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JURNALUL UNEI ZILE CU CANTEC... PATRIOTIC

       ”Deșteaptă-te române…”, ”Treceți batalioane române Carpații…”, ”…Și Ardealul și
Banatul/Dobrogea și tot Regatul…”, ”Să apărăm cu râvnă Ortodoxia/Și-acest pământ, de sfinți și de
eroi…”, ”Cât durea-ne-vor izvoare…”, ”Românie țară veche, țară mândră veche…” cânt împreună cu
copiii. Deodată sună ceasul. Îmi dau seama că am visat.
       E dimineața dinaintea serbării și a târgului de carte. Mă grăbesc spre școală. Pare o dimineață
obișnuită. Paul mă întreabă unde să pună plasa cu cărți pe care le-a pregătit pentru târg. O iau și o
duc în secretariat. Observ în plasă și ceva haine de schimb printre care și o frumoasă ie. Îi duc
hainele înapoi…le înghesuie în dulap…”Eh, băieții ăștia” îmi spun. 
        Daniela îmi zice că vom face o repetiție acum, de dimineață… După rugăciune, începe să așeze
copiii, dar după câteva secunde se hotărăște să mergem în sala de sus, unde va avea loc serbarea (îi
înțeleg raționamentul, vrea să-i obișnuiască pe copii cu mediul…). Sus copiii cântă minunat,
Daniela îi mai oprește din când în când, le dă indicații… Repetiția iese foarte bine. Coborâm și
intrăm oarecum în normal…Spre sfârșitul pauzei, Caroline mă oprește pe hol.
”-Gabi, îți place?” și face o piruetă. Era îmbrăcată într-un frumos costum popular. I-l admir câteva
secunde… hmm, autentic, cu siguranță păstrat cu grijă, din generație în generație.”-Superb, Caro!
Ești frumoasă!” îi răspund zâmbindu-i. Îmi dă o îmbrățișare. Parcă mă molipsește cu veselia ei.
Îmbrățișările astea… e ceva cu ele… ceva pentru care încă nu am reușit să găsesc cuvintele
potrivite… sinceritatea cu care te îmbrățișează un copil, sufletul lui curat parcă te dezarmează; și-i
răspunzi la îmbrățișare la fel de deschis, iar pentru o fracțiune de secundă ești doar tu și copilul
din brațele tale…

Gabriela Manta

DECEMBRIE

Sfântul Nicolae
Zi cu părinții
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DIN LUNA OCTOMBRIE 2019

Excursie la Sighisoara
                                                de Stefan Simescu si Iulian Carje

  „… şi cel din urmă al meu cuvânt va fi un imn ţie, ţara mea mult dragă.”
Nicolae Bălcescu

www.montessori-medias.com

                Se apropie ora 16.00. Evenimentele încep să se desfășoare cu repeziciune. Părinții încep să vină. Simo și Ana îi
întâmpină. Emoțiile cresc. Mai facem o repetiție. Acum o simt și pe Daniela emoționată. Maria pare calmă, doar pare…
Intră Matei. A fost și el să se schimbe. Îi observ Danielei un zâmbet pe buze…îi mângâie lui Matei gulerul tip șal al
puloverului…ar spune mai multe, dar are acum alte lucruri în cap… Convinsă că o să fie bine, urc și-mi găsesc un loc în
sală. Observ în spatele sălii, expuse, o mulțime de cărți…parcă-ți luau ochii… Vin copiii, se așează cuminți și emoționați
fiecare la locul stabilit la repetiții. Serbarea începe, copiii cântă… aplauze… cântă… aplauze… și încă odată prima strofă din
”Deșteaptă-te române!”. Aud părinți în sală cântând împreună cu copiii. Da, a fost bine…
               Despre Târgul de carte? Remarcabil efortul tuturor celor care s-au aflat în spatele organizării acestui eveniment.
Toată considerația. ”-Gabi, Gabi, uite ce carte mi-am cumpărat!” și Teo îmi arată extaziată o carte cu pisicuțe pe copertă.”-
Dar Gabi, uită-te ce carte am luat eu!” zice Caro, și-mi arată încântată o carte cu cățeluși. Erau atât de entuziasmate. Nu
apuc să deschid gura că aud:
                -Hai Caro, hai să citim! Și dispar amândouă, ținându-se de mână și chicotind. Zâmbind, m-am gândit atunci: în ce
loc sau în câte locuri mai poți auzi un asemenea dialog între doi copii de nivel elementar? Unde, oare, mai poți să vezi copii
citind cărți din pură plăcere a descoperirii acestei bucurii? Și am avut un sentiment de satisfacție al lucrului bine făcut, al
certitudinii că mă aflu într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. M-am uitat pe geam…se făcuse noapte. Oare când o să se
aprindă luminițele de Crăciun? Oh, serbarea de Crăciun se apropie…dar asta va fi altă poveste…

JURNALUL UNEI ZILE CU CANTEC... PATRIOTIC

               Într-o zi de luni am pornit cu trenul la
Sighișoara. Am avut o călătorie de aproximativ 30 de
minute. În timpul călătoriei am trecut prin două
tuneluri, iar după ultimul tunel am ajuns în gara din
Sighișoara. După ce am ieșit din gară am trecut
podul peste Târnava și am ajuns în centru. Am mers
la turnul cu ceas. Acolo am mâncat ce am avut de
acasă. Apoi am mers la scările acoperite pe care le-
am urcat rapid. Acolo am văzut liceul și școala
săsească din Sighișoara. Ne-am mai plimbat ca să
vedem cimitirul vechi, biserica săsească și casa unde
a stat preotul. 
              

               Am coborât scările și ne-am cumpărat
suveniruri. După ce și-au cumpărat toți copiii
suveniruri ne-am plimbat cu trenulețul în jurul
cetății și am mers să mâncăm la un restaurant.
Acolo ne-am comandat ”de băut” și de mâncare
cartofi prăjiți cu ketchup. După ce am mâncat am
mers la gară. De acolo am luat trenul și ne-am
întors la gara din  Mediaș și de acolo la școală de
unde ne-au luat părinții. 
 

Mulțumim Familiilor Simescu și Tătar pentru
frumoasa experiență oferită copiilor!!!

              


