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Citește textele: 

Aicea totul seamănă cu tine 

Sau poate eu asemănări îți caut; 

Flori de ninsoare mari, diamantine, 

Suavi mesteceni-melodii de flaut. 

 

Brazii înalți și copleșiți de nea 

Par crini enormi acoperiți de floare- 

Cu dorul meu de pretutindenea 

Te caut ca o plantă suitoare. 

 

În șarpele de fum ce suie lin, 

Făptura ta subțire se mlădie, 

Vântul de nord în fulgii care vin 

Te spulberă, te-adoarme și te-nvie. 

 

Cețuri târzii - flori de ninsoare, flori 

Tresar și se-nfioară omenește, 

Și parcă însăși noaptea, uneori, 

Cu ochii tăi, de-aproape, mă privește. 

 

O, ceas de taină - clipele dispar, 

E numai gândul meu umblând aiurea. 

Și neaua cu sclipiri de nenufăr 

Trecând prin mine, bântuie pădurea. 

 

Sunt numai eu care mi-aduc aminte… 

În trandafirul desfrunzit 

O roză palid a-nflorit: 

E cea din urmă și e, poate, 

Cea mai suavă dintre toate. 

 

O simți că n-are să rămâie 

Pe ramuri prinsă zile-ntregi. 

Octombre-i rece și-o mângâie 

Cu raze stinse și pribegi. 

 

S-ar scutura la cea mai mică 

Din adierile de vânt; 

Când o privesc parcă mi-e frică 

Să-și ningă floarea pe pământ. 

 

Melancolia bietei roze 

Adesea inima-mi sfâșie; 

Copilă, n-o privi! Sărmana 

E chiar iubirea mea târzie! 

(Cincinat Pavelescu, Amor de iarnă) 



 

1. Precizează tema fiecărei poezii, motivându-ți alegerea. 

2. Precizează pe cine reprezintă vocea ficțională din fiecare text și cui i se dresează.  

3. Numește patru emoții, sentimente, stări exprimate în cele două poezii, dintre care două să fie 

comune și două, diferite. 

4. Extrage câmpurile lexicale din cele două texte, prezentând elementele comune. 

5. Rescrie câte trei figuri de stil diferite din fiecare text. Ce observi? 

6. Explică semnificația a două figuri de stil, respectiv a două imagini artistice din cele două 

texte. 

7. În ambele texte este evidențiată natura și modul în care o percepe îndrăgostitul.Explică 

transformarea acesteia în cele două poezii.  

8. Explică semnificația ultimei strofe din fiecare poezie. 

9. Numește alte trei texte lirice pe care le poți asemăna / asocia, motivându-ți alegerea.  

10. Explică, în câte 30-50 de cuvinte, semnificația celor două titluri. 

11. Asociază imaginea dată  unuia dintre textele lirice propuse. Motivează-ți alegerea, în 50-70 

de cuvinte.  

 

 

 


