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Penelul 
          Fermecat

Natura
Cât de minunat e tot ce ne înconjoară
Iarnă, vară, toamnă sau e primăvară
Privind în aer, în cer sau pe pământ,
Ne bucurăm mereu de toate câte sunt.

Păsărelele se-ntorc mereu la cuiburi
Și trilul lor melodios răsună-n crânguri,
Zumzet de albine ce vesele roiesc
Și mult polen din floare, în stupuri și-l 
golesc.

Covor multicolor în câmpul înverzit
Te-ndeamnă să adulmeci mirosul 
răspândit,
Iar fluturi jucăuși în zare când privești,
Te-ndeamnă să te-așezi o clipă, să te 
odihnești.

Când soarele cu raze aurii
Trimite în vacanță mulți copii
Și câmpul plin de grâne iar e aurit,
Cu siguranță vei simți că vara a venit.

.
CHERTEȘ SORANA

CLASA a VI-a A

 

.Copilăria e magia
Ce dispare ca un vis
Ea e cheia fericirii
Ce-o poartă-n el orice copil.

Departe-mi ești, copilărie!
Te-am dorit mereu,
Tu mi-ai adus o bucurie, 
Când mi-era mai greu.

Copilăria

ANDREI IONELA GABRIELA
CLASA a VII-a A
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Primăvara sosește 

Primăvara sosește cu soare și nori,
Cu câmpii pline de flori
Și totul fiind multicolor.

Soarele a revenit
Și zăpada a fugit.
Vestitorul primăverii a apărut
Și frigul a disparut.

Răndunelele zboară pe cerul senin
Berzele revenind,
Pe copii înveselind
Cu frumosul anotimp.

Copacii înmuguresc,
Păsările ciripesc,
Florile înfloresc
Iar câmpiile înverzesc.

Fluturii dansează haotic pe cer 
Mișcând aripile colorate,
Ce vietăți minunate!

Râul limpede curgând pe vale 
Și ajungând până la mare,
Natura a împrospatat
Ea viața iar a căpătat.

Primăvara de n-ar fi venit,
Totul în jur era neînverzit.
Primăvară,  draga mea,
Te rog, te rog nu pleca!

.

NEAMȚIU CRIM DOMNICA
ANI MARIA

CLAPĂU ALEXANDRA IONELA 
CLASA a VI-a A

 

.De acum eu fapte bune,
 Mi-aş dori să fac mereu.                             
De ştiu un copil bolnav,                               
                                                              
 O să fiu cu el la greu.

 
 Vreau să am şi prietenii
 Care sunt fără părinți.
 Să-i ajut cu vorbă bună
 Şi cu tot ce  pot eu.
 
 Vreau să ajut şi câinii,
 Care sunt fără stăpâni,
 Să-i hrănesc, să le dau apă,
 Să-i pansez de se rănesc.

 Vreau să fiu mai bun!

CĂLINI DAVID TEODOR
CLASA a  IV-a C 



 
Prieten bun, eu  multe vreau să-ți spun                   
Și un mesaj doresc să îți trimit:
Un gând frumos și-o vorbă bună
Pot mângâia un suflețel rănit.

Prieten bun, oriunde-aș fi,
Mă rog ca fericirea să te însoțească                         
Iar soare blând mereu să îți zâmbească,
Prieten bun, oriunde-ai fi!                     

Să fii alături de-un prieten bun
Să-i dăruiești respect și ajutor
Atunci când un necaz îi dă târcoale,
Nu uita să-i dai o îmbrățișare.

O prietenie adevărată,
Nu o găsești oriunde, orișicând
Prietenia este o floare rară,
O dată-n viață o găsești sperând.

      
       MATEI LAURA 
CLASA a VII-a A

 

Prietenia 
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 Draga mea 
învățătoare

 
Draga mea învățătoare,
M-ai îndrumat încetișor,
Să pot alege tot ce-i bine,
Ce-i de folos pentru mine.
În suflet mi-ai rămas mereu,
Anii n-or șterge chipul tău,
Cu glasul tău curat
M-ai mângâiat,
M-ai învățat,
M-ai modelat
Să fiu un elev minunat!

      
POP RALUCA MARIA

CLASA a VII-a B 
 



Doamnei 
învățătoare
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Inima ta

Avea ochii căprui, păr șaten, înaltă,
Era frumoasă, deșteaptă, grijulie,
ȘI-un suflet minunat avea,
Învățătoarea ce mi-a dat-o Domnul mie.

De multe ori la lecții nu înțelegeam,
Mă învăța, mă sfătuia,
Cu dragoste mă copleșea.

Nu am cuvinte să îi mulțumesc,
Pentru tot ce a făcut pentru mine
Neprețuite sunt învățătura
Și purtarea dânsei grijulie.

Atunci când am greșit ea m-a mustrat
Și chiar și pentru asta-i mulțumesc
Zicea un înțelept, știu sigur nu greșesc,
,,Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții!”

 

      
ȘIMON ALIAN

CLASA a VII-a B 
 

Un dascăl va rămâne doctoria
Ce modelează sufletul fragil,
Un dascăl bun nu piere niciodată
Icoana lui strălucește tot mai viu
El intră-n școală cu inima curată
Și face roditor orice pustiu.
Un dascăl va rămâne alifia ce vindecă
Un suflet de copil
El zi cu zi împarte avuția lui:
Și dacă te-ai gândit de unde are-atâta
avuție,
De la copii primește înzecit.

STÎRLICI PAUL
CLASA a VII-a B 

 

Cu drag pentru
dască lu l  meu



7

Mi-o aduc acum aminte
Cum ne veghea din a școlii veche intrare
 Și cum ne aștepta cu nerăbdare,
Să ne primească în clasa sa.       

Plin de nerăbdare eram eu în primul an,
Cu ghiozdanul în spate, mă întrebam așa:
Cum o să fie? O să pot să mă obișnuiesc,
Cu acest nou program, o să pot să îl respect?

Încet-încet anii au trecut și mă gândesc,
Că am ajuns acolo unde îmi doresc,
Cu ajutorul doamnei învățătoare,
Care pe toți ne-a educat cu sufletul ei mare.

Mereu ea ne vorbea cu glasul dulce,
Chiar și atunci când nu înțelegeam,
Ea nu a renunțat, căci avea o dorință,
Să lase-n urma ei oameni mari.

Vă mulțumesc azi, doamna învățătoare,
Că m-ați ținut sub aripile calde
În acești cinci ani din clasele primare,
Să reușesc în viață când sunt mare.

 ILENI DANIEL
CLASA a VII-a  B

 Doamna 
învățătoare

NUȚ DENISA
CLASA a VII-a B 

Mamă, primul dascăl al meu,
De mică te-am necăjit și te-am
supărat, 
Tu niciodată nu m-ai lăsat să cad.
Mama mea, mentorul meu,
Doamna care m-a-nvățat să nu
deranjez
Dacă nu sunt deranjată,
Mămica mea, dacă tu nu ai fi, 
Eu niciodată n-aș fi știut iubi.

Mentorul și
dascălul meu
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Dascălu-i ca un părinte, 
Ce te-ajută, te-ngrijește,
Stă mereu pe lângă noi,
Ne aduce lecții noi.
Dar soarta stranie departe ne va duce
Spre necunoscute depărtări,
Iar dascălului îi spunem ,,La revedere!”
Și din suflet mulțumire.

Eu îi mulțumesc, a fost ca un părinte,
Așa frumos cu mine s-a purtat,
Și multe lucruri bune-am învățat,
Respect ce reprezinți tu, dascăl drag!

 ANI ANDREEA
CLASA a VI-a  A

Cu drag pentru 
învățătoarea mea

CHERTEȘ SORANA
CLASA a VI-a A 

Bună, blândă ca o zână
Este profa de română
Glasul ei duios și dulce, 
Liniște mereu mi-aduce.

Atunci când ne intră-n clasă,
Ora pare mai frumoasă,
Iar atunci când ne zâmbește,
Toată clasa strălucește.

Modestă și iubitoare,
Grijulie, protectoare,
Ne explică cu răbdare,
Când avem o întrebare.

O respect, o apreciez,
O iubesc și o stimez,
E o profă dedicată
Și-o iubește școala toată.

Iar de-mi pui vreo întrebare:
Ce te faci când vei fi mare?
Voi lua o carte în mână,
Sigur, profă de română.

 Profesoara mea



Cu dragoste pentru
dască lu l  meu
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Doamna mea învățătoare,
Mereu mi-a fost alăturea,
Pe drumul cel bun ca să merg
Mi-a dat sfaturi și povețe.

Trecut-au anii mulți la rând,
Nici nu-mi dau seama când s-au dus
Am muncit mult, n-a fost nicicând ușor,
Și multe aș avea de spus.

Din suflet azi îi mulțumesc,
Doamnei mele învățătoare,
Care cu drag m-a îndrumat
Să pot să reușesc orice 
În lumea aceasta mare.                        

 

      
MATEI LAURA

CLASA a VII-a A 
 

 Dacă tu cumva răcești
 Plantele te lecuiesc,
 Dacă vrei un sirop dulce
 Plantele îți vor aduce.
 
 Tu plantele să le aduni
 Și- o să fii un copil bun;
 Bucuros, vesel mereu,
 Sănătos în corpul tău.
 
 Dacă vrei să ai confort
 Folosești floarea de soc.
 Dacă tu vrei un ceai bun
 Menta, să știi, e pe drum.
 
 Oameni buni să vă tratați,
 Plantele să le-adunați,
 Facem sirop dulce și bun
 Așa cum străbunii spun.

CHIȘ LARISA NICOLETA
CLASA a V-a A 

 

PLANTELE ȘI 
SĂNĂTATEA



De Paște
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Inima ta

De Paște e o bucurie,
Și orice creștin o știe
Domnul Iisus a-nviat,
La toți iertare ne-a dat.
La cei mici e bucurie:
Ouăle ciocnite or să fie
Oul ce este mai tare,
Rămână mereu în picioare
Cu coșulețe umblăm,
Ouă multe adunăm,
Verzi, roșii sau chiar pictate,
Noi le vom lua pe toate.
                  

 

      
FLORE ANDREEA
CLASA a VI-a A 

 

 De Paște noi ne adunăm 
 În biserică intrăm,
 Și cu drag ne închinăm.
 Apoi cozonaci mâncăm, 
 Pe Iisus îl așteptăm
 Să coboare printre noi
 Să ne scape din nevoi,
 Să fie cu noi mereu,
 Să ne ajute la greu.
 Bucuria mea e mare,
 Căci privind spre fiecare,
 Hristos ne va da iertare!

BUHAI LARISA 
CLASA a VI-a  B 

 

Paștele



        
           Paștele este o mare sărbătoare a lumii creștine în care an de an ne amintim de patimile și 
suferința prin care a trecut Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, pentru iertarea păcatelor întregii 
omeniri.
            Toți copiii din satul meu așteaptă această mare sărbătoare cu mare nerăbdare. Familiile 
se reunesc de Paște și sărbătoresc Învierea Domnului împreună. Mai întâi creștinii își pregătesc 
trupul și sufletul postind, rugându-se, împărtășindu-se, având o atitudine umilă. În seara de 
Înviere se merge la biserică și se cântă ,,Hristos a înviat din morți!”. Oamenii se duc să ia lumină
gest simbolic, repetat în fiecare an. În noapte, pământul răsună de cântecele credincioșilor și de
sunetele clopotelor, iar cerul nopții strălucește de stele lucitoare și lumânări tremurătoare. Timp 
de patruzeci de zile oamenii se salută cu ,,Hristos a înviat!”,  la care răspundem cu ,,Adevărat a
înviat!”.
            Casele sunt curate, ordonate, se simte mirosul cozonacilor proaspeți și a mâncărurilor 
alese. Mie cel mai mult îmi place să înroșim ouăle. Ne adunăm în bucătărie și fiecare fată 
contribuie cu câte puțin. Este un moment deosebit, ne amuzăm și muncim cu drag.
            Sărbătoarea Învierii Domnului trebuie prețuită căci aduce iertarea credincioșilor!

Tradiții și obiceiuri de 
Paște

1 1

        Despre această  mare sărbătoare mi-au vorbit ș i  mama ș i  bunica de când
eram mică .  Nu am înțeles prea multe atunci,  dar le-am văzut bucuria ș i
respectul lor.  Mă  bucuram ș i  eu, cum mă  bucur ș i  acum.
        Văzut prin ochi de copi l ,  Paștele ne aduce cozonac ș i  ouă  roș i i ,  nafură ,
pască  ș i  sărmă luțe. După  ce am mai crescut am contribuit ș i  eu la vopsitul
ouă lor,  pe care punem frunze de păpădie, ierburi  diferite ca să  arate bine ș i  le
f ierbem în coj i  de ouă .  Ouă le se vopsesc în roșu, pentru că  roșul s imbol izează
sângele Domnului  I isus care a fost răst ignit pe cruce pentru ca noi să  f im
iertaț i  de greșel i le noastre. 
         Aceasta e de fapt marea bucurie, iertarea păcatelor!

 Marea bucurie din ziua de Paște
 

ȘOROBETEA MARIA 
CLASA a VI-a A 

ANI ANDREEA
CLASA a VI-a A 



          Când vorbesc despre bunătate mă  gândesc la mama, la famil ie, 
la bunici  ori  la frăț ior i  sau surori  uneori  la un păr inte bun. Dar 
bunătatea însemnă  o lume pl ină  de oameni i  cu suflet bun, fără  ceartă ,  
fără  suferință ,  fără  calomnie.      
           Mă  gândesc la o lume pl ină  de frumuseț i  ale naturi i  de care 
oameni i  buni se îngri jesc: de pomi, de f loricele, de animale, de 
păsărele, de albinuțe. Copi laşi i  gă lăgioşi  ş i  pl ini  de bucurie aleargă  prin 
iarbă  Dar o bunătate enormă ,  pe care şt iu că  noi  nu o merităm, este de 
la Dumnezeu, că  el  ne-a oferit  totul  – asta înseamnă  pentru mine 
bunătate adevărată .  Să  tră im pe un pământ pl in de pomi cu multe 
fructe foarte gustoase, grădini  pl ine de legume proaspete şi  bune, 
câmpul ş i  ogoarele pl ine de cereale, să  nu mai auzim veşti  despre l ipsă  
de al imente, războaie şi  violență  care ar putea să  ne facă  să  suferim. 
Bunătatea divină  ne-a oferit  un corp sănătos, înțelepciune, vedere, 
s imț  al  mirosului,  putem merge, alerga, auzim cântecele păsărelelor, 
glasul mamei, vedem mieluşei i  alergând şi  săr ind în voie. Aceasta este 
ceva minunat.  Iar când avem ocazia să  vedem marea, este ceva 
uimitor, iar când urcăm pe dealuri  sau pe munț i  ne minunăm de câtă  
bunătate divină  avem parte.         
          Aceasta înseamnă  pentru mine bunătate adevărată  de care n-aş 
vrea să  mă  despart niciodată .  Nu ne dorim o lume pl ină  de violență ,  
războaie, amenințăr i !                                                                            
                                                                                                                 

CĂLINI DAVID TUDOR
CLASA a IV-a C 

12

Inimile vorbesc
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           Bunătatea este o trăsătură  întă ln ită  la majoritatea persoanelor
din lume. În primul rând, bunătatea ne ajută  să  creăm legături  cu cei
din jur, ca de exemplu: ajutor reciproc, relaț i i  de prietenie. Un gest de
bunătate este şi  o poartă  spre sufletul  unui om.                                           
.            În general bunătatea nu este răsplăt ită  pe măsură ,  ca de
exemplu:persoane egoiste, rele, viclene… care profită  de această
bunătate a oameni lor.  Deseori  bunătatea poate f i  ş i  o metodă  de
apreciere față  de propria persoană .  Uni i  oameni i  s imt nevoia de a face
bine, alț i i  mai puț in.
           Bunătatea ne ajută  să  ne apropiem şi  să  ne apreciem mai mult .

Oglinda sufletului

FINEGARI DARIUS
CLASA a III-a C 

          Bunătatea este o gri jă  față  de aproapele tău. Eu cred că  trebuie 
să  f i i  bun ascultător ş i  să  împarț i  cu cei din jur.  E ceva ce toț i  oameni i  
ar trebui să  avem în suflet.  Fiecare om este bun în adâncul sufletului  
său. Un om bun este blând, darnic, s incer.  El  nu face rău. Opusul 
bunătăț i i  este  răutatea.                                                                              
.          Eu am ajutat o bunicuță  să  treacă  strada. Mereu o ajut pe mama 
la bine şi  la greu, deşi sunt încă  mic şi  trebuie să  învăț  multe. Şt iu că  un
singur gest poate f i  de folos cuiva care are nevoie.                                       
Dacă  dai bunătate primeşti  bunătate. Pentru dovada bunătăț i i  trebuie 
să  ajuț i  oameni i ,  să  îț i  f ie mi lă  de alte f i ințe, să  nu minț i ,  să  dăruieşti .  
Cine este bun este iubit ş i  de Dumnezeu.               
           Asta cred eu că  este bunătatea.

Bunătatea

INCE RĂZVAN SORIN
CLASA a III-a C 



              Anotimpul primăvara este cel mai frumos anotimp, iar glasul 
duios al  păsăr i lor vestește venirea primăveri i .
               Pomii  înmuguriț i  ș i  aproape înfloriț i  îș i  leagănă  crengi le 
purtate de adierea blândă  a vântului .  Razele soarelui  mângâie vietăț i le 
ș i  dezmiardă  întreaga natură  cu că ldura lor.  Pe cer nori i  pufoș i  ș i  albi  
umbresc ușor oceanul de lumină ,  iar cerul te îndeamnă  la visare, pace 
ș i  l in iște.  Frumoasele f lori  de primăvară  îș i  fac apariț ia,  iar plăpânzi i  
ghiocei înfloresc scoțându-ș i  vârful curajos din pământul încă  înghețat, 
gingașele brândușe colorate încântă  privir i le trecători lor.
                Acest anotimp are un miros suav ș i  dulce care ne îmbie să  
petrecem timpul admirându-i  renașterea, nerămânând pasivi  la 
frumuseț i le ei .  Prin pământul ușor umezit gândăcei i  îș i  croiesc drum în 
căutarea hranei,  în lupta lor pentru supraviețuire după  o hibernare 
profundă .  
                Cir ipitul  păsărelelor îț i  încântă  auzul invitându-ne parcă  la 
un concert s imfonic, un spectacol care l iniștește sufletul,  îț i  dă  o 
relaxare totală ,  f i ind cel mai bun psihiatru în vremuri le greu încercate 
de o iarnă  lungă  ș i  apăsătoare.
                Din casă  se aud tractoarele oameni lor, grăbiț i  să  are 
pământul care de abia s-a trezit  din somnul lung ș i  odihnitor.  
Gospodinele harnice fac curățenie încă  din zori  pentru a întâmpina 
primăvara așa cum se cuvine. Copi i i  aleargă  pe ul ițele satului  răsunând 
pretutindeni râsetele lor.  Primăvara mai aduce ș i  frumoasa sărbătoare 
”Paștele” care ne aduce multă  bunătate ș i  pace în suflete.
                Soarele tr imite oameni lor o rază  de speranță  ș i  că ldură ,  atât 
în suflet cât ș i  în case.
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PRIMĂVARA

CATARIG DARIUS EDUARD
CLASA a V-a A 
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            Ioana Nicolaie[1] este o scriitoare contemporană din județul Bistrița- Năsăud.[...]
            În ultimii patru ani, Ioana Nicolaie a scris o ,,Trilogie a Nordului” formată din 
volumele ,,Pelinul negru”[2](2017), ,,Cartea Reghinei”[3] (2019), și ,,Tot înainte”[4] (2021) în 
care sunt prezentate  unele aspecte din viața cotidiană a familiei Bulța din Văralia. 
            ,,Cartea Reghinei” ,,este o odă adusă femeii de altădată de la țară”[5] un roman 
scris la persoana întâi într-un stil unic și captivant, propriu  scriitoarei Ioanei Nicolaie. 
Vocea care rememorează întâmplări dintr-o viață cu bucurii și neajunsuri, aparține 
Reghinei, mama iubitoare, blândă, bună și supusă. Însuși numele ei pare predestinat, căci 
Reghina provine de la numele latin Regina, persoană ,,condusa cu o dorință  arzătoare de
a ajuta”[6]. Unii cititori afirmă că ,,Reghina este un Iov feminin”[7] din două motive 
întemeiate: în paginile cărții, încă de la început, apar versete preluate din cartea biblică 
Iov[8], acestea fiind folosite ca laitmotiv în romanul scriitoarei. Apoi, în această carte a 
Ioanei Nicolaie, personajul central, Reghina, aflată la vârsta de 70 de ani, bolnavă și 
neputincioasă, mărturisește cu profundă dragoste și durere în același timp, originile și 
natura suferințelor sale, îndulcite cu momente fericite care îi dau puterea de a merge mai 
departe pe drumul ei. Reghina își acceptă destinul, iar ceea ce îi dă putere de a merge 
înainte este nevoia de iertare ,, ...poate că-i vremea să mărturisesc...am tânjit după o 
singură iertare...”. Iertarea vine aducându-i pacea în suflet și împăcarea în familie. 
 Puterea de a-l ierta pe celălalt, i-a permis să pășească într-o eternă ,,vară de trei ani”.
            Reghina s-a născut și a copilărit într-un sat de la poalele Suhardului, aproape de 
localitatea Șanț într-o casă cu ,,mușcate”[1]. ... O mare atenție era acordată în acele 
vremuri măritișului, iar tatăl Reghinei afirma: ,,Cinstea ta, Reghină, și n-ai iertarea mea 
dacă nu vezi. Faci șaișpe ani mintenaș, ți-a venit vremea, caută-ți fete pentru druște, că 
te îmbraci mireasă curând”. Reghina respectă rânduiala vremurilor în care a trăit, căci 
fetele erau supuse părinților și apoi soților lor. În aceeași iarnă, Reghina merge la o 
șezătoare unde ,,Pe Damian l-am văzut mai întâi într-o seară de iarnă. Când n-ai ce să 
faci și te duci peste deal, tocmai în Șanț, la o șezătoare[...] 

Orizonturi 
                  culturale

Imaginea mamei în scrierile Ioanei 
Nicolaie
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Mi-am pus o fustă lungă, înflorată, și, în partea de sus, o bluză subțire, cu mâneci
brodate de mine”.(p. 8) În șezătoare, fata ,,migălește” o față de masă ,,cu ruje mari pe un
câmp de panama” și se gândește că la șapte luni după ce l-a cunoscut pe Damian vor
face nunta (p.8-9). În luna mai, Reghina adună flori pentru coronița de mireasă ,, Florile-
pe tot pământul...Pune ochiul boului...clopoței mari, albaștri. Ia trandafiri de după straturi.
Rupe crenguțe de măr...câteva gălbinele...pârâu de mușcate”(p.9).  În dimineața nunții,
mama Arsânica o strânge în brațe pe fată și îi spune ,,să ai noroc de-acum, Reghină”(p.9)
. Tânăra mireasă își ia ,,ziua bună de la frați, de la surori, de la căsuța cu flori”(p.10), urcă
alături de Damian în căruța cu care au de cărat ,,un început întreg de viață. Patru
bărbați aburcaseră lada cu zestre și-o potriviseră cu niște funii groase. Aveam de toate
acolo, anii din urmă doar cususem și țesusem pentru ea. Până și fața de masă grea de
ruje stătea la locul ei bine împăturită. Trântiseră lângă ladă și doi ieduți...(p.10). Tânăra
nouă familie pornea spre noua casă, la nici zece kilometri, peste măgura măierenilor,
tocmai la Văralia ,,unde viața-i nespus de bună”(p.11). Acolo au ajuns pe la prânz, iar
după ce au intrat în curtea casei Damian i-a spus: ,,Aici e al nostru Reghina. O să ne fie
bine, doar să ne arătăm vrednici(p.12)”. În mintea tinerei neveste, încă de la ieșirea din
casă, pe drumul spre Văralia, și ani buni după aceea, se repetă un singur gând ,,o să-l
iubesc pe Damian”(p. 10, 11, 12, 23, 24). Viața alături de Damian e atât de frumoasă la
început, în primii trei ani după nuntă, încât Reghina numește această perioadă ,,vara de
trei ani” (p 7, 15,  219) imagine metaforică ce ascunde ideea vieții fericite, lipsite de
frământări, a împăcării cu ceilalți și cu sine, a iubirii, a liniștii interioare pe care o caută
omul de-a lungul întregii vieți. Încercările de tot felul ale vieții o fac să afirme referitor la
primii ani de căsnicie ,,soarele a ținut atunci trei ani și poate c-a fost destul pentru o viață
întreagă”(p.20). Greutăți diferite ale vieții de familie, apar odată cu venirea pe lume a
celor doisprezece copii ,,primul, cel mai iubit, cu buclele lui de tăciune. Al doilea, fetița de
foc și pară. Al treilea, leit pastorul, pe el îl pun lângă suflet, zice soacra. Și-l cere să-i țină
de cald, tocmai când moare.... Al patrulea, o fată care numai ascultă. Își ia caietele și se
trage-ntr-o parte. Al cincilea, măgureanul [...]. Al șaselea, fata cu aur în fiecare
mișcare.Al șaptelea, negricioasa, care fuge desculță în rochia ei roșie de catifea. Al
optulea, fetița pe moarte, cea despre care mi s-a spus că nu va merge, că nu va vorbi, că
ne-a venit pentru pedeapsă...”      (p. 29-30)[...] ,,al zecelea, bun de alinat [...] al
unsprezecelea, băiatul meu cu păr îngeresc. Și-al doisprezecelea, fetița pe care-a
alăptat-o o femeie străină, căci eu am murit câteva zile”(p.32). ..Reghina știe să își facă
timp și pentru joaca celor mici: „ începem despănușarea, din mustățile gălbui, încă
păstrând fir de mătase, poți face păr pentru păpușă. -Dați lingura de lemn încoace! Le
zic celor mici. Și-o înfășor în haine albe, cu pănuși dinspre știulete, și-o leg bine, sub
bărbie, și-i potrivesc pe cap și podoaba care-o schimbă într-o codană fără chip. -Hai,
faceți-i ochi cu cărbune...”(p.155). 
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Când vine vremea de conservat alimentele pentru iarnă, tot mamele se ocupă ,,O să fac
cea mai bună sâlvăiță, zic” (p15) ,,șoricul se smulge fâșii[...]slănina se taie de-a lungul, se
cară apoi în pod la afumat[..] Damian va pregăti și anul ăsta cârnații”(p175). Viața femeii
este plină de griji și are puține bucurii ,,toate vor munci greu, din zori și până noaptea,
noroc mare-ar fi ca, la răstimpuri, să simtă și bucuria. Restu-i pulbere și vânt.”(p.41).
Chiar și copiii munceau în gospodărie „copiii mei au muncit toată vara la fân, dar acum c-
am răzbit și cu ultimele clăi, au două săptămâni ale lor, în care-și pot face bani. Așa că
fug după afine...” (p.184). De la un timp, Reghina se întreabă ,,unde-i frumusețea mea,
când au prins să mi se stingă ochii? Unde s-a fărâmat tinerețea?”(p.173)...
              La final, când mama este în vârstă și grav bolnavă, una dintre fete o întreabă: „
cum ai îndurat atâta mamă? ”(p.199), Reghina răspunde ,,căci de asta am răbdat, fata
mea care ascultă. De-asta am suferit cu toții, laolaltă, și-am tânjit după o singură
iertare.”(p.212) În copilărie, Reghina avea grijă de sora ei mai mică, Valeria ,,pe care-a
trebuit mereu, oricât de mare ar fi fost prețul plătit, s-o apăr, s-o păzesc, s-o țin lângă
mine...(p.213),  însă aceasta a murit ucisă de copita unui cal. Reghina s-a simțit vinovată
întreaga viață de moartea Valeriei și îi cere surorii sale iertare ,,iartă-mă, soră a mea
omorâtă la nici zece ani de un cal, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă cât pentru
aproape șaptezeci de ani de viață”(p.213). Înainte de a muri, Reghina îi iartă lui Damian
toate greșelile, îi îndeamnă pe copii să facă și ei la fel. Aceștia o ascultă, cum au
ascultat-o întotdeauna. Reghina își găsește apoi liniștea, simte că vina ei cea mare este
iertată și intră pentru totdeauna în odihna de care nu a avut parte de-a lungul întregii
vieți,, în grădina care se umpluse de soarele ce n-avea să mai apună vreodată.(p.219).
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           „Sunt suflet în sufletul neamului meu şi-i cânt bucuria şi-amarul‟

            La 20 septembrie 1866, se năştea George Coșbuc la Hordou (localitatea care azi îi
poartă numele), în Țara Năsăudului. fiind al optulea dintre cei 14 copii ai preotului greco-
catolic Sebastian Coșbuc și ai Mariei, fiica preotului greco-catolic Avacum din Telciu.
             Acesta  a fost un poet, critic literar, scriitor, publicist și traducător român din
Transilvania, membru titular al Academiei Române din anul 1916.
   Despre debut, Coșbuc însuși ne spune: „Cea dintâi poezie am publicat-o la vârsta de 15
ani într-o foaie pedagogică din Ardeal. N-o mai am și nici nu știu ce era, însa îmi amintesc
ca a fost o poezie de dragoste. Am publicat apoi fel de fel de încercări prin toate foile
ardelenești”.
             George Coșbuc a fost numit  ͈poetul țărănimii‟ deoarece opera sa  este strâns legată
de satul românesc transilvănean și de trecutul eroic al poporului român. Satul transilvănean,
sub aspect monografic, este surprins în viața lui obișnuită, cu pitorescul său etnografic.
             În volumele sale de poezii , Balade şi idile (1893), Fire de tort (1896), Ziarul unui
pierde -vară (1902), Cântece de vitejie (1904) autorul abordează variate teme. George
Cosbuc este creator al unei însemnate pagini de erotică în literatura română. Lirismul sau
este obiectiv, exprimând sentimentele fetei sau ale băiatului indragostit, într-un decor
rustic, pe fondul de spectaculos popular (La oglindă, Scara, Spinul, Cântecul fusului,
Duşmancele etc).
            În ceea ce priveşte natura, ciclul zilelor si al noptilor, ciclul anotimpurilor îşi găsesc la
G. Coşbuc reprezentări memorabile. Descrierile sale surprind o natură plină de viață, mereu
în schimbare, cu oamenii perfect integrați fenomenelor inconjurătoare, într-o suită de
tablouri de mare dinamism. (Faptul zilei, Noapte de vară, Vara,  În miezul verii, Iarna pe
uliță, Colindătorii etc).
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În opera sa apare şi poezia socială, o constiinta vie a unei colectivitati asuprite  (Doina,
Hora). Astfel, poezia „Noi vrem pamant", devine un imn închinat pământului, un fel de
adorație păgână adusă acestuia cu prețul oricăror suferințe.
           George Coşbuc continua tradiția încetățenită în lirica noastră de predecesorii săi,
întelegand istoria ca o neîntreruptă luptă pentru dreptate si independența națională
(Decebal către popor, Moartea lui Gelu, Oltenii lui Tudor, Paşa Hassan, O scrisoare de la
Muselim-Selo, Trei, Doamne, şi toți trei).
           Autorul descrie în poeziile sale şi marile evenimente din viața omului: nunta ( Nunta
Zamfirei), moartea (Moartea lui Fulger), opere care conțin diferite obicieiuri din lumea
satului românesc.
           A tradus opere remarcabile ce aparțin literaturii universale, adaptând prin
localizare la mediul țărănesc „Eneida” și „Odiseea”.  De asemenea, Coșbuc a introdus
specii ale poeziei orientale (cum ar fi gazelul) în literatura română.
           La 9 mai 1918, poetul George Coșbuc moare la București. „Țara pierde un mare
poet, în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru ...” spunea Bogdan-
Duică la înmormântarea ilustrului dispărut. În ziarul Lumina, din București, Liviu Rebreanu
publică, la 14 mai 1918, articolul George Coșbuc, afirmând printre altele:
„Coșbuc e primul poet pe care-l dă Ardealul literaturii românești. Ardelean a rămas toată
viața. Până și în graiul viu păstrase o notă ardelenească, particulară, care îi ședea bine.
Aici în țară dragostea lui a fost pentru cele șase milioane de țărani. Simțea o fraternitate
profundă cu dânșii ... A răsărit deodată, fără să-l știe nimeni, fără să facă ucenicia
cafenelelor și bisericuțelor bucureștene. Și a biruit împotriva tuturor celor scufundați în
inimații și neputințe. A adus lumină, sănătate, voioșie. Scrisul lui Coșbuc trăiește și va trăi
cât va trăi neamul românesc.”
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Proiecte și activități extrașcolare

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ
PROIECT ”MENTORAT DE LA EGAL LA EGAL”
MĂRȚIȘOR CU DRAG ȘI DOR...
PROIECT ”FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!”
CLUBUL MICILOR ARTIȘTI
ZIUA EUROPEI
CONCURS ”COSTUME ECO”
SĂPTĂMÂNA VERDE
SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂȚII
EXCURSIE BRAN-RÂȘNOV-SINAIA-BRAȘOV- 
SIGHIȘOARA
TÂRGUL ”MICILOR ARTIȘTI” ȘI ”PLANTELE ȘI 
SĂNĂTATEA”

Printre proiectele și activitățile extrașcolare derulate în cadrul 
școlii pe parcursul  semestrului al doilea, an școlar 2021-2022 se 

regăsesc următoarele:
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 
CITITULUI ÎMPREUNĂ

21



MĂRȚIȘOR CU DRAG ȘI DOR...
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PROIECTUL ”FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!”
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CLUBUL MICILOR 
ARTIȘTI
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ZIUA EUROPEI
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CONCURS ”COSTUME ECO”
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EXCURSIE BRAN-RÂȘNOV-SINAIA-BRAȘOV- 
SIGHIȘOARA

27



TÂRGUL ”MICILOR ARTIȘTI” ȘI 
”PLANTELE ȘI SĂNĂTATEA”
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      Arată-ne care este activitatea ta preferată din
vacanța de vară printr-o fotografie pe care să ne-o

trimiți pe mail: revista@scoaladumitra.ro
 

 Cele mai reușite fotografii vor fi publicate în numărul
următor al revistei, iar cu ajutorul unui juriu bine ales

vom premia cea mai inedită fotografie!
 

Așadar, tu cum te distrezi vara asta?
 

Răspunsul provocării din numărul anterior
al revistei:            

brună, galbenă, roșie, albastră, verde
.

Provocare
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“Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să
amorţească, nici să zacă, nici să moară. 

Ele sunt comoara noastră de mare avuţie.” 
                 

                                    Tudor Arghezi
 

Așteptăm întrebările,
sugestiile, opiniile sau ideile voastre

pentru următoarele numere la
următoarea

adresă de e-mail:
revista@scoaladumitra.ro

 


