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Ce Inseamna Romania pentru mine

Romania inseamna multe lucruri pentru mine. Cate odata eu ma
gandesc la dealurile verzi si frumoase sau la orasele ca Bucuresti si
Brasov. Dar cel mai mult Romania inseamna ceva la inima. O senzatie care
n-o poti sa o explici. Romania inseamna iubire si munca grea. Iubirea am
luat-o de la iubirea noastra pentru tara. De exemplu ne-am aparat-o cand
turcii sau rusii au vrut sa ne invadeze. Munca grea este cum am lucrat sa
construim si sa facem Romania care este azi.

Despre Romania ti-as spune cate ceva de traditiile si basmele
noastre.

Toate povestile noastre cam sunt de natura, cu numerele 3 si 7, sau
cu imparati si oameni buni. Costumele noastre traditionale sunt o bluza cu
soarele pe piept, iarba la poale, luna pe spate, si luceafarii pe umeri si o
fota sau pantaloni.

Alte traditii care avem sunt: de Craciun, noi ne ducem sa colindam la
case, de Paste, la Biserica, noi cantam niste cantece mai speciale decat ca
de obicei in Biserica. Asta este pentru ca Iisus a murit si apoi a inviat
pentru noi.

Acuma, imi vine in minte niste istorie.

Istoria noastra este destul de complexa. Dar cand ne gandîm la
cucerit si razboaie, noi niciodata n-am cucerit o tara, chiar daca altii ne au
vrut pamantul.



Adica, noi, Romanii, niciodata nu ne-am dus peste granitele noastre.

Doar odata noi ne-am dus mai departe, dar aia era pentru ca noi voiam ca

sa-i indepartam pe Rusi, si apoi ne-am retras. Mama mea mi-a explicat

toata istoria acesta. Altfel eu nu o stiam.

Alte evenimente in istorie care mai avem sunt: Mica Unire, care era

cand Moldova s-a unit cu Tara Romanesca, Marea Unire, care este cand

Transilvania s-a unit cu Romania Mica. Dar dupa aceea, Rusia ne-a luat

Basarabia. Mama ne spune ca sa tinem minte ca Basarabia trebuie sa

revina acasa, la Romania.
Ultimul lucru care eu iti spun este ca noi avem o limba grea dar

frumoasa cand o inveti. Limba noastra vine din Latina. Limba noastra are

toate liniutele acestea care trebuie sa le respecti cand scriem. Liniutele

astea imi dau asa o bataie la cap! Mama mea imi tot zice sa le respect

cand eu scriu si ca eu trebuie sa stiu limba Romaneasca pentru ca este

limba mea. Te rog daca gasesti greseli de gramatica in eseul meu,

corecteaza tu, Mama ma va pune apoi sa il scriu de 100 de ori apoi si e

cam lung.

Mama imi si zice ca sa citesc basmele noastre frumoase pline de aventuri.

Eu zic nu dar Mama insista. Deci eu iau un basm si incep sa citesc si-mi

place asa de mult ca apoi vreau sa citesc pana la sfarsit. Basmele sunt

foarte frumoase, sunt atatea intamplari fantastice acolo.

Inca un lucru despre Romania este cand eu m-am intors in Romania

dupa cativa ani, eu m-am simtit foarte bucuroasa. Si cand eu am auzit

oamenii vorbind Romaneste, era ca muzica la urechile ale mele. Ma simt

asa de emotionata acolo, aud limba, ma intorc de unde m-am dus eu la

gradinita, cand ma duc la apartamentul meu de cand eram mica ma

emotionez si ma gandesc de cat de frumoasa e Romania.

Ca sa mai adaug, cand eu m-am urcat pe un munte cu familia mea,

era foarte greu si obositor dar foarte frumos la vedere cand am ajuns la

castelul Bran. Era splendid.

Dar mai am amintiri despre Romania cu familia mea extinsa. Odata,

cand eram cu verisorii mei, i-am lasat mirati cand am intrat in cusca



cateilor. Acolo era o alta casuta, unde dorm ei sau stau cand e frig. Eu
m-am dus in casuta aceea si Tobi, catelul baiat, a inceput sa latre la mine.

N-am prea stiut ce sa fac si am scos si eu dintii la el. S-a oprit apoi. Dar
cand am intrat in casa si am vrut sa ma asez pe canapea, Mama s-a
speriat si m-a intrebat de ce miros asa de urat si m-a trimis imediat sa fac
baie.

Acuma despre pisica. Eu m-am trezit de dimineata ca sa ma duc sa

gasesc pisica. Mi-am luat bluza jos si am pus-o pe iarba. Am pus niste

peste pe ea. Pisica a venit si a inceput sa manance pestele. Eu am legat-o
in bluza mea si am luat-o in cusca cateilor, ei Iatrau foarte bucurosi cat
pisica incerca sa-i zgarie.

Dupa aceea am legat pisica inca o data in bluza mea de casa si am
luat furtunul. Sora mea a tinut-o ca sa nu se miste. Iar eu am udat-o. Pisica
a reusit ca sa se duca din bluza mea si a luat-o la goana. Am deja un alt
plan pentru cand mergem data viitoare in Romania.

Pentru mine, Romania inseamna Mamaia mea. Ma gandesc ca ai
vrea sa iti spun poezia pe care am facut-o pentru Mamaia mea:

Mamaia mea

Parul ei este cret si gri si alb,
O voce calda si prietenoasa,

Imbratisarile sunt foarte fragile, dar pline de iubire.
Delicata ca un om bun,
Iubita ca pe Dumnezeu,
Bucuroasa ca un catel,
Frumoasa ca o floare,

Umple toate sufletele cu bucurie.

Romania e o tara mica dar plina de bunatati, lucruri bune si
frumoase!

Toate cate ti le-am zis inseamna pentru mine ROMANIA!!!!!


