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Onisifor Ghibu

Sanda TOMA

DECALOGUL ROMÂNULUI
1. Române... nu uita cã eºti român;
2. Ai grijã de mâna care-þi împlineºte gândul... nu lovi cu ea... mângâie ºi ajutã fratele, ce se numeºte tot „om”;
3. Nu uita românii de ieri... ai grijã de ziua de azi sã le fie viaþa bunã ºi celor de azi – copiii noºtri;
4. Pãmântul e un necuprins... oriunde eºti nu-þi uita casa pãrinteascã ºi cãrarea pe care ai învãþat sã mergi;
5. Dacã ai ajuns peste mãri ºi þãri, socoteºte orice om un frate, dar mai ales pe cel ce-þi vorbeºte în limba ta;
6. Gândeºte ce înseamnã familie, vecin, naþiune... Ai grijã sã fii aproape de copiii tãi – românul ce va decide mâine
la ziua noastrã;
7. Nu socoti prieten pe cel ce nu-l poþi respecta. Apropie-te ºi înfrãþeºte-te cu cel bun ºi cinstit, îmbogãþind binele ºi
adevãrul;
8. Gândeºte pe verticala binelui când eºti copil... tânãr... ºi în toamna vieþii. De fiecare datã vei înþelege mai mult...
mai frumos... mai bine;
9. Române... sã crezi mereu în bine ºi sã fii optimist. Teama ºi gândul rãu îþi împovãreazã sufletul ºi aºa te cuprinde
deznãdejdea;
10. Vorbeºte cu tine... cu sufletul tãu, aºa vei gândi ºi vei gãsi drumul drept al zilei... al vieþii.
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