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Legenda bujorului 

 

      Bujor era fiul unui împărat bătrân şi tare paşnic. Aflându-se pe patul morţii, 
bunul împărat îi zise feciorului: 
- Dragul tatii, eu n-am duşmani, după cum bine ştii. Războaie cu vecinii n-am 
purtat. Am însă un mare necaz, Bujor. Cunoşti şi tu povestea ... 
- Da, tată! răspunse fiul cu o mare durere în suflet. Toată lumea ştie despre lacul 
blestemat din codrul de brazi, acolo unde trăiesc stafiile şi ielele amăgitoare. Ielele 
cele spurcate, care-i prefac pe oameni în măgari şi în viţei, schimonosindu-i. 
Ochii împăratului luceau de spaimă. 
- Să nu te duci niciodată acolo, Bujor! Niciodată să nu te duci la lacul ielelor ... 
Împăratul căzu pe pernă, fără suflare. Bujor îi închise pleoapele şi-l jeli îndelung. 
Acum el era stăpânul împărăţiei. Avea buzduganul în mână şi coroana de aur pe 
cap. 
După câţiva ani, când promisiunile se uită, noul împărat Bujor umbla prin târguri şi 
prin sate. Tocmai trecea pe lângă pădurea adâncă, în mijlocul căreia se afla lacul cel 
blestemat. Era noapte şi luna lumina feeric împrejurimile. Deodată, pe Bujor începu 
să-l fure somnul. Cântau privighetorile, dar şi ielele vrăjite care apăreau goale şi 
ademenitoare la marginea poienii. 
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- Doamne, oştenii mei s-au tolănit pe iarbă şi-au adormit. Şi caii s-au culcat, iar 
zânele frumoase şi zâmbitoare mă poftesc în pădure ... 
Bujor mergea magnetizat, după iele şi stafii, până într-o dumbravă fermecată. Ielele 
albe jucau în jurul tânărului împărat care se ruşinase de goliciunea ielelor şi obrazul 
i se înroşise ca focul. 
- Să- l prefacem în viţel! râse o zână. 
- Ba să-l facem în gândac! hohoti răutăcioasă alta. 
- Broscoi i-ar sta mai bine, hihi! mai zise una înaltă. 
Mama ielelor, tot aşa de atrăgătoare ca şi fiicele sale, purta pe cap o coroană 
sclipitoare, bătută în pietre preţioase. Ea zise: 
- Nu, nu! Pentru că dumnealui, fiul de împărat s-a înroşit la faţă, poruncesc să se 
prefacă imediat în floare. Floare roşie. Aşa să rămână ! 
    Într-o clipă, trupul lui Bujor intră într-un vârtej şi se transformă într-o floare roşie 
ca jarul, destul de mare şi bătută ca un pămătuf. Apoi, ielele au dispărut în lacul 
blestemat. Mai apoi, oamenii au numit floarea cea roşie,  bujor. 
Bujor a rămas până astăzi, după numele lui Bujor, fiul împăratului, care fusese 
vrăjit de zânele cele rele, ca să se transforme în floare :  floarea de bujor.  

Vocabular:  

spurcate = rele 

a schimonosi = a deforma, a schimba aspectul 

buzdugan = măciucă de fier folosită  în trecut ca armă de luptă 

târg = piaţă; aici târg are înţeles de oraş 

ademenitor = atrăgător 

apăreau goale = erau dezbrăcate 

poiană = loc în pădure lipsit de copaci ţi acoperit cu iarbă şi flori 

a se tolăni = a se lungi, a lenevi 

mă poftesc = mă invită 

vârtej = rotire sub formă de cercuri 
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Exerciţii: 

1. Caută în textul ,,Legenda bujorului"  cuvinte care conţin : î, â, (circumflex), ş, ţ (virguliţă)., 
apoi scrie numărul cuvintelor găsite;  

-â: 

-î: 

- ş: 

-ţ :  

Ne reamintim !  

Scriem   ---------------- â în interiorul cuvântului ; hotărât 

 î la începutul şi la sfărşitul cuvântului;  întrebând, a hotărî 

Dar cuvintele care se formează astfel : început - reînceput, neîncepută, se scriu cu î în interiorul 
cuvintelor;  

 2.  Formulează  întrebări referitoare la textul ,,Legenda bujorului", apoi formulează oral 
răspunsul: 

Cine..........................................................................................................................................? 

Când..........................................................................................................................................? 

Cum..........................................................................................................................................? 

Unde..........................................................................................................................................? 

Ce..........................................................................................................................................? 

De ce.........................................................................................................................................? 

3. Găseşte cuvinte în text  cu acelaşi sens  pentru: 

- liniştit - frică -  

- flăcău -  înşelătoare-  
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- supărare -  foarte frumos, ca-n poveşti -   

- fiinţe imaginare  -  piaţă -  

-pădure tânără  -                                               mop -  

- fantome -                                                        zâne  rele -  

 4 .Desparte în silabe cuvintele:  

- împărat - _____________________________               povestea - _________________                                                                                       

- feciorului - ______________________________          oameni - __________________ 

- bujor- ________________________________               oştenii- ____________________ 

privihetorile - ______________________                         gândac- _______________________ 

pietre - _______________________                                 preţioase  - ______________________ 

 Excepţie : Istanbul 

 5. Găseşte în text cuvinte care conţin pe m înainte de b şi p . Încercuieşte-le!  Ştii şi alte cuvinte ? 
Scrie 5 cuvinte,  te rog !  

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 ! Scriem m înainte de b şi p 
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6. Recunoşti următoarele flori ? Scrie denumirea lor:  

 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

              ___________________________

  

_____________________________________________________________________________________ 

7. Scie pentru fiecare grup de litere: ce,ci ge,gi, ghe, ghi, che, chi câte un exemplu de nume de 
floare. Locul grupului de litere din cuvânt poate fi unde vrei tu :  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Alfabetul florilor. Pentru fiecare literă din alfabet, dă exemple de  nume de   flori  care încep  
cu acea literă:  

- a : anemona, albăstrea, 

- b : 

-c: 

- d: 
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- e: 

- f: 

- g: 

-h: 

- i: 

- î:  

-j: 

- l: 

- m : 

- n . 

- o : 

- p:  

- r : 

- s: 

- ş : 

- t: 

- ţ : 

- u: 

- v: 

- y:  

- z : 
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Ştiaţi că ? 

Fiecare ţară are un simbol floral .  

Franţa - crinul; regiunea Provence - lavanda 

Egipt - floarea de lotus  

Japonia - crizantema , considerată floarea imperială, floarea de cireş - simbol naţional 

Olanda, Turcia, Ungaria - laleaua 

Spania - irisul 

Anglia - trandafirul 

Belgia - irisul 

China - narcisa 

California - macul 

România - bujorul  

* Printre bărbaţii/ băieţii din România  care îşi serbează ziua numelui de FLORII( onomastica )  
se număra şi cei cu numele de  Trandafir – 2.418, Bujor – 1.554, Floricel – 924, Margarit – 695 
şi Crin – 214.( arată o statistică din anul 2018)
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