Copil iubitor de ţară …

... sunt si eu

Când am întrebat ce este patria, mi s-a răspuns că este pământul
apărat şi păstrat de înaintaşii noştri. Mai târziu am înţeles că
patria este şi sentimentul de dragoste care-i uneşte pe fiii
aceluiaşi pământ: ”Uniţi în cuget şi-n simţiri”, cum spune
cântecul patriotic.
Miriam Bazic, cl. a VIII-a
Patriotism? Înseamnă să-mi cunosc trecutul istoric al patriei
mele! Tradiţiile şi datinile de veacuri, de la moşi-strămoşi s-au
transmis până în zilele noastre. Avem datoria sfântă să le
păstrăm curate şi să le transmitem generaţiilor viitoare.
Sabina Iuliana Simion, cl. a VII-a
Lada de zestre a bunicii păstrează şi acum costumul naţional cu
brâu tricolor, ce miroase a busuioc şi a vremuri de demult.
Această zestre vie păstrată de la strămoşii noştri daci, o port şi eu
cu mândrie la zile festive şi o voi transmite urmaşilor mei.
Adelina Dumitraş, cl. a VIII-a
Urc Obcinele Bucovinei însoţit de buciumul ce răsună-n
depărtare. Dangătul clopotelor de la schitul pustnicilor îmi
aminteşte de Sfântul Daniil Sihastrul, sfătuitorul Voievodului
Ştefan. Patria este şi religia strămoşilor noştri, pe care o trăim şi
noi astăzi, religie care ne face sufletul nemuritor.
Tiberiu Marian, cl. a VIII-a
Carpaţii veghează mormântul de la Putna şi duc peste veacuri
strălucirea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, voievodul care, ca un
astru, ne luminează în veci istoria. Îngenunchiem cu pioşenie la
mormântul lui şi simţim cum de sus protejează cu dragoste
întreaga ţară, cum a protejat cândva şi Moldova de năvăliri
străine cu credinţe păgâne.
Daria Aicoboaie, cl. a VIII-a
Îmi doresc să citesc marii clasici ai literaturii române, care au
adus în opera lor elogiu eroilor neamului. Vreau să învăţ „Doina”
de Mihai Eminescu, să cânt „Balada” lui Ciprian Porumbescu,
balada populară „Mioriţa” şi să păstrez viu în suflet gândul că
suntem neam de voievozi.
Ciprian Grigoroaia, cl. a VII-a
Pelerinajul mă poartă pe salba de mănăstiri ortodoxe şi cetăţi ce
străjuiesc Moldova. Locaşurile bisericeşti care adăpostesc mormintele voievozilor noştri sunt ca nişte flori care înmiresmează
sufletele pelerinilor. Dragostea de biserică este rădăcina ce ne
leagă de neamul românesc. Aici vreau eu să trăiesc!
Eliza Ţurcanu, cl. a VI-a
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Scut şi armă
de George Coşbuc

Domnul sfânt să ne iubească,
Şi-al său Duh ocrotitor
Plin de pace să plutească
Peste Ţara Românească
Şi-al românilor popor!
Noi prin vremi ce ne-ncercară
Altă armă n-am avut
Numai dragostea de ţară
Ce strămoşii ne-o lăsară,
Şi pe Sfântul Domn de scut.
Dar ne-a fost destul atâta!
Fruntea sus, voi fraţi ai mei!
Astfel Cerul hotărât-a,
Să se-nalţe amărâta
Ţară, prin puterea ei!
Mai făţis, mai fără veste
Ne-aţi lovit, duşmani de voi!
Dar ce-a fost, a fost poveste!
Dragostea de ţară este
Şi mai tare-acum în noi.
Şi de cine ne-o fi teamă?
Mult a fost, să vă răbdăm,
Nebăgaţi de voi în seamă Astăzi ştiţi voi cum ne cheamă,
Dacă nu, să vă-nvăţăm!

Numai Domnul ne iubească
Şi-al său Duh ocrotitor
Plin de pace să plutească
Peste Ţara Românească
Şi-al românilor popor!
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