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“Florile primăverii sunt visele iernii, povestite 
dimineaţa, la micul dejun al îngerilor.” Khalil Gibran 
 
 

 

 

 

 

 
 
“Totul infloreşte fără oprelişte; 
dacă în locul culorilor ar fi voci, o 
incredibilă simfonie s-ar naşte în 
inima nopţii.” Rainer Maria Rilke 

 

 

 

  

“Totul râde, totul cântă, primăvara 
este sărbatoarea infinitului.” Victor 
Hugo 
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Poezie de Florii - Radu Gyr 

Ţara verde, 
ca o inimă haiducă de baladă, 
şi-a adus de peste Dunăre şi mare 
berzele – bucăţi înalte de candoare 
– 

 
şi le leagănă pe harfe lungi de 
soare: 
clopote de gheaţă şi zăpadă. 

 

Râurile, 
zimbri de argint, 
se reped cu cornul înainte. 
Crengile-n odăjdii noi de 
mărgărint, 
scutură agheasmă pe morminte. 
Şi din adâncimi de oseminte 
umbre albe, 
flăcări albe, se ridică: 
dintr’un cneaz un zarzăr se 
aprinde, 
suie – un piersic dintr’o mână de 
vlădică. 

Peste umărul Floriilor, bălai, 
dacii ară cerul limpezimii, 

cu plăvanii, peste zare, până’n rai, 
unde plâng pe trâmbiţi serafimii… 

 

Noaptea, sus, pe stele călătoare, 
trec, călări, pandurii către Jii. 
Luna iese-n drum, la răgălii, 
cu prăsele reci la cingătoare… 

 

Vechi hotar de berze şi răsură, 
zac haiducii între vipere şi 
broaşte. 
Cad luceferii: anafură de Paşte, 
Drumul robilor e cuminecătură. 

 

Florile vin, mici, şi se grijesc, 
îngenunche prunii Cosânzenii, 
şi, sub lespezi, Basarabii se gătesc 
să pornească, la biserică, la Denii… 

 

Numai tu, neam osândit, dormi sub 
pecete, 
într-o gropniţă cu viermi şi 
mucegai. 
Doamne, doi arhangheli îi trimete, 
să-i ridice piatra, pentru Rai! 
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Anul acesta elevii de la clasa a I- A au realizat activităţi frumoase, ajutaţi de 

părinţi şi de doamna învăţătoare: au vizionat spectacole de teatru pentru copii şi s-au 

fotografiat cu personajele preferate, au încondeiat ouă pentru masa de sărbători, au 

făcut o delicioasă salată de fructe şi, nu în ultimul rând, după o interesantă  întâlnire 

cu cartea de poveşti , au realizat din hârtie creponată personajul lor favorit: Motanul 

încălţat 
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                                  Înv. Chiţu Ligia , clasa a I A 
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Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme. Bunicul stă pe prispă. Se 

gândeşte. La ce se gândeşte? La nimic. Numără florile care cad. Se uită în 

fundul grădinii. Se scarpină-n cap. Iar numără florile scuturate de adiere. 

Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe; sprâncenele, 

mustăţile, barba… peste toate au nins ani mulţi şi grei. 

Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară: blânzi şi mângâietori. 

- Cine trânti poarta? 

- Credeam că s-a umflat vântul … o, bată-vă norocul, cocoşeii moşului! 

Un băietan şi o fetiţă, roşii şi bucălaţi, sărutară mâinile lui “tata-moşu”. 

- Tată-moşule, zise fetiţa, de ce zboară păsările? 

- Fiindcă au aripi, răspunse bătrânul, sorbind-o din ochi. 

- Da’, raţele n-au aripi? Ele de ce nu zboară? 

- Zboară, zise băiatul, dar pe jos. 

Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată şi în cealaltă pe băiat.  

- O, voinicii moşului!… 

Şi zâmbi pe sub mustăţi, şi îi privi cu atâta dragoste, 

că ochii lui erau numai lumină şi binecuvântare. 

- Tată-moşule, da’ cocorii un’ se duc când se duc? 

- În ţara cocorilor. 

- În ţara cocorilor? 

- Da. 

- Dar rândunelele un’ se duc când se duc? 

- În ţara rândunelelor. 

- În ţara rândunelelor? 

- Da… 

- Tată-moşule, aş vrea să-mi crească şi mie aripi şi să 

zbor sus de tot, până în slava cerului, zise băiatul netezindu-i barba. 

- Dacă ţi-or creşte ţie aripi, zise fata, mie să-mi prinzi o presură şi un 

sticlete. 
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- Da … hâ … hâ … ce fel … şi mie? 

Fata se întristă. 

Bătrânul o mângâie şi zise băiatului: 

- Bine, să prinzi şi pentru tine, să prinzi şi pentru ea. 

- Ţie două şi mie două… nu-i aşa, tată-moşule? 

- Fireşte, ţie două, lui două şi mie una. 

- Vrei şi tu, tată-moşule? întrebă băiatul, cu mândrie. 

- Cum de nu? Mie un scatiu. 

Ce fericiţi sunt! 

Băiatul încălecă pe un genunchi şi fata pe altul. Bunicul îi joacă. Copiii bat 

din palme. Bunicul le cântă “Măi cazace, căzăcele, ce caţi noaptea prin 

argele”… 

O femeie uscăţivă intră pe poartă cu două 

doniţe de apă. Copiii tăcură din râs şi bunicul 

din cântec. E muma lor şi fata lui. Cum îl văzu, 

începu: 

- I … tată, şi d-ta … iar îi răzgâi … o să ţi să suie 

în cap … 

Bunicul ridică mâna în sus, aducând deştele ca 

un preot care binecuvântează, şi zise prelung: 

- Lăsaţi pe copii să vie la mine! 

- Biiine, tată, biiine … dar ştii … o, bată-i focul 

de copii! … 

Femeia intră în casă. 

- Să-i bată norocul şi sănătatea, şopti moşul ca şi cum ar fi mustrat pe 

cineva, şi sărută în creştetul capului şi pe unul, şi pe altul. 

Şi iar începu râsul, şi jocul, şi cântecul. 

Se osteni bunicul. Stătu din joc. Copiii începură să-l mângâie. 

Din vorbă în vorbă, copiii se făcură stăpâni pe obrajii bunicului. 

- Partea asta este a mea. 

- Şi partea asta, a mea! 

- Mustaţa asta este a mea. 

- Şi asta, a mea! 

La barbă se încurcară. Bunicul îi împăcă, zicându-le: 

- Pe din două. 

Şi copiii o şi despicară, cam repede, că bătrânul strânse din ochi. 

- Jumătate mie. 

- Şi jumătate mie. 

Şi după ce o împărţiră frăţeşte, începu lauda. 

Băiatul: 

- Mustaţa mea e mai lungă. 

Fata: 

- Ba a mea e mai lungă! 
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Şi băiatul întinse de o mustaţă şi fata de alta, ba a lui, ba a ei să fie mai lungă. 

Pe bunic îl trecură lacrimile, dar tăcu şi-i împăcă zicându-le: 

- Amândouă sunt deopotrivă. 

- Ş-a mea, ş-a ei! 

- Ş-a mea, ş-a lui! 

La obraji cearta se aprinse mai tare. 

- Partea mea e mai frumoasă. 

- Ba a mea, că e mai albă! 

Bunicul zâmbi. 

- Ba a mea, că e mai caldă! 

- Ba a mea, că e mai dulce! 

- Ba a mea, că nu e ca a ta! 

- Ba a mea, că are un ochi mai verde! 

- Ba a mea, că are un ochi şi mai verde! 

Bunicul abia se ţinea de râs. 

- Ba a mea! 

- Ba a mea! 

      Şi băiatul, înfuriindu-se, trase o palmă în partea fetei. Fata ţipă, sări de pe 

genunchiul bătrânului, se repezi şi trase o palmă în partea băiatului. 

Băiatul, cu lacrimile în ochi, sărută partea lui, şi fata, suspinând pe a ei. 

Mama lor ieşi pe uşă şi întrebă răstit: 

- Ce e asta, viermi neadormiţi?! 

Obrajii bunicului erau roşii şi calzi. Şi surâzând fericit, răspunse fie-sei: 

- Lăsaţi-i pe copii să vie la mine!  
 

                                                  

 

 Iarna întârziase mult în anul acela; uneori părea că vrea să-și 

ia tălpășița, dar se răzgândea și iar și iar încâltorea pe sus nori 

de cenușe, și împroșca cu mielușei când nu mai putea să 

scuture zăpada din cojoace. 

          Vânturile de la miazănoapte scăpau cu tot mai multă 

greutate din închisorilelor, dar când se vedeau slobode se 

răzbunau pe toată lumea: tăiau obrajii ca niște plesne de bici 

nevăzute, învinețeau mâinile copiilor, înlăcrămau ochii 

bătrânilor, șuierau prin streșini să sperie vrăbiile care, ademenite de-o ochire de soare, 

începură să ciripească de, toate deodată, tot spunând că vine primăvara. 

            Zile de-a rândul se purtă tăzboi mare prin văzduh până ce birui primăvara. Norii grei și 

întunecați fură alungați spre miazănoapte de vântul de la miazăzi, și într-o zi-două cerul 
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rămase curat ca lacrima, de-a dragul să se plimbe, pe drumul lui, soarele cel tânăr, vărsându-

și argintul peste lume. 

              Întârziată, se grăbea acum și primăvara să câștige ce a pierdut. Dintr-o zi într-alta 

înverzeau  luncile și răzoarele tot mai tare și, într-o bună dimineață, Anicuța rămase 

încremenită când deschise ușa grădinii: văzu un covor nesfârșit de floricele galbene, una într-

alta încât abia încăpeau. 

              Floricelele păreau că i-au furat ochii, și copila nu mai putu face nici un pas: privea 

întins covorul de bănuți galbeni, ba parcă de luminițe - și încet-încet se însenină toată fața, 

cât părea că o sărută soarele de deasupra. 

                   Într-un târziu bătu din palme și năvăli în curte: 

           - Nicule ! Nicule ! Ni-cu-le ! Începu să strige tot mai ascuțit și mai întărâtată. Unde-o fi 

frate-său de nu o aude ? Ncule ! 

            Ușa tinzii se deschise încet și în crăpătură apăru Nicu. 

 

       - Ce-i cu tine, Anicuță ? Ce strigi așa ?     

      - Haida ! Haida repede                                               !  

      - Unde să viu ? 

     - În grădină. Dar vino odată ! 

     - Ce să fac în grădină ? 

      - Haida să vezi ! 

     Nicu înălță din umeri ca un om mare care 

nu pricepe stăruința unui copil și ieși în curte.  

Anicuța fugi la el, îl prinse de mână și începu să-l 

tragă întins către portița grădinii. Copila deschise 

ușa și întinse brațul liber. Parcă erau și mai dese 

floricelele galbene. Nicu rămase și el mut o vreme. 

Îl luă ca un fel de amețeală, apoi simți cum se 

încălzește. 

      - Da ! A înflorit păpădia, șopti el parcă oftând ușor. 

     - Ce-a înflorit ? îl întrebă copila. 

     - Păpădia, nu vezi ? 

     - Ce-i aia păpădia ? 

    - Păi, floricelele astea, așa le cheamă. Tu nu știai ? 

     Anicuța clătină din cap. Nu știa ! Anul trecut, când înflorise păpădia, copila era bolnavă în 

pat. 

      - Așa le zice: păpădie. 

       - De ce le zice așa ? 

        Anicuței nu-i plăcu numele: niște flori așa de frumoase să aibă un nume așa de urât ! 

Copilul o vreme nu știa ce să-i răspundă. Se gândi și zise: 

      - Toate florile își au numele lor. Pe păpădie cum s-o cheme altfel ? 

       Anicuța nu fu mulțumită de răspuns, dar își uită în grabă nemulțumirea: începu să 

urmărească cu privirea albinele cari, tot mai multe, treceau din floare în floare. Nu știu cum i 

se părea ei că albinele sunt cam supărate, nu se opreau mult pe-o floare, treceau pe alta tot 

cufundându-și capul în puful acela galben. 

      - Săracile ! zise Nicu, uitându-se și el la albine. 
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      - Cine-s sărace ? 

     - Albinele ! Au noroc cu florile de păpădie, că altele încă nu au înflorit. 

    - Adună miere ? 

    - Adună, că nu mai au în stupi. Zice mama că a ținut iarna prea mult. Copilul mai rămase 

puțin în grădină, urmărind munca albinelor, apoi se duse iar în casă. 

          Anicuța e singură acum și privește dusă la minunea din fața ei. În liniștea mare, din 

covorul cu steluțe de aur se ridică un zumzet ușor: copila nu știe dacă florile cântă sau 

albinele ? Acum sunt tot mai multe: aproape nu-i floare fără albină, își face copila socoteala. 

Câte vor fi ? Cine le poate număra ? „Nici bunica nu poate”, își zise Anicuța. Privea pierdută 

covorul de flori și plimbarea domoală a albinelor. Le vedea bine pe cele de aproape: tot 

supărate îi păreau și acum ! Poate nu află în flori destulă miere ? Uite, cât de în grabă trec de 

la una la alta ! Dar dacă zboară un de pe-o floare, când nu mai găsește miere, de ce se pune 

pe aceeași floare alta și alta ? 

Nu înțelegea. Supărate nu puteau fi pentru asta. Nici pentru că au ieșit din coșnițe: afară era 

soare și cald. Cine știe ce necaz vor avea ! Tot privind își uită de albine și vede iarăși numai 

florile, multe-s, Doamne ! De unde se vor fi ivit atâtea ? Și toate deodată ! Și cum râd în 

soare ! Și  iarăși nu-i place că le cheamă așa de urât ! Nici nu vrea să mai audă ! Poate Nicu 

nu știe cum le cheamă, și a spus așa și el o vorbă, să se laude că știe. Va întreba-o pe bunica ! 

Ea toate le știe. 

Se ridică târziu din pajiște. Înțepenise și parcă o pătrunse și o leacă de frig. Ieși din grădină, 

pășind nesigur, până i se dezmorțiră picioarele. 

      - Haida, tu copilă, să mănânci ceva. E mult de azi-dimineață, și-ți va fi foame. 

     - Nu mi-e foame, bunico. 

     - Da' ce-ai făcut atâta vreme în grădină ? 

     - M-am uitat la flori și la albine. 

    - Da, mi-a spus Nicu că a înflorit păpădia. 

     Copila simți o dezamăgire amară. 

    - Și dumneata le zici așa ? 

   - D-apoi cum, dacă ăsta li-e numele. 

  - Credeam că Nicu n-a știut și le știi dumneata numele. Altul, nu ăsta ! 

       Bătrâna o privi nedumerită. 

      - Altul nu au, tu copilă, cum să le zic ? 

      - Să le pui un nume mai frumos. 

       - Păpădie nu-i frumos ? 

          Anicuța clătină din cap. 

       - Florile-s frumoase, dar numele nu, zise ea supărată. 

        - Hm ! Poate că ai și tu dreptate. Dar așa le-au botezat oamenii și eu nu pot să le pun alt 

nume. 

         Copila tăcu și intră în casă. În gând ea le pusese alt nume; le va zice: luminițe. Peste zi se 

strecură de mai multe ori în grădină să le vadă: parcă erau tot mai multe, tot mai dese, și 

albinele se țeseau pe deasupra lor neostenite. Dar când se duse după ce trecu umbra 

înserării peste grădină, Anicuța rămase iar încremenită că azi-dimineață; nu mai era nici o 

floare, nu mai zbura nici o albină. Se răci toată și se duse plângând în casă. 

     - Ce-i, tu copilă ? Ai căzut ? o întrebă bunica. 

       Ea clătină din cap, plângând mereu. 
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      - Te-ai înspinat pe undeva ? De ce umbli desculță prin grădină ? 

      - Nu m-am înspinat ! Reuși să spună Anicuța. 

     - Păi, spune odată, de ce plângi ? 

       Copila se opri pe-o clipă din plâns, se uită cu ochii înlâcrimați la bătrână: 

     - Bunică, s-au dus toate ! Nu mai e nici una în grădină. 

      Și plânsul o zgudui acum și mai tare. 

     - Cine s-a dus, tu fată ? 

      - Florile ! 

     - Ce flori, tu copilă ? 

      - Luminițele ! 

       - Luminițele ? Nu știu ce vorbești ! Ce luminițe ? 

     - Floricelele cele galbene. 

     - Păpădiile ? 

     Copila înclină din cap. Nici acum nu voi să le spună numele cel urât. 

       - Ce spui prostii ? Unde să fugă ? Doar florile nu pot umbla ! 

       - Nu mai e nici una în grădină. Vino și vezi dacă nu crezi, și Anicuța încetând din plâns o 

luă de mână pe bunică-sa. 

     - Doamne, tu copilă, mă faci să-mi pierd vremea, și eu nu mai știu unde mi-e capul. 

     Nemulțumită, porni totuși cu nepoata de mână. 

     Da ! Nu se mai vedea nici o floare ! Umbrele căzuseră de mult peste grădină. 

    Bătrâna privi la florile închise toate în câte-un conăcel verde, și începu să râdă. 

    - N-a fugit nici o floare, tu prostuți, că s-au închis de umbră. Ele nu-și arată fața decât în 

lumina soarelui. Vei vedea dimineață, după ce va răsări soarele peste grădină, că sunt toate 

aici. 

    Copila nu păru încredințată. 

    Bunică-sa rupse o floare de păpădie și-i desfăcu bănuțul de aur. 

 

      - Vezi ? Toate s-au închis până dimineață când le va bate din nou lumina soarelui. Așa 

sunt florile astea: în soare le place să se uite și ele la lumea asta. 

      Anicuța oftă, părea tot nedumerită, dar mai împăcată, și părăsi grădina cu bunica de 

mână. 

     - Mâne vin iar și albinele, bunico ? 

      - Vezi bine că vin ! Până țin florile vin și ele în toată ziua 

după ce dă soarele și se deschide păpădia. 

      Copila strâmbă din năsucul ei cârn; iar numele ăsta urât ! 

Mâne îi va spune bunicii să le zică și ea: luminițe. Și-i va spune 

și lui Nicu ! Numai dacă ar înflori iar dimineața ! 

Și cum dormea, cu părul de aur buclat ca o coroniță în jurul 

capului, cu obrajii palizi, părea ea însăși o floare deschisă de 

păpădie. 

 

 

 



 Pagina 12  
 

 

               DE DRAGOSTE... DE PRIMĂVARĂ... 

 

Din creaţiile elevilor clasei a III-a A 
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S-au pregătit pentru concursuri..... 

 În primăvara aceasta au participat la concursul naţional ,,România văzută prin ochi de 

copil”: 
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Ghioceii  
 

 

Ghioceii, gingașele plante supranumite „vestitorii primăverii”, 
sunt foarte diferiți unii de ceilalți. De fapt, cu toate că nouă ne 
par toți la fel, în lume există peste 100 de specii.  

Dincolo de aspectul fragil și delicat, ghioceii ascund o poveste 
presărată cu detalii interesante: 

 La prima vedere, toți ghioceii pe care i-ai văzut par identici. 
În lume există însă peste 100 de soiuri de ghiocei. De exemplu, 

Galanthus nivalis Pagoda este un soi de ghiocel care are petalele 
usor răsucite spre exterior, iar Galanthus nivalis Virescens are petalele „decorate” cu 
dungi verzi.  

 Bulbii de ghiocei sunt otrăvitori. Deși au un aspect fragil, micile flori știu să se apere 
foarte bine. Bulbii lor sunt otrăvitori, motiv pentru care niciun rozător nu se încumetă 
să îi mănânce. 

 Ghioceii pot trata Alzheimerul. Cercetarile asupra ghiocelului arată că această floare 
măruntă poate contribui la tratarea Alzheimerului și a 
demenței, datorită unui ingredient activ pe 
care îl conține. Este vorba despre 
galantamină, o substanță pe care 
oamenii de știință încă o analizează 
pentru a-i descoperi potențialul curativ.  

 Istoria ghiocelului este veche de câteva 
milenii. Dovadă stă celebrul poem al lui 
Homer, „Odiseea”, în care zeul Mercur îi dă 
lui Ulise o iarbă numită moly (Galanthus nivalis), 
care l-a protejat pe Ulise.. 

 În anumite țări, cum este Marea Britanie, ghiocelul nu este prilej de bucurie, cel puțin 
nu pentru cei care cred în superstiții. Aceste persoane asociază ghiocelul cu moartea, 
din cauza unei legende care spune că o tânără și-a găsit iubitul mort, iar lângă el era 
așezat un ghiocel. 

 

Sursa: gradina.acasa.ro 
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LALELELE  
 

 

           Gingașa lalea este una dintre cele mai iubite plante și 

a treia cea mai populară plantă din lume după trandafir. 

Forma de cupă, culorile vibrante și eleganța sunt doar 

câteva dintre trăsăturile acestei plante cultivate de peste 

500 de ani. 

 

           Oricât de greu nu ar putea fi de crezut, locul de origine al 

lalelelor se află în Munții Himalaya. Acestea fac parte din aceeași 

familie de plante din care fac parte și crinii, iar una dintre rudele lor 

este ceapa. Turcii au fost primii care au adus lalele din Himalaya și au început să le cultive ca 

plante ornamentale, lucru care s-a petrecut cu aproximativ o mie de ani în urmă. Acestea au fost 

aduse din  Turcia în Europa la mijlocul secolului al XVI-lea. 

 

            După unii cercetători, laleaua a provocat prima criză economică din era modernă, atunci 

când prețul acestor flori a atins un nivel nesustenabil. 

 

          Lalele sunt comestibile. În funcție de soi, gustul petalelor variază de la un gust asemănător 

fasolelor, la gustul salatelor, motiv pentru care în timpul crizei alimentare din cel de-al Doilea 

Război Mondial, lalele au constituit o sursă de hrană pentru mulți 

olandezi. Astăzi aceste flori sunt folosite la aperitive 

și în unele salate. Există chiar și un vin din lalele.  

 

Lalelele sunt flori îndrăgite în lumea întreagă 

datorită formei elegante și culorilor 

frumoase. Aceste flori se folosesc pentru 

buchete și aranjamente florale. În unele părți 

ale lumii, lalelele joacă un rol important în 

ceremonia nunții. 

 De asemenea, laleaua este floarea naționala a Turciei. 

Aceasta fiind, în același timp simbolul iubirii eterne, a dragostei, pasiunii și romantismului. 

 

 

 

http://trm.md/ro/inedit-descopera/curiozitati-despre-lalele-florile-inceputului-de-

primavara/ 
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Zambilele  

               Sunt florile primaverii care au cel mai imbietor miros, un miros care 

improspateaza orice coltisor. Zambilele sunt de asemenea 

destul de rezistente, pentru niste flori gingase de 

primavara. De curand, ONU a hotarat ca ziua de 7 

martie sa fie Ziua Internationala a Zambilelor. 

 

Zambilele au fost aduse, ca și lalelele de altfel, din 

Turcia. Zambilele sunt apreciate pentru parfumul lor 

intens. Bulbii lor erau foarte scumpi acum câteva sute 

de ani și de aceea erau păstrați în casele oamenilor foarte 

bogați ca drept trofeu al bogăției acestora 

O veche legendă grecească descrie originea zambilei. Doi dintre zei, Apollo și Zephyr, 

adorau un chipeş adolescent grec pe nume Hyakinthis. Apollo l-a învățat pe Hyakinthos arta 

de a arunca cu discul. Zephyr, care a fost zeul vântului de vest, a fost copleşit de gelozie și a 

suflat discul înapoi. Acesta l-a lovit pe Hyakinthos în cap şi l-a ucis. Din sângele lui a crescut o 

floare, pe care zeul soarelui Apollo a numit-o dupa el. “Zambila” cuvântul a apărut, de 

asemenea, dintr-o limbă antica denumită “Thracopelasgian”, care a fost rostit pentru prima 

dată acum 4000 de ani. Zambila sălbatică este nativa din Turcia şi Orientul Mijlociu, de-a 

lungul malurile de est ale Mediteranei. Zambile au fost cultivate în Europa în timpul grecilor 

şi a romanilor. Atât Homer cât şi Virgil au remarcat mirosul ei frumos. După aceasta, zambila 

a dispărut din istorie şi nu a reapărea până în secolul al 16-lea când a fost reintrodusa în 

Europa de Vest, Turcia şi Iran. Leonhardt Rauwolf, un medic 

german a adunat  câteva zambile când a vizitat 

Turcia în 1573. Zambilele au fost cultivate 

pentru comerț încă din a doua 

jumătate a secolului al 16-lea. În 

Europa zambilele au devenit 

foarte populare în secolul al 18-lea şi 

începutul secolului al 19. Bulbii 

sunt acum cultivați cu scop comercial 

în Olanda şi Regatul Unit. În Olanda, 

zambilele sunt vândute și ca flori tăiate. 

Zambila comuna este cultivată într-o mică măsură în 

Olanda si pentru producerea parfumurilor. 

In limbajul Victorian al florilor, zambilele simbolizează sportul sau  joaca. Zambila 

albastră semnifică sinceritate! 

 

 

 http://www.tarancutaurbana.ro/zambila-candva-floarea-bogatilor/ 

http://www.tarancutaurbana.ro/zambila-candva-floarea-bogatilor/
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NARCISA 

 
 Floarea de narcisa are un important 

continut toxic . Partea cea mai toxica e bulbul iar 

extractul din acesta aplicat pe o rana deschisa 

produce paralizia sistemului nervos 

 

 

Legenda Narcisei 

 

        Se spune ca Narcisele sunt florile care au inflorit la moartea lui Narcis. In mitologia vechilor greci, 

Narcis era un tanar deosebit de frumos si de singuratic, de care se indragosteau fara succes toate 

nimfele. Narcis a fost blestemat de zeita razbunarii Nemesis sa nu poate iubi niciodata pe nimeni si sa 

se indragosteasca de el insusi. Acest lucru se si infaptuieste si Narcis se indragosteste de propria sa 

reflectie in apa. Dorins sa isi imbratiseze propria reflexie in apa, Narcis se ineaca. La moartea lui, au 

aparut florile Narcise, flori galbene, care isi tin capul in jos asemenea lui Narcis care se oglindea in 

apa. 

 

Numele Narcisa provine din grecescul narke, insemnand somn, narcotic. 

 

 

https://www.ele.ro/casa-si-gradina/plante-decorative/narcisa-legenda- 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ele.ro/casa-si-gradina/plante-decorative/narcisa-legenda-
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Legenda Primăverii 
  

 

Cândva, era un copil cu un suflet ce nu cunoştea păcatul, cu ochi calzi ca ai 

unui miel. Era fata unui om bogat şi a unei femei crude. Avea mai mulţi fraţi şi 

surori, care iubeau banii şi răutatea, ca părinţii lor. Primăverii, fetei cu codiţe, nu-i 

plăceau aceste lucruri, ci adevărul, dreptatea, oamenii simpli şi iubirea, de care nu 

avea parte. Părinţii Primăverii aveau un castel în deşert, iar asta o chinuia pe fată. 

Visa să audă râul curgând repede, melodios, să simtă colţul ierbii sub picioare şi să 

audă glasul pădurii răsunând. 

Într-o zi, ea a plecat de acasă pentru că se săturase de minciuna şi ura din 

jur. Mergea rătăcind prin deşert de parcă auzise glasul cuiva, glasul unui om ce o 

chema la el ca şi cum ar fi fost fata lui. Era obosită, moartă de sete, dar totuşi 

mergea, până a căzut. Când a deschis ochii, era într-un loc sărăcăcios, dar plăcut 

privirii. Acolo se afla Dumnezeu. El o întrebă pe fată ce îşi doreşte mai mult. 

Primăvara a răspuns: 

- Îmi doresc să mă răzbun pe răul ce a cuprins familia mea. 

 Atunci Dumnezeu a trimis frigurile cele mai aspre ce au cuprins deşertul. 

Părinţii Primăverii şi-au dat seama de lipsa ei şi au început să se vaite şi să-şi 

regrete faptele rele. Fetei i se rupea inima când vedea aceste lucruri. Ceru să se 

întoarcă şi să-şi mai vadă o dată părinţii şi fraţii. Dumnezeu o trimise ca un înger 

pentru a desface blestemul. Când a pus piciorul pe pământ, acesta a înverzit, au 

răsărit copaci şi s-au auzit râuri curgând şi păsări cântând. Toţi şi-au cerut iertare 

de la ea şi i-au  spus că vor să trăiască ca nişte oameni obişnuiţi în împărăţia lui 

Dumnezeu. Acum ei locuiesc acolo şi speră ca lumea să-şi amintească povestea 

lor şi să nu facă la fel!”  

  
 

 

 

 

 

 

http://www.universdecopil.ro/Mesaje-sms-felicitari-si-statusuri-de-primavara.html
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călător prin Moldova........ 

 Mănăstirea Voroneţ 

 

Mănăstirea Voroneţ 
este una dintre cele 
mai cunoscute şi mai 
vizitate mănăstiri din 
România, unică în 
lume datorită culorii în 
care a fost pictată. 
Construită în anul 
1488, Mănăstirea 
Voroneţ este 
considerată cea mai 
valoroasă ctitorie a lui 
Ştefan cel Mare. 
Supranumită „Capela 
Sixtină a Estului” 

pentru fresca „Judecăţii de Apoi” care a fost pictată cu celebrul pigment „albastru de 
Voroneţ”, în mai bine de jumătate de secol de existenţă biserica Mănăstirii Voroneţ, 
monument UNESCO din 1993, a avut parte de o istorie zbuciumată. Biserica Mănăstirii 
Voroneţ a fost ridicată în anul 1488 în numai 3 luni şi 3 săptămâni, ceea ce constituie un 
record pentru acea vreme. La Mănăstirea Voroneţ şi-a petrecut Daniil Sihastrul ultimii de 26 
de ani din viaţă, fiind îngropat în biserica Mănăstirii Voroneţ în anul 1496. 

Caracteristic Voroneţului nu este doar natura pigmentului albastru, aşa-numitul „albastru de 
Voroneţ”, ci mai ales rezistenţa acestuia în condiţii climatice foarte aspre, fapt care se 

datorează oriMginalităţii tehnicii de lucru aplicate de 
către pictorii moldoveni. 

MĂNĂSTIREA PUTNA 

„Binecredinciosul domn a toată țara Moldovei, Io Ștefan 

voievod, fiul lui Bogdan voievod, a zidit și a făcut 

mănăstirea aceasta întru numele Sfintei Născătoarei de 

Dumnezeu, în timpul arhimandritului Ioasaf, în anul 

6989 (1481).” 

 

 



 Pagina 20  
 

 

BISERICA DE LA BORZEŞTI 

„Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, și cu preaiubitul său fiu 

Alexandru, au zidit această casă, care este la Borzești pe Trotuș, a Adormirii Preasfintei 

Născătoarei de Dumnezeu, întru rugă sieși și întru amintirea (pomenirea) răposaților 

înaintașilor și părinților lor, și care s-a început a se zidi în anul 7001(1493), luna iulie 9 și s-a 

sfârșit în anul 7002 (1494), iar al domniei lui anul al 30 și optulea curgător, luna octombrie 

12.” 

********  

           La Borzesti, sat din judetul Bacau, azi cartier al 

Onestiului, s-a nascut si a copilarit Stefan cel Mare. 

Biserica din Borzesti este renumita pentru legenda ce 

graviteaza in jurul ei. Aceasta a fost ridicata de 

domnitorul Stefan cel Mare, nu pentru a comemora o 

victorie, ci in amintirea prietenului sau, Mitrut. 

Impreuna cu alti copii de razesi, Stefan obisnuia sa se 

joace de-a moldovenii si tatarii in jurul unui stejar falnic. 

Copiii isi imaginau un joc in care erau atacati de tatari. 

Jocul a devenit realitate, iar Mitrut a fost abandonat 

legat de falnicul stejar si ucis de catre sageata hanului 

tatar. Peste ani, hanul tatar a fost ucis de catre Stefan cel 

Mare, legat de acelasi legendar stejar.  

                 Biserica din Borzesti a fost construita de Stefan Voievod impreuna cu fiul sau, 

Alexandru, intre anii 1493 si 1494. Constructia s-a realizat in stil moldovenesc, din piatra de 

rau. Masa altarului a fost realizata din trunchiul celebrului stejar. Biserica are o clopotnita din 

lemn de stejar, realizata in stil maramuresan si acoperita cu sindrila. In cimitirul Bisericii din 

Borzesti este ingropata fiica lui Vasile Alecsandri, Maria Bogdan, care a locuit in conacul din 

imediata apropiere a bisericii. In cladirea vechii scoli din curtea bisericii, functioneaza 

Muzeul de cultura si arta religioasa. Muzeul adaposteste un patrimoniu cultural important: 

icoane, obiecte de cult si carti vechi religioase.Daca aveti drum prin zona, faceti un popas la 

Borzesti si bucurati-va de o fila de istorie. Gasiti intregul complex pe soseaua Onesti-Adjud, 

la 4 km de Onesti, intr-un cadru natural de exceptie. Pentru intrarea in biserica nu se percepe 

taxa, dar daca doriti sa fotografiati interiorul bisericii, muzeografa va cere cam mult, 15 lei. 

Nu mai conteaza, important este sa vizitati acest minunat loc si sa spuneti copiilor 

dumneavoastra Legenda stejarului din Borzesti. (internet Aglaea Ciubotaru) 
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CETATEA NEAMŢULUI 

Cetatea Neamţ îşi trage numele de 

la Râul Neamţ, afluent al răului Moldova, 

care traversează oraşul Târgu Neamţ, 

cunoscut fiind şi sub numele de Ozana, 

de care ştim cu toţii din Amintirile din 

copilărie ale lui Creangă. 

Cetatea Neamţului, ctitorie a lui Petru I Muşat, ridicată pe culmea Pleşului  la sfarsitul 

secolului al XVI-lea, la o înălţime de aproape 500 de metri altitudine, aşa cum îi şade bine 

unei cetăţi, semeaţă peste aşezarea care o înconjoară, este construită din piatră de râu, piatră 

de carieră, dar şi rocă procurată chiar din stânca de la baza dealului pe care se află. 

Înainte de a traversa podul arcuit susţinut de cei 11 piloni înalţi din piatră, care avea 

această formă pentru a diminua elanul atacatorilor, aceştia fiind nevoiţi să îşi mute scutul 

dintr-o mâna într-alta, putem admira zidurile exterioare înalte de peste 20 de metri. Intrând în 

curtea interioară prin Poarta Cetăţii, ce are deasupra stema Moldovei, dupa ce traversăm 

puntea ce se ridica la nevoie pentru a întrerupe legatura cetăţii cu podul, dar şi după ce trecem 

de capcana cu trapă denumită «cursa de şareci» se începe vizitarea din Turnul de Nord-Vest, 

trecând prin Sala de Sfat şi Judecată, un loc folosit ca «scaun şi sfat domnesc» dar şi pentru 

judecarea diverselor pricini (folosită de înalţi boieri, dregători şi parcălabi, alături de Domn), 

în care se află o masă lungă din lemn înconjurată de scaune cu spătar înalt şi care ne prezintă 

istoria Cetăţii prin planşele expuse pe 

pereţi, sala fiind dominată de un portret 

al lui Ştefan cel Mare. Tot în această 

încăpere există o vitrină cu un 

buzdugan, un topor şi o sabie, dar şi 

alta cu un luptător în armură. Urmează 

apoi Iatacul şi Camera de Taină unde 

putem admira soba din teracotă 

smălţuită cu elemente decorative 

inedite: o stea cu opt colţuri, o nimfă cu 

două cozi de peşte, un cerb, rozete, 

aceasta sfârşindu-se ca şi cetatea, în 

creneluri. Tot în Camera de Taină 

întâlnim o masă rotundă din lemn, la 

care stau câţiva dregători, aşteptându-l 

probabil pe voievod să se alăture pe 

tronul aflat aici pentru a discuta 

problemele ţării… 
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Casa memoriala Ion Creanga din Humulesti 
 

 

Casa memoriala Ion Creanga din Humulesti este un muzeu in casa unde a crescut 

insusi povestitorul. Situata pe strada cu numele acestuia, la nr. 8, casa se afla pe Lista 

Monumentelor Istorice din judetul Neamt din anul 2004. 

Casa a fost construita chiar de bunicul povestitorului, Petre Ciubotariu si este alcatuita din 

doua incaperi si un coridor. Aici se gasesc in momentul de fata numeroase scrisori, 

documente, lucruri apartinand povestitorului si familiei sale, fotografii etc. Chiar langa casa-

muzeu se afla un parculet tematic, care aminteste de personajele mult indragite din povestile 

scrise de Creanga. 

In anul 1937 casa a fost restaurata prin grija lui Nicolae Iorga, iar in anul 1951, la indemnul 

Zahei, una din stranepoatele lui Creanga, a devenit in mod official muzeu memorial. 

 

In anul 1975 au avut loc cele mai mari 

reparatii la constructie, respective 

refacerea acoperisului si inlocuirea 

tavanului. 

In prezent casa-muzeu reprezinta 

atractia principala pentru numerosi 

turisti (peste 40.000 anual) atat din 

tara, cat si din strainatate, fiind unul 

dintre cele mai vizitate muzee din 

judetul Neamt si chiar din tara. 
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CETATEA SUCEVEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub denumirea de Cetatea Sucevei, este o 

cetate medievală aflată la marginea de est a orașului Suceava (în nord-estul României). Ea se 

află localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o înălțime de 70 m față de lunca 

Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a Sucevei. 

Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul 

secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de fortificații 

medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și 

cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de 

pământ sau având șanțuri adânci. 

Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I Mușat, a fost fortificată în 

secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și distrusă în secolul al XVII-lea (1675) de Dumitrașcu 

Cantacuzino. În prezent, Cetatea Sucevei se află în ruine. 

Cetatea de Scaun a Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava 

din anul 2004, având codul de clasificare SV-II-a-A-05449 și fiind alcătuită din următoarele 4 

obiective: Fortul Mușatin – datează din sec. al XIV-lea și are codul SV-II-m-A-05449.01 

 

https://cronicaromana.net/2014/11/06/cetatea-de-scaun-sucevei-continua-sa-impresioneze-

peste-secole/ 
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Casa Memorială „Mihai Eminescu” din Ipotești 
 

Casa memorială Mihai Eminescu de la Ipotești este un muzeu memorial amenajat în casa în 

care a trăit poetul Mihai Eminescu (1850-1889) în satul Ipotești din județul Botoșani. 

În curtea casei memoriale a lui Eminescu se află Casa Papadopol, o casă țărănească de epocă 

în stil moldovenesc, care a aparținut ultimului proprietar al moșiei Ipotești - doctorul 

Papadopol. Acesta și-a donat casa statului. În prezent, aici se află Muzeul de etnografie al 

Centrului Național de Studii de la Ipotești, fiind expuse obiecte provenind din vechile 

gospodării țărănești. În această casă și-a pictat Horia Bernea tablourile, în perioada taberelor 

naționale de pictură de la Ipotești. 

La 4 kilometri de Memorialul Ipotești, se află lacul din pădurea Baisa, sursă de inspirație a 

multor poezii ale lui Mihai Eminescu. 

 

 

Bisericuţa familiei Eminovici 

 

 

 

 

 

 

 

Lacul de la Ipoteşti 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Memorial%C4%83_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D_di

n_Ipote%C8%99ti 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Memorial%C4%83_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D_din_Ipote%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Memorial%C4%83_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D_din_Ipote%C8%99ti
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Mănăstirea Văratec 
Mănăstirea Văratec este o mănăstire ortodoxă de maici din România, situată într-o 

poiană de la poalele munților, în satul Văratec din comuna Agapia (județul Neamț), la o 

distanță de 12 km de orașul Târgu Neamț și la 40 km de municipiul Piatra-Neamț. Este cea mai 

mare mănăstire de maici din România, aici viețuind peste 400 maici. 

Ziduri masive din piatră închid o incintă unde se află Biserica "Adormirea Maicii 

Domnului" (biserica principală), stăreția și clădirile administrative (aflate în clădirile de pe 

latura nordică a incintei) și Muzeul mănăstirii, unde fusese anterior Atelierul "Regina Maria" 

(aflat în clădirea de pe latura sudică). Incinta monahală este înconjurată de satul mănăstiresc, 

alcătuit din casele tradiționale țărănești unde locuiesc maicile și care se înșiră pe ulițe înguste. 

În diferite perioade, la Mănăstirea Văratec au viețuit mai mulți teologi și oameni de 

cultură. Printre aceștia sunt de menționat următorii: 

poeta Veronica Micle (1850-1889) s-a retras la Văratec la două săptămâni de la 

înmormântarea poetului Mihai Eminescu. A locuit în casa Fevroniei Sârbu, obișnuind să se 

plimbe prin împrejurimi.  

protosinghelul Nicodim Măndiță (1889-1975), autor de cărți de învățături 

duhovnicești. A fost duhovnic la Văratec în perioada 1945-1962. 

episcopul Partenie Ciopron (1896-1980), fost episcop al Armatei (1937-1948) și al 

Romanului și Hușilor (1962-1978). După 15 ani de episcopat în Eparhia Romanului și Hușilor, 

s-a retras la 1 ianuarie 1978 la Mănăstirea Văratec, unde a decedat la 28 iulie 1980. A fost 

înmormântat în cimitirul mănăstirii.[19] 

arhimandritul Bartolomeu Anania (1921-2011), viitor mitropolit al Clujului, Albei, 

Crișanei și Maramureșului, s-a pensionat în anul 1982 din funcția de director al Institutului 

Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, retrăgându-se la Mănăstirea Văratec pentru 

a se dedica scrisului. 
Biserica "Adormirea Maicii Domnului", sfințită în 1812 

 

Biserica "Sf. Ioan Botezătorul", construită în 

1844 

 

 

 

sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_V%C4%83ratec 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Veronica_Micle
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicodim_M%C4%83ndi%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partenie_Ciopron
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_V%C4%83ratec#cite_note-19
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Anania
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_V%C4%83ratec
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 Elevii din ciclul gimnazial au realizat în primăvara aceasta câteva postere în care au prezentat 

obiceiuri străvechi ale comărnicenilor 
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