
Sorcova, veselă,
Să trăiți, să-nfloriți,
Peste vară, primăvară,
Ca un păr, ca un măr,
Ca un fir de trandafir.
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
Tare ca fierul,
Iute ca oțelul.

La Anul și la Mulți Ani!

Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Anul 2019 își scutură ultimele file din calendar. Eu, însă, sper să mă reîntâlnesc cu bunul 

meu prieten „Florile Dalbe” și în noul an 2020, de aceea îți adresez, ca cititoare fidelă,  
întrebarea ce mă sâcâie în zilele acestea de la sfârșit de decembrie: DE CÂND există  tradiția 
împodobirii bradului de Crăciun? În ce țară a luat naștere acest obicei și cum s-a răspândit 
el în lumea întreagă?

Snejana BEJAN, elevă în clasa a IX-a
s. Săseni, r-nul Călărași
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Nu vă îngrijorați niciodată asupra înălțimii bradului de Crăciun: pentru copii el 
va părea întotdeauna mai mare decât Himalaya.

Larry WILDE (n.1938), actor și umorist american

săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi
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ORIZONT COGNITUV: De ce? De când? De unde?

Bradule, copil de munte,
Hai în casă, că e cald,
Să-ți anin steluță-n frunte,
Și vei fi ca un smarald.
Peste crengi, ca feerie,
O să pun ce am prin pungi:
Globuri ca bijuterie,
Și ghirlandele prelungi.
Și bomboane foșnitoare,
Și lumini să licărești,
Că acuși e sărbătoare,
Și-n căsuță nu răcești.
Ici, la poala ta măreață,
Mă voi așeza-n Ajun,
Intonând, plină de viață,
Cântece lui Moș Crăciun.

Aurora LUCHIAN
Acord  liric

Pomul de Crăciun

DE CÂND există tradiția împodobirii 
bradului de Crăciun

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

– Iată o întrebare la care aș 
dori să aflu și eu răspunsul! ar 
putea să sară cu vorba oricare 
dintre cititorii noștri.

– Și eu!... 
– Și eu!.. posibil să intervină 

și alți copii.
Ei bine, povestea bradului, 

dragii mei cititori curioși, își are 
originea tocmai hăt în epoca 
antică! Istoricii spun că obiceiul 
împodobirii bradului provine de 
la egipteni, care își ornau case-
le cu… frunze de palmier în ziua 
solstițiului de iarnă. Obiceiul a 
fost preluat de romani. Anume 
ei au folosit, în locul palmieru-
lui, bradul. Pe atunci, în timpul 
sărbătorilor, romanii își împo-
dobeau locuințele cu brazi care 
erau prinși de tavan cu vârful 
în jos. Bradul era prezent la 
romani în anumite momente 
importante ale vieții: naștere, 
căsătorie și moarte, ca pom al 
vieții. Potrivit cercetătorilor, 
până în secolul al XII-lea, bradul 

de Crăciun nu era împodobit, 
dar, cu timpul, au apărut prin-
tre crengi fructe, flori de hârtie, 
biscuiți, ca, mai târziu, să fie 
ornat cu lumânări și globuri co-
lorate. Globurile confecționate 
din sticlă argintată de Thuringia 
au apărut abia în anul 1878.

Se presupune că primul brad 
de Crăciun împodobit a apă-
rut în anul 1510, în Lituania. În 
Franța, apare în 1521, după ce 
prințesa Hélène de Mecklen-
burg s-a căsătorit cu ducele de 
Orléans, iar în Anglia, prințul 
Albert a împodobit primul Pom 
de Crăciun în anul 1841. Fami-
lia regală a adus primul brad 
de Crăciun în castelul Windsor, 
însă oamenii au adoptat acest 
obicei ceva mai târziu. Familia 
regală își decora Pomul de Iar-
nă nu doar cu luminițe, ci și cu 
bomboane, fructe și omuleți 
din turtă dulce. 

Conform documentelor, în 
anul 1605, la Strasbourg a fost 

înălțat primul Pom de Crăciun 
într-o piață publică. Nu avea 
lumânări și era împodobit cu 
mere roșii. În anul 1611, la Bres-
lau, ducesa Dorothea Sybille 
von Schlesian împodobește pri-
mul brad de Crăciun, cam așa 
cum arată el astăzi. Bradul de 
Crăciun ajunge în Statele Unite 
în anul 1749, odată cu coloniștii 
germani stabiliți în Pennsylva-
nia și cu mercenarii plătiți să 
lupte în Războiul de Secesiune. 
Dar decorarea bradului a fost 
legalizată abia în 1836, în statul 
Alabama.

După alte surse, istoria Po-
mului de Iarnă își are rădăcinile 
în secolul al XVI-lea, în Germa-
nia. Sfântul Bonifaciu a mers în 
acele locuri pentru a încerca să 
convertească oamenii la creș-
tinism. În timp ce mergea prin 
păduri, acesta a întâlnit niște 
păgâni care își venerau zeii în 
jurul unui stejar. Înfuriat, Sfân-
tul Bonifaciu ar fi dat jos co-

pacul cu pumnul său. În locul 
stejarului a răsărit din pământ 
un brad. Sfântul Bonifaciu l-a 
luat drept un semn sacru și de 
atunci se spune că a început 
tradiția Pomului de Iarnă. 

În anul 1866, cu câteva zile 
înainte de sărbătoarea Naște-
rii Domnului, primul brad din 
România a fost adus în palatul 
principelui Carol I-i de Hohen-
zollern. Odată cu evoluția et-
nografică a poporului român, 
bradul a căpătat din ce în ce mai 
multe înțelesuri, precum cel de 
„pom de judecată”, „pom de 
pomană”, „pom fertilizator” sau 
„stâlp de arminden”. Credem 
că bradul, ca simbol al vieții în 
perioada solstițiului de iarnă și 
a sărbătoririi înfrângerii nopții 
de către zi, vine în tradiția noas-
tră populară încă din vremea 
dacilor. Obiceiul putea fi lesne 
împrumutat de goți, gepizi, vizi-
goți și ostrogoți, care au trecut 
peste teritoriul Daciei Romane 
și au preluat tradiția bradului la 
solstițiu, obicei pe care l-au dus 
în nordul germanic. Etnologii 
oferă anumite tradiții ancestra-
le legate de brad, tradiții ce se 
trag din vremurile protoromâ-
nilor, adică de la daci.

Sigur, acum nu prea mai are 
importanță unde a apărut pri-
mul brad de Crăciun, mai mult 
contează faptul că el unește fa-
miliile, aduce bucurie în suflete 
și, după posibilități, părinții vă 

oferă vouă, copiilor, cadourile 
mult așteptate anume sub poa-
lele cetinii de brad.

– Ce istorie interesantă are 
Pomul de Crăciun! parcă o aud 
exclamând pe autoarea între-
bării.

Dacă aveți și voi întrebări de 
genul „de ce?”, „de când?”, „de 
unde?”, nu vă sfiiți: adresați-le 
rubricii ORIZONT COGNITIV! 
Veți primi neapărat răspuns, pe 
tot parcursul anului 2020. 

Ion AnTOn

următorul  număr  va  apărea  pe  16  ianuarie a.c.

,La multi ani cu sanatate!
) )
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Eveniment sportiv

Ce înseamnă săptămânalul „Florile Dalbe” pentru copiii de azi? Unii elevi 
văd în el mai curând un tovarăş de ocazie. Atunci când au de pregătit un refe-
rat (fulger!) sau caută o poezie, un fragment de proză, un citat pentru ora de 
română etc., ei pot „contacta” revista la biblioteca şcolii. Şi doar acei care sunt 
abonaţi  şi citesc „Florile Dalbe” pe îndelete, în fiecare zi de joi, simt că au ală-
turi un prieten devotat, gata să le ofere informaţii din diverse domenii, sfaturi şi 
recomandări utile, să-i antreneze în concursuri cu premii de neuitat. 

 LA  MULŢI  ANI, 

Ion Iachim a deschis 
„Sarcofagul cu iubite”

     CITIm                                „FlORIlE  DAlbE”

Recent, copiii de la Liceul „Mihai Viteazul” din 
capitală au organizat  mai multe manifestări cu te-
matică fotbalistică, dedicate Zilei Mondiale a fotba-
lului și campaniei sociale „Fotbal în școli”.

nescu”. Dna Ana PLĂCINTĂ, 
directoarea liceului, dna Inga  
CATANOI, director adjunct, 
dna învăţătoare Nina BOIN-
CEAN ne-au condus în sala de 
festivităţi, unde  am cunoscut  
copii inteligenţi, instruiţi şi 
foarte curioşi.  

Pentru început, dna Eudo-
chia VERDEŞ, redactor-coor-
donator de secţie, i-a invitat pe 
elevi să întreprindem împreu-
nă o călătorie în timp, pentru 

elevii din clasa a IV-a „A" de la Liceul Teoretic „M. eminescu", au poposit la „Florile Dalbe"

a afla unde îşi are începutul 
publicaţia îndrăgită de atâtea 
generaţii de copii, ce schim-
bări a suportat  de-a lungul 
vremii, cine au fost primii ei 
autori, despre ce scriau copiii 
acum 50-60 de ani...  Răsfoind 
„Florile Dalbe”, elevii s-au ară-
tat dornici să colaboreze cu 
redacţia săptămânalului şi să 
devină chiar ei eroii paginilor 
tematice: „Orizont cognitiv”, 
„Ineluş-Învârtecuş”, „Ave Ter-

elevii din clasa a IV-a „B": „Florile Dalbe"  e revista noastră

ACTUALITATE • răBOj  InFOrMATIV

CAMPANIA SOCIALĂ 
„FOTBAL ÎN ȘCOLI”

Recent, în incinta Gimnaziului „Mihai Eminescu” 
din Orhei, a avut loc o întâlnire de suflet cu pro-
zatorul, publicistul, promotorul valorilor naționale  
Ion IACHIM.

Invitatul a fost aplaudat și întâmpinat cu drag 
de către elevi, mai ales de cei care i-au pregătit 
întrebări în baza noii sale creații – „Sarcofagul cu 
iubite”. Cu glas dulce de bunic de Humulești, scri-
itorul a citit pasaje din carte, explicând publicului 
unde este realitatea și unde-i ficțiunea, care iubiri 
au fost inventate și care trăite cu adevărat. „Sar-
cofagul cu iubite”, spune Ion Iachim, este o carte 
despre tinerețe, vise, inocență, dragoste pură, fără 
vulgaritate și meschinării.” Tot ce a fost mai frumos 
în viața sa a pus în acest sarcofag, sunt un fel de 
comori. Nu ale faraonilor, dar ale sufletului.

În cadrul acestei întâlniri, Elena CREȚU și Doi-
na DOROFTEI, profesoare și ambasadori ai Limbii 
Române în școală, au pregătit împreună cu elevii 
din clasele a VI-a și a VIII-a „A”, înscenări din alte 
două opere cunoscute și îndrăgite de către co-
pii – „Aventurile pițigoiului Zbanț” și „Cu jăraticul 
pe buze”, provocând astfel la lectură și demon-
strând, în același timp, cât de variată și intere-
santă este creația lui Ion Iachim.

Elevii din clasele a IX-a 
s-au întrecut într-un con-
curs de cunoștințe în mate-
rie de fotbal. Ei au format 
trei echipe: „Mihai Vitea-
zul”, „Zimbru” și „Barce-
lona”. Fiecare echipă și-a 
prezentat istoria clubului 
și jucătorul-legendă, iar, 
la final, au cântat imnul 
formației favorite.

Pe miniterenul sintetic, ele-
vii din clasele a V-a, ghidați 
de antrenorul Valentin Co-
juhari și-au demonstrat 
abilitățile de fotbaliști.

Vicepreședintele Fede-
rației Moldovenești de 
Fotbal (FMF), Dragoș Hîn-
cu, le-a povestit elevilor 
despre importanța orelor 
de cultură fizică și despre 
rolul sportului și al fotbalu-
lui, în special, în societate. 
Iar managerul de proiecte 
FMF, Diana Bulgaru, a vor-
bit despre proiectul-pilot 
inițiat de federație și Mi-
nisterul Educației, Culturii 
și Cercetării – „Educație 
fizică prin fotbal”.

„Fotbal în școli” este o 
campanie socială de promo-
vare a sportului numărul unu 
printre copiii din Republica 
Moldova. Campania face 
parte din ciclul de acțiuni 
al Federației Moldovenești 
de Fotbal privind dezvolta-
rea fotbalului și a sportului 
în general în rândurile copi-
ilor, pentru a promova mo-
dul sănătos de viață.

Scopul principal al campa-
niei este creșterea nivelu-
lui de implicare a copiilor în 
sport, prin practicarea fot-
balului de către elevii din 
școlile moldovenești.

În cadrul proiectului care 
se va desfășura în anul 
2020, vor fi admise doar 
100 de școli. Actualmente 
sunt înregistrate deja 82 
de instituții de învățământ 
care au semnat acordul cu 
FMF. Orele de fotbal în 
școli vor începe din semes-
trul al II-lea, adică din ia-
nuarie 2020.

Petru BEȘLEAGĂ

Ne-am convins de acest 
adevăr vizitând două 

licee din Hânceşti, oraşul ne-a 
întâmpinat cu ospitalitate şi 
multă bunăvoinţă. S-au bucu-
rat de sosirea echipei noastre 
de ziarişti elevii, profesorii şi 
bibliotecarii. Primii, cărora 
le-am păşit pragul în ajunul 
sărbătorilor de iarnă, au fost 
picii  din clasele a III-a – a IV-a 
şi elevii din ciclul gimnazial 
de la Liceul Teoretic „M. Emi-

La final, scriitorul a oferit autografe tuturor 
celor care și-au dorit să aibă în biblioteca sa o 
nouă carte. 

În prag de an nou și omagierea a 70 de ani, 
îi dorim acestui Ion Creangă modern o inimă 
veșnic tânără, puternică și vioaie!

Ina COjOCAru, bibliotecară
la Gimnaziul „Mihai eminescu”

or.  Orhei

Amintirile copilăriei

Spirit de Crăciun 
în văzduh și în suflet

De mic copil, îmi plăcea anotimpul iarna, mai ales Decembrie. 
Nu deaceea că puteam să mă plimb pe afară, să fac omuleţi de 
zăpadă, să mă dau cu săniuţa, dar pentru că era o lună plină de 
surprize.

Bunelul meu aducea acasă un Pom de Crăciun, un brad de o 
frumuseţe rară, de un verde spectaculos, şi bunica îl împodobea 
cu bomboane, beteală, globuri strălucitoare, fulgi de hârtie. Toate 
acestea le legam cu aţă şi le prindeam de brad. Apărea o frumuseţe 
rară, un crâmpei de poveste.

Aveam o mare plăcere să pun, cu mânuţele mele, steaua în vâr-
ful bradului. O altă plăcere era să agăţ beculeţele în crenguţe.

ţin minte şi o altă bucurie: mătuşa mi-a făcut o coroniţă de prin-
ţesă pentru sărbătoarea de Crăciun de la şcoală. Ea a luat nişte 
sârmuliţe subţiri şi le-a modelat cu mâinile ei dibace. În ziua aceea, 
bunica a copt biscuiţi cu scorţişoară, prăjituri, cornuleţe cu gem şi 
prune uscate, umplute cu miez de nucă şi frişcă.

Eu îmi făceam planuri să mă culc sub ademenitorul pom, ca 
să-l pot întâlni pe Moş Crăciun şi să vorbesc cu El, dar o aseme-
nea minune nu s-a întâmplat, până la urmă. De câte ori mă duc 
gândurile la serile de atunci, de atâtea ori spiritul sărbătorilor de 
Crăciun, aromele neuitate ale brăduţului de cândva mă învăluie şi 
mă cheamă în atmosfera plină de farmec din acei ani. 

Andreea APETRI, studentă în anul I 
la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

mun. Chişinău

Întâlniri de suflet



1 ianuarie, 2020 Nr. 1 (4295) 3  OrIzOnT  şCOLAr • LyCeuM 

Lumina spiritului     CITIm                                „FlORIlE  DAlbE”

ra!”, „Patrimoniu”, „Treptele 
spiritualităţii”, „Datina stră-
bună”, „Vernisaj”,  „Învaţă să fii 
mare!”, „Univers cultural” ş.a.

Dna Vera BUIUC, metodist, 
specialist principal la Direc-
ţia  Învăţământ Hânceşti, care 
ne-a însoţit în cadrul acestei 
vizite, a încurajat dorinţa co-
piilor de a-şi vedea visul îm-
plinit, sugerându-le calea cea 
mai sigură: să-şi perfecteze 
un abonament la această pu-
blicaţie. Astfel, a fost lansată 
campania „Citim împreună 
„Florile Dalbe”!”.  

Următorul popas l-am făcut 
la Liceul Teoretic „M. Sado-
veanu”. Şi aici, studiile merg 
mână în mănă cu multiplele 
preocupări extraşcolare ale 
elevilor, lectura fiind în prim-
plan. Dna director Maria CO-
JOCARU, profesoară de limba 
şi literatura română, ne-a vor-
bit cu mândrie despre proiec-
tul educaţional „Toată şcoala 
citeşte!” , al cărui animator în-

Campania Naţională „Să citim împreună!”

le: „De ce revista se numeşte 
„Florile Dalbe”? „Cum se face 
ziarul? Cât durează editarea 
unui număr?” „Cum vă vin 
ideile, subiectele?” „Cum cre-
deţi  că aţi înfrunta un eventu-
al rival?” Şi - culmea! „Ce s-ar  
întâmpla dacă ar dispărea 
„Florile Dalbe”?!

Răspunsul la întrebarea  
Monicăi Chitic a venit tot din 
partea dnei Vera Buiuc: „Acest 
lucru nu se va întâmpla atât 
timp, cât voi, copiii, veţi citi. 
De aceea, vă invităm să vă 
implicaţi cât mai activ în cam-
pania „Liceul citeşte „Florile 
Dalbe”. Mai mult decât atât. Vă 
provocăm la un duel de lectu-
ră cu Liceul „M. Eminescu”.  La 
mulţi ani, „Florile Dalbe”!”     

Lica MOVILĂ
Foto de autor

DALBE  FLORI!

un grup de participanți la întâlnire, de la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu" • A avea mult înseamnă adesea a stăpâni puțin.
• Când umbli cu adevărul, te simți cinstit și să-

nătos.
• Critica aparține unui resort sufletesc supe-

rior.
• Pământul ne sărută picioarele de fiecare dată 

când călcăm pe el. E bucuros pentru că știe că nu 
îl vom părăsi niciodată.

• Viața noastră oscilează între două contradic-
ții: datoria de a spune adevărul și necesitatea 
de a-l ascunde.

• Fructul poartă în sine și vârfuri și rădăcini.
• Iubirea este focul care nu este stins nicio-

dată.
• Dezvață-te să respecți fațada până ce n-ai 

văzut interiorul.
• Iubirea este mult educatoare, ea dă sensul 

existenței în varietatea și valoarea ei reală.
• Nu e destul să fii bun. Trebuie să fii bun de 

ceva.
• Drepturile omului implică și datoriile lui.

flăcărat este. În ziua de vineri, 
fiecare clasă îşi rezervă 15 
minute pentru a face schimb 
de opinii referitor la cele citite 
în cursul săptămânii. În acest 
context, vizita noastră  a fost 
tocmai binevenită. 

Cei mai activi cititori ai „Flo-
rilor Dalbe” s-au dovedit a fi şi 
nişte interlocutori pe potrivă. 
Alexandru COJOCARU, Ale-
xandra SEVERENCO, Aure-
liu CRĂCIUN, Sergiu BIVOL, 
Adelina BEIU, Anastasia 
MARTÎNOVSCHI, Ion PÎRĂU, 
Mădălina MOSCOVICI, Mo-
nica CHITIC şi alţii şi-au ex-
primat părerile despre publi-
caţia lor îndrăgită, venind cu 
propuneri şi sugestii. 

Şi, cum elevii aveau întrebă-
rile la îndemână, ne-am po-
menit asaltaţi din toate părţi-

P.S. Zilele acestea, de la Liceul 
„M. Sadoveanu” ne-a parvenit o 
veste îmbucurătoare. În cadrul 
manifestărilor „M. Sadoveanu”, 
întreaga școală a citit revista. 
Mai mulți elevi și-au perfectat 
abonamente la publicația noas-
tră, iar clasele a IV-a „A” și  a 
IV-a „B”, ghidate de doamnele 
învățătoare Raisa MORARU și 
Tatiana BUFTEAC, s-au abonat 
integral la „Florile Dalbe” pen-
tru anul 2020. Iată-i în imagine.

Ora de bilanț a maratonului literar
La Conferința de totalizare a Campaniei Naționale de promovare a lecturii 

„Să citim împreună!” au fost prezenți circa 60 delegați din diverse raioane ale 
republicii. Cărțile recomandate spre lectură s-au înscris perfect în conținutul 
și scopul Campaniei, a menționat Lilia TCACI, director adjunct al BNC „Ion 
Creangă”. E vorba de „Poeme pe trepte încinse”, un volum de poezie de Ianoș 
ȚURCANU, și „Rebela”, un volum de proză de Claudia PARTOLE despre și 
pentru adolescenți. Acestea au apărut cu sprijinul Ministerului Educației, Cul-
turii și Cercetării, fiind aprobate de Comisia de selecție pentru editarea cărții 
naționale. 

modalități: donații, achiziții 
ș. a. Cei care au susținut activ 
acest maraton literar-cultural, 
pe parcursul întregului an, au 
fost elevii, bibliotecarii, cadre-
le didactice, părinții și bunicii. 
Un cvartet minunat: Bibliote-
ca, Școala, Familia, Scriitorul. 
Elevii au citit, discutat, cântat, 
înscenat, au scris eseuri, poezii, 
au organizat expoziții de carte 
și de desene, fiind inspirați de 
opera scriitorilor. La Conferința 
de totalizare, tinerii cititori au 

Claudia BALABAN, director 
de Onoare al BNC „Ion 

Creangă”, a subliniat că putem 
citi și cunoaște literatura al-
tor țări, literatura universală, 
dar obligatoriu trebuie să ne 
cunoaștem cultura națională și 
scriitorii. Peste 50 de întâlniri 
cu scriitorii au fost organizate 
de Serviciul dezvoltare în bibli-
oteconomie și știința informă-
rii, întâlniri care au adunat la 
lumina cărții mii de cititori. 

Cărțile au ajuns în cele mai în-
depărtate localități prin diverse 

Aviz
Liceul Privat de Creativitate și Inventică 

Prometeu-Prim, mun. Chișinău
anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției de 
director adjunct pentru instruire (1 unitate), 
director adjunct pentru educație (1 unitate) și 
director adjunct pentru relații cu publicul (1 unitate). 

Dosarele se depun până pe data de 
20 ianuarie 2020.

Informații suplimentare la tel. 061003641/
 lika_banul@mail.ru

prezentat un program muzical-
artistic, reflecții asupra celor 
citite. În holul bibliotecii au fost 
organizate expozițiile de car-
te „Claudia Partole și cuvântul 
vibrației sufletești” și „Ianoș 
Țurcanu – poetul care măsoară 
cu inima”. 

Delegații au primit Diplome, 
cărți cu autografe și au făcut 
poze cu scriitorii dragi. Oaspeții 
au plecat acasă cu bună 
dispoziție și poftă de lectură.

Tamara PereTeATCu

→

MAxIME şI AfORISME de Tudor ARGHEZI
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MINUNILE  sărbătorilor  de  iarnă

– Mămico, săpunul și ceapa 
sunt rude?

– De ce crezi așa?
– Păi, ambele mă fac să 

plâng.
*  *  *

– Alo, doctore, veniți ur-
gent! Frățiorul meu a înghițit 
un pix.

– Vin imediat. Dar ce-ați fă-
cut până acum?

– M-am descurcat. Am scris 
cu alt pix.

*  *  *
– De ce ai întârziat la școa-

lă, Fănele?
– Mi-am curățat ghetele, 

domnule învățător. Dar vă 
promit că nu se va mai în-
tâmpla! 

Glume
POVESTEA BRĂDUŢULUI

Într-o pădure, nu departe de oraș, se înălța 
un brăduț verde și pufos ca un fulgușor. Poieni-
ța în care creștea brăduțul nostru era locul de 
joacă și hârjoană pentru puișorii animalelor din 
pădure. 

Odată cu sosirea iernii, brăduțul deveni și mai 
pufos, și mai frumos, de parcă ar fi îmbrăcat o 
blăniță albă de mușchi. Acum, cât era ziulica de 
mare, asculta cum se zbenguiesc în preajma lui 
iepurașii, puii de veveriță, iar sus, printre cetini, 
ciripeau vesel mierlele, vrăbiuțele și pițigoii.

Într-o zi, pe poteca ce ducea spre poieniță se 
auziră niște pași. Animăluțele, speriate, au fu-
git, ascunzându-se care și unde nimeriseră. Nu 
zăbavă, în poieniță și-a făcut apariția un tată cu 
cei trei copii ai săi: doi băieți și o fetiță.

– Tată, tată, uite ce brăduț încântător! striga-
ră, bucuroși, cei doi băieți, trăgându-l de mâne-
că pe părinte. Așa cum vrem noi!

– Într-adevăr, zise tata, țineți minte poienița 
aceasta. Mâine luăm toporul și venim să tăiem 
brăduțul. Îl vom împodobi cu jucării și globulețe 
multicolore și ne va înfrumuseța casa de sărbă-
tori...

Băieților le sălta inima de bucurie, în timp ce 
fetița izbucni în plâns:

– Tată, nu tăiați brăduțul, plângea ea suspi-
nând. E atât de drăguț!

– Bine, dar cum vom sărbători Anul Nou, fără 
brad?

– Cum, fără brad? Hai să cumpărăm unul artifi-
cial! Eu am văzut, se vând la magazin! Pe acesta 
să-l lăsăm să crească, să se bucure iepurașii și ve-
verițele de el! Și ei vor să aibă un brăduț de săr-
bători!...

Tata a ascultat-o atent, a zâmbit și a spus:
– Ai dreptate, puișor. E păcat să-l tăiem. Acasă, 

la noi, se va pierde, se va usca, aici, în poieniță, 
însă, el va crește mare și falnic.

Zicând acestea, tatăl și cei trei copii au plecat 
acasă. Numai că, a doua zi, pe cărarea din brădet 
se auziră, din nou, pași. S-au speriat nevoie mare 
animăluțele.  Nu cumva oamenii s-au răzgândit și 
vin să taie brăduțul?! Se uită și ce să vadă? În po-
ieniță își fac apariția tatăl și cei trei copii. În mână, 
în loc de topor, duc, cu greu, o cutie mare. Au pus 
cutia jos și au prins să scoată din ea fel de fel de ju-
cării, globulețe  multicolore și mărgelușe chihlim-
barii. Apoi au început să împodobească brăduțul. 
În vârf, i-au prins o steluță atât de strălucitoare, 
de-ți fura ochii. Iar sub brăduț au pus ,,cadouri’’ 
pentru iepurași și prietenii lor: morcovi, mere, 
nuci, grăunțe și fân...

– Frumos brad vor avea vietățile pădurii. Noroc 
de Luminița, ne-a dumerit să nu-l tăiem! Iar acum, 
fuguța la magazin, că, de întârziem, nu reușim să 
cumpărăm un brad artificial...

După ce oaspeții au plecat, în poieniță au dat 
buzna iepurașii, veverițele, ciutele, pițigoii, vră-
biuțele, care s-au înfruptat din darurile aduse de 
oameni. Apoi, au încins o horă, au cântat și au 
dansat, fericiți, în jurul brăduțului.

Dăruieşte iubire!

Ion DIORDIEV

Scrisoare de la 
MOŞ CRĂCIUN

Păvălaş e al treilea copil 
dintr-o familie cu două fete şi 
trei băieţi. Într-o zi, el se juca 
cu fraţii lui. Dintr-o dată, i s-a 
făcut rău şi părinţii au chemat 
ambulanţa. 

La spital, medicii care l-au 
examinat  au constatat  că Pă-
vălaş a fost afectat de o boală 
foarte gravă. Surorile, fraţii, 
părinţii şi bunicii erau depri-
maţi, dar medicii i-au asigurat 
că băieţelul are şanse  să se 
însănătoşească şi toţi trăgeau 
nădejde că aşa va fi. Familia îl 
vizita în fiecare zi şi îl încura-
ja. Prietenul lui cel mai bun, 
Damian, venea şi el, străduin-
du-se să-l înveselească. Nu ui-
tau de el nici colegii de clasă. 

După câteva intervenţii chi-
rurgicale, Păvălaş a început să 
se simtă mai bine şi se bucura 
de fiecare zi trăită. 

Se apropiau sărbătorile de 
iarnă. Băieţelul încă nu se vin-

decase de-a binelea, de aceea 
medicii nu i-au permis  să ple-
ce aceasă. 

Când se trezi, într-o dimi-
neaţă, ghetuţele sale erau pli-
ne cu bomboane, iar alături 
văzu nişte hăinuţe noi-nouţe. 
Păvălaş, mai să cadă jos din 
pat de fericire: familia şi pri-
etenul Damian au venit să-l 
felicite de Sfântul Nicolae!

Surprizele, însă, nu se opri-
ră aici. Când deschise ochii, în 
dimineaţa de Anul Nou, în faţa 
lui sclipea, în lumini multicolo-
re, un brad de toată frumuse-
ţea. Mama, tatăl şi bunicii l-au 
împodobit cu jucării în timp 
ce Păvălaş dormea. Băiatul a 
început să plângă de fericire. 
Au sărit de prin ascunzişurile 
lor fraţii, prietenii şi colegii de 
clasă. Fiecare avea în mână un 
cadou. În aceeaşi zi, medicii 
i-au dat voie să plece acasă. 

Când a venit la şcoală, doam-
na învăţătoare i-a dăruit lui 
Păvălaş o enciclopedie. După 
lecţii, părinţii au mers cu el în 
centrul oraşului, să vadă Po-
mul de Iarnă. Copiii s-au jucat 
şi s-au distrat de minune.

În sfârşit, a venit Anul Nou, 
familia s-a adunat în jurul 
bradului. Păvălaş a pregătit 
cadouri pentru cei dragi. Avea 
şi el o dorinţă: un căţel. Acum, 
de sărbători, visul i s-a împli-
nit. Ce bucurie pe capul lui 
Păvălaş când căţeluşul, care 
îl aştepta cuminte în camera 
de alături, i-a sărit în braţe şi 
a început să-l lingă pe năsuc!

Păvălaş le-a fost tare recu-
noscător colegilor de şcoală, 
pentru că nu l-au lăsat singur 
în clipele grele. A doua zi, la 
şcoală, el le-a dăruit tuturor co-
piilor câte o jucărie de pluş, în 
semn de prietenie. De atunci, 
băieţelul crede în minuni. 

Evelina VREDNIC,
elevă în clasa a IV-a „A” 

la Gimnaziul nr. 99
 „G. Madan” 

s.Truşeni, mun. Chişinău

eu mă duc. şi la plecare
Las copiilor scrisoare.
„Dragi copii, mai mari, mai mici,
Ajutați-i pe bunici,
Să le fie viața dragă –
Faceți totul ce vă roagă.
nu uitați de omenie,
nu uitați de hărnicie,
Fiți mereu copii cuminți,
Ascultați-i pe părinți,
Ordonați să fiți oricând,
Cât pășiți pe-acest pământ.
Faceți temele pe-acasă,
Fiți prietenoși în clasă,
nu vă despărțiți de carte,
De ai carte – ai și parte.
Orice carte – mică, mare
e o stea îndrumătoare. 
Tot ce spune-nvățătorul 
Vă deschide viitorul. 

Voi sârguincioși să fiți, 
Toate să le reușiți. 
numai cel care muncește 
Visul drag și-l poate crește. 
numai cel care lucrează
Visele-și realizează. 
Cel cu dragoste de carte 
Poate-ajunge hăt departe. 
Doar prin muncă și iubire 
Poți cunoaște fericirea.
Multe-aș mai avea de spus, 
Însă cred că e de-ajuns. 
respectați aceste sfaturi –
nu se-adună colbu-n straturi. 
zile vă doresc cu soare 
şi un cer precum cicoarea. 
Vă urez un an mai bun!” 
şi semnez:
eu, Moș Crăciun.

Copiii veseli din fotografie  sunt elevi în clasa I-i 
„B” la Gimnaziul „N.Costin” din capitală. Ghidaţi 
de doamna învăţătoare Inga TOFAN, picii au învăţat 
să socotească, să scrie şi să citească. Viaţa de şco-
lar li se pare nespus de interesantă, pentru că acum 
descoperă zilnic ceva nou şi impresionant. Cu revista 
„Florile  Dalbe”, ai cărei cititori vor deveni în cu-
rând, vor fi şi mai deştepţi, şi mai instruiţi, şi mai is-
teţi! Vă urăm La mulţi ani şi vă aşteptăm în pagina 
celor mici!

INELUŞ

Foto: nina MIHAILOV

Ajută-l pe Moș Crăciun să ajungă la brăduț. Trimite dezlega-
rea jocului la redacție și participă la un nou  concurs al celor mai 
ingenioși învârtecuși.

EşTI ISTEţ?
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revelionul în Scoția
Revelionul  în diferite țări 

Lampioane chinezești

Anul Nou este cea mai așteptată sărbătoare atât de copiii, cât și de adulți. Veți fi 
surprinși aflând că nu doar zăpada poate aduce o atmosferă de poveste  și bucu-
rie sufletească, și asta doar făcând o călătorie imaginară în diferite țări ale lumii.

de cântăreţi (scalzii) umblă 
din casă în casă, vestind des-
pre faptele măreţe ale locuito-
rilor din anul trecut. 

Pe masa de sărbătoare a fie-
cărui scandinav trebuie să fie 
„porcul zeiţei Freya”, frumos 
rumenit şi împodobit cu pan-
glici colorate. Înainte de a-l îm-
părţi, mesenii întind mâna dea-
supra lui, făgăduind că vor face 
lucruri deosebite în anul ce 
vine. La loc de cinste se găseş-
te şi jukake – prăjitura Anului 
Nou. La sfârşitul ceremoniei, 
jukake-ul se atârnă de grindă, 
unde va sta până în ziua în care 
plugurile vor ieşi pe câmp să 
taie primele brazde. 

Scoţienii primesc un 
cărbune şi un hering

Despre scoţieni se spune că 
sunt foarte zgârciţi. Cu toate 
acestea, ei sunt darnici, mai 
ales în noaptea de Anul Nou, 
când îşi fac cadouri unii alto-
ra. Cei care păşesc primii pra-
gul unei case, în noaptea de 
revelion, le aduc gazdelor un 
cărbune şi un hering. Conform 
tradiţiei, cărbunele simboli-
zează căldura anul întreg, iar 
heringul – belşugul. Scoţienii 
de pretutindeni sărbătoresc 
Hogmanay (ajunul Anului 
Nou) cu mult entuziasm. Pes-

procesiuni stradale. Se face 
foarte mult zgomot, se aprind 
lumini şi artificii, pentru a 
alunga spiritele rele. Chinezii 
nu au o dată stabilă a Anului 
Nou, care este diferită în fieca-
re an. În 2020 acesta va începe 
pe 25 ianuarie. 2020 nu este 
doar o combinaţie frumoasă 
de numere, ci şi începutul unui 
nou ciclu de 12 ani în calenda-
rul estic. Șobolanul metalic îl va 
deschide, preluând bastonul 
de la Porcul Galben. În această 
zi locuitorii Chinei trebuie să 
îmbuneze monstrul Nen (în 
traducere - „an”), care le poate 
distruge recolta şi, în plus, fură 
copiii. Soluţia e simplă: trebu-
ie gătite cât mai multe bucate 
de tot felul, ca dragonul să fie 
mulţumit. Atunci, se servesc 
zeci de feluri de preparate, din-
tre care, mai ales în Sudul ţării, 
peştele şi brânza de soia nu 
pot lipsi, deoarece pronunţia 
cuvintelor „brânză” şi „peşte” 
este identică în limba manda-
rină cu „bunăstare” şi „belşug”.

Locuitorii se îmbracă în 
roşu şi atârnă lanterne de 
aceeaşi culoare. Există şi o 
explicaţie: conform legendei, 
Nen a văzut odată un băiat 
în haine roşii şi a fugit. Prin 

te tot răsună popularul Auld 
Lang Syne, acompaniat de su-
netul cimpoaielor. Cântecul a 
fost scris în 1788 de Robbie 
Burns, iar titlul se traduce ca 
„Bunele zile de odinioară”. 

Anul Nou vietnamez, 
aşteptat în februarie, 

are o denumire foarte inte-
resantă: Sărbătoarea primei 
dimineți din prima zi. Este o 
celebrare a sosirii primăve-
rii, conform calendarului lu-
nisolar folosit de chinezi. De 
asemenea, la fel ca aceştia, 
vietnamezii îşi fac curăţenie 
în case, pregătesc speciali-
tăţi culinare şi îşi decorează 
locuinţele cu flori: crizanteme 
şi orhidee.

Copiii primesc bani în 
cutiuţe roşii, confecţionate 
cu această ocazie. Toată lu-
mea merge în vizită la rude şi 
prieteni. Vietnamezii au grijă 
să se gândească bine încotro 
pornesc, deoarece ei cred că 
oamenii pe care îi vor întâl-
ni le vor influenţa norocul pe 
parcursul întregului an. Au 
loc ceremonii publice şi dan-
suri ale dragonilor pe străzi. 
Se face cât mai mult zgomot, 
pentru a alunga spiritele rele. 
După încheierea paradei, cu 

În seara de Anul Nou, în 
Germania există obiceiul 

de a turna plumb într-un vas 
cu apă. Formele neobişnuite 
care apar sunt un fel de pre-
viziuni referitoare la noul 
an. Peştele este un simbol al 
norocului pentru foarte mul-
te popoare, inclusiv pentru 
germani. După ce mănâncă 
peştele, oamenii păstrează 
şira acestuia, crezând că ea 
le va aduce belşug în anul ce 
urmează. 

În unele provincii se face o 
păpuşă mare din paie, cu chip 
de femeie bătrână, care este 
pusă într-o roabă şi purtată 
noaptea prin sate. La ora 12, 
aceasta este aruncată în apă. 
În ultimul timp, obiceiul s-a 

schimbat, tinerii preferând ca, 
în locul paiaţei, să plimbe cea 
mai frumoasă fată prin sat. 
Tânăra domnişoară simboli-
zează noul an.  

La miezul nopţii, în Spa-
nia se aud 12 gonguri, 

care marchează evenimentul. 
Pentru fiecare gong, spani-
olii consumă câte o bobiţă 
de struguri şi îşi pun câte o 
dorinţă.

Francezii sunt recu-
noscuţi pentru eleganţa 

şi rafinamentul lor, la care nu 
renunţă nici în noaptea de 
revelion. Astfel, de pe masa 
festivă nu vor lipsi şampania, 
vinul, pateul de gâscă sau so-
monul.

Pentru a atrage norocul 
şi pentru a avea un an 

cât mai bun, locuitorii Mexi-
cului, la miezul nopţii, agaţă 
figurine în formă de oaie 
pe clanţele uşilor. În plus, ei 
confecţionează păpuşi pe care 
le lasă la intrarea în locuinţe, 
iar în noaptea de revelion le 
ard pentru a alunga spiritele 
rele.

Anul Nou evreiesc poar-
tă denumirea de Roș 

HaŞana. De obicei, începutul 
anului este sărbătorit în sep-
tembrie. Cea mai importantă 

tradiţie care trebuie urmată  în 
noaptea dintre ani este sufla-
tul în sofar. Acest lucru are ca 
semnificaţie trezirea poporu-
lui evreiesc şi conştientizarea 
că se apropie Ziua judecăţii. 
În ajunul sărbătorii, conform 
ritualului „tashlih”, evreii ros-
tesc rugăciuni pentru purifi-
care şi aruncă fărâmituri de 
pâine în apă, pentru a li se ier-
ta păcatele. 

„Porcul zeiţei Freya” 
Cu ocazia revelionului, în 

Ţările Scandinave, un grup 

toţii se adună în familie sau la 
prieteni, la masa de Anul Nou.

În India, obiceiurile de re-
velion variază în funcţie 

de fiecare zonă în parte. În 
Bengalul de Vest, locuitorii se 
împodobesc cu flori colora-
te în roşu, alb, violet sau roz. 
Dacă în Vest sărbătoarea are 
în centrul ei culoarea, în Sud 
femeile pun mâncare, flori şi 
daruri într-o cutie, iar copiii 
trebuie să ţină ochii închişi 
în timp ce sunt conduşi pen-
tru a vedea darurile. Pe lân-
gă aceste obiceiuri, trebuie 
menţionat faptul că Anul Nou 
este sărbătorit la date diferite, 
în funcţie de fiecare regiune 
în parte. Mai exact, cei din Gu-
jarat marchează trecerea în 
noul an în luna octombrie, iar 
cei din Sri Lanka, în aprilie.

Anul nou chinezesc este 
marcat printr-un şir de 

urmare, această culoare este 
considerată protectoare.

Revelionul în Panama 
este o sărbătoare prin 

excelenţă zgomotoasă. Petre-
cerea este inaugurată de clo-
potele din turnul pompierilor. 
Când acestea încep să bată, 
fiecare se străduieşte să facă 
zgomot strigând şi bătând în 
ce se nimereşte. La vacarmul 
general se adaugă claxoanele 
maşinilor şi tot ce mai poate 
scoate vreun sunet. A doua zi, 
panamezii circulă pe străzi cu 
mare atenţie, căci de la feres-
tre se toarnă apă peste trecă-
tori sau se deşartă pungi cu 
făină. De Anul Nou sunt per-
mise glume şi farse, oricât de 
deplasate, şi nimeni nu se su-
pără, pentru că fiecare adult 
are voie să se comporte ca un 
copil fără să fie considerat ne-
bun.

Anul nou în Panama

Dragonul - simbolul belșugului
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BerBeC (21.03-20.04) 
Va fi un an promițător, dacă 

vei face eforturile necesare, 
mai ales în plan școlar. Sunt 
posibile schimbări în bine, 
esențial e să privești lucrurile în 
mod realist. Viața sentimentală 
e stabilă, iar nativii singuri au o 
mare șansă de a-și găsi iubirea. 
Banii încep să vină în a doua ju-
mătate a anului.

TAUR (21.04 – 21.05) 
Va fi un an plin de ambiții în 

toate domeniile. Saturn s-ar pu-
tea să încerce să-ți pună bețe-n 
roate, dar, în final, reușești să 
duci la îndeplinire ceea ce ți-ai 
propus. Important e să nu iei de-
cizii pripite. În special în privința 
banilor, în 2020, nativii trebuie 
să țină cont de sfatul cunoscăto-
rilor înainte de a investi o sumă 
semnificativă.

că tensiunile din plan școlar se 
risipesc și chiar puteți repara o 
relație cu colegii ce părea com-
promisă definitiv.

citate, iar în plan personal, se 
vor distra mai mult. Profitați de 
acest an mai lejer și pregătiți-
vă pentru iureșul ce ar putea să 
vină începând cu 2021. 

Anul 2020, care tocmai a întors prima filă a calendarului, va fi mai bun decât 
2019 pentru (aproape) toate zodiile; indiferent de steaua sub care ne-am născut, 
2020 aduce, pentru noi toți, foarte multe oportunități, de aceea și este numit „anul 
deschiderii”. În ce masură vom ști să profităm de ele, rămâne de văzut. Iată ce 
anticipează astrele pentru fiecare semn al zodiacului. 

GeMenI (22.05-21:06) 
De departe, cel mai străluci-

tor aspect al vieții voastre, în 
acest an, va fi dragostea. De 
regulă impulsivi și intoleranți, 
gemenii par să fie mai înțelepți 
în relația cu colegii. La școală, 
gemenii au de luat niște deci-
zii, nu din cauza că se întâmplă 
ceva neplăcut, ci pentru că simt 
nevoia să facă schimbări.

RAC (22.06 – 22.073) 
Pentru nativii din această zo-

die, 2020 se anunță un an cu 
multe episoade agitate, mai 
ales în primele trei luni. Nu vă 
propuneți să schimbați lumea. 
Fiți mai detașați. Vestea bună e 

FeCIOAră (23.08 – 22.09)
Nativii din această zodie tre-

buie să fie raționali și pragma-
tici, să nu ia decizii pripite. Și 
la școală, și acasă se anunța 
turbulențe și aveti nevoie de 
pragmatism. Sunt obstacole tot 
anul în harta astrologică a fe-
cioarelor, dar vor avea idei și, în 
general, le vor realiza cu bine. 
Fecioarele singuratice își vor 
face mulți prieteni noi.

De ce punem lumânări pe torturile aniversare?

falși, activitățile inutile ș.a. La 
școală, săgetătorilor le va mer-
ge mai bine ca până acum, dar 
nu sunt rezultate neașteptate, 
sunt niște recompense venite 
din munca anilor trecuți.

SCORPION (23.10-21.11) 
Dragostea va fi un haos; scor-

pionii singuri nu se pot decide 
dacă să accepte o relație de 
prietenie sau vor să-și reafirme 
independența în orice clipă. 
La școală lucrurile merg foar-
te bine, iar pentru cei care vor 
participa la concursuri, a doua 
jumătate a lui 2020 pare extrem 
de promițătoare. Veți călători 
foarte mult cu familia, prietenii 
etc. în a doua jumătate a anului.

SăGeTăTOr (22.11-20.12) 
Nativii din Săgetător vor face 

multe schimbări în anul ce vine; 
unele impuse de factori externi, 
altele chiar de ei. Veți îndepărta 
din viață „balastul” – prietenii 

LEU (23.07 – 22.08) 
Un an adorabil! Iată pe scurt 

cum va fi 2020 pentru regele 
zodiacului. Pe plan școlar, va 
fi un an în care rezultatele vin 
și vin, și vin. Nu va fi ușor, veți 
munci pentru ele, dar eforturile 
vor fi răsplătite, spre deosebire 
de anii trecuți, în care parcă vi 
s-au scurs printre degete. La 
capitolul sănătate, astrele reco-
mandă mai multă odihnă, în a 
doua jumătate a anului.

CAPrICOrn (21.12 – 20.01)
Capricornii se vor preocupa 

foarte mult de pacea interioară. 
Spiritualitatea voastră e tot mai 
pronunțată. În primele trei luni 
ale lui 2020, capricornii vor fi 
foarte ocupați – și nemulțumiți 
– la școală. Apoi, situația se mai 
limpezește.

VărSăTOr (21.01 – 20.02) 
În viața amoroasă, vărsătorii 

singuratici pot fi luați de val. L 
școală, sunteți creativi, lucruri-
le merg bine. Deși vărsătorii vor 
avea un an bun, sub aspectul 
sănătății, nu sunt excluse pro-
bleme digestive repetate.

BALAnţă (23.09 – 22.10) 
2020 va fi un an în care veți 

avea mai mult timp liber și rela-
xarea va fi prioritară. La școală, 
balanțele nu sunt suprasoli-

PeşTI (21.02 – 20.03) 
Nativii din această zodie 

vor avea succes la școală și un 
an destul de liniștit. Este un 
an în care aproape tot ce vă 
propuneți – în mod realist – vă 
iese. Totuși, în domeniul finan-
ciar, aveți grijă să nu faceți chel-
tuieli nechibzuite. Economisiți 
cât de mult posibil!

E bine să ştii!

La aniversarea noastră, așezăm cu 
grijă lumânări pe tort și suflăm în ele. 
Se spune că pentru copii se pune cu o 
lumânare mai mult, pentru anul următor. 
Dar de unde vine acest obicei?

Ca multe alte tradiții și obiceiuri ce 
s-au păstrat până în zilele noastre și obi-
ceiul suflatului în lumânările de pe tort 
se trage tot din Grecia antică. Grecii 
credeau într-o mulțime de zei și zeițe, 
după cum ați citit și voi deseori. Printre 
acestea se află și Artemis, zeița Lunii. 
Prăjiturile rotunde din acea perioadă, a 
căror formă au luat-o torturile aniversa-
re, simbolizau Luna, iar lumina lumânări-
lor puse pe acestea încercau să sugereze 
razele Lunii.

Și vechii germani puneau o lumânare 
ce simboliza lumina vieții în centrul unei 

prăjituri. Desigur, există o mulțime de alte 
explicații date acestui simbol. Se mai spu-
nea, de exemplu, că fumul lumârilor alungă 
spiritele rele, sau că acesta poartă spre 
cer dorințele celui sărbătorit. Mai mult 
decât atât, așezarea în formă de cerc a 
lumânărilor pe tortul aniversar se spune că 
întărește prietenia dintre cel sărbătorit și 
cei prezenți la această sărbătoare.

Și noi, înainte de a sufla în lumânări, ne 
punem în gând o dorință ce vrem să se îm-
plinească. Indiferent de rădăcinile din tre-
cut ale acestui obicei, lumina lumânărilor de 
pe tortul aniversar înveselește atmosfera, 
creează o stare specială și ne dă speranțe 
de mai bine pentru anul în care intrăm.

Ludmila DVINGA, 
elevă în clasa a XII-a „B”

la Liceul Teoretic „Elena Alistar”
mun. Chișinău
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Ce minune este viaţa cu Hristos!

Coordonator de pagină:  eudochia VerDeş

Afară vântul s-a-ntețit
şi ninge pe oriunde.
Pe ulițe apar copii,
e vremea de colinde.
Din poartă-n poartă se opresc
şi cântă pe la gazde,
Iar gospodinele roiesc
Cu nuci si mere coapte.

răsună satul de colinde,
nimic n-ar fi de spus,
Însă colindul de copil
Ajunge până la Iisus.
De sus, din cer, Iisus Hristos
Privește-ngândurat – 
Copiii-aceștia minunați
Pe el l-au colindat! 

               Vasilică TIANU

Colind pentru Iisus

„Religia este firmamentul Statului.” 
(Platon)

Nr. 1 (59)

Olguţa CREANGă-CAIA

Concurs: „Biserica din localitatea mea”

Sărbători  creştine

25 decembrie/ 07 ianuarie – Naşterea Domnului 
nostru Iisus Hristos (Crăciunul)

06/ 19 ianuarie  –  Botezul Domnului (Boboteaza)

Cele mai frumoase pilde ortodoxe

Cadouri de la Moș Crăciun
După cum am mai anunțat, la final de an, Moș Crăciun a pre-

gătit cadouri și pentru cititorii activi ai Filei Creștine. Daniela 
CERNENCO (s. Viișoara, r-nul Ștefan-Vodă), Maxim GRĂDINARI 
și Carolina GRĂDINARI (s. Solonceni, r-nul Rezina) intră în pose-
sia unui abonament semianual la „Florile Dalbe” – 2020. 

Cu o Diplomă de Merit sunt premiați elevii din clasa a IV-a 
„B” de la Liceul Teoretic „A.I.Cuza” din Chișinău. 

Tradiţii de Crăciun, 
de Anul Nou şi Bobotează

(fragment din cartea „Copilăria Patriarhului Teoctist”)
Prima lună de iarnă, adică decembrie, venea cu 

bucurii fără de număr. Venea, mai întâi, Sfântul 
Nicolae și în ajun plecam toți copiii, în cete, pe la 
case, și cântam colindul Sfântului Nicolae: 

Astă-seară, pe plai
Vine Sfântul neculai
şi aduce la cei mici
Mere, alune și nuci.
Flori de măr și flori de tei,
Sfinte neculai, de vrei, 
Hai, coboară jos din cer
Pentru cei mai mititei…
Cântam la fiecare casă și de câte două, trei ori, 

căci gazdele se rugau de noi să le mai cântăm. Ne 
dădeau mere, alune și nuci. Cei mai înstăriți să-
teni ne dădeau și bănuți, care însă nu ne bucurau 
mai mult decât celelalte. Bunica ne umplea ghe-
tuțele cu mănuși, fulare și ciorapi. 

...Și iată că vine Ajunul Crăciunului. Noi, băie-
ții, din zori umblam cu Chiraleisa, și apoi dădeam 
fuga acasă, ne primeneam hainele și du-te cu co-
linda din casă în casă!

Cântam multe colinde, prin care ne exprimam 
bucuria prilejuită de Nașterea Mântuitorului. 
Când ajungeam acasă, mămuța ne punea să spu-
nem și poezii, ca să ne dea darurile aduse de Moș 
Crăciun. Ne povestea mămuța că Moș Crăciun nu 
este nimeni altul decât Sfântul nostru drag Nico-
lae, care aduce daruri copiilor cuminți. De aceea 
îl serbăm pe Moș Nicolae de două ori: o dată pe 6 
decembrie și încă o dată înaintea zilei de Crăciun, 
pentru care îi și spunem Moș Crăciun.

În dimineața zilei de Crăciun, toți eram îmbrăcați 
regește, zicea tătuța, căci ne dădea în picioare ciz-
me de piele făcute la Moș Andrei Șoșonarul, care 
ne încălța pe toți copiii satului la Paști și la Crăciun. 
Așa gătiți, plecam la biserică să luăm parte la Sfân-
ta Liturghie și cântam în corul bisericii, apoi urma 
concertul de colinde. Trăiam cu toții, de dimineață 
până seara, bucuria nespusă a Crăciunului.

Nu treceau bine zilele Nașterii Domnului, că 
și venea ziua Sfântului Vasile cel Mare, cu care 
începea Anul Nou. Părintele nostru Ion ne ținea 
predică aleasă și ne vorbea despre Sfântul Vasile: 

„Dragii mei, zicea părintele, Sfântul Vasile este o 
făclie aprinsă în mijlocul bisericii, încât îngerii se 
minunau de sfințenia vieții lui, iar diavolii fugeau 
ca de foc arzător”. 

Doar șase zile aveau să treacă și în fugă venea 
Boboteaza. În Ajun, iarăși umblam cu Chiraleisa, 
căci părintele mergea cu agheasmă și stropea 
toate casele și pe creștinii din ele, cântând Tro-
parul Botezului Domnului. Țin minte crucea de 
gheață și cum, în zi de Bobotează, cântam în cor 
la Sfânta Liturghie, apoi beam agheasmă și, după 
masa de prânz, nu ne mai vedeau părinții decât 
seara. Mergeam la săniuș și ne jucam în zăpadă 
fără grija frigului sau a mâncării, până ne chemau 
părinții în casă…

Așa treceam aceste sărbători și, cu bucuria ce-
lor viitoare, eram așa de fericiți cum nu se poate 
cuprinde în cuvinte.

Voi, dragii mei, tot așa faceți? Știți să vă bucu-
rați cu adevărat?

ÎNgErII pOŞtaŞI
Dumnezeu a rânduit doi îngeri poștași. Unul din-

tre ei se odihnea mereu pe un nor, iar celălalt era 
mereu în mișcare între Pământ și Dumnezeu. Oda-
tă, îngerul care ședea fără treabă îl întrebă pe cel 
care se afla veșnic în zbor:

- De ce zbori permanent ba spre Dumnezeu, ba 
spre Pământ?

- Eu duc către 
Dumnezeu mesajele 
oamenilor care spun: 
„Ajută-mă, Doam-
ne!..”, și ele sunt atât 
de multe, încât nu am 
pic de odihnă. Dar tu 
de ce stai mereu și te 
odihnești? vru să știe 
al doilea înger.

- Eu trebuie să duc 
către Dumnezeu me-
sajele oamenilor care 
încep cu cuvintele: 
„Mulțumesc, Doamne!..”

Noi de câte ori spunem: „Mulțumesc, Doamne!”?
Leon Magdan 

Sunt un copil ce trăieşte cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. frec-
ventez Biserica „Sf. Dumitru”, 
care este de o frumuseţe rară, 
fiind situată, ca o bijuterie, în 
centrul satului. Lăcaş sfânt şi 
îngrijit, reţine privirea oricărui 

drumeţ, parcă îndemnându-l 
să-i păşească pragul. Am aflat 
de la părinţi că biserica noastră 

s-a redeschis după destrămarea 
URSS şi a fost renovată la 
insistenţele şi cu contribuţia 
financiară a sătenilor. 

Creştinii sunt cu luare amin-
te la slujbele oficiate de preot, 
protoiereul Samon ţâmbaliuc. 

fiecare vine la biserică spre a 
se ruga şi a mulţumi pentru 
binefacerile pe care le capă-

tă prin rugăciune. Sunt 
convins că şi succesul 
meu se datorează bise-
ricii. Orice slujbă începe 
cu sfântul altar şi eu mă 
consider un norocos că 
mă pot afla acolo împre-
ună cu preotul. De pa-
tru ani îi dau o mână de 
ajutor, citesc Apostolul şi 
trag clopotele ce răsună 
minunat, de la un capăt 
al satului la altul. Îmi 
place enorm de mult ceea 

ce fac. Biserica mă ajută să-mi 
aranjez faptele, vorbele. Mai 
mulţi copii deprind experienţa 
vieţii în credinţă şi ascultare 
de Dumnezeu, sub îndrumarea 
părintelui Samon ţâmbaliuc, 
care ne este ghid şi mentor. 

Biserica face parte din via-
ţa mea şi duminica nu-mi este 
plină fără ea. Iar de când am 
descoperit fila Creştină în re-
vista „florile Dalbe”, o citesc 
cu mult interes, deoarece viaţa 
cu Hristos este o minune! 

Vladislav LEVINSCHI, 
elev în clasa a VI-a

s. Ciutuleşti, 
r-nul floreşti

Campania Filantropică „De Crăciun devii mai bun!” la 
Centrul pentru copii cu necesități speciale „Atenție” din 
capitală
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Seara lui 
Sfântu’ Vasile

Cu buhaiul.  Desen de Aurel Guţu

Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și nu mânați
şi cuvântul mi-ascultați:
Am plecat să colindăm,
Pe la case să urăm,
Plugușorul românesc,
Obiceiul strămoșesc.
Vă urăm cum se cuvine
Pentru anul care vine:
Holde mari
Cu bobul des
şi pe creste,
şi pe șes!
Câte mere în livezi,
Atâtea vite-n cirezi;
Câtă apă în izvoare,
Atâta lapte-n sistare;
Să ne fie-ndestulată
Casa toată!
ţara toată!
Ia mai mânați, măi flăcăi!
şi strigați cu toții:
– Hăi! Hăi!
La Mulți Ani cu sănătate!

Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și nu mânați,
Lângă boi v-alăturați
şi cuvântu-mi ascultați:
S-a sculat mai an bădica Traian,
A încălecat un cal laur,
Cu nume de Graur,
Cu șaua de aur,
Cu frâul de mătasă
Cât vița de groasă,
Cu coama de argint,
De ajungea până la pământ.
Mânați, măi: – Hăi, Hăi!
ş-a pornit la arat,
La arat și semănat.
Brazdă neagră răsturna,
Grâul roșu semăna,
Cu boroana boronea,
Grâu-n urmă răsărea,
Cu graparul grapa,
Grâu-n urmă înspica.
Ia mai mânați, măi: – Hăi, Hăi!
La lună, la săptămână, bădica Traian
Într-o dimineață s-a sculat,
Pe cal a încălecat
şi la câmp a alergat
Să vadă de-i grâul copt.
Grâul era copt-răscopt,
numai bun de pus în snop.
De trei ori lanul a înconjurat,
Trei spice în mână a luat,
În palme le-a frecat,

În buze le-a suflat,
În băsmăluță le-a legat
şi acasă la femeie a alergat.
Mânați, măi: – Hăi, Hăi!
– Măi femeie, măi femeie,
Grâul nostru o să pieie.
– Taci, bărbate blestemate,
nu te îngrijora,
Că te-i duce la târg la Soroca,
unde se vinde fierul cu oca
şi-i face seceruici mărunțele
Pentru fete tinerele,
Seceruici cu mănunchi de tei
Pentru flăcăiași holtei,
Seceruici mai zgrunțuroase
Pentru babe grebănoase.
Mânați, măi: – Hăi, Hăi!
S-a dus bădica Traian la târg la Soroca,
unde se vinde fierul cu oca.
Dă pe ulița cea mică,
nu găsește nimică,
Dă pe ulița cea mare
şi-ntâlnește un meșter mare
Cu luleaua-n dinți, cu doba-n spate,
Plin de toate.
– Măi dobare, meșter mare,
Fă-mi seceruici mărunțele
Pentru fete tinerele,
Seceruici cu mănunchi de tei
Pentru flăcăiași holtei,
Seceruici mai zgrunțuroase
Pentru babe grebănoase.

Secerile s-au gătit,
Pe la toți le-au împărțit
şi la lucru s-au pornit,
şi la lucru mi s-au dat,
Mi s-au dat la secerat,
Cu dreapta secerau,
Cu stânga mănunchi făceau,
Cu amândouă snopi legau
şi în clăi îi așezau.
Ia mai mânați, măi: – Hăi, Hăi!
Bădica Traian loc de arie căta,
Loc de arie și-a găsit
La capătul pământului,
În bătaia vântului.
A ales nouă iepe – sirepe,
De nouă ani sterpe,
Cu copitele crăpate,
Cu măligă astupate,
Cu fâșii legate,
Pe unde călcau,
Pământul prăbușeau.
şi le-a pus la treierat,
Cu copitele spicele fărâmau,
Cu nările vânturau,
Cu cozile felezuiau,
Cu botul în saci puneau.
Mânați, măi: – Hăi, Hăi!
A încărcat 12 care mocănești
şi 12 boierești
şi le-a dus la moară la Hârlău,
unde se macină încet și rău,
şi-a dat de-un morăraș
Cu chica toporaș:
– Măi morare, măi morare,
Hătu-ți mama cui te are,
Până mâine-dimineața
De nu-mi va fi făina rece ca gheața,
De mână te-oi apuca,
Peste moară te-oi arunca
şi guzganii te-or mânca.
A doua zi dimineața,
Făina era rece ca gheața.
Mânați, măi: – Hăi, Hăi!
Când vedea boii venind,
Carele scârțâind
şi flăcăii chiuind,
Lelea a alergat în cămară
şi-a găsit o sită rară,
A alergat din cămară-n casă
şi-a găsit o sită deasă.
A cernut un sac
şi-a făcut un colac,
un colac mare rotat
Pe piatra morii măsurat,
Cu zahăr zăhărit
Pentru noi, plugari, gătit.
Opriți, măi: – Aho, Aho!
Am mai ura, am mai ura,
Dar nu suntem de ici-colea,
Da suntem de la Mitoc,
unde-ngheață apa-n toc
şi găluștele la foc,
Iar motanul cotonog
Într-un fund de poloboc!
Am mai ura, am mai ura,
Dar nu suntem de ici-colea,
Da suntem de la Ciuca-Buca,
unde se face mămăliga cât nuca
şi-o păzesc 12 cu măciuca.
Când am dat să iau o fărâmitură,
Mi-a tras unul o despicătură,
De mi-au sărit toți dinții din gură!
– Aho, ho, hooo!!!

Aho, ho, hooo!
Seara lui Sfântu’ Vasile
Să vă fie, gospodari, de bine
şi nouă de folos,
Că suntem plugari de jos.
O-nsărat, o-nnourat,
noi, plugari, ne-am adunat
De prin dealuri, de prin văi – 
Tot plugari de alde noi.
şi ne-am luat cu ist clopoțel bălțat
Să stârnim câinii din sat,
C-așa-i de la Dumnezeu sfântu’ lăsat.
nu-i de la noi începutul
şi nici la noi nu-i sfârșitul,
Așa-i de când lumea și pământul.
Iar voi, plugărași fârtați,
Stați puțin și nu mânați,
În zăbrele vă răzămați,
Pistoalele vi le-ncărcați,
De opinci vă grijiți,
Harapnicele vi le pregătiți,
Ca să mergem la arat
La mărul rotat,
În dealul Coraliului
unde-i locul grâului.
La mărul rotat.
Iar sub măr cine-i culcat?
Îi Gruian și cu novac,
şi Gruian mereu spunea
Că-n ţarigrad ar pleca.
Iar novac îi răspundea:
Mai Gruiene, mai voinice,
Tu-n ţarigrad nu te duce,
Că cine-a ascultat de mine
Dumnezeu i-a dat mult bine…
…Da hodiniți, boieri mari, hodiniți,
Da de-afară nu gândiți
Că-s plugarii necăjiți!
şi plugarii cer mâncare,
Boii că ne țin parale.
Boii din prigol
I-am scos din ocol.
Ia mai roată, măi: Hăăi, hăăi!
La anul și la mulți ani!


