r ile. Se însp imânt  îns  i mai tare, când v zu c  nici el singur nu-

i aude vorba în negura cea deas . 
Începu dar a da cu sabia în dreapta i în stânga pe dinainte i pe dind r t 

a da din toate p r ile i din toate puterile care le mai avea... cum face adic  
omul, care vede c  acuma nu e bine. A a lucra el o zi i o noapte f r  s  vad  
alta decât negru înaintea ochilor s i, f r  s  aud  alta decât cursul sudorilor sale 
de pe trupurile cailor.. De la o vreme chiar i începu a crede c  nici nu mai 
tr ie te, ci a murit acuma de mult. 

Deodat  începu a se desface negura... În zorile zilei a doua, negura se 
resfir  de tot, i pe când se ridic  soarele pe cer, înaintea ochilor lui Petru era 
lumin  ca lumina. 

Lui îi p ru acuma c  se n scuse din nou. Vâlva? peri ca-n palm . 
– R sufl  acuma o dat , c  iar  va s  înceap  lupta din nou! zise Murgul. 
– Ce-a fost asta? întreb  Petru. 
– Vâlva, r spunse Murgul, Vâlva a fost pref cut  în negur ... R sufl  

numai c  iar i vine! 
Nici n-a zis-o bine Murgul asta, nici n-avu Petru vreme ca s  r sufle pân  

ce i v zu c  vede ceva venind deoparte, ceva despre ce nu tia ce e... o ap , 
îns  nu e ca ap  c - i pare c  nu curge pe p mânt, ci zboar  cumva sau ce face... 
destul c  urme nu are i pe sus nu zboar ... A a ceva ce nu e!... 

– Vai! strig  Petru. 
– ine-te i d , nu sta! zise Murgul..., i nu mai zise dup  aceea nimica, 

c -i astup  apa gura. 
Lupta se începu din nou... Petru d du o zi i o noapte necurmat f r  ca s  

fi tiut în ce i se lupt  f r  s  tie cu cine... Când se apropiar  zorile zilei a 
doua, începu a sim i cum c  sl be te din picioare. 

– Acuma pier! strig  cam sup rat; îns  pentru aceea începu a- i înt ri 
inima i a da înc  mai ap n... Soarele r s ri pe cer, apa pieri f r  s  se tie cum 
i când. 

– R sufl ! gr i Murgul, r sufl  c  n-ai mult  vreme, Vâlva vine pe loc! 
Petru nu mai zise nimic, c  nici nu tia s racul de el ce s  mai fac  de obosit ce 
era. Se a ez  dar  mai bine în a, strânse mai bine de sabie i a tept  a a g tit, 
ca s  ajung  ce vedea c  vine... 

A a cum, nu tiu cum, ca i când se viseaz  omul, c  vedea ceva ce n-are 

ce are i are ce n-are, a a îi p rea lui Petru c  ar fi Vâlva acum. O! Doamne! 
O! Doamne! Cum poate fi Vâlva p durii de aur când s-a dus de dou  ori cu 
ru ine?!... Zbura pe picioare i umbla pe aripi.... era cu capul dinapoi i cu 
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coada dinainte, cu ochii în piept i cu pieptul în frunte... i cum mai era înc  - 
numai Dumnezeu ar ti s-o spun ! 

Pe Petru îl trecur  fiorii o dat  din sus în jos, o dat  din jos în sus, o dat  
cruci , i o dat  curmezi ; dup  aceea înt ri inima i începu a lucra cum a mai 
lucrat i... n-a mai lucrat. Trecu ziua. Petru începu a sl bi din puteri. Trecu 
amurgul serii; lui Petru începur  a i se împ ienjeni ochii. Când ajunse la miezul 
nop ii, Petru sim i cum c  nu e mai mult c lare. Nici el singur nu tia cum i 
când a ajuns la p mânt; destul c  nu mai era pe cal. Când începu a se dezveli 
ziua din noapte, Petru nu mai putea sta în picioare, ci se l s  în genunchi. 

– Nu te l sa; mai ine-o înc  oleac ! strig  Murgul când v zu c  sl besc 
puterile st pânului s u. 

Petru se terse cu mâneca c m ii de sudori. Î i încord  toate puterile i 
se ridic  înc  o dat  în picioare. 

– Love te acuma Vâlva cu frâul peste bot! zise Murgul. 
Petru f cu precum îi zise. 
Vâlva rânchez  o dat  ca arm sarul, încât lui Petru îi p rea c-o s  

asurzeasc , apoi s ri la Petru, de i abia se mi ca i ea de obosit  ce era. 
Lupta nu mai curse mult. Petru f cu ce f cu i puse frâul i la ast  Vâlva 

pe cap... 

Pe când se f cea ziua cum se cade, F t-Frumos c l rea pe al patrulea cal. 
– Frumoas - i fie nevasta, c  m-ai scos de la robie! zise Vâlva. 
Plecar , se duser  i pe când se înv luia ziua cu noaptea ajunser  spre 

marginea p durii de aur. Cum mergeau a a pe cale, lui Petru începu a i se urî 
i ca s  fac  i el ceva, dete a privi la cununile cele frumoase. 

– Ce s  fac cu trei cununi? începu a vorbi a a singur. Destul îmi fie una. 
iu pe cea mai frumoas . 

Arunc  dar cea de aram , apoi cea de argint i inu numai pe cea de aur 
la sine. 

– Stai! zise Murgul. Nu arunca cununile. Descalec  i le ridic  c - i vor 
prinde înc  bine. 

Petru f cu precum i se zise i merse mai departe. 
Când era soarele de-o palm  de la p mânt a a de c tre sear  când încep 

musculi ele a se aduna, c l re ul nostru ajunse chiar la marginea p durii. 
Naintea lui se întindea un pustiu mare... mare... cât vedeai cu ochii nu vedeai 
nimic pe el. 

Caii se oprir  în loc. 
– Ce e? întreb  Petru. 
– Nu e bine! r spunse Murgul. 
– Pentru ce s  nu fie bine?! 
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– Intr m în împ r ia Sfintei Miercuri. Cât vom merge prin ea, nu vom 
da de alta decât de frig i iar i de frig. Pe marginile c ii vor fi focuri din focuri 
i eu m  tem c  tu vei merge s  te înc lze ti. 

– i pentru ce s  nu m  înc lzesc? 

– Nu e bine s  te înc lze ti! r spunse Murgul cu grij . 
– Intr ! gr i Petru f r  fric , dac  trebuie, voi ti r bda la frig. 
– Fra ii t i Costan i Florea! r spunse iar i din cutie. Pe cum îmi pare 

mie cer împ r ia de la el i b trânul zice c  n-ar fi vrednici de ea. 

– Mergi Murgule, c  nu e vreme de pierdut! strig  acuma Petru. Închise 
dup  aceea cutia i o b g  în traist . 

Se duser  cum se ducea n luca, cum umbl  vântoasele i gonesc în 
miezul nop ii pricolicii. Cât au mers a a nici nu se poate spune... Au mers 
mult... foarte mult! 

– Stai! s - i mai dau un sfat! zise Murgul într-un târziu. 
– S-auzim! gr i Petru. 
– Ai avut necaz cu frigul, acuma ai s  dai de o c ldur  cum n-a mai fost. 

S  r mâi voinic! S  nu te tragi la r coare c  nu e bine. 
 

– Mergi! r spunse Petru. Nu- i fie fric , dac  n-am înghe at nici nu m  
voi topi. Hm! aici era o c ldur  încât se tope te i m duva în oase... C ldur  
adec  cum nu poate fi decât în împ r ia Sfintei Joi. 

Pe cât mergeau mai departe, cu atât c ldura era mai mare... De la o vreme 
începur  a se topi chiar i potcoavele de la Murgul de pe copite. Hei! dar nici 
Petru nu se l s ! îi curgeau sudorile vale, el se tergea cu mâneca i mân  în 
goan  mai departe. 

De cald ar mai fi fost cum ar fi fost, era îns  i un alt lucru care pe Petru 
îl sup r  înc  mai tare. Pe lâng  cale tot câte la o azvârlitur  bun  de departe 
una de alta erau ni te v i r coroase cu ni te izvoare reci i astâmp r toare. Când 
Petru privea la ele, sim ea c  i-a secat inima i i s-a uscat limba în gur  de sete 
ce-i era. 

Pe lâng  izvoare erau tot crini, viorele i trandafiri, prin iarba cea molcu  
i pe ele odihneau ni te fete, frumoase, doamne!... încât nici nu pot fi mai 

frumoase.  

Lui Petru îi venea s  închid  ochii, ca s  nici nu mai vad  a a lucruri 
ademenitoare. – Vino, voinice, la r coare! Vino!  

Stai de vorba! îl chemau feti ele. 
Petru d dea din cap i nici nu zicea nimic, c  i s-a oprit i graiul. 
Mult au mers a a, foarte mult!... 
Deodata sim ir  c  începe c ldura a se mai stâmp ra. Din departe, pe un 

deal se vedea o colib ; aici locuia Sfânta Joi. 
Petru trase spre ea. 
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Când erau s  ajung  la colib , Sfânta Joi le ie i în cale i-i zise "Ziua 

bun " lui Petru. 
Petru îi mul umi... precum e acuma datina la oameni cu cinste i 

n r veal , prinser  dup  aceea vorba... cum prind adic  oamenii ce nu s-au mai 

v zut înc . Petru spuse veste de la Sfânta Miercuri, vorbi despre patimile sale 

i despre calea în care a pornit i lu  ziua bun , c  z u! el nu prea avea vreme 
de pierdut... Hm! cine tie cât mai avea s  mearg  pân  la Zâna Zorilor!" 

– Mai stai oleac ! gr i Sfânta Joie, s - i mai zic o vorb . Acum intri în 
împ r ia Sântei Vineri: s  treci i pe la ea i s -i spui "s n tate i voie bun " 
de la mine. Când vei merge apoi c tre cas , s  vii iar i pe la mine, c  am s - i 
dau ceva, care î i va prinde bine. 

Petru mul mi de vorba i de toate, plec  dup  aceea mai departe. 

 

Abia merser  cam a a cât ine o pip  de tutun pân  ce i ajunser  într-o 

ar  nou . 
Aci nu era cald, dar nici nu era frig, ci... a a cumva între ele... cum e colea 

prim vara, când încep a se în rca mieii. Petru începu acum a r sufla mai 

stâmp rare. Era îns  un pustiu... numai nisip i scai. Oare ce s  fie aceea? 
întreb  Petru dând cu ochii de a a ceva ca i o cas  îns  departe... foarte 
departe!... tocmai pân  unde ajung ochii lui peste pustiul cel gol. 

– Aceea e casa Sfintei Vineri, r spunse Murgul. Dac  mergem bine poate 
ajungem înc  pân  ce se întunec  deplin. 

A a i fu... Noaptea se f cu noapte. F t-Frumos se apropie cu încetul de 
casa cea dep rtat . 

Peste pustiu se vedeau o mul ime de n luci ce se goneau pe din dreapta, 
din stânga, pe dinaintea i pe dindosul lui Petru. 

– S  n-ai nici o fric ! zise Murgul. Aceste sunt fetele vântoaselor... Se 
joac  prin aer a teptând s  vin  i vârcolacii. A a ajunser  pân  la casa Sfintei 
Vineri. 

– Cobori acuma i intr  în cas ! zise Murgul. Petru voi s  fac  ce i se 
zise. 

– Stai nu fi a a gr bit, vorbi Murgul mai departe. S  te înv  mai nainte 
ce i cum s  faci. La Sfânta Vineri nu po i intra, c  e p zit  jur împrejur de 
Vântoase. 

– Ce s  fac dar ? 

– Ia cununa cea de aram  i te du cu ea vezi colo departe pe colina ceea. 

Când vei fi acolo începe a striga: Vai, ce fete frumoase! ce îngeri! ce suflete de 
zâna! Dup  aceea ridic  cununa în sus i zi: Dac  a  ti c  ar primi careva 
cununa asta de la mine!... dac  a  ti! i arunc  cununa. 

– i pentru ce s  fac a a?, întreb  Petru... cum întreab  adic  omul, care 
vrea s  tie c  pentru ce face. 
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– Taci, du-te i f ! zise Murgul pe scurt i Petru nu mai lungi vorba, ci 
f cu precum i se zise. Abia arunc  Petru cununa când se i îngr m dir  
Vântoasele peste ea i începur  a se bate, ca s  o aib  care de care. 

Petru o lu  acuma c tre cas . 
– Stai! strig  Murgul înc  o dat . Înc  nu i le-am spus pe toate. Ia cununa 

cea de argint apoi te du i bate la fereastra Sfintei Vineri... Dac  te întreab  
baba, cine e? tu s  zici c  ai r t cit prin pustiu. Ea te va mâna înd r t. Tu s  nu 
te mi ti, ci s  zici: Ba z u! eu nu voi merge, c  de când am fost mic tot am auzit 
de frumuse ea Sfintei Vineri i nu mi-am f cut opinci de o el cu curele de vi el, 
nu am venit de nou  ani i nou  luni, nu m-am luptat pentru cununa asta de 

argint, care voiesc s  i-o dau ei, nu le-am f cut i p it toate astea pentru ca s  
merg înapoi când voi ajunge la ea... A a s  faci i a a s  zici; de aici încolo 
grija ta s  fie. (...) 

Petru zise acuma ce i-a fost zis Murgul s  zic . 
Abia- i sfâr i Petru zicala pân  ce i v zu, cum c  Sfânta Vineri deschise 

fereastra vorbind c tre el cu vorb  dulce i blânda: 
– S  v d cununa f tule! Petru-i întinse cununa. 
– Vino în cas ! zise Sfânta Vineri, nu te teme de câini, c  ei în eleg voin a 

mea. A a i f cu... Câinii începur  a mi ca din coad  mergând în urma lui Petru, 
cum merg dup  om când vine seara de la arin . 

Petru zise "bun  seara", când intr  în cas , î i puse p l ria pe vârful 
cuptorului i se a ez  pe pomnol dup  ce i se zise s  ad . 

Acuma se vorbi... iaca despre lucruri de toate zilele, despre lume, despre 

r utatea oamenilor i despre alte lucruri ca astea... f r  nici o treab  i pre ... 
Precum se vedea, Sfânta Vineri era foarte sup rat  pe oameni; iar Petru-i d dea 
în toate dreptate, cum se cade adic  omului care ade la masa altuia. 

Doamne! dar i b trân  era baba asta! 
Eu nu tiu de ce privea junele de Petru a a de-a-deochiul la ea. Doar  

voia s -i numere cre urile din fa ?! 
Poate!... Ar fi trebuit îns , ca s  se nasc  de apte ori cât un om într-o 

via  pentru ca s  poat  ajunge la cap t cu num ratul... 
Petru s-apropie de fereastr . 
– Las  un cal aici i pleac  numai cu trei. Mergi apoi încet pân  ce vei 

ajunge la Împ r ia Zorilor. 
Aici descalec  i intr  pe jos... Când vei veni apoi înd r t, a a s  vii, ca 

to i trei caii s - i r mân  în cale, s-ajungi pe jos. 

– A a am s  fac! gr i Petru voind s  plece. 
– Nu te gr bi, c  n-am g tit înc , vorbi Sfânta Vineri mai departe. S  nu 

prive ti la Zâna Zorilor c  ea are ochi care vr jesc i priviri care r pesc min ile. 
E urât , atâta de urât  încât nici nu- i pot spune. Are ochi de buh , fa  de vulpe 
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i gheare de mâ a. Auzi?! s  nu prive ti la ea... i Dumnezeu s  te aduc  întreg 
i s n tos, f tul meu Petre! 

Petru mul mi de vorb  i înv tur  i nu se opri mai mult... Unde avea 
el vreme de a sta cu babele la vorb ! L s  pe Murgul ca s  pasc , se întinse 
apoi la cale. 

Departe... departe... unde se las  cerul pe p mânt, unde stau stelele de 
vorba cu florile, acolo se vedea o ro ea  cam a a cum e cerul colea în zorile 
de prim var , dar mai frumos i mai minunat!... Acolo era cetatea Zânei 
Zorilor. 

De aci pân  acolo, de acolo pân  aci, nu era alta decât iarb  i flori... i 
apoi nu era nici cald, nici rece nici luminos, nici întunerec, ci a a cumva între 
ele... cum e colea pe la Sfântu Petru când te scoli ca s  mâni vitele la turm ... 
Petru numai de un drag umbla prin ara asta pl cut ... 

Cât a mers F t-Frumosul nostru a a, aceea nu se poate spune cu vorb  
omeneasc  fiindc  într-aceast  ar  n-a urmat zilei noaptea i nop ii ziua, erau 
pururea zori cu vânt moale i r coros, cu soarele ascuns i lumina de jum tate; 
împ r ia nop ii i a zilei se începea numai de la casa Sfintei Vineri. Dup  mult 
mers i lung  c l torie. Petru v zu z rindu-se ceva alb printre ro ea a cerului... 
Cu cât se apropia mai mult, cu atâta ceea ce vedea se desf ura mai tare naintea 
ochilor lui. Asta era cetatea... Petru privi... privi... R sufl  apoi o dat  cu greu, 
ca omul care gânde te "Doamne mul umescu- i! 

... Dar i frumoas  era cetatea asta!... 
Ni te turnuri nalte... nalte... pân  dincolo de Împ r ia Norilor, ni te 

p re i albi ca ghioceii i ridica i mai sus decât cum st  soarele la prânzul cel 
mare, un acoperi  de argint, dar cum de argint?! A a c  nici nu str lucea în fa a 
soarelui, i fere ti... tot din aer tors cu mult  m iestrie i esut în gherghef de 
aur întunecos... Peste toate astea se jucau apoi razele vesele ale soarelui cum se 
joac  vântul cu umbra crengilor colea prim vara când se mi c  de lene  ce este. 

Petru stete uimit în loc, ca s  se poat  minuna de atâta frumuse  
îngr m dit . 

Mult n-a putut s  steie c  i-a fost degrab : desc lec  dar , l s  caii, ca s  
pasc  pe iarba cea plin  de rou , î i lu  fluiera ul precum i-a fost zis Sfânta 
Vineri, zise o dat  "Doamne ajut " i plec  la lucru cel mai mare. Abia merse 
a a singur, pe jos o cale cam de trei azvârlite bune, pân  ce i dete de un 
n zdr van adormit de dulcea a fluiera ului. Acesta era unul dintre pândarii 
jurului cet ii Zânei Zorilor... Oare Doamne cum a putut cre te atât de lung? 

Cum s-a putut întrupa atâta de puternic? 

Cum st tea a a culcat pe spate. Petru începu s -l m soare cu pa ii... Nu 
voiesc s  spun minciuna!... a fost lung, foarte lung; atâta de lung a fost încât 
Petru r sufl  o dat  cu greu când ajunse de la picioare la cap... nu tiu acuma 
cu de-a bun  seam ... de obosit, ori de uimit: nu e lun  la r s rit atâta de mare, 
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cât era ochiul n zdr vanului. Apoi barem dac  ar fi fost i acesta ca la alt  
lume, dar era tocmai în mijlocul frun ii... A a era ochiul!... Cum au putut apoi 
celelalte s  fie!... Petru voinic de voinic, dar z u! el mul umi lui Dumnezeu 
fluiera ului i Sfintei Vineri, cum c  n-a dat de r u cu acest om neom i plec  
cu încetul mai departe. 

A a, cam cât merge omul pân  ce-i vine s  se a eze la r coare mai merse 
Petru pân  ce d du de alte lucruri i mai grozave... Ni te balauri tot cu câte 
apte capete erau întin i la soare i adormi i adânc, când pe de-a dreapta, când 

pe de-a stânga... Cum au fost ace ti balauri, aceea n-o mai spun: tie anume 
toat  lumea c  balaurii nu-s treab  de glum  i de râs... Asta era a dou  paz  a 
împrejurului de curte... Petru trecu cam cu fuga nu tiu acuma de grab  ori de 
groaz ... Nici n-ar fi fost îns  minune dac  s-ar fi îngrozit! 

Balaurul e balaur!! 

Acum ajunse F t-Frumos la un râu... 
S  nu gândeasc  îns  nimeni c  acesta ar fi fost râu ca toate râurile... Nu 

ap , ci lapte curgea aici nu peste nisip de piatr , ci peste pietre scumpe i 
m rg ritare.... i nu curgea lin sau repede, ci lin i repede deodat  cum curg 
zilele omului fericit... Acesta a fost râul, care curge jur împrejur pe lâng  
cetate... tot curge... tot curge... f r  a mai sta, f r  a mai merge mai departe. 

Pe marginea râului dormeau tot cam de o s ritur  unul de altul ni te lei 
înghiera i... Ce lei îns ! Cu p rul de aur i pe din i i gheare tot cu ferec tura... 
Ace tia erau paza râului... Dincolo de cea parte de râu era o gr din  frumoas ... 
foarte frumoas ... cum nu poate fi decât la Zâna Zorilor. Pe mal tot flori din 

flori, pe flori dormeau dulce i lin tot zâne din zâne care de care mai frumoase, 
mai vr jitoare i mai dulce la fa ... 

Petru nici nu cutez  ca s  priveasc  într-acolo. 

F t-Frumos se întreb  acuma cum s  treac  peste râu. Râul era lat i 

adânc, i peste râu numai o punte, asta îns  cum nu mai sunt pu ine în asta 
lume. Dincoace i dincolo, pe un mal i pe altul, tot câte o frunte de punte p zit  
tot de câte patru lei dormitori. Puntea îns ? peste punte nu poate trece suflet de 
om... O vezi cu ochii dar sim i golitate când calci cu piciorul pe ea... Cine tie 
din ce o mai fi fost i asta f cut ! Doar chiar dintr-un pui de nor? 

Destul c  Petru r mase pe rmul râului. S  treac ? nu poate. S  înoate? 
nu e treab . Ce s  fac  dar ?! (...) 

– Mai a teapt  oleac ! Mai nainte am o vorb  cu tine, gr i Petru... Jur  
c  m  vei trece peste râu, i atunci te las s  vii la lupt . N zdr vanul f cu 
jur mânt i Petru-l l s  s  se scoale. 

Când n zdr vanul se sim i de teptat se repezi la Petru ca s -l turteasc  c-

o lovitur ... i-a aflat îns  omul! 
Nici Petru nu era de ieri de alalt ieri, i el se repezi voinice te. Trei zile 

i trei nop i se lupt . (...) 
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Între leag n i fântân  era o mas , pe mas  un colac alb i moale, 
fr mântat cu lapte de c prioar , i un bocal de vin ro u i dulce ca visul de 
diminea ... Acesta era colacul puterii, i cel lalt vinul june ei... 

Petru privi o dat  la colac, o dat  la vin i o dat  la Zâna Zorilor, se 
apropie dup  aceea cu încetul, p i doi pa i c tre leag n, mas  i fântân . 

Când Petru ajunse la leag n, î i pierdu min ile i nu se mai putu r bda i 
s rut  pe Zâna Zorilor... Zâna Zorilor deschise ochii i privi la Petru cu o privire 
încât el î i pierdu min ile înc  mai tare... 

Sufla dup  aceea în fluiera , ca Zâna Zorilor s-adoarm ; lu  cununa cea 
de aur i o puse pe fruntea Zânei Zorilor; lu  o buc tur  din colacul de pe mas , 
b u o înghi itur  din vinul întineritor... i iar i s rut  i iar i lu  o îmbuc tur , 
iar i b u o înghi itur ... A a de trei ori una dup  alta... de trei ori a s rutat pe 
Zâna Zorilor, de trei ori a îmbucat din colac i de trei ori a gustat din vin... Dup  
aceea i-a umplut ulcioarele cu ap  din fântân  i a pierit cum piere vestea cea 
bun . Când Petru ajunse în gr din , dete de o lume cu totul nou ... (...) 

Sfânta Vineri tia c  Petru o s-ajung , din rânchezatul Murgului, care din 
cale de trei zile sim i apropierea st pânului s u: îi ie i dar  în cale cu colac 
moale i cu vin ro u. 

– Bun ajuns, F t-Frumos! 

– Bun  ziua, sor  sfânt ! 
Petru-i dete ulciorul cu ap  de la fântâna Zânei Zorilor. Sfânta Vineri-i 

mul umi frumos. Mai vorbir  apoi câteva cuvinte despre calea lui Petru, despre 
curtea Zânei Zorilor i despre frumuse ea sorei Soarelui i Petru puse aua pe 
Murgul, c  z u! el nu prea avea vreme de pierdut... Baba Vineri asculta când 
cu dulce, când cu amar, când cu drag, când cu necaz; v zând apoi cum c  Petru 
va s  mearg  îi pofti s n tate i noroc. 

Petru nici nu stete pân  n-ajunse la Sfânta Joie. Aici se coborî de pe cal 
i intr ; precum a fost vorb  s  fie. 

Nici la Sfânta Joie nu se prea opri; zise "bun  ziua", mai f cu o vorb  
scurt  i lu  "s n tate bun ". 

– Stai! s - i mai spun una mai nainte de a porni în cale, zise Sfânta Joie 
cu grij . 

– S - i ai grij  de via ; s  nu legi vorb  cu om, s  nu mergi iute, gr bit; 
s  nu iei ap  de la mân ; s  nu crezi la vorb  i s  fugi de buze dulci. 

S  te duci cum ai venit... Calea e lung , lumea e rea i tu ai la tine lucru 
mare!... Ascult  dar de mine: iaca- i dau o n fram ; nu e de aur, nu-i de argint 

nici de m tas , nici de m rgele; e de pânz  nes dit , s  o por i c  e vr jit ... 
Cine-o poart , pe acela fulgerul nu-l ajunge, suli a nu-l p trunde, sabia nu-l taie 

i gloan ele sar de pe trupul lui. A a gr i Sfânta Joie. Petru primi i ascult ; se 
l s  apoi cu Murgul în vânt i se duse... se duse... cum se duc adic  Fe ii-
Frumo i când îi mâna dorul de cas . 
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La Sfânta Miercure Petru nici nu se mai coborî de pe cal, ci zise "bun  
ziua" din spatele calului i mân  mai departe. 

Într-o bun  vreme îi veni cutia cea vr jit  în minte i vrând s  aud  veste 
din lume, o scoase din teac . Nici nu o scoase bine, nici nu o deschise cum se 
cade, pân  ce i începu a vorbi ce vorbea de acolo din ea. 

– S-a sup rat Zâna Zorilor pentru c  i-ai furat ap ... S-a sup rat Sfânta 
Vineri pentru c  i s-a spart ulciorul... S-au sup rat fra ii t i Florea i Costan 
pentru c  le-ai luat împ r ia. 

Petru începu a râde când auzi de atâta sup rare. Nici nu tia ce s  întrebe 
mai înainte. 

– Cum a spart Sfânta Vineri ulciorul? 

– De bucurie ce i-a fost a început a juca i a c zut cu ulcior cu tot. 
– Cum am luat eu împ r ia de la fra ii mei? 

Cutia începu acuma a spune c  fiind împ ratul b trân i orb de amândoi 
ochii, Florea i Costan s-au dus la el i au cerut ca s  împart  împ r ia între 
dân ii. Împ ratul le-a spus c  numai acela va împ r i ara, care va aduce ap  de 
la fântâna Zânei Zorilor. În elegând fra ii lucrul merser  la Baba Bir a i asta 
le spuse c  ai fost, ai f cut i ai pornit ca s  vii. 

Fra ii se sf tuir  i acuma au pornit în calea lui Petru, ca s -l ucid , s  ia 
ap  de la el i s  împ r teasc  peste ar . 

– Min i, cutie spurcat ! strig  Petru mânios când le auzi toate acestea, i 
dete cu cutia de p mânt, încât cr p  în aptezeci i apte de buc i. 

N-a mai mers mult pân  ce i v zu nourii din ara sa, sim i suflarea 
vânturilor de acas  i z ri din dep rtare pe ici colea câte un munte de pe 
marginile rii... Petru stete în loc ca s  vad  mai bine, c -i p rea c  nu e 
adev rat ce-i p rea. 

Era s  treac  peste puntea cea din marginea împ r iei când v zu c-aude 

ceva din dep rtare... a a ceva ca i când ar striga un om, i ca i când l-ar striga 

chiar pe el dup  nume 

– M i Petre! Voi s  stea în loc. 
– Mergi! mâna! strig  Murgul. Nu e bine s  stai! 
– Ba nu! stai! s  vedem ce e cine i pentru ce? S  d m fa a cu lumea. 
Petru zise i suci frâul Murgului. 
– Ei Petre! Petre! Oare cine te-a înv at s  stai?... Oare n-ar fi mai bine 

s  te pleci la sfatul Murgului?... A a e lumea n-ai ce face! 

Dup  ce se întoarse v zu, doamne, pe cine v zu! pe frate-s u Florea i pe 
frate-s u Costan... Amândoi erau i împreun  se apropiau c tre Petru... Petre! 
mergi! mâna! Sau nu i-a zis Sfânta Joie s  nu legi vorba cu om? Sau nu tii ce 
veste i-a dat cutia Sfintei Miercuri? Fra ii veneau cu vorb  bun  i cu buze 
dulci... i Sfânta Joie a fost zis... Petre! Petre!... ai uitat, ce-a zis?!... Când Petru 
v zu pe fra ii s i cei dulci zbur  din spatele Murgului la ei în bra e. Doamne! 
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Dar cum s  nu zboare! De când n-a v zut el fa  de om? De când n-a auzit 

vorb  p mânteasc ? (...) 
Porunca sun  i toat  lumea se puse în mi care. 
Petru s-a fost îns  întins la fug  încât nici razele soarelui nu-l puteau 

ajunge. 

To i venir  tri ti, to i aduser  ve ti triste. Petru a fost trecut peste 
marginile Împ r iei Zorilor unde întreaga paz  nu mai avea putere. 

Zâna Zorilor î i uit  acuma sup rarea de trist  ce se f cu i trimise pe 
Sfântul Soare ca s  umble în lume s  fac  din apte zile una... s  cerce s  afle 
i s-aduc  ve ti. 

O zi din apte zile Zâna Zorilor n-a f cut alta decât a stat i privit în calea 
Soarelui, a privit... privit... pân  ce au început a-i curge lacrimile din ochi ori, 
nu tim acuma de privitul cel mult ori de durerea i dorul ei cel mare! 

Iat -ntr-a aptea zi Sfântul Soare se reîntoarce... ro u, trist i 
obosit....iar i veste rea!... Hei! c  Petru era unde razele soarelui nu pot 
p trunde! 

Dup  ce Zâna Zorilor v zu c  i cea din urm  încercare fu în zadar, dete 
porunc  aspr  în ar : Zânele s  nu mai zâmbeasc , florile s  nu mai miroas , 
vânturile s  nu mai mi te, izvoarele s  nu mai curg  limpede i razele soarelui 
s  nu mai lumineze. 

Porunci apoi, ca între lume i Împ r ia Zorilor s  se lase v lul cel mare 
al întunecimii prin care s  nu str bat  decât o singur  raz  de soare, care s  
duc  vestea-n lume cum c  "pân  ce nu va veni acela care a dus ap  de la 
fântân , soarele s  nu se mai mi te pe cer". 

A mers vestea în lumea cea întunecoas ... oamenii în eleser  c  lumina 
cea grozav  nu e decât pentru lumina ochilor împ ratului... 

Nimeni nu vedea în lume afar  de împ ratul; nimeni nu vedea necazurile 

întunericului decât împ ratul. Dete dar fiilor s i Florea i Costan sfat i 
porunc , ca s  porneasc , s  mearg  i s  mântuiasc  lumea de întunerec. Cine 
a min it una, minte i a doua; Florea se puse în a i porni c tre Împ r ia 
Zorilor acuma când Petru a fost cur it calea. 

– Vine cineva? întreb  cam aspru. 
– Vine, r spunser  zmeii, ce st teau paz  la punte. 
– Cum vine, peste punte ori pe sub punte? Puntea era, - acum tim noi - 

cum era! Florea trece pe sub punte. 

– Voinicul vine pe sub punte! r spunser  zmeii cam în glum . 
– Griji i de el, neagr  v  fie lumina! zise acuma Zâna i primi pe Florea 

s  intre. 
Pe Florea-l trecur  fiorii când v zu atâta frumuse . 
– Bun ajuns voinice! Tu ai furat ap ? 

– S  fie de bine! Z u eu am luat-o. 
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– Tu ai b ut vinul? Florea stete mut. 
– Tu ai mâncat pâinea? Florea zise "ba". 
– Tu m-ai s rutat? Florea- i uit  vorba. 
– Na! Oarba- i fie lumina! Înva -te s  mai min i! 
Zise acuma Zâna sup r t  i-i dete lui Florea dou  p lmi, una pe de-a 

dreapta, una pe de-a stânga, încât stuia i se întunecar  ochii. 
Doi zmei duser  apoi pe orbitul de Florea acas  i treaba se g ti. 
Porni i Costan în urma fr ine-s u. 
Porni, ajunse, o p i i reînturn . 
În lume nu mai r mase acuma nici o raz  de lumin . 
A a r mase lumea întreag  oarb  de dragul ochilor unui împ rat... 
Dup  ce Zâna Zorilor a v zut cum c  nu poate afla pe Petru, a chemat la 

sine pe întreaga ara sa, pe zmei, balauri, n zdr vani i lei, pe toate zânele, pe 
toate florile, pe to i supu ii i-a chemat la sine. Chiar i Sfântul Soare a trebuit 
s  se coboare de pe cer, s  desfrâne caii de la c ru , s -i bage în grajd i s  
intre la Zâna Zorilor... Când au fost a a to i aduna i împreun , Zâna Zorilor nu 
le împ r i mai mult la porunci, ci trist  i mustrat  cum era, lu  ziua bun  de la 
to i supu ii s i, le mul mi pentru iubire i credin  i-i trimise în lume, ca s  
mearg  s  fac  fiecare dup  capul i priceperea sa. Numai doi lei, doi zmei, doi 
balauri i tot atâ ia n zdr vani opri la sine, ca s  fie cine s -i p zeasc  puntea. 
Trimise toate zânele în gr din  i l s , ca s  nu intre-n curte pân  ce nu o vor 
vedea pe ea senin ; l s  ca florile s  miroas  d-aici înainte un miros, care 
îmbat  orice fiin  omeneasc , ca vânturile s  se mi te cântând atâta de dureros 

încât orice suflet omenesc s  plânga când le aude, ca izvoarele s  curg  ap  
amar , i l s  ca soarele pe toat  ziua dat  de Dumnezeu s  arunce câte apte 
raze seci în lume. (...) 

Zmeii, balaurii i n zdr vanii ie ir -n lume i de ru ine ce le era, s-

ascunser  în cele mai adânci pustiuri, pe teri - ca ochiul omenesc s  nu-i mai 

vad ! Leii- i lep dar  p rul de aur i ferec tura de pe gheare i din i, i de 
sup ra i ce erau se f cur  s lbatici; Zânele s-ascunser  prin gr dini; florile, 
izvoarele i vânturile se supuser  voin ei Zânei Zorilor, i razele seci, f r  
c ldur  i lumin , i ast zi se v d întinse pe cer colea în nop ile de var ... 

Via a omeneasc  stete locului, i timpul înceta de-a mai curge... 

Doi lei, doi zmei, doi balauri i doi n zdr vani se puser  paz  la punte... 
Cât a r mas Împ r ia Zorilor astfel, aceea nu se tie i nici nu se poate spune... 

A trecut mult  vreme a a f r  s  fi curs! 
A în eles i Sfânta Vineri c  Zâna Zorilor s-a sup rat; raza cea pustie i 

vântoasele ce cutreierau lumea întreag  i-au fost adus tire de mult... S-a 

sup rat de jum tate, iar de cealalt  jum tate s-a bucurat: s-a sup rat pentru c  
nu mai putea s  mai priveasc  în c ut toare i s-a bucurat pentru c  vedea pe 
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F t-Frumosul s u cel voinic sc pat i pe vecina sa cea frumoas  trista... A mai 
fost apoi nec jit  pentru c  i s-a fost spart ulciorul cu apa cea minunat . 

Când Sfânta Vineri v zu îns  c  întunerecul nu mai înceteaz , lumina nu 
mai vine, i când pieri i cea din urm  raz  de pe p mânt, zic când Sfânta Vineri 

v zu c  Zâna Zorilor i-a trecut de glum , ea porunci vântoaselor ca s  
porneasc  toate împreun , s  se izbeasc  în v lul cel mare de la marginea 
împ r iei s -l mi te din loc i s  fac  ca lumina s  curg  în lume. 

Vântoasele pornir ... care de care mai turbate, care de care mai grozave 

i mai înfrico ate,... cum merg adic  vântoasele... i se p rea c  au s  ia lumea 
cu sine i s  nu se mai opreasc  în loc cu ea. Ajunser  la v l... se izbir  în el... 
i cum se izbir ?... V lul nu se mi c !... 

Vântoasele se mai izbir  o dat .... apoi înc  o dat ... adic  de trei ori una 
dup  alta. 

... i apoi nu se izbir  mai mult... v zur  cum c  v lul st  mai eap n decât 
p mântul în â ânele sale... St tur  câteva clipe locului - ru inate i obosite se 
întoarser  dup  aceea înd r t i înconjurar  o dat  lumea în mânia lor cea 
turbat ... Ce a fost calea lor?... Acuma- i poate gândi fiecare ce a fost! Bine cu 
de-a-bun  seam -a putut fi! Vai i amar!... 

Vântoasele sosir  acas  i spuser  Sfintei Vineri cum i ce e cu v lul. 
Sfânta Vineri se sup r  acuma i de cealalt  jum tate: trimise vânturile 

la curtea împ ratului ca s  duc  lui Petru vorb  i sfat: s  mearg  s  stea de 
vorba cu Zâna Zorilor i s  fac  ce va face, ca s  aduc  lumina în lume. 

Vântoasele pornir  de-a dou  oar ... acuma ceva i mai încet... mai 
nepripit... ca i când pleci adic  în treab  bun  i la om... Ajunser  la curte... 
Petru nu e!... Vântoasele începur  a se mi ca mai a str in. 

Petru a pierit în cale. 
Vântoasele luar  curtea din stânga... apoi din dreapta... apoi din mijloc... 

O întoarser , sucir , ridicar  i aruncar  pân  ce nu se mai alese nimic din ea... 
Dup  aceea pornir  cu vestea despre moartea lui Petru c tre coliba Sfintei 
Vineri. 

– Porni i cu to ii în lume; mi ca i tot ce e de mi cat i afla i pe Petru. Viu 

sau mort mi-l aduce i! porunci Sfânta Vineri dup  ce auzi vestea cea trist . Trei 
zile i trei nop i vântoasele nu mai steter ... 

De trei ori scoaser  copacii din r d cini, de trei ori scoaser  râurile din 
cursul lor; de trei ori sf râmar  nourii izbindu-i de stânci; de trei ori m turar  
fundul m rii i de trei ori pr p dir  fa a p mântului. 

Toate fur  în zadar!... Ele intrar  acas  care de care mai obosite care de 
care mai mânioase i mai ru inate. 

Numai una n-a sosit înc ; vântul cel de prim var , lene , moale i 
întârziatic... Unde s  fi r mas?... To i tiau c  mult  treaba n-o fi fost s  fac ... 
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Cine tie... de obosit ce-o fi fost s-a pus undeva la r coare... Nimeni nu- i b tea 
capul cu el. 

Iac-o dat  într-un târziu dup  ce toat  lumea s-a mai rupt gândul de a mai 
afla pe Petru, frunzele începur  a se mi ca. Sfânta Vineri sim i mol tatea 
sufl rii i ie i afar . 

– Ce veste aduci? întreb  pe cea mai drag  dintre vântoase. 
– Trist  e de trist  dar bun -i de bun , opti vântul cel tân r. Dup  ce m-

am fost obosit de atâta cercetare, de atâta spart i pr dare d dui de-o fântân  
seac  i cugetai s  intru în ea ca scutit de surorile mele s  m  mai odihnesc mai 
nainte de a porni c tre cas . 

– i-n fundul fântânei afla i pe Petru? strig  Sfânta Vineri plin  de 
bucurie. 

– Da! i pe Murgul de o parte. 
– Dulce- i fie vorba, dragu- i fie sufletul, i pururea veste bun  s-aduci! 

zise acuma Sfânta Vineri c tre vântul cel de prim var , îi porunci apoi ca s  se 
repead  pân  la Sfânta Joie i s -i spun  ca s  g teasc  cu tigaia de aur, c  de 
Petru nu e bine, s  sar  d-acolea pân  la Sfânta Miercure, i s -i spun  ca s  
vin  la sfânt  cu apa vie ii. 

– În eles-ai? îi mai zice Sfânta Vineri. S  fii cu-n picior aici, cu unul 

acolo! i pornir  cu to ii... Sosir  cu to ii la fântâna cea p r sit ... 
De Petru nu era decât os i cenu . 
Sfânta Miercure lu  oasele i le încheie laolalt ... Nu lipsea nici unul. 
Sfânta Vineri porunci vântoaselor ca s  desfunde fântâna, s-arunce 

pulberea în sus i s-adune cenu a lui Petru... Toate se f cur ... 
Sfânta Joie f cu foc, culese roua de pe frunze în tigaia cea de aur... i 

puse tigaia pe foc... Când apa începu a fierbe, Sfânta Miercure zise trei vorbe... 
privi o dat  c tre r s rit, o dat  c tre apus, o dat  c tre miaz -zi, o dat  c tre 

miaz -noapte, apoi arunc  iarba vie ii în apa cea fiart . Tot a a f cu i Sfânta 
Vineri cu cenu a lui Petru. Sfânta Joie num r  dup  aceea, unul, dou , trei i 
lu  tigaia de pe foc. (...) 

Împ r teasa Zorilor sim i c  simte ce n-a mai sim it... Nu mai vorbi, nu 

mai întreb , ci f cu semn ca s  bage pe Murgul în grajdul soarelui i intr  cu 
Petru în cas ... 

Zânele începur  a zâmbi vesel; florile începur  a mirosi dulce; izvoarele 
deter  a curge limpede; vânturile se pref cur  în cântec de bucurie: roata vie ii 
începu a se întoarce mai repede decât prisnelul; valul cel negru c zu la p mânt 
i soarele str lucitor se ridic  în sus c tre ceruri... sus... mai sus decât cum a 

fost cândva .. i-n lume se f cu lumina ca fa a soarelui încât nou  ani, nou  luni 
i nou  zile oamenii nu v zur  nimic de lumina cea înfrico at . 

Petru merse acas , aduse pe tat l s u cel b trân i pe mama sa cea b trâna, 
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f cu o nunt  încât îi merse vestea-n nou zeci i nou  de ri i se f cu 
împ rat peste amândou  împ r iile. 

Iar  fra ilor Florea i Costan li se dete lumina ochilor ca s  vad  i ei 
fericirea lui Petru. 

Asta a fost, dragii mei cei buni, povestea lui Petru F t-Frumos cu Zâna 
Zorilor din ara Soarelui. 

Petru a tr it i a împ r it cu pace i cu s n tate, ... i doar  mai 
împ r te te i ast zi cu ajutorul lui Dumnezeu. 

 

 

Legenda rândunicii 
(Rochi a-rândunicii, floare de câmp, în care s-ar fi transformat 

rochi a copilei de împ rat când a fost r pit  de Zbur tor şi a devenit 
rândunic .) 

A fost odat  un mare împ rat c ruia împ r teasa îi n scu o fat . La 
naştere, o zân  ursitoare îi meni s  fie 
ml dioas  ca trestia, s  aib  graiul dulce 
ca mierea şi obrajii ca bujorii. Apoi  
zâna îi d rui o rochi  fermecat , pe care 
copila nu trebuia s-o scoat  niciodat  de 
pe ea,  ca s  fie ferit  de rele şi spuse c  
trebuie s  se fereasc  de Zbur torul 
luncilor. 

Crescu frumos copila, dup  cum 
menise zâna. Începu s  se plimbe în 
lunc , pe malul apei, pe sub arini, s  
urm reasc  rândunelele cum zburau, s  stea în soare, pe iarb . Atunci auzi 
glasul ademenitor al Zbur torului care îi spunea cuvinte dulci despre 
frumuse ea ei, despre p rul ei negru şi chipul ei alb, despre buzele ca nişte 
cireşe şi ochii ca nişte luceferi str lucitori. 

 Fata de împ rat fugi, dar într-o noapte cald  de var , când nici o adiere 

nu mişca frunzele şi toat  natura dormea sub razele lunii, copila se duse la 
malul pârâului s  se scalde. Scoase rochi a fermecat  şi se scufund  în ap . 
Toate p reau s  îi admire frumuse ea: şi iarba de pe maluri, trestiile, valurile şi 
nuferii, p durea şi chiar luna argintie. 

Copila auzi cântatul cocoşului, care vestea zorii. Se gr bi s  ias  din ap , 
dar rochi a îi disp ruse. Pe mal se afla Zbur torul, cu ochii aprinşi. O cuprinse 
în bra e, dar deodat  se trezi cu bra ele goale şi auzi un fream t de arip . Copila 
se preschimbase în rândunic  şi îşi luase zborul, iar rochi a fu luat  de vânt şi 
se topi în raze ce c zur  pe p mânt. Din ele crescur  pân  diminea  florile ce 
se cheam  şi azi rochi a rândunicii, dup  cum spune legenda rândunicii. 
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Legenda rândunicii  
(legend  popular  din Bucovina) 
Era odat  un cioban care avea trei fete 

cumin i şi de treab . Cât p ştea el oile, ele 
treb luiau acas  şi mergeau toate cu cale şi 
la locul lor. De la o vreme simte ciobanul c  
prind a ap sa b trâne ile pe umerii lui şi 
într-o bun  zi le spune el fetelor: 

- Dragele mele, am îmb trânit, nu mai 
am puteri s  port de grij  turmei. 

- Vai, tat , nu te întrista, stai acas  şi 
te odigneşte şi o s  î i intrami puterile, c  
turma vom paşte-o noi singure pe rând, zise 

fata cea mai mare. 

- Ar fi, draga tatii, aşa, dup  cum zici, de a i fi trei b ie i, da aşa nişte fete 
ca alde voi, m  tem, c  ve i speria şi de buruieni. 

 - Alei, tat , face fata cea mai mare, s  vezi, cum le-om paşte noi, numai 
i-a râde inima de bucurie.- Taci,  

draga tatii, c  de când tot pasc oile, n am prea v zut cioban în catrin  şi 
cu broboad . 

- D-apoi noi ne îmbr c m b rb teşte: cu suman, cuşm , opinci şi cine o 
s  ne cunoasc ? 

Şi nu z bovi mult  vreme, pân  fata cea mai mare îmbr c  sumanul, 
înc l  opincele şi puse cuşma pe cap. Amu nici n-ai fi zis c  nu îi b iat. Era 
încins  cu un brâu roşu, ca para focului, iar cuşma era pus , ho eşte, cam pe 
ceaf . 

A dat ea drumul oilor din ocol şi fluierând le-a îndreptat pe o costiş . 
B trânul tat  n-a pus prea mult temei pe vorba şi îndr zneala fetei, ci a 

vrut s  vad  dac  într-adev r s-ar putea n d jdui pe pasul şi fapta ei. Şi cam pe 
ocolite, s  nu fie v zut de celelalte dou  fete, a luat binişor o piele de urs de pe 
grind  şi, pe alt  parte, din nişte tufişuri, îi iese fetei înainte în chip de urs şi 
mor! … mor! d  buzna drept în cârdul de oi. Când au v zut oile c  se apropie 
dihania de dânsele, au prins a zbiera şi au croit-o de fug , de nu le prindeai cu 
ochii. Ciobanul a înghe at şi el pe loc. Îi tremura tot corpul. A luat-o înapoi şi, 
cât îl ineau picioarele, a fugit drept acas . 

Amu scârb  şi necaz pe bietul tat , cum nu mai avuse toat  via a. Venind 
acas , d  cu ochii de fata lui, speriat  şi galben  ca ceara. 

- Of, p catele mele, sim eam eu c  n dejde în voi nu mai este. Atâta 
sunte i bune numai: a v  corcoli pe lâng  vatr . 

- Las , tat , nu te am rî, sare cu cuvânt a doua fat , c  m-oi duce eu. 

- Draga tatii, mai bine te-ai astâmp ra, c  n-aş vrea s  te bage şi pe tine dih niile 
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în sperie i, cum au b gat-o pe sor  ta. 
Dar n-a fost chip s-o potoale. Fata s-a îmbr cat b ie eşte, a luat oile din 

urm  şi le-a pornit încotro gândea ea, c  îi p şunea mai bun . 
Tat  s u îns  nu-şi g sea liniştea. Vroia s  vad , dac  s-ar putea el bizui 

pe fapta şi puterea fiicei celei mijlocii. Şi tot aşa neştiut şi nev zut a luat pielea 
cea de urs şi la o limb  de p dure a pus pielea pe cap şi mor! … mor! îi a ine 
calea. Fata, v zând aşa o n metenie ce venea, morm ind şi cl n nind, a întors 
repede oile şi tiva spre cas . 

- Decât prad  urşilor, mai bine acas  la tata, c  are ce mânca. 
B trânul tat  a strâns pielea şi, c lcând de a puterile pe urmele fetei, a 

intrat odat  cu dânsa în ograd . Le-a strâns el pe trustrele şi le-a spus: 

- Se vede c  n-a mai fost s  am noroc în via : de aş fi avut un fecior, 
aveam ast zi o mân  de ajutor, dar aşa, ce fac eu? 

- Tat , zise fiica cea mai mic , amu m  duc eu s  pasc oile. 
- Potoleşte-te, draga mea, spor şi ajutor n-a fost de la astea mai mari, deci 

de la tine nici atâta. O s  sar  ursul înainte şi o s  te sp rie. 
Fata îi zice: 
- S  ştiu c  m  întâlnesc cu moartea, dar înapoi nu m  întorc. 
Cât a zis b trânul tat  „ba”, ea a zis „da” şi, pân  la urm , tot pe a ei a 

ieşit. A îmbr cat sumanul, a înc l at opincile, a pus cuşma pe cap şi sa pornit 

cu oile. 

Când ieşise ea cu turma în largul câmpului, o mioar  i-a vorbit, în grai 
omenesc: 

- Când a ieşi ursul, s  nu dai înapoi. S -l loveşti b rb teşte cu b ul. 
Fata s-a pornit înainte. Nu z bav  iese ursul, morm ind, şi d  n val  peste 

oi şi peste fat . Fata a ridicat dârjaua s -l sugrume. B trânul tat  r cni: 
- Stai, draga tatii, nu trage, v d c  tu eşti bun  de p storit. 
Fata, când a v zut una ca asta, nici s  cread , nici s  în eleag  nu putea. 

Tata atunci s-a apropiat de dânsa, a îmbr işat-o şi i-a zis: 

- Fiica mea, tu te-ai aflat a fi de n dejde, nu te-ai însp imântat ca surorile 
tale, fii binecuvântat  de mine, c  are cine s  le poarte de grij  oilor şi nimeni 
nu s-a încumeta s  spun  c  tu nu eşti un adev rat cioban. 

De atunci fata a p scut oile şi le-a tot p scut în lungul şi în latul locurilor 
celea şi treburile mergeau în bun  rânduial , c  îi era şi tat lui uşor la inim  şi 
lumii drag s  vad  aşa un cioban. 

Odat  ducându-se fata pe locurile mai dep rtate, întâlneşte alt cioban cu 
o turm  de oi şi, dup  cum e rândul şi obiceiul ciobanilor, s-au dat în cârd şie 
şi unul o vorb , altul alta, a aflat fata, c  acesta era feciorul babei Cotoroan a. 

Mai bâr oaie la deal, mai bâr la vale, nu ştiu cum se f cu şi se uit  feciorul 
Cotoroan ei prea lung la fat  şi parc  i-a scânteiat la inim  c  ciobanul acesta e 
fat , nu fl c u, dup  cum era îmbr c mintea. Şi aceasta, odat  s l şluit  în 
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inima lui, îl rodea şi nu îi da astâmp r nici zi nici noapte, îl f cea s  se bat  cu 
gândurile ca marea cu vânturile. Sara, când s-a dus acas  i-a spus Cotoroan ei: 

- Azi am întâlnit un cioban şi parc  mi-a p rut c -i fat  dup  boiul şi 
f ptura lui, dar nici cu cuvântul, nici cu ochiul n-am putut p trunde aceast  
tain . 

- Nu- i face sânge r u, pune-l la încercare, dup  cum i-oi spune eu şi 
numaidecât îi afla. Iat  mâine, când te vei întâlni cu dânsa, d - i oile aşa 

pe sub streşina codrului, pe unde s  fie pâlcuri de flori şi, de a fi fl c u, se va 
trage la copaci, s  aleag  b  de dârj  ori de fluier, iar de a fi fat , se va trage 
spre flori. 

Prinse firul mioara n zdr van  încotro bate gândul feciorul Cotoroan ei 
şi amu c uta a da tuturor f pturilor dezlegare, s-o scape pe fat  de orice ispit . 

Când le-a fost pornirea spre codru, mioara i-a şoptit gândul şi p sul 
ciobanului. 

La poalele codrului se întindea o pajişte sem nat  cu flori, care de care 
mai frumoase. Fata c lca pe ele, de parc  nici nu le vedea şi se îndrepta în 
grosul p durii, îmbiindu-l şi pe cioban s -şi aleag  b  de dârj  şi lemn de fluier. 

Feciorul Cotoroan ei îşi c lc  pe inim  şi era când într-o p rere, când în 
alta. Sara Cotoroan a îi spune s -l pofteasc  cu turma la dânşii şi ea va face în 
tot chipul s  afle, de e fat  ori fl c u. 

Zis şi f cut. 
Cotoroan a îi aştepta. De cu zi g tise l utoare, chipurile s -l spele pe 

feciorul s u, îns  chitea altele: s -l fac  pe cioban s  se spele, s  vad , nu cumva 
are gâ e şi atunci – harul ei! 

Mioara f cu ce f cu şi numaidecât îi şopti ciobanului. 
- Când a g ti l utoarea s  te speli, eu voi merge pe acolo şi am s  pr v l 

alghiu a, iar tu s  spui c  nu te speli cu l utoare de a doilea. Orice n-ar face s  
nu te dai. 

Aşa a şi fost. Abia g tise Cotoroan a l utoarea şi pofti ciobanul str in, c  
mioara a trecut şi a v rsat apa. 

- Aşteapt  voinice, s - i torn alt  ap . 
Ciobanul a r spuns: 
Eu în l utoare de a doilea nu m  sp l. 
Vede Cotoroan a c  n-are ce face. Când le aşaz  ciobanilor s  se culce le 

pune sub cap câte o stibl  de busuioc: de a r mâne verde pân  diminea , s  ştii 
c -i b iat, iar de s-a vesteji e fat . 

Se culc  ciobanii, unul pe un cap t de pern , altul pe cel lalt, unde le 
aşezase Cotoroan a. În zori de zi, când somnul era mai dulce, mioara se duce 
încetişor şi schimb  stiblele de busuioc. 

Dis-de-diminea  sare Cotoroan a, se duce la busuioc şi vede amândou  
stiblele la fel. Nimic nu ieşise din descântecele şi farmecele ei. 
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A fost o p rere, dragul mamei, îi zise ea feciorului, acest cioban e b iat. 
Amu, dac  s-au sfetit aşa treburile, feciorul Cototroan ei s-a desp r it de 

cioban şi şi-a c utat de treburile sale. 

N-a trecut mult  vreme şi nimereşte ciobanul cu oile pe la casa feciorului 
Cotoroan ei. Când se apropie, a v zut foc, arzând dinaintea casei şi nişte 
chirostrii, pe care fierbea o oal . Mai la o parte lâng  un copac, feciorul 
Cototroan ei jupuia un cârlan, iar prin fa a casei se por ia femeia lui. Când era 
de tot aproape, se aprinse focul mai tare şi oala a dat în foc. 

Femeia de colo sare, înf şur  mâinile în poala spini ei, apuc  oala şi o ia 
de pe foc. 

- Vai, face ciobanul, de când umblu pe lume, n-am v zut gospodin  s  ia 
oala de pe foc cu spini a. 

Şi, ce necaz, a trântit cuşma la p mânt. P rul ei, cum era înf şurat, s-a 

slobozit pe umeri în jos, i-a îmbr cat fa a în valuri aurii, c  feciorul Cotoroan ei, 
când a întors capul, a tres rit şi cu mâinile pline de sânge, cum era, s-a repezit 

în fug  s-o cuprind . 
Fata s-a rotit împrejur şi sa pref cut într-o rândunic  şi el, cum o 

îmbr işase cu mâinile de gât, aşa a şi r mas sângele roşu pân  ast zi. 
Feciorul Cotoroan ei se repede şi o apuc  de coad , dar rândunica s-a 

smuncit şi el a r mas cu un smoc de pene în mân . Rândunica cu coada ca 
foarfecele s-a ridicat tot mai sus şi mai sus, pân  nu s-a mai v zut. 

De atunci sunt rândunelele pe lume şi toate au pene roşii la gât şi coada 
foarfece, iar cuibul şi-l fac pe sub streşinile caselor – semn c  din vi  de om 
se trag. 

 

Toamna 

de Octavian Goga 

 V l de brum  argintie 

 Mi-a împodobit gr dina 

 Firelor de l mâi  

 Li se usc  r d cina. 
 

 Peste creştet de dumbrav  

 Norii suri îşi poart  plumbul, 
 Cu podoaba zdren uit  

 Tremur   
 

 Şi cum de la miaz noapte 

 Vine vântul f r  mil , 
 De pe vârful şurii noastre 

 Smulge-n zbor câte-o şindril . 
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 De viforni a p gân  

 Se-ndoiesc nucii, b trânii, 
 Plânge-un pui de ciocârlie 

 Sus pe cump na fântânii. 
 

 Îl ascult şi simt subt gene 

 Cum o lacrim -mi învie: 
 - Ni se-aseam n  povestea, 
 Pui golaş de ciocârlie. 
 

Alexandr Puskin 

Drum de iarn  

Luna se strecoar - alene 

 Printre ce i, cernând scântei,  
 Şi pe Tristele poeme,  
 Vars  trist lumina ei. 
 

 Pe întinsul drum iernatic,  
 Troica lunec  în zbor,  
 Clopo elul singuratic 

 Clinchet  chinuitor. 

 

 Surugiul pune-n cântec 

 Ceva scump, natal şi sfânt: 
 Când al doilea descîntec,  
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 Când al inimii avînt... 
 

 Nici lumini nu sânt, nici sate,  
 Frig, pustiu, z pezi...Şi doar 
 Stâlpii verstelor vârstate,  
 Dinaintea mea r sar... 
 

 Mi-i urât... Dar mâine, Nina,  
 Va zâmbi în fa a mea,  
 Focu-şi va juca lumina,  
 Ochi în ochi voi sta cu ea. 
 

 Minutarul, f r-odihn ,  
 Drumul s u şi-l va urma,  

 Pe noi singuri stând în tihn  

 Miezul nop ii ne-o l sa. 
 

 Surugiul, cu i-e felul,  

 Mo ie. Sânt trist, mi-e dor... 

 Luna-n cea ; clopo elul 
 Clinchet  chinuitor.. 
 



233 

 

Teme orientative pentru generalizarea i sistematizarea materiei studiate 

 

1. Explica i no iunea de literatură artistică. Argumenta i-v  r spunsul prin exemple 

concludente. 

2. Citi i o poveste popular  (la op iune) i comenta i-o, determinând tema i ideea 
acesteia. 

3. Expune i con inutul unei pove ti din crea ia lui Ion Creang  cunoscute de voi i 
ar ta i prin ce se deosebe te aceasta de basmele populare. 

4. Citi i câteva poezii din crea ia lui A. S. Pu kin. Memoriza i una dintre ele i recita i-
o expresiv în clas . 
5. Realiza i câteva texte de volum mic, în care s  prezenta i câteva personaje literare 
din pove tile citite în clas  i cele citite individual. 

6. Aminti i-v  ce este snoava  i aduce i câteva exemple de snoave din literatura 
român . 
7. Explica i no iunea de mit. Ce mituri cunoa te i?  Prin ce se deosebe te mitul de 
legend ? 

8. Ce semnifica ie are expresia „Zborul lui Icar” ? În ce mit întâlnim acest personaj? 

9. Citi i independent câteva parabole biblice i organiza i o discu ie colectiv  despre 
rolul lor în via a omului. 
10. Scrie i o compunere - ra ionament în baza unui proverb( la op iune). 
11. Determina i tipul rimei i ritmul din urm toarele versuri: 
 

 „ Codrule cu râuri line,    „Căci nu-i mai scump nimic az 

 Vreme trece, vreme vine,  Pe lumea pământească 

 Tu din tânăr precum e ti  Decât un nume de viteaz 
 Tot mereu întinere ti.”                i moartea vitejească.” 

   Mihai Eminescu   Vasile Alecsandri 

 

12. Identifica i figurile de stil cunoscute de voi din versurile de mai jos: 
 „Cu voi vin florile-n câmpie  „Cântecul ce-adesea ți-l cânt 
 i nopțile cu poezie,   Când te-adorm în fapt de seară, 
 i vânturi line, calde ploi  Puiule, e-un cântec sfânt, 
  i veselie.   Vechi i simplu, de la țară.” 

   George Co buc    t. Octavian Iosif 

 

     „ i era una la părinți, 
     i mândră-n toate cele, 

     Cum e fecioara între sfinți 
     i luna între stele.” 

       Mihai Eminescu 
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13. Realiza i un text în care s  reflecta i asupra comuniunii dintre om i natur , având 
ca punct de reper operele studiate anterior. 

14. Comenta i titlul povestirii lui Ion Dru  „Povestea furnicii”. Ce alt titlu a i 
propune? Argumenta i-v  r spunsul. 
15. Explica i cuvintele lui Nicolae Iorga „Faima rugine te, dacă nu o curăți prin 
muncă în fiecare zi”. Scrie i o compunere despre rolul muncii în via a omului. 
16. Aminti i-v  ce este tema i ideea operei literare. Citi i o povestire ( la op iune) i 
determina i tema i ideea acesteia. 
17. În ce opere literare studiate de voi anul acesta întâlnim motivul mamei? Numi i 
autorii i spune i ce este comun între ele i prin ce se deosebesc. 
18. Scrie i o compunere pe tema „Limba e singura avere comună a unui popor” 
(George Co buc). 
19. Efectua i câteva desene în baza unor opere literare studiate care v-au impresionat 

cel mai mult. Organiza i o expozi ie a acestor desene i  comenta i-le. 

20. Memoriza i câte o poezie (în afara celor studiate)  despre limb , patrie, mam  sau 
natur  i organiza i un recital de poezie. 
 

Dic ionar 

Abanos – copac exotic, din India, greu, tare, foarte durabil, de culoare neagr , 
folosit pentru fabricarea unor mobile de lux, a instrumentelor muzicale de 

suflat 

„a face zile fripte” – a nec ji pe cineva cu tot felul de nepl ceri, a nu l sa în 
pace pe cineva 

a cocoli – a îngriji 
a copleşi – (în text) a cuprinde din toate p r ile, a n p di; a doborî, a birui pe 
cineva 

a cotorosi – a sc pa de ceva sau de cineva, a se degaja, a se dezb ra 

a dehula – a ostenit grozav, stors de puteri 

a dibui – a c uta 

a dom i – a discuta, a sf tui, a dezbate 

a fojg i – a mi una, a se mi ca (despre insecte) 

a iscodi – a pune cuiva întreb ri insistente pentru a se informa, pentru a afla un 

secret 

a în esa – a aduna, a îngr m di 
a la – a sp la 

a l f i – a tr i din bel ug i f r  griji; a huzuri. 
a mântui(în sens biblic) – a ierta, a se izb vi 
a risipi – a cheltui, a  irosi 

a roboti – a face treburi m runte pe lâng  gospod rie; a treb lui 
a se piti – a se ascunde 

a t ini – a vorbi, a sf tui 
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a tânji – a suferi (din punct de vedere moral) 

adeverire – confirmare 

afectiv –sentimental, sensibil 

alean – suferin ; dor, melancolie 

alic  – metal folosit în cartu ele de vân toare 

altruism – atitudine dezinteresat  manifestat  în favoarea altora  

am mas – a r mâne; a se odihni 
arid – uscat, sterp, secetos 

avere –  bog ie 

beletristic  – literatur  artistic  

bricegele – cu ita  de buzunar cu una sau mai multe lame care se închid, intrând 
între pl sele 

buimac – n uc, z p cit 
bulihar – vultur 

burduf – sac confec ionat din piele în care se p streaz  apa sau vinul 
calea c  – tr sur  elegant , pe arcuri foarte flexibile. 
calomnie – afirma ie mincinoas  i tenden ioas  f cut  cu scopul de a 
discredita onoarea sau reputa ia cuiva 

castel – cl dire mare, medieval , cu turnuri mari, înconjurat  de ziduri i de 
an uri, care servea ca locuin  a feudalilor 

catifea – stof  având fa a acoperit  cu fire scurte i dese 

c tr nit  –nec jit , mâhnit  

cârc  – în spate, în spinare 

cârd – stol (de p s ri) 
cetin  – ramur  de brad 

chipe  – cu chip frumos, prezentabil. 

cociag – hogeag; canal de evacuare a fumului din sob , scos la o anumit  
în l ime deasupra acoperi ului unei case. 
cocioab  – cas  de locuit foarte mic , s r c cioas  i d r p nat . 
cofeturi – dulciuri 

colanul – podoab  purtat  în jurul gâtului; salb ; colier. 
cr ias  – împ r teas , regin . 
criv  – vânt puternic  i rece de iarn  

cup  – pahar cu picior 

curteanc  – femeie de vi  nobil  care avea anumite servicii la curtea 
domneasc  sau f cea parte din suita acestuia. 

curteni – persoane care îndeplinesc slujbe la curtea domneasc  

desag  – traist  

de ert – pustiu  

dichisit – g tit frumos, aranjat cu gust; împodobit 
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dihanie – fiin  ciudat   
dovleac – plant  târâtoare cu fructe mari, rotunde sau lunguie e, folosite în 
alimenta ia omului i a animalelor; bostan 

dram – f râm , pic, strop 

drumeag – drum îngust 
ducesele (duceas ) – so ia unui duce (titlu nobiliar inferior prin ului); femeie care 
st pâne te un ducat (provincie, teritoriu, stat de 

echipaj – tr sur  de lux tras  de cai 
egoism – tr s tur  moral  care pune mai presus de toate interesele personale  
etalon – model 

fac le  – melesteu, cule er, b  de amestecat m m liga. 
falnic  – care manifest  fal ; plin de sine; încrezut; mândru; fudul; m re  

îngâmfat; înfumurat; seme  

g itan – cing toare 

g teje – vreascuri (crengi uscate) 

genune – pr pastie 

gogoman – om prost nac, n t r u 

gorun – specie de stejar cu trunchiul drept, cu frunze ovale 

gra ia – dr g l enie, fine e, ging ie demonstrate de o fiin  în mi c ri, 
atitudini 

hangul – a fi de partea cuiva, a încuraja 

hapsân  – care manifest  o dorin  cumplit  de a avea cât mai mult; lacom. 

har – calitate, însu ire, dispozi ie natural  care face pe cineva vrednic de 

admira ie 

har – calitate, însu ire, dispozi ie natural  care face pe cineva vrednic de 
admira ie 

hârb – sp rtur  

hum  – lut 

hursuz – moroc nos, neprietenos 
hu upi – a se opinti 

iluzie – am gire; speran  neîntemeiat ; himer  

invincibil – de nebiruit 

iscoad  – persoan  îns rcinat  s  fac , în tain , cercet ri sau s  ob in  
informa ii în interesul cuiva 

înfiorare – fric , spaim  

înv scut – îmbr cat, înf urat 
învolburat  – care se mi c  în vârtej, învârtit, prins în vârtej 
labirint – construc ie complex  

lachei – servitor la cur ile boiere ti îmbr cat în uniform  
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larm  – zgomot mare, g l gie 

l star – ramur  tân r  de copac  
leit – a fi întocmai, la fel, asemenea cu... 
lujer – tulpin  sau por iune de tulpin  sub ire (la plantele erbacee) 
lujer – tulpin  sub ire; hlujan; l star; ml di  

mantie – hain  lung  i larg , care se poart  peste alte haine 

maram  – voal;  es tur  pentru acoperit capul 
m rg ritare – boab  rotund  i tare de culoare alb -str lucitoare, extras  din 
scoicile unor molu te i folosit  la confec ionarea bijuteriilor; perl . 
molim  – boal ; epidemie 

monstru – fiin  mitologic  

nai – instrument muzical 

n metenie – matahal , namil  

n vod – unealt  de pescuit format  dintr-o plas  lung , având la mijloc o 
adâncitur   în care se adun  pe tel 
neasemuit – care nu poate fi asemuit (asem n tor), neasem nat. 
nestemat  – piatr  pre ioas ; piatr  scump ; lucru deosebit de valoros. 

nobil  – care face parte din clasa cea mai înalt  a societ ii 
oportunit i – necesit i; care se face la momentul potrivit 
orologiul – ceas de dimensiuni mari, fixat în locuri publice (pe fa ada unei 
cl diri sau pe un turn) ori pe un perete interior i prev zut, de regul , cu un 
mecanism sonor, care anun  principalele unit i de timp. 
pandele – numele unui soi de prune 

pâcl  – cea  

pârdalnic – blestemat, afurisit 

pârleaz –trec toare peste gard 

pârloag  – p mânt arabil nelucrat 
piroteal  – a ipeal , somnolen  

plea c  – pr jin . 
pocal – pahar mare (cu picior)   

polite e – de ce e bine s  te compor i, s  vorbe ti  în societate potrivit 
cerin elor bunei-cuviin e; amabilit ii 

polite e – de ce e bine s  te compor i, s  vorbe ti  în societate potrivit 
cerin elor  
ponosite – purtate, uzate 

pova  – sfat, îndemn, înv tur  

premoni iune – presim ire, presentiment 
presur  – pas re migratoare 

pridvor – cerdac, balcon, tind  
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protector – ap r tor 
radios – bucuros, luminos 

r spas – odihn , r gaz 

redi  – desi  

risip  – folosire nechibzuit  a bunurilor materiale sau b ne ti, cheltuial  f r  
m sur ; irosire 

s la  –ad post, locuin  

schilod – infim, cu unul dintre membre mutilate 

scufie – c ciuli  de form  special  sau  rotund , care se leag  sub b rbie, de 
pânz  

scurteic  – hain  de stof , de obicei îmbl nit , lung  pân  la (sau pân  sub) 
genunchi, purtat  mai ales la ar  

secure – unealt  asem n toare toporului, dar cu muchie mai mare, folosit  
pentru doborârea copacilor i pentru despicatul lemnelor 
secure – unealt  pentru despicarea lemnelor 
simbrie – plat  pentru lucru 

smerit – cinstit, credincios, devotat, modest 

smochin – arbore  fructifer 

sprin ar – zburdalnic, zglobiu; neastâmp rat  

stibl  – crengu  ( de plant -busuioc) 

str duit  (a se str dui) – a depune multe eforturi pentru a  realiza ceva 

sturlubatic – neastâmp rat 
sugestiv – care insufl  

şi  – bucat  de lemn, asem n toare cu indrila, folosit  pentru acoperitul 

caselor r ne ti, drani  

tartor – conduc torul unui grup, care conduce cu asprime 

t buie  – sac mic 

templu – spa iu, edificiu consacrat unor divinit i 
tihn  – lini te deplin , pace, tihnire; via  lini tit , lipsit  de griji; odihn , 
repaus 

tinichele – foaie sub ire de metal, folosit  la acoperitul caselor i la 
confec ionarea diferitelor obiecte 

titan – nume dat în mitologia greac  celor12 fii ai lui Uranus i ai Geei 
toaletele – faptul de a se îmbr ca, de a se g ti; îngrijire; g teal  

tort – es tur  din in sau din cânep  

turturea – pas re c l toare înrudit  cu porumbelul 
arin  – câmp, ogor 

urgie –mânie, furie 

v paie – flac r  

vârcolac –fiin  fabuloas  

vedenie – fantom ,  n luc , ar tare 
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vertiginos – în grab  

ve minte – îmbr c minte. 
vipie – ar i , c ldur  mare 

virtute – b rb ie, curaj 
vitreg  (mam ) – care a devenit rud  printr-o nou  c s torie a unuia dintre 
p rin i. 
vrednic – capabil, destoinic 

zân  – personaj feminin, fantastic, din basme, închipuit ca o femeie frumoas  
i de obicei foarte bun , cu puteri supranaturale i cu darul nemuririi; fee. 

zbenguieşte (a se zbengui) – a se juca s rind i alergând; a fi neastâmp rat; a 
zburda; a se zbân ui; a se zbihui. 
zdren ele – haine, rufe sau pânz  veche, rupt . 
ondur – pantof femeiesc cu toc înalt, împodobit adesea cu broderii. 

easemuit – neasem nat. 
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