
Activitate independent 

(temă) 

 

   Transcrieți, între ghilimele, comparațiile din următoarele opera literare sau din următoarele 

fragmente:  

 

              Vara 

                    de George Coșbuc 

 

Priveam fără de ţintă-n sus - 

Într-o sălbatică splendoare 

Vedeam Ceahlăul la apus, 

Departe-n zări albastre dus, 

Un uriaş cu fruntea-n soare, 

De pază ţării noastre pus. 

Şi ca o taină călătoare, 

Un nor cu muntele vecin 

Plutea-ntr-acest imens senin 

Şi n-avea aripi să mai zboare! 

Şi tot văzduhul era plin 

De cântece ciripitoare. 

 

Privirile de farmec bete 

Mi le-am întors către pământ - 

Iar spicele jucau în vânt, 

Ca-n horă dup-un vesel cânt 

Copilele cu blonde plete, 

Când saltă largul lor vestmânt. 

În lan erau feciori şi fete, 

Şi ei cântau o doină-n cor. 

Juca viaţa-n ochii lor 

Şi vântul le juca prin plete. 

Miei albi fugeau către izvor 

Şi grauri suri zburau în cete. 

 

Cât de frumoasă te-ai gătit, 

Naturo, tu! Ca o virgină 

Cu umblet drag, cu chip iubit! 

Aş vrea să plâng de fericit, 

Că simt suflarea ta divină, 

Că pot să văd ce-ai plăsmuit! 
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Mi-e inima de lacrimi plină, 

Că-n ea s-au îngropat mereu 

Ai mei, şi-o să mă-ngrop şi eu! 

O mare e, dar mare lină - 



Natură, în mormântul meu, 

E totul cald, că e lumină! 

 
           Pașa Hassan 

                     de George Coșbuc 

              (fragment) 

 

Mihai îi zăreşte şi-alege vreo doi, 

Se-ntoarce şi pleacă spre gloată, 

Ca volbura toamnei se-nvârte el roată 

Şi intră-n ordie ca lupul între oi, 

Şi-o frânge degrabă şi-o bate-napoi 

                            Şi-o vântură toată. 

 

Hassan, de mirare, e negru-pământ; 

Nu ştie de-i vis, ori aieve-i, 

El vede cum zboară flăcăii Sucevei, 

El vede ghiaurul că-i suflet de vânt 

Şi-n faţă-i puterile turcilor sânt 

                        Tăriile plevei. 

 

                  O, rămâi… 

                        de Mihai Eminescu 

                 (fragment) 

 

"O, rămâi, rămâi la mine – 

Te iubesc atât de mult! 

Ale tale doruri toate 

Numai eu știu să le-ascult; 

 

În al umbrei întuneric 

Te asamăn unui prinț, 

Ce se uit-adânc în ape 

Cu ochi negri și cuminți; 

 

[…] 

 

Și privind în luna plină 

La văpaia de pe lacuri, 

Anii tăi se par ca clipe, 

Clipe dulci se par ca veacuri." 

 

 

 

 

 



        Trecut-au anii… 

                 de Mihai Eminescu 

           (fragment) 

 

Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri 

Și niciodată n-or să vie iară, 

Căci nu mă-ncântă azi cum mă mișcară 

Povești și doine, ghicitori, eresuri, 

 

Ce fruntea-mi de copil o-nseninară, 

Abia-nțelese, pline de-nțelesuri - 

Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri, 

O, ceas al tainei, asfințit de sară. 

 

        

Cea de pe urmă noapte a lui Mihai Viteazul 

                       de Dimitrie Bolintineanu 

                       (fragment) 

 

Ca un glob de aur luna strălucea 

Și pe-o vale verde oștile dormea; 

Dar pe-un vârf de munte stă Mihai la masă 

Și pe dalba-i mână fruntea lui se lasă. 

Stă în capul mesei, între căpitani 

Și recheamă dulce tinerii săi ani: 

„Viața noastră trece ca suava rouă 

Când speranța dulce ne surâde nouă.” 

 

           Oaspeții primăverii 

                         de Vasile Alecsandri 

                    (fragment) 

 

El vine, se înalţă, în cercuri line zboară 

Şi, răpide ca gândul, la cuibu-i se coboară; 

Iar copilaşii veseli, cu peptul dezgolit, 

Aleargă, sar în cale-i şi-i zic: „Bine-ai sosit!” 

 

                     Iarna 

                         de Vasile Alecsandri 

                    (fragment) 

 

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,  

Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă; 

Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, 

Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi. 

 



 

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară! 

Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară; 

Soarele rotund și palid se prevede printre nori 

Ca un vis de tinerețe printre anii trecători. 

 

 

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare, 

Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare, 

Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum, 

Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum. 

 

Amintiri din copilărie 

                             de Ion Creangă 

(fragment) 

 

   Ei, ei! pe bădița Vasile l-am pierdut; s-a dus unde i-a fost scris. Și părintele Ioan umbla acum cu 

pletele în vânt să găsească alt dascăl, dar n-a mai găsit un bădița Vasile, cuminte, harnic și rușinos 

ca o fată mare. Era în sat și dascălul Iordache, fârnâitul de la strana mare, dar ce ți-i bun? Știa și el 

glasurile pe dinafară de biserică, nu-i vorbă, dar clămpănea de bătrân ce era; ș-apoi mai avea și 

darul suptului... Așadar, școala a rămas pustie pentru o bucată de vreme, și câțiva dintre noi, care 

ne țineam de părintele Ioan, calea-valea: biserica deschide pe om. Duminicile bâzâiam la strană, 

și hârști! câte-un colac! Și, când veneau cele două ajunuri, câte treizeci-patruzeci de băieți fugeau 

înaintea popii, de rupeam omătul de la o casă la alta, și la Crăciun nechezam ca mânzii, iar la 

Bobotează strigam chiraleisa de clocotea satul. Și, când ajungea popa, noi ne așezam în două 

rânduri și-i deschideam calea, iară el își trăgea barba și zicea cu mândrie către gazdă:  

   — Aiștia-s mânzii popii, fiule. Niște zile mari ca aceste le așteaptă și ei, cu mare bucurie, tot 

anul. Gătitu-le-ați ceva bob fiert, găluște, turte cu julfă și vărzare?  

   — Gătit, cinstite părinte; poftim de ne blagosloviți casa și masa și poftim de mai ședeți, să ne 

șadă pețitorii.  

 

                                                                Fugă cu mingea 

                                                                           de Marin Sorescu 

                                                                      (fragment) 

 

   Dar să fim atenţi la jucători, care sunt formidabili (uneori). Joacă atât de frumos, încât creşte 

iarba sub paşii lor, jos. Atunci pe tot stadionul trec fiorii, ca toamna printre nori cocorii. Dau atât 

de tare în minge, încât fiecare lovitură înseamnă gol, sau ceva asemănător. Chiar şi luna provine 

de la un şut. Este o minge care n-a mai căzut. […] 

   Şi acum o fază pentru care toată săptămâna rândunica se va nesuferi cu pisica. Un jucător plimbă 

mingea cu capul şi pe picior, ca un jongleur. Ca fulgerul a înaintat, dar în faţa porţii s-a-mpiedicat. 

[…] 


