
Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Mă bucur că exiști și am cui adresa întrebarea care mă 

frământă în aceste zile: DE UNDE se trage tradiția de a vopsi 
ouă roșii de Paști? Ce semnificație au ele?

Antonela SORICI, elevă în clasa a IV-a „B”
or. Călărași, Școala primară

Să lăsăm Învierea să ne ridice deasupra singurătății, slăbiciunii și disperării 
către putere, frumusețe și fericire.

Floyd W. Tomkins (1850-1932), rector al Bisericii Sfintei Treimi, Philadelphia, S.U.A.

săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi

 

 
www.floriledalbe.md

Fondator: Ministerul  Educaţiei,  Culturii  şi  Cercetării

ORIZONT COGNITIV: De ce? De când? De unde?

DE UNDE se trage tradiția de a 
vopsi ouă roșii de Paști

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

în mână de partener, în timp 
ce rostește cunoscuta formu-
lă „Hristos a înviat!”, la care se 
răspunde „Adevărat a înviat!”. 

Țăranii noștri au obiceiul 
ca, în dimineața din dumini-
ca Paștelui, să-și spele fața cu 
apă nouă sau apă neîncepută, 
în care pun câțiva bănuți și 
un ou roșu, având credința că 
astfel vor fi tot anul frumoși 
și sănătoși ca un ou roșu, iar 
banii nu vor lipsi din chimir. 
După consumarea ouălor, co-
jile roșii sunt păstrate pentru 
a fi puse în brazde, la arat, cre-
zându-se astfel că pământul 
va da rod bun.

În tradiția populară de la 
noi, oul roșu de Paști ar avea 
puteri miraculoase, de vinde-
care, de îndepărtare a răului, 
fiind purtător de sănătate, 
frumusețe, vigoare și spor.

Pentru conformitate,
 Ion ANTON

Numerele  15-16  vor  apărea  pe  30  aprilie  a.c.
 în  ediție  cu  volum  dublu  (16 pagini)

abonarea — 2020

a dispărut, la români el a în-
florit, atingând culmile artei 
prin tehnica, simbolica moti-
velor și perfecțiunea realizării.

Folclorul conservă mai multe 
legende creștine, care explică 
de ce se înroșesc ouăle de Paști 
și de ce ele au devenit simbo-
lul sărbătorii Învierii Domnului. 
Una dintre legende relatează 
că Maica Domnului, care veni-
se să-si plângă fiul răstignit, a 
așezat coșul cu ouă lângă cruce 
și acestea s-au înroșit de la sân-
gele care picura din rănile lui 
Iisus. Domnul, văzând că ouă-
le s-au înroșit, a spus celor de 

față: „De acum înainte să faceți 
și voi ouă roșii și împestrițate 
întru aducere aminte de răstig-
nirea mea, după cum am făcut 
și eu astăzi”. Culoarea roșie cu 
care le vopsesc creștinii la Paști 
reprezintă, pe de o parte, focul, 
cu puterea lui purificatoare, 
dar și sângele lui Iisus care s-a 
scurs pe cruce pentru mântui-
rea lumii.

Ciocnitul ouălor semnifică 
sacrificiul divinității primordi-
ale și se face după reguli preci-
se: persoana mai în vârstă (de 
obicei, bărbatul) ciocnește ca-
pul oului de capul oului ținut 

SĂRBĂTORI  LUMINATE!

Toți copiii azi se-mbracă
Cu ce au ei mai frumos
Și părinților le cântă
„Învierea lui Cristos”.

Și la masă ciocnesc, astăzi,
Toți copiii cei cuminți,
Ouă roșii și pestrițe
Cu iubiții lor părinți.

Elena FARAGO

Acord  liric

În ziua de Paști

Dragi profesori, părinți și bunici!
La „Florile Dalbe" vă puteți abona oricând 

elevii, copiii sau nepoții
Rețineți, „Florile dalbe” înseamnă:
• Un colind pentru mintea și sufletul 

elevilor de la clasa a II-a până la clasa a 
XII-a, dar în special pentru cei din ciclul 
gimnazial;

• Un profesor subtil de educație civică 
și moral-creștină, de literatură, istorie, 
cultură, civilizație, filozofie, ecologie, 
artă plastică etc. — un supliment consi-
derabil la manualele școlare;

• Un prieten fidel care oferă copiilor și 
adolescenților cele mai potrivite sfaturi 
în cele mai delicate situații;

• Un organizator iscusit de concur-
suri, integrame și jocuri de per-
spicacitate, cu premii și cadouri 
de neuitat.

Condițiile de abonare le găsiți 
la orice oficiu poștal. Elevii din 
Chișinău pot perfecta abonamen-
te post-restant.

Relații la tel.: 022-23-37-78; 
022-23-41-95.

PREŢUL ABONAMENTULUI:
  1 lună – 32 lei, 3 luni – 96 lei, 6 luni – 192 lei
„Florile dalbe” apare săptămânal la tipar offset, COLOR.
Consultați Catalogul Poștei Moldovei, index PM21238

PARIS 2008
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“STEAUA CALITăŢII” Categoria  AUR

Într-adevăr, exact azi, în 
Joia Mare, toate gos-
podinele vor vopsi ouă. 

Nu doar roșii, ci și galbene, și 
verzi, și albastre, și pestrițe... 
Da, pestrițe, deoarece femeile 
care dispun de mai mult timp 
preferă să încondeieze ouă 
în diverse culori și ornamen-
te. Totuși, culoarea obișnuită 
este cea roșie. Simbolistica 
ouălor de Paști, dragă Antone-
la, trebuie căutată înainte de 
nașterea lui Hristos, în timpuri 
străvechi. Oul era dat în dar, fi-
ind considerat simbol al echi-
librului, creației, fecundității, 
simbol al vieții și al reînnoirii 
naturii, obiceiul vopsirii lui fi-
ind întâlnit la chinezi cu două 
mii de ani înainte de Hristos. 

Obiceiul colorării ouălor s-a 
transmis creștinilor și este 
practicat, mai ales, la popoa-
rele Europei și Asiei. Spre deo-
sebire de alte țări ale Europei, 
unde obiceiul s-a restrâns sau 
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EVENImENT

Soluții privind implementarea 
procesului educațional la distanță

Pasionată de ştiinţele exacte

Foto: Nicolae RăILEANU

Ferice de acel ce poartă 
Credință pentru neam și țară!...

Iuliu CÂRCHELAN

ACTUALITATE • RăBOj  INFORMATIv

Ora de                        literatură

„Cartea” sau școala „rară” 

meu, tu, Carte rară, – / Ferice de acel ce poartă/ 
Credință pentru neam și țară!...”.

Volumul selectiv de „Balade” (prezentare 
grafică inspirată de Ion Dogaru), adunat de Iu-
liu Cârchelan pe parcursul vieții pe încetul și 
consacrat amintirii părinților săi Sofia și Nico-
lae, constituie o salbă de mărgăritare, la care 
au lucrat direct și indirect istoria și „necuvân-
tul”, întreaga ființă a ethosului, a creației popu-
lare orale, clasice și moderne – coșbuciene și 
topârcenene etc., inspirându-l a căuta printre 
vestigiile neuitării dorul de tot ce-i peren și 
frumos, necesar și ideal pentru inimă și minte, 
pentru învățăminte. 

Toate piesele-balade înmănuncheate în flo-
rilegiul respectiv încoronează expres poezia  
creatorului inspirată de viață și de clipa trăi-
rii inedite („Noi trăim la noi,/ În ospeție” sau: 
„Anii trec, și în goana lor mare/ Măcinatu-l-au 

Ministrul Educației, Culturii și 
Cercetării, Igor ȘAROV, a par-
ticipat pe 7 aprilie la o ședință 
online cu Primarul General 
al mun. Chișinău, Ion Ceban, 
reprezentanții Băncii Mondia-
le, Programului Pestalozzi, So-
ros Moldova, UNICEF Moldo-
va, ITC, CIATCO, UNDP, UNFPA, 
GIZZ, EduTolk și UN Women 
etc. Principalul subiect abordat 
în cadrul discuțiilor a fost lan-
sarea unui proiect de realizare 
a conținuturilor educaționale 
video, care ar facilita activitatea 
cadrelor didactice în procesul 
de pregătire a copiilor și elevilor.

Ministrul Igor ȘAROV a men-
ționat că asigurarea accesului 
tuturor copiilor în cadrul pro-
cesului educațional la distanță 
reprezintă o prioritate a Minis-
terului Educației, Culturii și Cer-
cetării. „Acțiunile noastre tre-
buie să fie concentrate asupra 
implementării a trei elemente 
indispensabile acestui proces, 

și anume: conectarea la inter-
net, asigurarea cu echipamente 
a profesorilor și elevilor care nu 
dețin tehnică de calcul și forma-
rea cadrelor didactice privind 
utilizarea resurselor digitale. Pe 
această cale țin să mulțumesc 
donatorilor externi pentru su-
portul acordat,” a menționat 
ministrul.

Primăria mun. Chișinău a ela-
borat 100 de lecții, care, înce-
pând cu 15 aprilie, vor putea fi 
accesate pe o platformă online. 
În total, până la sfârșitul anului 
2020, urmează a fi înregistrate 
4800 de lecții, la diferite obiec-
te de studii, care vor fi stocate 
pe o platformă digitală (biblio-
tecă online).

În context, ministrul Igor 
ȘAROV a accentuat că eforturile 
trebuie conjugate, astfel încât 
să fie asigurată sustenabilitatea 
acestui proiect și extinderea lui 
la nivel național.

“Citiţi-le copiilor în fiecare zi” 
Începând cu anul 1967, în data 

de 2 aprilie, de ziua de naștere a 
marelui povestitor Hans Christi-
an Andersen, se sărbătorește Ziua 
Internațională a Cărții pentru Copii.

În acest context, ministrul 
Educației, Culturii și Cercetării, Igor 
ȘAROV, a venit cu un îndemn către 
părinți de a le citi copiilor în fiecare 
zi pentru a le dezvolta creativitatea 
și interesul față de lectură:

 - O carte bună citită la o vârstă 
fragedă poate reprezenta cea mai 
trainică temelie a personalității 
unui copil. De aceea, dragi părinți, 
în situația în care ne aflăm, misiu-
nea și responsabilitatea care v-au 
căzut pe umeri s-au dublat. Familiile au devenit mult mai aproape 
de tot ce înseamnă proces educațional. Vă îndemn să le cultivăm 
copiilor noștri dragostea de carte, de lectură, de tot ce este mai 
frumos în această lume.

Și Eugenia Bejan, directorul general al Bibliotecii Naționale pen-
tru Copii „Ion Creangă” și președintele Secției Naționale IBBY în 
Republica Moldova, a adresat un mesaj similar:  

- Această sărbătoare este un prilej în plus de a promova lectura 
și importanța cărților pentru copii. În acest an, cu siguranță, săr-
bătoarea are o semnificație și mai puternică. Cărțile, poveștile, ca 
niciodată, îi ajută pe copii, dar și pe cei adulți, să reziste în condițiile 
de izolare, să creadă în puterea binelui, să se apropie unii de alții, 
chiar dacă sunt la distanță. Îndemnăm părinții să le citească copiilor.

Eugenia Bejan a menționat că anual una din secțiile naționale 
ale Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) 
lansează un poster însoțit de un mesaj dedicat acestei zile. În 
anul curent, inițiativa este susținută de Secția Națională IBBY din 
Slovenia. Mesajul, al cărui autor  este scriitorul Peter Svetina, se 
intitulează „Foamea de cuvinte”. Ilustrația și design-ul posterului 
aparțin artistului plastic, ilustratorului Damijan Stepančič. 

Cu prilejul Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii, bibliotecarii 
și foarte mulți voluntari din diverse asociații le-au citit copiilor po-
vești prin intermediul Internetului, au lansat concursuri de lectură 
online.

Simbolică și arcadică, epico-lirică și filosofică, 
epopeică și baladică în mare, poezia practicată 
de șaizecistul Iuliu CÂRCHELAN (descendent 
din comuna cahuleană Alexandru Ioan Cuza), 
comprimată la maximum în sâmburele de foc 
al „necuvântului”, ni se prezintă din toate fețele 
clipei dinspre istoria dramei și dinspre drama 
istoriei pe mai departe. 

Intim legată de cer și glie, de duhul casei și de 
Bugeacul natal, creația autorului aduce aidoma 
cu freamătul „stejarului” ce înfruntă „furtuna 
de pe culme” la propriu și la figurat. De aici și 
oda profundă înălțată stejarului aduce un aer 
de baladă istorică, de ființă luptătoare nestră-
mutată, perenă, statornicită în timp și spațiu, 
alimentându-se din nesațul propriei demnități 
(„Țărâna-i mamă iubitoare,/ Ne vrea feciori la 
noi acasă,/ Și nu orfani în lumea mare,/ De care 
nimănui nu-i pasă!”).

Mai mult, mitizează măiestrit nu numai isto-
ria plaiului prin descrierea insolită a stejarului, 
pe care îl vede ca pe „o carte/ Deschisă către cer 
mereu”, dar totodată reînvie chipul drag al mai-
cii care-i povestea odată basme, și unul dintre 
care îi amintea de „Traian cel Mare/ Și Decebal 
cel de Temut...”. Întoarsă, deci, către geneza is-
torică, piesa „Stejarul” ne amintește de „Cartea 
Neamului” din care „mama ... îi citește” fiului  
file necunoscute din viața strămoșilor. De unde 
și binecuvântarea auctorială meditativ-lirică 
din final: „Fii lăudat în veci de soartă,/ Stejarul 

OLIMPICII   NOŞTRI

Patricia Moraru este elevă în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mihai  Sadovea-
nu” din mun. Hânceşti. Are o mare pasiune  pentru ştiinţele exacte – matemati-
că, biologie şi chimie. În sesiunea curentă a concursurilor raionale pe discipli-
ne, Patricia s-a clasat pe locul I atât la matematică, cât şi la biologie şi chimie. 

Şi în anul trecut de studii, 
Patricia a participat la olimpi-
adele raionale la matematică 
și științe, la prima disciplină 
ajungând în fruntea clasamen-
tului, iar la a doua – pe locul 
secund. Pentru performanțele 
realizate, Patricia s-a învred-
nicit de titlul „Promotor con-
secvent al imaginii raionului” 
în cadrul Galei Laureaților, 
ediția 2019.

Mai mult, adolescenta spu-
ne că și-ar dori să devină 
programator, la fel ca sora sa 
mai mare, Felicia, sau medic, 
ca mama și bunelul. „Încă nu 
m-am decis, dar mai am timp 
să mă gândesc la asta”, susține 
Patricia.

Pe lângă preocupările speci-
fice unui elev silitor și respon-
sabil, Patricia are o predilecție 
aparte pentru muzică. Ea a 
absolvit Şcoala de Arte „Ti-
motei Bătrânu” la clasa canto, 
iar acum studiază chitara. De 
asemenea, o altă mare pasiu-
ne a ei este lectura. 

„Îmi place foarte mult să 
citesc. Am o bibliotecă impu-
nătoare acasă, o parte fiind 
a părinților și surorii mele, 
iar celelalte le-am cumpărat 
chiar eu. Un rol semnificativ 
în cultivarea iubirii pentru 
lectură l-a jucat bunica mea, 
Zinaida, fostă profesoară de 
istorie, alături de care am pe-
trecut mult timp în copilărie. 
Ea m-a motivat să citesc de 
mică și, desigur, o influen-

ță a avut și sora mea, Felicia, 
o adevărată devoratoare de 
cărți”, povestește Patricia.

Dacă ne întoarcem la rezul-
tatele excelente din cadrul 
olimpiadelor școlare raionale, 
Patricia a mărturisit că a de-
pus multă muncă pe parcur-
sul anilor de studii, fiind de 
părere că nu poți avea rezul-
tate dacă te pregătești pentru 
concursuri doar cu o lună îna-
inte de desfășurarea acestora. 

― O importanță majoră a 
avut baza pusă anul trecut la 
olimpiada de științe, care în-
corporează în sine cunoștințe 
din toate aceste trei domenii, 
în mod special biologie și chi-
mie, pentru care m-am pregă-
tit temeinic, a adăugat eleva, 
care a reușit să reprezinte 
raionul la etapa republicană 

doar la matematică, olimpia-
dele la biologie și chimie fiind 
amânate pentru o perioadă 
nedeterminată din cauza si-
tuației legate de pandemia de 
coronavirus.

„Familia este cea care m-a 
susținut mereu și m-a încura-
jat să înregistrez performan-
țe, fapt pentru care îi mulțu-
mesc foarte mult. De mică, am 
auzit de la cei dragi că trebuie 
să fiu tare și să merg înainte, 
să depășesc obstacolele, ori-
cât de dificile ar fi. Eu merg 
prin viață ținând cont de 
aceste sfaturi”, spune Patricia, 
venind cu un îndemn pentru 
toți tinerii să persevereze în 
lucrurile frumoase. 

Renata CUPCEA

• Aspect de la ședința online
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Viață plină de sacrificii
STAI ÎN CASĂ!

Pentru a evita 
ORICE RISC...

Ora de                        literatură

a „baladelor” și-a credințelor vii…
ca pe un bob, – / Ci-ntr-o zi se trezește-n picioa-
re,/ Renăscând și uitând că e rob!” – „Străinul 
înstrăinat”).

La fel de profundă e și balada „Plânge-cântă-
un pui de cuc”... „La plecare,/ Fiecare/ Va lăsa/ 
O moștenire,/ Și doar Timpul/ Va dispune – / 
E un fir de praf / În zare / Sau un Cântec/ De 
Iubire...” zice locutorul liric al poemului. Însuși 
„plânsul-cântul puiului de cuc...” este unul 
neobișnuit („Plânge greu un pui de cuc./ Și nu 
plânge că e pui,/ Plânge că-i al nimănui,/ Și nu 
plânge că-i străin,/ Plânge că e singur spin./ Și 
nu plânge că e cuc,/ Plânge că și eu mă duc!...”). 
Identificarea cu pasărea, cu destinul ei este 
punctată sobru dinspre dramatic și tragic.

Oricum, atât modul de a fi și expresia culti-
vată a gândului, a ideației fac poezia lui lumi-
noasă („Nu poate fi nimic mai soare/ Decât un 
cânt de ciocârlie/ În zori, când ies plugari să 
are/ Și să arunce bobu-n glie.// Nu poate fi ni-
mic mai dulce/ Ca trilul tău în prag de noapte,/ 
Când vin plugarii să se culce,/ Cu gândul tot la 
libertate...”) și plină de rostul căutării de sine 
și de adevăr.

Celelalte poeme/balade („Fața Bugeacului 
meu” – cinstind „...pâinea rotundă și rumenă,/ 
Ca fața Bugeacului meu.// Ca mâinile tatei pe 
masă,/ Ca fața mamei frumoasă...”); „Casa pă-
rintească” („Pe prispa casei toarce mama,/ 
Nepoții îi zâmbesc din prag,/ Iar eu, copil, cu toți 
de-o seamă,/ Zeific chipul ei cel drag...”); „Mono-
logul tatălui întors de la război” („...Nu-mi recu-
nosc feciorul și nici el/ Nu mă cunoaște... Vrea 
să-și amintească/ De un cuvânt, vai, un cuvânt 
uitat/ Ori poate nerostit de el vreodată,/ Și cum 
aș vrea să-mi spună puiul – tată!”); „Firul de iar-

bă” („Rămâne iarba – freamăt viu – / Pe soare și 
pe vânt.../ Eu al pământului sunt fiu/ Și-al vieții 
legământ!...”); „Mama cu mulți copii” („Viața e 
un dar/ Pe care/ Doar atunci/ Îl meriți, poate,/ 
Când îl dăruiești/ La alții...”); „Dialog cu fratele 
plecat la bătălie” („Mi-e dor, desigur, cum să nu,/ 
Dar sunt în drum departe./ Eu n-am murit,/ Eu 
floare sunt/ Și filă sunt de carte.”); „Movilița” („...
De s-a-ntâmpla să treci într-o seară/ Pe lângă 
dâmbul temut,/ Stai și ascultă cum plânge pă-
durea/ Cu glas de copil de sub lut!...”); „Mânzul” 
(„Fugea, arzând, pământul/ Sub zboru-i aripat,/ 
Și Soarele cât colo/ Din șa s-a răsturnat!...// Căzu 
după perdeaua/ Pădurii foșnitoare,/ Când spre 
chindii și mânzul/ Stătuse de picioare...”) și de-
sigur „Grădina Domnului cel Sfânt...” („– Ia spu-
ne-mi, dragă, mă-adresai/ Eu florii, dacă crești/ 
Pe locul unde-acum răsai,/ Tu fericită ești?!” – 
„Oriunde-aș crește pe pământ,/ Împodobesc și 
eu/ Grădina Domnului cel Sfânt/ Și-i mulțumesc 
mereu!...”) zise floarea metamorfozată/perso-
nificată, care se identifică absolutamente dacă 
nu idealmente cu sosia meditativ-lirică a poe-
tului Iuliu Cârchelan, care vede în „floare” (alias 
în poezie) un „colț de paradis”. 

Alături de autorii cultivatori de balade (Gri-
gore Vieru, Dumitru Matcovschi, Mihail Ion 
Ciubotaru etc.), Iuliu Cârchelan întotdeauna 
are răbdarea de acasă de a fi el însuși – „demn 
și vertical, sobru și original, elegant și impor-
tant, plin de „așteptarea” unei alte „dimineți” 
care să-i spună pe nume și să-i ofere locul „ales 
de cuvinte”, de credința vie în ele, în „Grădina” 
poetică a „Domnului cel Sfânt”.

Tudor PALLADI

În carantină, deşi nu pot ieşi afară, 
am suficiente activităţi pe care le fac 
în casă. Ocupaţiile mele în această 
perioadă sunt lectura, lecţiile online, 
temele pentru acasă, jocurile pe calcu-
lator. Nu uit nici de sport, fac flotări, 
dar e adevărat că îmi este foarte dor să 
joc fotbal pe stadion. Petrec mult timp 
şi cu surioara mea, care s-a născut în 
această primăvară. O distrez, îi fac 
poze, îi dau şi mamei o mână de aju-
tor. Deşi pare distractiv să stai în casă, 
la un moment dat devine plictisitor. 
Îmi doresc să se termine carantina, să 
mă duc la şcoală, să îmi văd colegii şi 
profesorii, să mă plimb în parc cu prie-
tenii, să merg la cinema sau, de ce nu, 
cu părinţii la cumpărături. Chiar dacă 
vrem să ieşim afară, e mai bine să nu o 
facem, pentru a evita orice risc.

Paul ARŞER, elev în clasa a V-a ,,A" 
la Liceul  Teoretic ,,Gh. Asachi"

mun. Chişinău 

Când eram mică, mămica mi-a cumpă-
rat un set-jucarie cu diferite instrumen-
te necesare medicului pentru a examina 
un bolnav. Îmi plăcea să fiu „doctor”. 
Astăzi, profesia de medic a devenit cea 
mai necesară, căci în condițiile de epi-
demie, pandemie, speranța noastră de 
a supraviețui ține de încrederea că me-
dicul ne va ajuta, va face tot posibilul 
pentru a ne trata de coronavirus. 

Profesia de medic are o istorie mul-
timilenară. Astăzi el este 
aproape un savant cu vaste 
cunoștințe.

Verișoara mea, Larisa, a 
absolvit Universitatea de 
Stat de Medicină „Nicolae 
Testemițanu”. Nu e ușor să 
înveți acolo. Bunica Lari-
sei a fost medic. Verișioara 
mea a ales această profe-

sie, deși, când era mică, zicea că vrea 
să devină diplomat, ca tatăl ei. Totuși, 
când a crescut, a înțeles că, pentru ea, 
a fi medic e mai mult decât o profesie, 
e o pasiune.

Astăzi, ca niciodată, munca medicilor 
are nevoie de respect, deoarece ei sunt 
suprasolicitați. Ceea ce fac ei, zi de zi, e 
peste puterile lor, dar ei continuă să-și 
îndeplinească datoria.

Ziua de lucru a unui medic, până la 
pandemie, dura opt ore. Dar acum a 
ajuns la 12 ore și e extrem de grea. Noi 
vedem la televizor ce echipament de 
protecție trebuie să poarte lucrătorii 
medicali. Ochelarii și măștile le provoa-
că incomodități. Ei nu-și pot permite 
deseori să bea apă, să mănânce, căci 
pentru aceasta e nevoie de timp, de 
condiții speciale. Medicii întotdeauna 
au salvat vieți omenești, dar azi omeni-
rea s-a pomenit într-o situație catastro-

fală. Ei pot fi comparați cu ostașii care 
luptă pe linia întâi a frontului, riscând 
să se infecteze, să fie doborâți de obo-
seală. Ca să-i ajutăm, trebuie SĂ STĂM 
ACASĂ. Să respectăm toate indicațiile: 
să ne spălăm pe mâini cât mai des, să 
evităm ieșirile în locurile publice. Azi, 
toată lumea trebuie să-i susțină pe me-
dici moral și material. De sănătatea lor 
depinde viața populației. Cred că starea 
de urgență în care ne-am pomenit ne va 
schimba și ne va maturiza pe fiecare.

Anastasia PERETEATCU,
elevă în clasa a vI-a „B”

la Liceul Teoretic „Spiru Haret”
mun. Chișinău

P. S. Profesoara noastră la obiectul „Dezvoltarea personală”, dna Mihaela Slovi-
neanu, ne-a dat sarcina să scriem un eseu despre profesii. Eu am scris despre profe-
sia de medic, cu toate că în fișa propusă aceasta nu era indicată.Desen de Ana-Maria PÎRăU, elevă 

la şcoala de Arte Plastice, şoldănești

 Desen de Andrei GLIGOR, elev la şcoala de 
Arte Plastice, şoldănești

Desen de Cristina BOTEzATU, elevă 
la şcoala de Arte Plastice, Telenești 

DINTRE SUTE DE PROFESII

Lumina spiritului

• Sfânt. Asupra unui sfânt aureola sare ca o 
flacără asupra unei materii inflamabile. Şi aure-
ola îl consumă.

• Îţi iert pesimismul, într-un singur caz nu: 
când e vorba de viitorul neamului tău, căci a fi 
pesimist în ce priveşte viitorul neamului tău, în-
semnează-a fi trădător de neam….

• Unii sunt naivi tocmai prin faptul că iau toate 
lucrurile în serios.

• Grijile ne organizează timpul. Grijile ne des-
tramă timpul.

• De unde-şi are raiul lumina? Ştiu: îl luminează 
iadul cu flăcările lui!

MAxIME ŞI AfORISME 
de Lucian BLAGA
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Elisa FLORESCU

HRISTOS A ÎNVIAT!

– Alo, doctore, veniți ur-
gent! Paulică a înghițit un pix!

– Vin imediat, zice doctorul. 
Dar ce-ați făcut până acum?

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

*  *  *
Frații Georgică și Săndel 

s-au certat și o vreme nu și-au 
vorbit. Într-o seară, Georgi-
că îi lăsă un bilet pe masă lui 
Săndel: „Te rog, trezește-mă 
dimineață, la ora șapte.” Când 
se trezi Georgică, era deja ora 
nouă. Pe masă găsi biletul cu 
următorul cuprins: „Scoală-te, 
e ora șapte!” 

*  *  *
Elevul:
– Termometrul este o sticlu-

ță lungă în care se ține febra.
*  *  *

– Irinel, poți să-mi spui ceva 
despre poeții români din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea?

– Au murit cu toții, domnule 
profesor.

*  *  *
Robert a venit cu tatăl său 

la un concert al unui violon-
celist celebru. La un moment 
dat, plictisit, Robert îi șopteș-
te tatălui său:

– Tăticule, după ce domnul 
acela cu ferestrăul va termina 
de tăiat dulapul, vrei să mer-
gem la o înghețată?

*  *  *
Din marsupiu, un pui de 

cangur i se adresează unui pui 
de arici:

– Îmi pare rău, dar mama 
mea nu-mi dă voie să te chem 
să ne jucăm înăuntru. 

*  *  *
Un copil își întreabă tatăl:
– La ce vârstă te-ai căsăto-

rit, tăticule?
– La 25 de ani.
– Și mama?
– La 22 de ani.
– Înseamnă că mama s-a că-

sătorit cu trei ani mai înainte?

Glume

Coordonator de pagină: 
Lica MOvILă
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Găsește două ouă 
identice. Trimite răs-
punsul la redacție și 
participă la concur-
sul celor isteți.

POVESTEA  BUJORULUI

EŞTI ISTEŢ?

De Paști, mama și bunica coc pască, cozonaci, vopsesc 
ouă. Vino și tu la masa de sărbătoare cu o gustărică proprie. 
Acești iepurași veseli, care simbolizează Paștele,  pot fi pre-
parați cu ușurință din ouă fierte. Feliile de morcov tăiate în 
formă de urechi, 
cele de măsline 
(ochii) și de ardei 
roșu (gura) vor 
crea un portret 
simpatic. Iar fire-
le de mărar, pe 
post de mustăți, 
îl vor face pe ure-
cheat nu numai 
haios, ci și apeti-
sant. Poftă bună!

INELUş

Să învăţăm un cântec!

Un PAŞTE vesel

1. Steaua Învierii și a mângâierii
    Peste toată casa iarăși s-a-nălțat.
    Freamătă sămânța veche-a luminării,
    Murmură o lume: – Hristos a înviat!
2. Ouăle în floare, pască-n sărbătoare,
    Masa între neamuri iar s-a luminat.
    Freamătă spre ceruri orice lumânare, 
    Murmură o lume: – Hristos a înviat!
3. Pruncii ciocnesc ouăle roșii, încrestate 
    şi adună neamul nostru-mprăștiat,
    Să renască vrednic, precum peste toate,
    Fără de opreliști Hristos a înviat! 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Aşteptăm cu drag cea mai frumoasă şi mai luminoasă 

sărbătoare a creştinilor – cea a Sfintelor Paşti, care a 
însemnat Învierea Domnului. Noi, cei mici, vom ciocni, 
alături de părinţi şi rude, ouă roşii şi vom spune cu dragoste 
şi speranţă în ziua de mâine: „Hristos a înviat!” Vă felicit pe 
toţi cu prilejul acestei minunate sărbători, urându-vă pace în 
suflet şi multă fericire.

INELUŞ

Sfintele 
PAŞTI

Azi tot pământul cântă-n lung 
şi-n lat:

„E Paştele – Hristos a înviat!”
Vestesc şi clopotele ne-ncetat:
„Ding-dang, ding-dang – 

Hristos a înviat!”
Bunii creştini, cu sufletul curat,
Ouă ciocnesc: „Hristos a înviat!”
Şi bucuroşi, cu chipul luminat,
Răspund: „Adevărat a înviat!”

Era pe vremea când Domnul nostru Iisus 
Hristos, ajuns la Ierusalim, străbătea ulițele 
cetății împreună cu Apostolii Săi, iar de după 
ziduri fariseii îl urmăreau cu priviri dușmănoase, 
în timp ce de pe scările templelor cârtitorii îl 
amenințau. Numai copiii se țineau după El, 
ciripind ca un stol de păsărele.

Iisus părea gânditor. „Să nu-L tulburăm!" își 
ziceau Apostolii, nelăsând copiii să se apropie. 
Însă cei mici nu se îndepărtau. Deodată, 
Mântuitorul se așeză pe o piatră 
la umbra unui copac și le zise: 
„Lăsaţi copiii să vină la Mine!".

Atunci, ucenicii înțeleseră 
dorința Domnului și lăsară 
pe copiii care-și deschiseră 
drum printre Apostoli, aidoma 
unui pârâiaș zgomotos printre 
pietre, năvălind la Domnul 
Iisus. Unii Îi sărutau mâinile, 
alții Îi mângâiau cu mânuțele lor 
mici obrajii ca unui bunic, alții Îl 
rugau să le spună o poveste. Un 
zâmbet blând și bun se așternu 
pe chipul Mântuitorului, care se 
vedea copil la Nazaret, jucându-
se la soare,  sub privirea 
drăgălașă și duioasă a Maicii 
Lui, se vedea la Templu, îl vedea în gând pe Iosif...

Brusc, visarea Îi fu întreruptă de țipetele unui 
copilaș, care, în învălmășeală, căzuse, lovindu-
se cu capul de o lespede de piatră. Pe fruntea 
micuțului se prelingea o șuviță de sânge. Copiii 
se îmbulziră în jurul prietenului lor de joacă, iar 
ucenicii îl luară în brațe cu milă și dragoste. Mila 
lor îi bucură inima Mântuitorului, rana se închise 
ca și cum nici n-ar fi fost, iar fruntea copilului 
deveni senină. O spaimă frumoasă i se citea 
pe chip, dar încet, încet, privirea i se limpezi, 
iar ochii prinseră să strălucească de lumina 
credinței, a minunii și a bucuriei adevărului.

Dar și pe chipul celorlalți copii se zugrăvi aceeași 
spaimă frumoasă, când văzură că, la picioarele 

lor, din firele de țărână umezite de sângele 
nevinovat, prinse a se ivi un lujer firav. Și acesta 
prinse a undui în sclipiri de un verde tainic, abia 
ghicit, apoi, din ce în ce mai puternic, mai sănătos, 
hrănindu-se parcă nu din lumina soarelui, ci din 
cea nevăzută, pe care o răspândea Mântuitorul. 
Un murmur de uimire răzbătu de după zidurile 
unde se ascundeau cârtitorii Domnului, în clipa în 
care tulpina, cu multe ramuri și frunze de acum, 
ajunsă până la genunchii Mântuitorului, îmboboci 

dintr-o dată roșu rubiniu, 
nestemată, ce se desfăcu în 
cupa unei flori cu străluciri de 
mătase. Privirile celor din jur 
căutau când spre floare, când 
spre chipul Mântuitorului, și 
abia atunci floarea dădu la 
iveală din culcușul petalelor 
un miez ce pâlpâia ireal, 
acoperind cu lumina ei până 
și strălucirea aurului.

– Sufletul vostru, asemeni 
miezului acestei flori 
zămislite din voia Tatălui 
Ceresc, din sânge nevinovat 
și țărână, sufletul vostru, zic, 
de nu va fi la fel, nu veți intra 
în Împărăția Cerurilor, căci 

miezul ei, sufletul ei este curat și blând ca și cel 
de copil. Iar sufletele voastre, de nu vor fi la fel, 
închisă vă va fi Împărăția Cerurilor.

Apoi, aplecându-Se, Mântuitorul întinse blând 
mâna către floare, care începu să strălucească 
purpuriu, din ce în ce mai aprins și lumina ei se 
răspândi pe fețele copiilor parcă pusă de o mână 
nevăzută numai pe umerii obrajilor.

– Copiii aceștia sunt ca o primăvară, mai spuse 
Mântuitorul, și de-a pururi ei vor fi primăvara 
neamurilor din care se vor naște.

De atunci, în fiecare primăvară, așteptăm cu 
toții luminile acestea, pe care bujorul le aprinde 
când începe să înflorească.

Desen: Cristina  COvRIG

Arcadie SUCEVEANU

 Versuri: Iulian FILIP                             Muzica: Olga TRUDOv

fă-o cu mâna ta!
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Ce facem cu lumânarea de la Înviere?

Focul SFânt 
de la Ierusalim

METAnIE
Doamne, fă din suferință
Pod de aur, pod înalt,
şi din lacrimă, velință
Pentru-un pat adânc și cald.
Din lovirile nedrepte
Aur facă-se și vin.
Din înfrângeri, scări și trepte,
Din căderi, urcuș alpin.
Din veninul pus în cană
Fă miresme ce nu pier.
şi din fiecare rană,
o cădelniță spre cer;
şi din orișice dezastru
sau crepuscul stins în piept,
Doamne, fă lăstun albastru
și un zâmbet înțelept. Hristos a Înviat!

Sărbători creştine

25 martie/07 aprilie – Buna-Vestire
12 aprilie – Duminica Floriilor, Intrarea 

Domnului Iisus Hristos în Ierusalim
19 aprilie – Învierea Domnului (Sfintele Paşti)
23 aprilie/ 06 mai  – Sf. Mare Mucenic Gheorghe

 Icoana Învierii Domnului Iisus Hristos

Învierea - lumina bucuriei veșnice

O şansă să fim mai buni
Primăvara este anotimpul reînvierii, întreaga natură se trezeşte la viaţă. 

Oamenii ies în câmp la semănat. Plantele sunt şi ele bucuroase că pot înflori 
pentru a ne dărui mireasma lor. Dar cel mai mult îmi place primăvara, pentru 
că sărbătorim Învierea Domnului – Paştele, o zi sfântă pentru creştinii orto-
docşi. În ajun de Paşti se vopsesc ouă, se coc cozonaci şi păscuţă. Dimineaţa 
devreme mergem la biserică să sfinţim bucatele pregătite. Apoi, cu toată fa-
milia, ne aşezăm la masă şi servim din mâncarea sfinţită.

Sărbătoarea aceasta pentru mine nu este doar un răgaz de fericire, ci şi o 
şansă să fim mai buni, mai îngăduitori. Iisus Hristos a murit pe Cruce pentru 
noi, ispăşind păcatele noastre, şi a înviat, ridicând oamenii din veşnicul chin 
al iadului. Cu toşii vom avea sufletul mai plin de linişte, de căldură şi iubire 
la această sărbătoare minunată. Iată de ce primăvara toţi oameni sunt feri-
ciţi. Iubesc acest anotimp, pentru că acum coboară raiul pe pământ! 

Dionisie DEMENCIUC,, elev în clasa a VIII-a 
la Gimnaziul „Nicolae Dabija” 

s. Heciul Vechi, r-nul Sângerei

Lumânarea de la Înviere

Învierea Domnului reprezintă 
cel mai mare eveniment din is-
toria creștinătății, care a dat oa-
menilor posibilitatea Mântuirii 
și care stă la temelia credinței 
și a bisericii creștine. Numim 
această sărbătoare „Paști” după 
cuvântul grecesc care înseamnă 
„trecere”, fiindcă aceasta este 
ziua în care Dumnezeu a adus 
la început lumea, dintru nefiin-
ță întru ființă. 

Ziua Învierii semnifică trece-
rea de la moarte la viață, din ro-
bia păcatului în împărăția haru-
lui. Ca semn al bucuriei pascale 
și al credinței în învierea Dom-
nului, precum și al nădejdii în-
vierii noastre, creștinii se salută 
cu formula Hristos a Înviat!, la 
care se răspunde Adevărat a 
Înviat!

Călăuză ortodoxă

SPIRITUALITATEA  CREşTINă

Învierea Domnului Hristos 
este începutul învierii noastre, a tuturor

În noaptea de Sfintele Paști 
credincioșii vin la biserică, par-
ticipă la slujbă și iau Lumină. Lu-
mânarea pascală este simbolul 
Învierii, al biruinței vieții asupra 
morții. „Această lumânare arată 
că noi avem legătură cu Hristos 
cel Înviat. Plecăm cu lumânarea 
aprinsă acasă și ținem această 
lumânare de la Înviere pentru 

că este cea care ne-a adus cea 
mai Sfântă Lumină și o aprin-
dem în vreme de primejdie”. 

După slujba de Înviere, fieca-
re credincios se întoarce acasă, 
aducând Lumina Pascală celor 
dragi. Lumânarea este păstrată 
cu sfințenie tot anul. 

Î.P. Părinte Teodosie, 
Arhiepiscopul Tomisului

Sfânta Lumină de la Ierusalim – sau „Focul Sfânt”, 
cum i se mai spune – este poate cea mai mare dintre 
minunile creştine şi o perpetuă binecuvântare cerească 
a ortodoxiei. Creştinătatea nu cunoaşte un alt fapt mi-
nunat, care să se întâmple cu atâta regularitate, an de 
an, de două milenii încoace. 

Sfânta Lumină se pogoară numai la rugăciu-
nile Patriarhului ortodox, iar orice tentativă de 
aducere a ei prin slujitorii altor confesiuni creș-
tine s-a dovedit a fi până astăzi zadarnică. 

O frumoasă descriere a acestei minuni o 
avem chiar de la Patriarhul ortodox al Ierusa-
limului DIODORUS I, într-un interviu acordat în 
anul 1998 jurnalistului Niels Christian Hvidt: 

„Intru în mormânt și îngenunchez cu frică 
sfântă în fața locului unde a zăcut trupul lui Hris-
tos după moarte și unde a înviat. Rugăciunea în 
Sfântul Mormânt este pentru mine un moment 
foarte sfânt, într-un loc foarte sfânt. De aici a 
înviat cu slavă Domnul și de aici s-a răspândit 
Lumina în lume. Apostolul Ioan scrie în primul 
capitol al Evangheliei sale că Iisus este „Lumi-

Noaptea de Înviere la Catedrala Episcopală din  Ungheni

na lumii”. Îngenunchind în fața acestui loc unde 
El a înviat din morți, suntem aduși în imediata 
apropiere a slăvitei Sale Învieri. La Matei 28, 3 
se spune că, atunci când Domnul a înviat din 
morți, a venit un înger îmbrăcat într-o lumină 
înfricoșătoare. Cred că lumina care a învăluit 
îngerul, la Învierea Domnului, este aceeași cu 
lumina care apare miraculos în fiecare Sâmbătă 
de Paști. Hristos vrea să ne reamintească că În-
vierea Sa este o realitate, nu doar un mit...

Îmi găsesc drumul prin întuneric în camera 
interioară, unde cad în genunchi. Aici spun anu-
mite rugăciuni, care ne-au fost transmise de-a 
lungul secolelor, și după aceea aștept. Câteodată 

aștept câteva minute, dar în mod 
obișnuit minunea se întâmplă ime-
diat după ce am spus rugăciunile. 
Din mijlocul pietrei pe care a fost 
culcat Iisus se revarsă o lumină ne-
definită, în mod normal cu o tentă 
albăstruie, dar culoarea se poate 
schimba, luând mai multe nuan-
țe. Nu poate fi descrisă în cuvinte 
omenești. Lumina răsare din pia-
tră, ca și ceața care se ridică dea-
supra unui lac. Piatra pare a fi aco-
perită de un nor, dar este Lumină. 

Lumina se comportă diferit în 
fiecare an. Uneori acoperă toată 
piatra, alteori luminează tot Mor-
mântul, așa încât oamenii de afară 
văd Mormântul plin de lumină. Lu-
mina nu arde. Niciodată nu mi-am 
ars barba în toți cei 16 ani de când 
sunt Patriarh al Ierusalimului și am 

primit Focul Sfânt. Lumina are altă consistență, 
diferită de lumina focului care arde în candelă. La 
un moment dat, Lumina se înalță și formează o 
coloană în care focul este de natură diferită, așa 
că pot aprinde lumânările mele de la ea...”.

În continuare patriarhul ortodox împarte Fo-
cul haric credincioșilor din cele 2 legături de lu-
mânări, a câte 33 în fiecare (anii de viață ai lui 
Hristos). Biserica se umple de foc și strigăte de 
bucurie. 

- Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Teodor PELIN, protopop al bisericilor din 

raioanele Criuleni și Dubăsari
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Poezii  adolescentine

Kilogramele în plus - spaima adolescentelor

Despre  DrAGOSTE  şi 
(viitorii) tocilari  ai  Internetului Despre Contracepție

Nr. 4 (103)

Strict  confidenţial

Importanţa vieţii sexuale diferă de la o vârstă la 
alta. Ea reprezintă o experienţă aparte legată de 
sentimente, emoţii, plăceri, dar şi de nesiguranţă 
sau chiar neplăceri. Sfatul nostru e să nu vă grăbiți 
să gustați din acest fruct interzis adolescenților. 
Totuși, dacă ați fost ispitiți să încercați, vă oferim 
câteva sfaturi.

Este clar… fetele sunt extrem de 
preocupate de greutatea lor, vor 
să se încadreze în anumite stan-
darde și fac eforturi considerabile 
pentru asta. Recurg la tot felul de 
diete, care pot fi asociate și pro-
blemelor de sănătate. Nu este un 
lucru rău că sunteți preocupate 
de greutatea voastră, dar este 
important să știți că exagerarea 
poate avea efecte nocive, gene-
rând, în anumite cazuri, anorexia, care reprezintă 
abținerea de la mâncare, ca urmare a unei imagini 
corporale deformate a persoanei. Anorexia dese-
ori e cauza depresiei și anxietății.

Este important să urmați un regim alimentar să-
nătos. Pentru a avea un corp sănătos, trebuie să 
alegeți produse pentru o alimentație echilibrată 
în proteine, grăsimi și glucide, acestea având un 
rol bine definit. Luați-vă proteinele din carne, ouă Coordonator de pagină: Octombrina ONOFREI

La marginea cerului
Octombrina COVRIG

Expres-test:
- Comunici cu prietenii și cu-

noscuții tăi pe Facebook, Twit-
ter sau Instagram?

- Publici deseori fotografii 
personale?

- Răspunzi la întrebările 
unor persoane necunoscute?

- Ai încredere în informația 
de pe Internet?

- Vizitezi, din când în când, 
paginile pentru „adulți” sau 
anunțurile de reclamă plasate 
pe întregul ecran?

Dacă, cel puțin, unul dintre 
răspunsurile tale este „Da”, în-
seamnă că acest articol îți este 
adresat și ție.

Cu toții, într-o măsură mai 
mică sau mai mare, avem ne-
voie de comunicare. Iar apari-
ția Internetului a reprezentat 
o adevărată revoluție a mijloa-
celor de comunicare. Acum nu 
mai contează distanțele care se-
pară oamenii și nici timpul, ne-
cesar altădată, pentru ca un plic 
să ajungă la destinatar. Poșta 
electronică, chat-ul, mesageria 
on-line ne permit să discutăm 
în regim de timp real, să împăr-
tășim idei care merită atenție, 
să ne exprimăm sentimentele și 
să obținem practic instantaneu 
reacția interlocutorului.

S-ar părea că avantajele rețe-
lei Internet în ceea ce privește 

căutarea informației sunt evi-
dente: ești față în față cu moni-
torul și ceea ce nu poți întreba 
de părinți, profesori, medici 
sau semeni, din cauză că te sfi-
ești, poți afla fără obstacole aici.

Totuși există un dar! S-ar 
putea să ai dreptate, atunci 
când bănuiești că nu este ca-
zul să ai încredere totală în 
informațiile pe care le oferă 
Internetul, atunci când cauți 
răspunsuri la întrebările care 
te frământă! Este bine să reții 
câteva lucruri esențiale des-
pre asta. În rețeaua Internet 
există multe site-uri care:

* Conțin informații incorec-
te, fapte care nu sunt verifica-
te și multe mituri;

* Oferă sfaturi care ar putea 
dăuna sănătății tale;

* Prezintă materialele într-un 
mod inadecvat, incorect, utili-
zează un limbaj licențios sau 
imagini pornografice (ai un pic 
de respect pentru propria per-
soană!);

* Urmăresc să obțină cu ori-
ce preț implicarea adolescen-
ților în relații sexuale interzi-
se cu persoanele adulte. Şi aici 
deja nu este de glumit.

De aceea, înainte de a înce-
pe navigarea pe Internet în 
căutarea unor sfaturi utile și 
importante, ține cont de riscu-
rile, capcanele și pericolele pe 
care le ascund rețelele și care 
pot face rău unui adolescent.

Andrei MOVILĂ, 
elev în clasa a IX-a

or. Cahul

Din poşta ediţiei

și legume. Grăsimile, denumite și 
lipide, le puteți găsi în alimente 
care conțin ulei de măsline, din 
uleiul de pește, din alune, nuci. 
Referitor la glucide nu vă dau su-
gestii… cred că vă pricepeți foar-
te bine.

Puteți să aveți grijă de memo-
ria voastră, sunt convinsă că vă 
pasă de ea, consumând alimen-
te care conțin fier (legume verzi 

ca spanacul, rădăcinoase, fasole, nuci, produse 
cerealiere fortifiante, dar și carne de pui). Surse-
le de potasiu sunt și ele bune pentru memorie: 
peștele, carnea de pui, fructe precum bananele, 
caisele, prunele uscate și legume ca roșii, cartofi.

Și nu uitați de mișcare - 30 minute de plimbări 
pe lângă casă, zilnic, pot face minuni!

La treabă!!! Știu că vă doriți o minte sănătoa-
să într-un corp sănătos și frumos!

Adolescenţa este perioada în care avem foarte multe idealuri, modele care ne orien-
tează comportamentul şi ne determină să adoptăm un anumit stil de viaţă, mai mult 
sau mai puţin benefic. Aceasta pentru că acum se conturează mai bine identitatea 
de sine a adolescentului, care caută, cercetează, este mereu altul, pentru că se caută 
pe sine, încercând anumite comportamente, care îi satisfac curiozitatea. Relaţia cu 
ceilalți, acceptarea grupului este determinantă pentru evoluţia lui. Este foarte impor-
tant mediul în conturarea unei personalităţi active, creatoare, armonioase, dar nu 
poate fi neglijată nici educaţia.

La marginea cerului mereu e lumină,
E-acel început și sfârșit,
şi chiar nici luna nopții, senină,
De ea n-a scăpat, n-a fugit.
La marginea cerului mereu e tăcere,
Pe-acolo nici norii nu zbor.
şi-a vântului lină, plăcută adiere –
Acolo-i trecut-viitor.
La marginea cerului mereu e speranță
şi-o floare de crin a-nflorit,
şi poate aici e acea siguranță
Că dragostea nu a murit...

În general, adolescenții pot 
să utilizeze orice metodă de 
contracepție. Vârsta lor nu 
constituie un motiv medical de 
a o refuza. Dar, luând în consi-
derație riscurile mai mari de a 
se infecta cu ITS, inclusiv HIV, 
metoda de preferință pentru 
ei rămâne prezervativul uti-
lizat corect la fiecare contact 
sexual, în unele cazuri împre-
ună cu pastilele contraceptive 
(metoda dublă de protecție).

Ca să prevină o sarcină, ado-
lescenții trebuie să țină minte 
următoarele lucruri:

– Să se abțină de la relații se-
xuale, dacă nu-s siguri că sunt 
pregătiți suficient pentru a-și 
asuma responsabilitatea pen-
tru consecințele unei relații 
sexuale (abstinență).

– Dacă, totuși, au început re-
lațiile sexuale – trebuie folosit 

prezervativul (care protejează 
atât de sarcină, cât și de infec-
țiile sexual transmisibile) la 
fiecare contact sexual (pre-
zervativele se distribuie gratis 
în Centrele de Sănătate Priete-
noase Tinerilor și Cabinetele 
Sănătății Reproducerii).

Prevenirea sarcinii la ado-
lescenți este responsabili-
tatea, în egală măsură atât a 
tânărului, cât și a tinerei în 
cadrul unei relații.

Atunci când o fată sau un 
băiat nu găsește răspunsuri la 
niște întrebări sau se confrun-
tă cu probleme ce țin de la să-
nătatea sexual-reproductivă, 
poate să apeleze pentru un 
sfat la un specialist cu pregă-
tire în domeniu, așa cum ar fi 
cei de la Centrele de Sănătate 
Prietenoase Tinerilor (medici, 
psihologi etc.), în orice Centru 
al Medicilor de Familie.
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De ce OUă rOŞII?

Coordonator de pagină: Eudochia vERDEş

O  TrADIţIE  STrăVEcHE

DATINA STRÃBUNÃ
Ediţie de etnografie şi folclor            Nr. 4 (54)

DIN PARTEA REDACŢIEI: Primăvara curentă, în legătură cu situația excepțională, 
transferați atelierele de încondeiere a ouălor acasă, în familie. Preluați de la mămici și bunicuțe 
tehnicile folosite de ele și încercați-vă și voi dibăcia. Scrieți-ne despre această experiență, trimiteți 
și fotografii pe care le vom publica în edițiile viitoare, iar autorii vor câștiga premii. Așteptăm! 

Credințe și obiceiuri 
de Paşti

Atelier de încondeiere a ouălor la Muzeul Național de 
Etnografie și Istorie Naturală

Învierea Domnului este în-
soțită de rituri având în epi-
centru oul pascal, care este 
un simbol al acestei sărbători 
creștine. Perioada vopsirii și 
încondeierii (pictării cu ceară) 
a ouălor pascale este o perioa-
dă specială care coincide cu în-
verzirea și înflorirea vegetației, 
începerea unui nou ciclu al vie-
ții animalelor. În acest context, 
oul, conform reprezentărilor 
despre lume a societății tradi-
ționale, are semnificații cos-
mogonice. 

Renumitul sculptor român 
Constantin Brâncuși susținea 
că oul stă la începutul uni-
versului. Descifrând arta în-

condeierii, nu putem să nu-i 
dăm dreptate. A picta ouă cu 
condeiul înmuiat în ceară este 
destul de dificil, dar și enorm 
de captivant pentru omul care 
nu-și poate închipui existența 
în afara sacrului. Cu răbdare 
și meticulozitate, pe suprafața 
imaculată a cojii de ou sunt im-
primate motive de mare pro-
funzime semantică, esențiale 
pentru buna existență a lumii. 

Ce pictăm pe oul de Paști? 
Definitorii pentru această artă 
sunt motivele geometrice, 
de o vechime imemorabilă, 
având codificate sensuri ce țin 
de eternitate. Dar sunt destul 
de răspândite și cele vegetale: 
trifoiul, brăduţul, pomul, floa-

rea, frunza; zoomorfe: coar-
nele berbecului, peștele, racul, 
raţa, cocoșul, creasta cucoșu-
lui, laba gâștei, șarpele; sche-
omorfe: fierul plugului, roata 
carului, crucea, calea rătăcită;   
cosmomorfe: luna, soarele, 
steaua, calea rătăcită, cele cu 
motive religioase: brâul popii, 

candela, crucea Paștilor, cru-
cea pământului etc. 

Interpretând aceste sim-
boluri, putem generaliza că 
pe  suprafața unui ou încape 
întreg universul. Astfel încât 
încondeietorii din Lalova (Re-
zina), cei din Trebujeni (Orhei), 
Domulgeni (Florești), Larga 
(Briceni), inclusiv cei din Chiși-
nău și de oriunde s-a mai păs-

trat această artă, atunci când 
imprimă imaginile respective 
pe coaja de ou, participă pe 
plan cosmogonic la renaștere, 
perpetuarea vieții și la triumful 
ei asupra morții. 

Ouăle încondeiate fac parte 
din patrimoniul multor muzee 
din republică și sunt purtătoa-
re de valoare artistică, cultu-
rală și religioasă. La Muzeul  
Național de Etnografie și Isto-
rie Naturală puteți vedea ouă 
încondeiate acum mai bine de 
100 de ani în județele Hotin, 
Orhei și Chișinău. În fiece pri-
măvară, în apropierea Paște-
lui, la muzeu vin elevi, liceeni 
și studenți ca să învețe încon-
deierea ouălor în cadrul unui 
atelier de creație. Tinerii tind 
să preia vechea tradiție de la 
generațiile care au perpetuat 
prin milenii această artă pe cât 
de captivantă, pe atât de ex-
presivă. 

varvara BUzILă, 
doctor în filologie, 

secretar științific 
al Muzeului Național 

de Etnografie
 și Istorie Naturală

mun. Chișinău

De ce se stropesc fetele de Paşti?
Tradiția spune că, în a doua zi de 

Paști, fetele trebuie udate cu apă 
de izvor neîncepută, că să fie fru-
moase și să miroase tot anul ca flo-
rile de primăvară. Însă, fetele sunt 
stropite și cu parfum. Acest obicei 
este practicat în Bucovina, în unele 
regiuni din România, dar și în alte 
țări.

Băieții se adună în grupuri și 
merg pe la casele în care sunt fete. 
Stropindu-le, rostesc invocarea: 

Am auzit că aveți un trandafir frumos 
şi am venit să-l udăm, 
Ca să crească, să înflorească 
şi mulți ani să trăiască!
„Udătorii” își colindă astfel rudele sau fetele pe 

care le simpatizează și se străduiesc să le impresi-
oneze. Acestea își așteaptă musafirii cu ouă roșii, 
cozonac, prăjituri. Obiceiul udatului este amuzant 

și se încheie cu o petrecere la ca-
sele fetelor cu mulți admiratori.

Semnificația obiceiului
Conform unei legende,  într-o 

zi, o fată creștină mergea la târg 
să vândă ouă. Pe drum s-a întâl-
nit cu o fată păgână, care dorea 
să le cumpere. Din vorbă în vor-
bă, fata creștină i-a explicat ce-
leilalte despre credința în Dum-
nezeu, despre binele creștin și a 
îndemnat-o să se creștineze.

„Atunci voi crede, când ouăle albe pe care mi 
le-ai vândut se vor face roșii”, i-a replicat cea-
laltă. Minunea s-a înfăptuit și cele două fete au 
leșinat de emoție. Niște trecători le-au văzut și 
le-au stropit cu apă. De la această legendă ar fi 
rămas obiceiul udatului, de Paști.

• Duminica Floriilor păstrează obiceiul de a se sfinţi, la 
biserică, ramuri de salcie, care le simbolizează pe cele de 
finic, cu care mulţimea l-a întâmpinat pe Hristos. O legen-
dă spune că salcia a fost aleasă şi binecuvântată, pentru 
că şi-a plecat crengile, oferindu-i o ramură Maicii Dom-
nului, care mergea spre Golgota şi voia să-i ducă Fiului Ei 
răstignit o cunună fără de spini. 

• Se crede că ouăle vopsite în Joia Mare nu se strică 
tot anul. Mai demult, ouăle se vopseau cu coji de ceapă, cu 
sunătoare (pojarniţă), cu coajă de crin roşu sau cu flori de 
tei; luciul li se dădea ştergându-le, după ce s-au fiert, cu 
slănină sau cu untură.

• În Vinerea Patimilor (Vinerea Mare) se oficiază denia 
Prohodului Domnului. In mijlocul bisericii se scoate Sfântul 
Epitaf, care-l închipuie mort pe Mântuitorul, înconjurat de 
Apostoli şi Maica Domnului, pe sub care toată lumea trece, 
până în după-amiaza zilei de sâmbătă. Se spune ca pe cei 
ce trec de trei ori pe sub Sfântul Aer nu-i doare capul, 
mijlocul şi şalele în cursul anului, iar dacă îşi şterg ochii cu 
marginea epitafului nu vor suferi de dureri de ochi. 

• În popor se crede că, dacă plouă în Vinerea Mare, vom 
avea un an mănos. Unii se scufundă în apa rece de trei ori 
pentru a fi sănătoşi tot anul. Femeile afumă casa cu tămâ-
ie, înconjurând-o de trei ori, în zorii acestei zile, pentru 
ca gângăniile şi dihăniile să nu se apropie de casă şi de 
pomi. Copiii adună flori de pe câmp şi le duc la biserică.

• Înainte de a face pasca, femeile „se grijesc, se spală 
pe cap, se piaptănă, îmbracă  straie curate, fac rugăciuni 
ţi apoi se apucă de plămădit”. Când bagă pasca în cuptor, 
fac semnul crucii cu lopata sus, pe tuspatru pereţi şi apoi 
la gura cuptorului, zicând: „Cruce-n casă, / Cruce-n masă, / 
Cruce-n tuspatru / cornuri de casă”.

Duminica Floriilor în Bucovina

Ouăle de Paști reprezintă o 
tradiție pe care o urmăm în 
perioada sărbătorilor  pasca-
le. Legendele creștine leagă 
simbolul ouălor roșii de pa-
timile lui Iisus. Se spune că, 
atunci când Iisus a fost bătut 
cu pietre, acestea, atingându-l, 
s-au transformat în ouă roșii.

Una din cele mai vechi măr-
turii privind ouăle colorate la 
români aparține secretaru-
lui florentin al lui Constantin 
Brâncoveanu, Antonio Maria 
del Chiaro, care, pe la 1700, 
se minuna de culoarea aurie 
a ouălor vopsite de la curtea 
domnitorului muntean. 

Culorile folosite corespund 
unei anumite simbolistici: 

• Roșu = sânge, soare, foc, 
dragoste și bucurie de viață.

• Negru = absolutism, sta-
tornicie, eternitate.

• Galben = lumină, tinerețe, 
fericire, recoltă, ospitalitate.

• Verde = reînnoirea na-
turii, prospețime, rodnicie, 
speranță.

• albastru = cer, sănătate, 
vitalitate.

• Violet = stăpânire de sine, 
răbdare, încrederea în drepta-
te.
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Festivalul de 
karate-do feminin

Coordonator de pagină:  Renata CUPCEA

Un imn pentru o școală de box

cAMPIOnI nAţIOnALI la tenis de masă

Citius,
altius, 

fortius! Nr. 4 (72)

Ediție de sport Recent, Federația Națională de Karate-do din Republi-
ca Moldova, în parteneriat cu Comitetul Național Olim-
pic și Sportiv și cu suportul UN Women, a organizat Fes-
tivalul feminin de karate-do. Scopul acestuia a fost  de a 
promova luptele marțiale în rândul fetelor.

Speranţe  sportive

Performanţe

Școala specializată de box din Grimăncăuți (Briceni), unde au fost educați o 
pleiadă impunătoare de performeri, va avea în anul curent imnul ei.

Camelia Merenco și Cezar Cozmolici, ambii din Chișinău, au devenit 
campioni naționali la tenis de masă printre cadeți.

Imnul a fost intonat, în pre-
mieră, la ediția a XXII-a a Tur-
neului internațional „Pavel 
Lușcevschi”, rezervat seniori-
lor și juniorilor, desfășurat re-
cent într-o formulă de probă cu 
participarea fanfarei Inspecto-
ratului General al Poliției de 
Frontieră, corului din sat, a di-
rectorului casei de cultură din 
localitate, Valeriu Bandalac, 
și autorului Valeriu Arvun, pe-
dagog la Liceul Teoretic „Dante 
Alighieri” din capitală.

„Este o premieră și pentru 
mine. Am activat mulți ani la 
Briceni, îl cunosc personal pe 
dl Petru Caduc, care m-a rugat 
să creez imnul. L-am compus, 
am scris textul, l-am prezentat 
unor specialiști în materie, am 
făcut rectificările și cred că poa-
te fi acceptat”, a declarat după 
încheierea turneului Valeriu 
Arvun. „Personal mi-a plăcut. 
Publicul a rămas, de asemenea, 
impresionat”, a spus Antreno-
rul Emerit Petru Caduc.

La turneu au luat parte bo-
xeri din Polonia, Lituania, 
Ucraina, România și Republi-
ca Moldova. În majoritatea 
categoriilor de greutate au în-
vins reprezentanții gazdelor.

„Nu contează cine a învins. 
Este important că sporti-
vii au acumulat experiență 
competițională pentru a evo-
lua cu succes la concursuri și 
mai valoroase”, a mai spus Pe-
tru Caduc.

La Şcoala din Grimăncăuți 
au fost educați medaliații 
olimpici Vitalie Grușac și 
Veaceslav Gojan, premianții 
Campionatelor Europene 
Victor Cotiujanschi, Dumi-
tru Galagoț, Vasile Belous, 
vicecampionul mondial uni-
versitar Mihail Muntean, 
medaliatul Campionatului 
Mondial Universitar Andrei 
Zatușevschi. 

Competiția s-a desfășurat, 
în premieră, în satul Avdarma 
(Comrat) în două săli de sport, 
unde au fost instalate 11 mese 
de joc. Aceasta a reunit circa o 
sută de participanți. 70 dintre ei 
au concurat în turneul masculin. 
Campionul Cezar Cozmolici a fost 
urmat în clasament de Daniel 
Coșcodan (Călărași), pe care l-a 
învins în finală cu scorul 3-1. Pe 
locul trei s-a situat David Cozma 
(Comrat), care în partida pentru 
locul trei l-a întrecut (3-0) pe Ale-
xandru Carabaș din Ungheni.

În concursul feminin au 
participat 32 de jucătoare. 
Câștigătoarea acestuia, Came-
lia Merenco, a învins-o în finală 
cu scorul 3-0 pe Valeria Vieru 
(Bălți). Locul trei i-a revenit Vic-
toriei Lemnaru din Cahul, care 
a devansat-o în ultimul meci 
disputat cu scorul 3-1 pe Vale-
ria Cravcenco (Chișinău). Ca-
melia Merenco a devenit cam-
pioană al doilea an consecutiv. 
Cezar Cozmolici s-a clasat pe 
locul întâi în premieră. La buna 
desfășurare a campionatului a 
contribuit primăria din Avdar-
ma și clubul sportiv din sat, AN-
TARES.  

„Este important ca fetele și 
băieții să decidă singuri de ce 
au nevoie pentru o viață ferici-
tă în care drepturile omului să 
fie respectate. În acest context, 
nu este bine să facem diferență 
între sporturile pe care ar trebui 
să le practice o fată sau un băiat 
și acele pe care nu le pot practi-
ca”, menționează Nighina Azizov, 
coordonatoare de programe în 
domeniul eliminării violenței 
împotriva fetelor și femeilor UN 
Women.

Sportul nu poate fi divizat 
pe genuri, întrucât mai mult 
contează pregătirea fizică și 
emoțională a fiecărui sportiv 
decât apartenența la sex. Sco-
pul acestui eveniment este de 
a promova sportul, inclusiv în 
rândul fetelor, și este important 
să arătăm că fetele au aceleași 
posibilități, aceleași capacități 
de a practica orice tip de sport.

Astfel prezentăm modele po-
zitive prin care putem sparge 
stereotipurile precum că doar 
băieții fac sport. De fapt, toți au 
dreptul să se ocupe de ceea ce 
le place și să fie liberi în acest 
sens.

„Întotdeauna au existat ste-
reotipuri și critici, și «sfaturi» 
din partea familiei și prieteni-
lor și asta m-a făcut să fiu puțin 
izolată de societatea în care am 
crescut. Zi de zi, poți să auzi co-
mentarii de genul: acesta e un 
sport masculin, de ce l-ai ales? 
Este un obstacol mai mult ba-
zat pe atitudinea oamenilor din 
jur”, susține Ana-Maria Stratu, 

arbitru karate, organizatoarea 
festivalului.

În cadrul Festivalului a fost or-
ganizat un master class la care 
au participat atât fetele care 
sunt interesate să descopere 
avantajele acestui sport, cât și 
cele care deja îl practică. Fetele 
au avut ocazia să se antreneze 
alături de sportivele medaliate 
la nivel mondial și european.

„Am învățat puțină japoneză, 
niște mișcări noi de karate, am 
învățat cum să lupt. Am ales 
acest sport, pentru că mă face 
puternică și îmi inspiră încre-
dere în forțele mele” , spune  
Mădălina Rusu, sportivă înce-
pătoare.

„Evenimentul mi-a lăsat im-
presii bune. Am ales sportul 
karate-do, deoarece îmi este 
aproape și mă ajută să duc un 
mod de viață sănătos. Karate 
nu înseamnă violență, karate 
înseamnă respect unul față de 
altul, siguranță în stradă sau la 
școală”,  e  de părere Valeria Fi-
naru, luptătoare.

Stilul de viață al unui sportiv 
de karate nu este deloc ușor. 
Odată ce copilul face această 
alegere, părinții urmează să-l 
încurajeze și să-l motiveze pen-
tru performanțe viitoare.

Festivalul feminin de karate-
do a fost o modalitate de a con-
vinge fetele că au șanse egale să 
reușească în artele marțiale și 
în orice alt tip de sport pe care 
îl aleg.

Sursa: diez.md

Știați că...
... prima ediție a jocurilor olimpice moderne a avut loc in 

Grecia la Atena în anul 1896? Atunci au participat 311 bărbați, 
dar nicio femeie.

... timp de mulți ani, Olimpiada a constat doar dintr-o sin-
gură cursă, un sprint de 192 de metri (lungimea de stadion), 
denumit „arena”?

… Andrei Carpenco este primul alpinist din Republica Mol-
dova care, la 20 mai 2009, a arborat Drapelul de Stat al Repu-
blicii Moldova pe muntele Everest, cel mai înalt vârf montan 
de pe Pământ, cu o altitudine de 8848 m? Astfel, Republica 
Moldova a devenit a 42-a țară care a realizat această perfor-
manță.

... fotbalul este cel mai îndrăgit si vizionat sport din întreaga 
lume?

... Ferenc Szisz din România a fost câștigătorul primei ediții 
de Formula 1, desfășurată în Franța în anul 1906? Ferenc 
Szisz a condus atunci o mașină Renault.
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Iepurașul – 
simbol pascal

Nr. 4 (278)

Aruncarea vaselor de lut în Grecia

Coordonator de pagină:  Mariana GABURă

Cea mai importantă sărbătoare religioasă a creştinilor 
marchează miracolul Învierii Domnului. Cu toate aces-
tea, un personaj extrem de îndrăgit al Paştilor provine 
din tradiţiile păgâne: iepuraşul. Cum a ajuns el un simbol 
al sărbătorii creştine?
Iepuraşul de Paşti este emblemă a fertilităţii, asociat 

cu apariţia lui Iisus după Înviere. Deoarece iepurii se 
înmulţesc repede, ei au fost consideraţi un simbol al 
renaşterii şi începutului unui nou ciclu de viaţă. Curios 
lucru, dar, iniţial, în diferite ţinuturi, era vorba de 
alte animale: de exemplu, în Hesse darurile le aducea 
vulpea, iar în Bavaria - cucul.
Prima menţiune a animăluţului ca simbol pascal apare 

în Germania, în secolul al XVI-lea. De atunci a devenit 
populară  tradiţia de a găti biscuiţi şi dulciuri în formă 
de iepure. Mai mult chiar, în SUA şi Marea Britanie, 
acesta e la fel de popular ca Moş Crăciun. 

Iepuraşul vesel le aduce copiilor ouă colorate şi le 
ascunde printre plantele din grădină. Reuşesc să le gă-
sească doar norocoşii care s-au comportat bine pe tot 
parcursul anului. De aceea căutarea ouălor este orga-
nizată în mod tradiţional, atât acasă, cât şi în stradă.
Iepurele a fost considerat animalul sacru al zeiţei 

germane Eostre, de la al cărei nume provine cuvân-
tul „Paşte” atât în engleză (Easter), cât şi în germană 
(Ostern).  
Pentru prima dată, această tradiţie e descrisă în tra-

tatul botanistului şi fizicianului german George Frank 
von Frankenau „De ovis paschalibus”, publicat în 1682.  
În timp, pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, iepuraşul 

de Paşti  a devenit un erou al folclorului modern, 
care aduce ouă colorate (acum, aproape întotdeauna o 
imitaţie de marţipan), ciocolată şi alte dulciuri copiilor 
care s-au comportat bine.

Procesiune ecvestră în Luzacia (Germania)

tradiții de Paşti 
în lume

Grecia. La ora 12 noaptea sunt lansate fo-
curile de artificii. Imediat ce se încheie spec-
tacolul, toată lumea se duce acasă pentru a se 
bucura de o supă fierbinte din stomac de miel. 
Restul este preparat la grătar și lăsat pentru 
a fi mâncat la prânz. Multe dintre insulele 
grecești au propriile lor tradiții, inclusiv arun-
carea vaselor de lut din fereastră sau „lupta” 
epică între biserici folosind rachete cu artificii.

anglia. Simbolizând o viață nouă și 
speranță, oul a fost sinonim cu primăvara încă 
din timpurile păgâne, astfel încât este ușor de 
înțeles de ce a fost adoptat ca simbol major. În 
Anglia, mai exact în Manchester, se desfășoară 
competiții în care sunt rostogolite ouăle la 
deal, ceea ce semnifică mișcarea pietrei de la 
mormântul lui Iisus înainte de învierea Lui. 
Tradiția datează de sute de ani și există chiar 
un concurs anual la Holcombe Hill.  

Finlanda. În Finlanda, sărbătoarea de Paști 
arată mai mult ca cea de Halloween, deoarece 
copiii se costumează în vrăjitori și vrăjitoare 
având lănțișoare cu medalioane reprezentând 
niște mături. Aceștia umblă pe străzi, din casă 

Deși bucatele de Paști din diferite țări ale lumii 
pot varia foarte mult, acestea au ceva în comun: 
cozonacul și ouăle fierte vopsite, care, în ciuda 
diferențelor religioase, sunt un atribut obligatoriu 
al acestei sărbători creștine.

în casă pentru a primi dulciuri. Se 
crede că, în timpul sărbătorii, vrăji-
toarele devin mai puternice. De ace-
ea oamenii fac focuri de tabără pen-
tru a le speria.

Norvegia. În Norvegia se pare 
că nimic nu stârnește o bucurie mai 
mare în Săptămâna Mare decât lec-
tura unor romane polițiste. Acestea 
sunt numite „Paske Krim”, sau „Crime 
de Paști” și se vând atunci ca pâinea 
caldă. Totodată, fiecare post de tele-
viziune și radio prezintă show-uri în 
care sunt elucidate crime misterioa-
se. Tradiția datează din anul 1923, 
când pe prima pagină a unui ziar a 
fost anunțată o crimă misterioasă 
exact în perioada de Paști.

Sârbii din Luzacia (Germania), care tră-
iesc la granița cu Polonia, organizează o pro-
cesiune ecvestră în Ziua Sfântă. Spectacolul 
este impresionant: bărbații îmbrăcați în frac, 
purtând joben, călare pe cai, decorați cu flori, 

duc cruci mari. Ei se deplasează 
prin localități, cântând piese fol-
clorice în limba luzaciană, pe care 
o cunosc doar câteva zeci de mii de 
oameni.  

În Spania se coc gogoși speciale 
– „mono de pasca”. În mijlocul fie-
căreia se pune un ou în coajă care 
este acoperit cu o cruce din aluat. 
În ziua sărbătorii se organizează 
un carnaval, în timpul căruia pe 
străzi sunt împrăștiate foițe multi-
colore cu citate din Biblie - mesaje 
numite „Aleluia”.  

În Irlanda, înainte de sfârșitul 
Postului Mare, este îngropat în-
tr-un mormânt simbolic heringul, 

considerat esențial în mâncărurile de post. 
Numai după acest ritual creștinii se pot în-
frupta din curcan prăjit, umplut cu cartofi, 
șold sau piept de miel cu omletă.

Florența, italia
Populația din Florența participă la o cere-

monie foarte complicată, care 
începe cu aprinderea Focului 
Sfânt, cu ajutorul unei pietre de 
silex găsite la locul unde se pre-
supune că a fost înmormântat 
Hristos. Apoi lumânarea aprinsă 
este purtată prin întregul oraș 
într-un vagon înalt de 9 m, folosit 
de peste 300 de ani. Când focul  
ajunge la preoți, de pe Catedrală 
este aruncat un porumbel legat 
(artificial). Cardinalul Florenței 
îl aprinde, iar clopotele bat asur-
zitor, semn că pornește spec-
tacolul. Timp de 20 de minute 
locuitorii urmăresc declanșarea 
focurilor de artificii. Aceasta 
simbolizează o recoltă bogată, 
apoi urmează o paradă în cos-
tum medieval.

ISTORIE • ARTă • CIvILIzAţIE

Lansarea foițelor multicolore în Spania

Paștele la Florența
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Carbohidraţii  înrăutăţesc
 efectele îndulcitorilor artificiali

Cercetări noi despre albine

Ediţie pentru curioşi           Nr. 4 (92)

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

O echipă de astronomi din Canada şi Ucraina a 
reuşit să afle mai multe detalii despre steaua HD 
63401, care este peculiară și prezintă o concentra-
ţie neobişnuită de metale grele.

O stea cu atmosferă 
plină de atomi metalici

E bine știut că adolescenților le plac chipsurile și băuturile dulci carboga-
zoase. Combinaţia între anumiţi îndulcitori artificiali şi anumiţi carbohidraţi, 
însă, poate fi nocivă pentru sănătate.

Temperaturile de pe Mercur pot atinge şi 400 de 
grade Celsius în timpul zilei şi asta datorită proxi-
mităţii faţă de Soare.

Dansul albinelor i-a fascinat dintotdeauna pe specialiştii în domeniu. Aceştia 
ştiu că, atunci când partea posterioară a albinelor vibrează, este un semnal 
pentru semeni că în zonă sunt flori importante.

Mercur ar putea avea 
depozite de gheaţă 

Savanţii ne avertizează

În ultimii ani, oamenii de știință 
au efectuat o multitudine de experi-
mente și studii pentru a dovedi acest 
lucru. Un studiu recent, realizat de 
către cercetătorii de la Universita-
tea Yale, Statele Unite ale Americii, 
s-a bazat pe cercetarea efectelor 
consumării sucralozei, un îndulcitor 
artificial, în combinație cu carbohi-
drați. Savanții au ajuns la concluzia 
că aceasta provoacă modificări pe-
riculoase legate de sensibilitatea la 
insulină și reduce răspunsul creie-
rului legat de stimulii dulci, notează 
Medicalxpress.

„Când ne-am propus să facem 
studiul, întrebarea care ne-a con-
dus era dacă consumul repetat de 
îndulcitori artificiali ar duce sau nu 
la degradarea capacității predictive 
a gustului dulce. Acest lucru ar fi im-
portant, deoarece percepția gustu-
lui dulce ar putea pierde capacitatea 
de a regla răspunsurile metabolice 
care pregătesc organismul pentru 
metabolizarea glucozei sau a carbo-
hidraților în general”, explică prof. 
Dana Small, autoarea proiectului. 

La experiment au participat 45 de voluntari, cu 
vârste între 20 și 45 de ani, care nu consumau în-
dulcitori cu un conținut scăzut de calorii și aveau 
o stare bună de sănătate. Astfel, ei au consumat 
săptămânal câte șapte băuturi cu îndulcitori arti-
ficiali de-a lungul a două săptămâni. 

Participanții au fost împărțiți în două grupuri, 
unul de control, care a consumat băuturi cu 
gust de fructe care au fost îndulcite cu zahăr, și 
un altul experimental, căruia i s-au dat băuturi 
cu sucraloză și un carbohidrat numit maltodex-
trina. Analizele au relevat faptul că aceștia au 
suferit modificări legate de sensibilitatea la in-
sulină și reducerea sensibilității la stimulii dulci. 
Din această cauză, oamenii de știință au creat un 
alt doilea grup experimental căruia i s-au propus 
băuturi care aveau maltodextrină, dar nu și su-
craloză; analizele acestor participanți nu au pre-

zentat aceleași probleme precum primul grup 
experimental. 

„Poate că efectul a rezultat din cauza că intes-
tinul generează mesaje inexacte pentru creier 
despre numărul de calorii prezente. Intesti-
nul ar putea percepe în mod eronat prezența 
sucralozei și a maltodextrinei, semnalând că 
sunt disponibile de două ori mai multe calorii 
decât sunt în realitate. În timp, aceste mesaje 
incorecte ar putea produce efecte negative prin 
modificarea modului în care creierul și corpul 
răspund la gustul dulce”, opinează dr. Small.

„Concluziile noastre sugerează că puteți con-
suma o cola dietetică din când în când, dar 
nu în combinație cu produse ce conțin mulți 
carbohidrați. Dacă mâncați cartofi prăjiți, mai 
bine să beți o cola obișnuită sau, și mai bine, 
apă”, mai adaugă dr. Small.

O echipă de biologi americani 
de la Universitatea din Minne-
sota, SUA, a decodificat peste 
1.500 dintre aceste mișcări. Bi-
ologii au înregistrat timp de doi 
ani (2015-2017) mișcările albi-
nelor pe „ringul de dans”, locali-
zat chiar la intrarea în stupi.

În timpul acestui ritual, ab-
domenul albinelor se mișcă 
descriind unghiul, în raport cu 
Soarele, care indică direcția 
spre sursa de hrană. Durata 
vibrației corpului albinei arată 
distanța față de flori, o secun-
dă reprezintă aproximativ 750 

de metri. Albina 
repetă de mai 
multe ori „dansul” 
dacă în zonă este 
o sursă abundentă 
de hrană. E incre-
dibil cum suratele 
ei reușesc să facă 
niște calcule com-
plicate în câteva 
minute.

Biologii au aflat 
că albinele comu-

nică mai des între ele în lunile 
august și septembrie, adică la 
sfârșitul sezonului de căutare 
a hranei, când coloniile lor se 
pregătesc pentru iarnă.

Analizând polenul încărcat 
pe picioarele albinelor, biologii 
americani au stabilit și că albi-
nele indică cel puțin șapte ti-
puri de pajiști drept surse foar-
te bune de polen.

Albinele sunt importante 
pentru fertilizarea a trei sferturi 
din plante la nivel mondial. Din 
păcate, potrivit datelor recen-
te, populația acestor insecte 
muncitoare a scăzut cu 40% în-
tre aprilie 2018 și aprilie 2019, 
în SUA, din cauza unor agenți 
patogeni necunoscuți, a pestici-
delor și paraziților.

„Steaua HD 63401 a fost ob-
servată recent cu Transiting 
Exoplanet Survey Satellite (te-
lescopul TESS), care a furnizat 
măsurători fotometrice cu ca-
dență scurtă (2 min.)”, au scris 
cercetătorii în studiul lor. Ana-
liza spectrală a luminii aceste-
ia a arătat că în atmosferă pot 
fi regăsite elemente, precum: 
heliul, carbonul, fosforul, va-
nadiul, litiul și disprosiul în 
cantități mici. Totuși, elemente 

chimice ca sodiul, aluminiul, 
fierul, zincul sau stronțiul se 
află într-o cantitate neobiș-
nuit de mare, iar abundența 
acestora se constată în stra-
turile superioare ale atmosfe-
rei, ceea ce creează câmpuri 
magnetice puternice. Stelele 
peculiare sunt lente, iar în ca-
zul stelei HD 63401, studiul 
arată că e vorba de o perioadă 
de rotație care poate ajunge la 
2,41 zile.

Planete surprinzătoare

O echipă de cercetători de la 
Universitatea Georgia, Statele 
Unite ale Americii, propune o 
ipoteză neobișnuită: pe Mercur, 
cea mai apropiată planetă de 
Soare, ar putea exista depozite 
de gheață. O astfel de teorie 
poate părea eronată, mai ales 
că  radiațiile solare care ajung 
pe Mercur fac ca în timpul zilei 
temperaturile să crească  la 400 
de grade Celsius.

„Nu este o idee ciudată, apă-
rută din senin. Mecanismul chi-
mic de bază a fost observat de 
zeci de ori în studii de la sfârșitul 
anilor 1960. Dar asta a fost pe 
suprafețe bine definite. Aplica-
rea acestei chimii pe suprafețe 
complicate precum cele de pe 
o planetă este o cercetare de 
ultimă oră”, explică Brant Jo-
nes, cercetător al Facultății de 
Chimie și Biochimie din cadrul 
Universității Georgia.

Oamenii de știință au pornit 
de la studiile anterioare care au 
demonstrat că pe suprafața lui 
Mercur se află grupări hidroxil 
(OH0), care sub impulsul primit 
de la radiațiile solare s-ar putea 
ciocni și forma molecule de apă. 

Aceste molecule ar fi ulterior 
purtate în atmosferă și ar ajun-
ge în alte puncte ale planetei. O 
parte dintre aceste molecule ar 
putea ajunge în atmosfera su-
perioară și de acolo, în spațiul 
interplanetar, în timp ce unele 
ar putea migra la cei doi poli ai 
planetei, care au o expunere 
minimă la lumina solară și unde 
temperaturile coboară până 
la -200 de grade Celsius. Apa 

care ajunge la polii planetei se 
presupune că se acumulează 
în craterele din aceste regiuni 
și formează o serie de depozi-
te de gheață, ferite de lumina 
Soarelui și de lipsa unei atmo-
sfere care să transfere căldura.

În 2011, sonda NASA care a 
trecut prin apropierea planetei 
Mercur a confirmat ipoteza că 
la polii acesteia s-ar afla depo-
zite de gheață adusă de către 
comete și meteoriți. Totuși, oa-
menii de știință au luat în calcul 
posibilitatea ca o parte din re-
spectiva apă, aproximativ 10% 
din apa de pe Mercur, după 
cum arată acest studiu, să pro-
vină din alte surse.

ÎNTRE  şTIINţă  şI  FANTASTIC

Sursă: descopera.ro
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Iuliu CÂRCHELAN

Desen de Sergiu PUICă

PERSONAJELE: 

NUŢU, un băieţel din clasa a 4-a, 
care nu face nimic fără să-i dai  ceva, 
poreclit Darcemidai;

MAMA, TATA lui Nuţu;
MIHĂIŢĂ, coleg de clasă;
COPII, colegi de şcoală;
PREZENTATOAREA.  

O mahala sătească. Pe toloaca din 
apropiere, Nuţu, împreună cu alţi 
băieţi, joacă fotbal. Deodată, răsună 
o voce de femeie. E mama lui Nuţu.

MAMA lui Nuțu (cu voce tare):
 - Nuțu, Nuțu, vin’la masă!

PREZENTATOAREA: Strigă mama 
de la geam.

NUŢU (se oprește din joc, răspun-
de):

 - Mamă, dacă vin acasă,
Pentru asta ce-o să am?

PREZENTATOAREA: 
Mama de mâncare-i pune,
Îl servește și c-un ceai...
Nuțu, stând la masă,-i spune:

NUŢU:
 - Mamă, de mănânc, ce-mi dai?

În bucătărie, intră tatăl lui Nuţu cu 
o carte în mână. O pune în faţa lui 
Nuţu și...

TATA lui Nuțu (către Nuţu, povă-
ţuitor): 

- Lasă mingea, măi băiete,
Ia o carte și citește!

NUŢU (de parcă s-ar târgui):
 - Dacă-mi cumperi bicicletă,
Citesc cât ai zice ,,pește”!

PREZENTATOAREA: 
ăsta-i Nuțu, cine-l știe,
Fiul lui nenea Mihai,
Poreclit de toți copiii
Din mahală – Darcemidai...
Într-o zi-l strigă de-afară...

MIHĂIŢĂ: - Nuțu, hai!
                   vino să jucăm deseară
                   Fotbal!

NUŢU: - Dar ce-mi dai?

MIHĂIŢĂ (scuzându-se):
 - Nu l-aș fi chemat, vă spun,
Nu l-aș îndemna să iasă,
Însă Nuțu-i cel mai bun
Fotbalist la noi în clasă...

A doua zi, pe la amiază.

UN GRUP DE COPII (în cor):
 - Nuțu, Nuțu, vino-ndată,
Să jucăm cu cei mai mici!

NUŢU: - Dacă-mi dați o ciocolată,
            vin cât ați pocni din bici!

MIHĂIŢĂ (încearcă să-l convingă):

 - Nuțu, lasă gluma, frate,
Mai întâi, jucăm și-apoi
Îți dau brânză, îți dau lapte,
Îți dau mere dulci și moi...

NUŢU (aprins, cu poftă):
 - Mere? E-o idee bună!
Mere de mult n-am mâncat!
Adă-mi-le chiar acuma
şi alerg imediat...

Mihăiţă îl poftește pe Nuţu în gră-
dina părinţilor săi. Mărul înalt, ră-
muros se îndoaie sub povara roadei 
bogate. Mihăiţă pune scara, Nuţu 
urcă în copac și ... prinde a mușca cu 
poftă ba dintr-un măr, ba din altul. 
Mihăiţă așteaptă cât așteaptă, poa-
te, Nuţu se va sătura și va coborî, 
căci băieţii vor să joace fotbal. Dar 
Nuţu - nici gând...

MIHĂIŢĂ (nerăbdător):
 - Nuțu, mergem pe toloacă,
Ne așteaptă toți la joacă!

NUŢU (mușcând din măr):
 - Să aștepte, ce scofală!
Noi doar nu suntem la școală!

MIHĂIŢĂ (îngrijorat nevoie mare):
 - vezi, ei pot pleca de zor...

NUŢU (cu gura plină):
 - Dacă-mi dai ceva, cobor!

PREZENTATOAREA:
Auzind una ca asta,
Mihăiță – foc și pară – 
A strigat cu ciudă...

MIHĂIŢĂ (hotărât): - Basta!

PREZENTATOAREA: 
şi-a dat cu picioru-n scară...

Scara cade. Nuţu nici nu aude, nici 
nu vede: își umple sânul cu mere, 
mai mușcă dintr-un măr mare și ru-
men, apoi se repede spre scară, să 
coboare. Când colo, scara nu-i!...

NUŢU (strigă tare, poruncitor):
 - Mihăiță, pune scara
Să cobor...Degrabă-i seară...

MIHĂIŢĂ (cu glas duios):
 - Aduc scara chiar acum,
Dar ce-mi dai ca să ți-o pun?

NUŢU (mirat):
 - Mihăiță, ce-i cu tine?

MIHĂIŢĂ (nepăsător):
 - Stai acolo, că stai bine!

NUŢU (aproape plângând):
 - Dacă vrei, îți pot da mere!

MIHĂIŢĂ (ironizând):
 - Mere? Păi, toată livada
Care-o vezi, e numai roadă!

NUŢU (meditând puţin, apoi vo-
ios):

 - Cum dorești – una din două:
Îți dau mingea mea cea nouă!

MIHĂIŢĂ (învoindu-se):
 - Mingea? Da, se poate, dar
Dă-mi-o chiar acum în dar...

NUŢU (scuzându-se):
 - Da, dar eu n-o port cu mine!

MIHĂIŢĂ (hotărât):
 - Stai acolo, că stai bine!

NUŢU (binevoitor):
 - Îți mai dau și bicicleta,
Un briceag, și trotineta...

MIHĂIŢĂ (zeflemitor): 
- Dă-mi-le acum pe toate
şi-ți pun scara...

NUŢU (nu mai poate rezista, în-
cepe a plânge): - Te rog, frate...

Lui Mihăiţă i se face jale de Nuţu și 
pune scara. După ce Nuţu, scâncind, 
coboară, Mihăiţă îi spune...

MIHĂIŢĂ (cu voce povăţuitoare):
 - Nuțu, uite, acești meri
Au fost și ai tăi un pic...
Eu te rog să nu mai ceri
De la nimenea nimic!...

Nuţu răsuflă ușurat: mingea, bi-
cicleta și toate celelalte rămân ale 
lui, sânul i-e plin cu mere rumene și 
dulci...Peste câteva clipe, își șterge 
lacrimile cu mâneca și, după cum îi 
era obiceiul, întreabă cu glas tare...

NUŢU:
 - Dar voi ce-mi veți da în schimb,
Ca să nu vă cer nimic???

CORTINA 
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Casa Mare-n 
ghicitoare

Ghicitori de Alexandru DOGA 

Pe colnic stă văruită, 
Cu pridvor și mult dorită – 
Locul unde m-am născut. 
Mi-e și leagăn, mi-e și scut.

(Casa)
Când dorul de casă 
Mă duce fuguța, 
La ea, bucuroasă,
M-așteaptă măicuța.  

(Fereastra)

E mereu străjer la casă.
Te-ntâlnește curioasă. 
Pe copii îi ține minte –
şi-i învață cum să intre. 

(Ușa)
veșnic ține loc la ușă, 
şi-i cătat de piciorușe. 
Când îl trec, veghează-aparte: 
Mi-s ghetuțele curate?

(Pragul)
E frate cu masa și bucură casa. 
Cine nu-l are – stă în picioare.

(Scaunul)

Costumase, paltonașe, 
Blugi, rochițe și cămașe, 
Aranjate bine-ncap 
şi se-mpacă în.......

(Dulap)
După o poveste 

cu piciul Guguță, 
Sub plăpumioară 

m-așteaptă, călduță, 
O pernă pufoasă ca neaua, 
şi sora lui – canapeaua.

(Pătucul)
Când la culcare mă cheamă 

măicuța,
Plină cu vise m-așteaptă........

(Pernuța)

Harnic înghite fărâma și praful, 
Ba, uneori, vreun ciorap ori 

cearșaful. 
E prieten bun cu covorul,  
Fără-ndoială e ......... 

(Aspiratorul)
E de lână sau bumbac 
şi se-așterne pân-la prag.
Dacă-l treci cu-aspiratorul,  
Îți va mângâia piciorul.

(Covorul)
zi de zi, ne-adună iară 
La povestea cea de seară. 
Mama, tata, frățiorul  – 
Toți iubim........

(Televizorul)

Vesela veselă
(Ghicitori hazlii din bucătării)

Cătinel, cu apă plină, 
O aduc de la fântână.
Cu apă răcoritoare –
Ea la casă-i de valoare.

(Găleata)
Beau din ea lăptic și ceai,
şi-alte bunătăți de plai.
La guriță când o duc, –
O țin bine de năsuc!

(Cana)
Ciorba fierbi în el, la plită, 
Sau măliguța de veacuri 

cinstită. 
De-așa meșteșug e capabil 

doar unul - 

Fruntaș la veselă-i, desigur....
(Ceaunul)

Printre tacâmuri sclipește, 
curată, –

Cu floricele-i ornamentată.
Parcă-i un soare ce bucură iară
Ochii mei, dimineață și seară. 

(Farfurioara)
Lopățica-i plină cu miere,
Îți dă sănătate și 

multă putere.
Îi vezi, din gură numai codița.
Copiii știu că e.......

(Linguriţa) 
Are patru dinți cuminți. 

De mâner dacă
 o prinzi 

şi frumos o duci 
la gură, 

vei gusta și tu
 friptură.

(Furculiţa)

E ascuțit, lunguieț 
și lucios, 

Printre tacâmuri – 
obiect de folos.

Tai cu el pâine, 
salam de tot felul, 

Dar, când îl țin, 
păzesc degețelul!

(Cuţitul)

Tatiana SCRIPA

Râul de Aur
(basm)

Cândva, viața de pe Pămân-
tul Verde (așa se numea o 
parte din Terra) decurgea al-
tfel decât în vremurile noas-
tre. Flora și fauna erau atât 
de îmbelșugate, încât copacii 
erau mereu verzi, și rodeau 
fructe pe parcursul celor pa-
tru anotimpuri. Din sol răsă-
rea iarba deasă și creșteau 
diferite rădăcinoase. Unde 
mai pui că și soarele era foar-
te blând și zâmbea necontenit 
de pe cer, iar noaptea... Ah, da! 
Pe atunci nici Noaptea, nici 
Luna încă nu existau!

Uscatul era populat de di-
nozauri, niște animale mari 
și fioroase, ce aveau culoarea 
ochilor neobișnuită,  în diverse 
nuanțe, câte una specifică doar 
unei familii și astfel dinozaurii 
înțelegeau foarte ușor cine 
le este rudă de sânge. Ei tră-
iau pașnic și nu duceau lipsă 
de hrană și nici nu cunoșteau 
ce-o fi însemnând, de altfel, 
dușmănia sau războiul. Puii 
dinozaurilor se nășteau o dată 
la un secol, bucurându-se pe 
parcurs de-o viață matură atât 
de lungă, încât nimeni dintre 
ei nu-și putea calcula anii cu 
exactitate, căci pentru ei exis-
tența pe acel tărâm era, pur și 
simplu, un paradis.

Toți dinozaurii îl ascultau 
orbește pe conducătorul lor 
– Regele Ochi Roșii. Mai ales, 
aveau o mare grijă să nu în-
calce cumva prima poruncă 
din regat, lăsată cu limbă de 
moarte câteva milioane de ani 
în urmă încă de tatăl acestuia 
– Regele de Piatră:

– Nici un trăitor de pe pă-
mântul nostru nu are dreptul 
să treacă Râul de Aur! Oricine 
se va încumeta să se apropie 
de apele lui, va fi pedepsit cu 
moartea și îi va fi ștearsă pe 
veci orice urmă a neamului 
său!

Râul înconjura Pământul, 
despicându-l în două părți 
egale: partea dreaptă, adi-
că  Pământul Verde, și partea 
stângă, cea despre care se 
vorbea doar în șoaptă. Ni-
meni n-avea știre de tot ce 
se întâmpla dincolo de râul 
miraculos, iar Regele spunea 
că această taină leagă neamul 
dinozaurilor încă din timpuri 
străvechi. 

La sigur, însă, mersul lu-
crurilor putea lua o cu totul 
altă întorsătură, precum s-a 
și întâmplat.  Într-o bună zi, 
la palatul Regelui Ochi Roșii 
veniră doi dinozauri – ge-
meni născuți la aceeași oră, 
fapt care nu se mai întâmpla-
se până atunci! Cică aceștia 
aveau puteri supranaturale 
și erau neînfricați. Mai mult 
ca atât, ochii le erau de culori 
diferite, după cum le erau și 
numele: Ochi Verzi-Albaștri și 
Ochi Galbeni-Arămii. Lumea 
dinozaurilor îi știa de niște 
alintați și neascultători, căci 
faceau multe trăsnăi care, 
bineînțeles, nu erau luate în 
seamă de părinții lor.

Așadar, când frații s-au înfă-
țișat înaintea Regelui, tânărul 
dinozaur Ochi Verzi-Albaștri 
unde făcu :

– Sire, ne-am plictisit de rit-
mul lent și neinspirat al vieții 
de pe-aici. Vrem să trecem 
apele Râului de Aur și să cer-
cetăm partea ascunsă a plane-
tei. Dorim ca tot pământul să 
fie doar al neamului nostru! 

– Te rugăm, Mărite Rege, să 
ne dai binecuvântarea ta! a  
adăugat  fratele său Ochi Gal-
beni-Arămii.

Regele, însă, le-a răspuns cu 
glas răspicat:

– Vă interzic acum și pentru 
totdeauna să treceți râul! 

Brusc din ochii lui au izbuc-
nit două flăcări ce i-au propul-
sat pe ambii hăt dincolo de 
Muntele Roșu, unde sălășluiau 
regele și apropiații lui. De fapt, 
acesta era unicul munte de pe 
Terra și la acea oră era locuit 
numai de familia regelui. 

... Odată cu lăsarea nopții, 
frații s-au apropiat totuși de 
râul miraculos. Înfiorați și cu-
prinși de o mare curiozitate, 
ei au intrat în el și încet-încet 
purceseră a înota spre celălalt 
mal, deși apa era din ce în ce 
mai adâncă și mai rece, iar 
respirația fraților – sacadată 
și aprinsă. Brusc în fața lor se 
așternu un fel de necuprins 
lucios și rece. Frații nu aveau 
de unde cunoaște aseme-
nea lucruri, fiindcă în partea 
dreaptă a planetei era vară 
mereu și ei nu auziseră vreo-
dată, nici nu văzuseră cum 
arată gheața pe care tocmai 
o vedeau în jur. Respirația lor 
fierbinte însă o topea fâșie cu 
fâșie. Înaintau încet, dar sigur, 
cu gând să izbândească, lă-
sând în urmă o imensitate de 

apă cu valuri neliniștite. Mare 
i-a fost mirarea lui Ochi Verzi-
Albaștri, când a observat ce se 
întâmplă în spatele său. Râul 
de Aur se desfăcuse în flu-
vii mai mari și mai mici, care 
brăzdau Pâmântul Verde cu o 
mare repeziciune. Mii de di-
nozauri înotau din răsputeri, 
încercând să se salveze, dar 
apele tulburi și furtunoase îi 
înghițeau fără de milă. Frate-
le său plutea înspre Muntele 
Roșu, strigând, disperat:

– Ajutor! Ajutor!  după care 
s-a făcut nevăzut, luat și el de 
ape într-un chip de necrezut.

Deodată, coada Regelui 
Ochi Roșii ca  o pară nemiloa-
să îl atinse fulgerător pe Ochi 
Galbeni-Arămii, ridicându-l în 
cer. Tânărul dinozaur încerca 
să se opună acestei forțe, însă 
degeaba... Puterile erau inega-
le. Pe măsură ce zbura pe sus, 
coada scânteindă a regelui îl 
ducea înainte, lăsând în văz-
duh și pe oglinda apelor niște 
ozoare luminoase de-o rară 
frumusețe... 

Văzând nenorocirea ce i se 
întâmplase fratelui său, Ochi 
Verzi-Albaștri căzu neputin-

cios în genunchi. Neașteptat, 
din ochii lui au început a izvorî 
niște raze verzi-albăstrui, așa 
încât toate apele din preajmă 
se colorară într-un albastru-
turcoaz, corpul lui secătuit de 
puteri prefăcându-se într-un 
munte gri cu crestele  dal-
be asemeni ale munților de 
astăzi. Iar pe cer... Pe cer se 
așezară norii sinilii care, până 
azi, tot duc și duc de colo-co-
lo vraja acelor timpuri. Așa a 
fost pedepsită neascultarea 
dinozaurilor gemeni de către 
forțele tainice ale strămoșilor.   

La rândul său, Ochi Galbeni-
Arămii, învinuit de către re-
gele Ochi Roșii că a încălcat 
legea sfântă a neamului său, 
arde și acum pe cer prefăcut 
în Lună. Coada lui s-a ascuns 
în clarul acestui astru tainic – 
fenomen unic care leagă cerul 
de ape.

Cam tot de pe atunci dea-
supra Pământului Verde a 
apărut și noaptea, iar cu ea și 
toamna care împrumută din 
belșug frunzelor nuanțe de 
galben, albastru, verde și roșu 
– asemeni ochilor de dinozaur. 

...Se spune că anume după 
aceste evenimente a și apărut 
Omul de Gheață, strămoșul 
nostru. Dinozaurii  dispărură, 

rămânând în urma lor doar 
niște munți înalți. Mirifice, 
însă, tot pe atunci au răsărit 
din sol florile, minunatele flori 
de culoarea ochilor pe care le 
aveau cândva ei, dinozaurii.

Probabil, anume în amin-
tirea celor doi dinosauri-ge-
meni au coborât din cer pe 
pământ toamna aurie și vara 
sclipitoare.

Cum s-au împletit și s-au 
orânduit apoi anotimpurile? 
Cine știe... despre asta se spun 
multe lucruri... Sau poate că 
toate sunt doar niște ipoteze 
și atât. 

Eu, dragă cititorule, prin 
această poveste ți-am relatat 
doar câte ceva din amintiri-
le culese de la înaintașii mei 
cu speranța că, vreodată, vor 
apărea curioși care vor studia 
tainele universului până în 
cele mai mici detalii. Deci îți 
doresc succes în explorarea 
adevărului despre frumoasa 
noastră planetă! Să scrii des-
pre toate, doar astfel lumea 
va putea cunoaște trecutul, 
poate și viitorul ei. Şi, posibil, 
anume tu vei fi eroul schimbă-
rilor globale de acum încolo...

Desen de Cristina COvRIG
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Floriile
vin Floriile, 
curg bucuriile, 
ne umplu ființa, 
întăresc credința. 
Sălcii gălbioare – 
îs belșug de floare. 
zumzăie albine 
Domnului ce vine,
calea pregătind, 
aeru-aurind. 
Miere pun în cupe, 
pruncii să se-nfrupte 
mari și mititei –
cu frumusețea-n ei.
Ca albina la cules 
în calea Domnului ies. 

PAşTELE –
 o sărbătoare 

aşteptată 
Învierea Domnului sau Paştele este o 

sărbătoare aşteptată de toţi, de copii şi de 
maturi. În această zi, celebrăm, de veacuri, 
Învierea lui Isus Hristos - îndrumătorul 
lumii, fiul lui Dumnezeu. familia noastră 
se pregăteşte minuţios de Sfintele Paşti, 
perioadă în care postim şi mic şi mare. Mă 
refer nu doar la mâncare, ci avem grijă să 
fim curaţi şi cu gândul, cuvântul, fapta, 
să nu-i judecăm pe alţii, ca, într-un final, 
să mergem la împărtăşanie.

Pregătirea nemijlocită pentru Sfintele 
Paşti are loc în Săptămâna Mare. În aces-
te zile, prin ogrăzi se face curăţenie, în gră-
dini se seamănă, iar casele sunt inundate 
de mirosuri  plăcute care vin din bucătărie. 
Eu o ajut pe mama care respectă tradiţia, 
pregătind bucate specifice acestei sărbători 
creştine, precum: jambonul, pastrama, câr-
naţii  de casă, răcitura, pârjoalele, mielul 
copt, friptura de miel, diferite salate. În 
Joia Mare, mama, de rând cu toate gospo-
dinele din sat, coace pască şi cozonac. Nu 
uităm nici de vopsitul ouălor, un ritual de-
osebit pentru mine şi mama. Culoarea pre-
ferată a mea este cea roşie, de aceea vopsim 
ouăle în roşu, după care le ungem cu un pic 
de ulei sau cu o bucăţică de slănină, pentru 
a le da strălucire.

În noaptea Învierii, sătenii merg la 
biserică pentru slujba religioasă şi sfin-
ţirea bucatelor. În coşul fiecăruia sunt 
puse ouăle roşii, pasca, o bucată de carne, 
brânză, sarea, o sticluţă cu vin şi dulciuri  
–  acestea fiind simbolul belşugului. Oda-
tă cu terminarea slujbei religioase, după 
ce e sfinţită pasca de către preot, ai mei 
duc acasă lumânarea de la Înviere aprinsă 
spre a se bucura de lumină şi prosperitate 
pe tot parcursul anului şi de a lumina casa 
pe vreme de furtună.

Înainte de a ne aşeza la masă, ne spă-
lăm pe faţă şi pe mâini cu apă proaspătă 
în care se toarnă agheasmă, se pun un ou 
roşu şi altul alb şi nişte monede de argint, 
ca să fim mereu curaţi la suflet şi la trup, 
sănătoşi, rumeni şi bogaţi. Apoi cioc-
nim împreună cu rudele câte un ou roşu, 
spunând unul altuia cu drag: ,,Hristos a 
Înviat!", răspunsul fiind: ,,Adevărat a În-
viat”, după care gustăm cu plăcere din bu-
catele pregătite. familia noastră aşteaptă 
cu nerăbdare Paştele, care ne uneşte, ne 
face mai buni şi ne umple inimile cu mai 
multă dragoste.

În pofida situaţiei dificile în care ne 
aflăm, le doresc tuturor creştinilor un 
Paşte fericit şi desigur, le spun: ,,Hristos 
a Înviat".

Teoctista COLŢA,
elevă în clasa a VIII-a

la Gimnaziul ,,D. Creţu”
s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Versuri de Valeria IACOB
(Timişoara, România)

Paştele
Paștele cel sfânt revine.
În zumzetul de-albine. 
Sub raze calde de soare 
Salcia e numai floare.
ştergeți lacrima durerii, 
Azi, în clipa Învierii - 
Domnul pe nedrept blamat 
Sus, la cer, s-a ridicat.
Iisus a înviat din morți, 
Lumină dăruind la toți!

Rugăciune 
de copil

Ţine-mă, Doamne, străin, 
De-al rătăcirilor venin. 
vreau să mă știu lângă tine
Fericit, cu priviri senine.
Să cresc om frumos și drept, 
Răului să îi țin piept. 
Mă însoțească la drum,
Mereu numai gândul bun.
Să nu mă las ispitit 
De minciună și urât.
Să mă feresc de păcat,
Sufletul să-l am curat.
Să-mi rămână-n urmă 
vorba, fapta bună. 
Bucurii în inimă s-adun, 
Să nu fiu singur de-acum.

La Înviere
În ziua sfântă-a Învierii 
Clipe au dulceața mierii.
Păsări cântă-n liturghii, 
iară noi purtăm făclii.

Hristos cel adevărat, 
pentru noi a înviat. 
Pentru-ntreaga omenire 
viața și-a dat cu iubire.

Să ne lase cu speranță 
Tatăl l-a adus la viață. 
Din iubirea Lui cea mare 
prin Fiu ne-a lăsat iertare.

Lume, ne-om putea salva, 
calea Lui de-o vom urma, 
punând viață-n toate, 
dragoste și bunătate.

Vine iepuraşul
vine, vine iepurașul 
Drumul vechi nu l-a uitat, 
Ce de-a ouă-a incrustat!
Uite-l, a trecut imașul! 
Din căsuțe mititele 
Iepurașii ies în șir. 
Îi privesc și mă tot mir 
Cum duc coșurile grele.
Ascund ouă-n iarba deasă, 
Copiii să le găsească. 
Totu-n jur s-a primenit -
Sfântul Paște a sosit! Păsări 

coboară din rai
E Paștele, copii, 
Câmpu-i alb de floare, 
zboară-n aer ciocârlii 
ziua-i plină de culoare.
Ciobănași cântă pe plai 
Lângă turma de mioare, 
Păsări coboară din rai, 
Să bea apă din izvoare.
Cântă cucul cel duios, 
vezi și fluturi prin grădină, 
Iar din cerul maiestuos 
Curge spre pământ lumină.
Sărbătoarea din străbuni 
A vieții fără de moarte 
Ne face pe toți mai buni
şi cu suflete curate.
şi ne umplem de lumină, 
Așteptând să se întoarcă 
Domnul cel Adevărat 
Nemurire să împartă.

Muguraşi

Desen de Andreea MAISTRU, elevă 
la Gimnaziul „I. Creangă”, s. ŢarigradDesene de Nicole FLORIAN
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Maestru al penelului

Universul Frumosului
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” găzduiește, în acest 

an, o expoziție dedicată Laureaților Diplomei de Onoare IBBy (Consiliul 
Internațional al Carții pentru Copii și Tineret). După cum ne informează dna 
Eugenia Bejan, director general al BNC „Ion Creangă”, Diploma de Onoa-
re IBBy se decernează din anul 1956 celor mai bune cărți editate în țările 
membre ale IBBy. Până în anul 1974 s-a numit Diploma de Onoare „Hans 
Christian Andersen”. 79 de țări membre ale IBBy, printre care din 1996 este 
și Republica Moldova, o dată la doi ani, au posibilitatea să înainteze o carte la 
Diploma de Onoare IBBy la cele trei secțiuni: „Autor”, „Ilustrator”, „Tradu-
cător”. În total avem 22 de laureați, deținători ai acestei Diplome. 

Protagonistul actualei expo-
ziții este artistul plastic Alexei 
Colâbneac. Sunt sigură ca ați au-
zit de acest nume. Este pictorul 
care colaborează cu publicațiile 
pentru copii și deseori ați întâl-
nit desenele dumnealui în pa-
ginile revistelor „Florile Dalbe”, 
„Alunelul”, „Noi”. 

Artistul plastic Alexei Colâb-
neac s-a născut la 25 decem-
brie, 1943 în satul Drepcăuți, 
raionul Briceni. Despre copilă-
ria sa își amintește următoare-
le: „Am crescut în sânul naturii 
și această vecinătate a fost cea 
mai prielnică condiție pentru 
dezvoltarea mea. Am avut no-
roc de niște părinți extraor-
dinari cu care ne înțelegeam 
întotdeauna în toate, dar și 
de bunici, care erau deștepți 
și m-au învățat multe lucruri 
bune”. Și-a făcut studiile la 
Colegiul Republican de Arte 

Plastice „A. Plămădeală” din 
Chișinău și la Institutul de Pic-
tură, Sculptură și Arhitectură 
„I. Repin” din Leningrad (astăzi 
Sankt Petersburg), secția Grafi-
că. Alexei Colâbneac, profesor 
universitar, maestru în arte, 
academician, cunoscut artist 
plastic în domeniul artei monu-
mentale, picturii, artei plastice, 
pe parcursul activității sale a 
ilustrat peste 200 de titluri de 
carte din literatura națională și 

universală. Nu există tehnică a 
graficii pe care maestrul să nu 
o exploreze. A realizat grafica 
pentru cărțile lui Vasile Alec-
sandri, Ion Creangă, Spiridon 
Vangheli, Ion Druță, Nicolae 

Dabija etc. A executat portrete 
ale unor maeștri ai condeiului: 
Miron Costin, Dimitrie Cante-
mir, Bogdan Petriceicu-Hasdeu, 
Vasile Alecsandri ș. a. Despre 
profesionalismul acestui pic-
tor spunea regretatul coleg de 
breaslă Gheorghe Vrabie: „Ale-
xei Colâbneac este un artist 
dotat cu talent, având și o pre-
gătire profesională sistematică, 
desăvârșită”. 

Alexei Colâbneac partici-
pă permanent la numeroase 
expoziții și târguri de carte din 
țară și de peste hotare. În anul 
2006, am avut ocazia împreu-
nă cu Claudia Balaban, Euge-
nia Bejan și Alexei Colâbneac, 
să particip la Congresul IBBY, 
ediția a XXX-a, care a avut loc 

la Macau, China. Mica, dar re-
prezentativa expoziție de carte, 
prezentată de Secția Națională 
IBBY din Moldova, atrăgea 
atenția participanților din di-
ferite țări ale lumii. E vorba și 
de povestea lui Ion Creangă 
„Punguța cu doi bani”, ilustrată 
de maestrul Alexei Colâbneac. 
Țanțoșul cocoș de pe copertă îi 
ademenea pe toți. 

Alexei Colâbneac este un pri-
eten bun al BNC „Ion Creangă”. 
Dumnealui este invitat în calita-
te de membru al juriului, atunci 
când sunt organizate diferite 
Concursuri republicane de de-
sene. Întotdeuna participă cu 
mare plăcere și responsabili-
tate. Caută în lucrările copiilor ineditul: în alegerea tehnicii, 

culorilor, tratării temei propu-
se și le evidențiază pe cele mai 
originale. „În dorința aprinsă a 
copilului de a descifra și înțelege 
imaginea se manifestă, în primul 
rând, unul dintre misterele ce țin 
de universul frumosului”, susține 
pictorul Alexei Colâbneac. 

Și eu propun, dragi cititori, 
să susținem „Universul Frumo-
sului” prin creațiile voastre, pe 
care le puteți expedia la adresa 
redacției: contact@floriledal-
be.md.  O veți face on-line și aș 
vrea sa aflu cum luptă frumo-
sul cu virusurile nepoftite. Știu 
că sunteți ingenioși, creativi și 
frumoși!

Tamara PERETEATCU

VERNISAJ

Izvorul  inspiraţiei 
Ne-am întrebat nu o dată care-i izvorul in-

spirației unui copil ce-a îndrăgit pictura, fru-
mosul, în general: visurile, spațiul, atmosfera 
de trai, familia? Cu certitudine, toate sporesc 
sensibilitatea acestuia, calitățile artistice, dar 
și evoluția propriului stil. 

În contextul dat, inspirația creativă a celor 
doi copii, pe nume Cristian și Gabriel Baciu-
Mihailov, care locuiesc azi în Canada, are o mo-
tivație aparte, începând să se contureze de pe 
acum grație rădăcinilor de neam și rigorilor 
interioare asimilate prin înaintașii lor – buni-
ca Nina (fostă colaboratoare a revistei „Florile 
Dalbe”, o aprigă susținătoare a cântecului și 
portului național), prin vorba plină de umor 
al bunelului Serghei Mihailov și prin tinerii săi 
părinți (în special prin mama lor, talentata po-
etă Elena Baciu-Mihailov, semnatara unui vers 
emotiv cu un tipar ce se reține și rezistă crite-
riului literar). 

Desenele „Mesteacănul” și „Broscuțele țes-
toase”, asemeni cu două mici provocări de via-
ță și de bine, vin către noi cu normalitatea trăi-
rii obișnuite, dar și a celei estetice pe un tărâm 
de vis, trăire atât de necesară azi nouă tuturor, 
celor mici și mari, oamenilor de pe planeta Pă-
mânt.  

Cristian și Gabriel! Colectivul redacției „Flo-
rile Dalbe” vă mulțumește din toată inima 
pentru acest mesaj artistic, care ne-a dăruit 
multă lumină și speranță de viitor.  

Lidia UNGUREANU 

Cristian și Gabriel BACIU-MIHAILOv

Broscuţele ţestoase. Desen de Cristian BACIU-MIHAILOv
Mesteacănul. 
Desen de Gabriel BACIU-MIHAILOv
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BăIATUL  cArE  VOrBEA  
cU FLOrILE

Amintiri dulci 
despre bunici  
Miroase-n casă a gutuie –
La gust, tot dulce-amăruie.
Parfumul nu și l-a schimbat,
Doar că bunicii mi-au plecat.
Când încet coboară-n apă
Ciutura de la fântână,
În șoaptă parcă-ngână:
– Bunu m-a cioplit cu mâna.
şi azi în amintire-mi stă 
Gutuia luminoasă din fereastră, 
La care bunicuța m-aștepta –
A fost mai ieri, a fost cândva… 

Petre CRĂCIUN

Nu departe de codrul întunecat și de 
izvoarele cu apă dulce și rece, trăia când-
va un pădurar tânăr, chipeș și harnic, așa 
cum nu găseai altul prin preajma locu-
lui. Dis-de-dimineață se trezea odată cu 
cocoșii, își lua traista la spinare și pleca 
în pădure, unde zăbovea până la apu-
sul soarelui. Azi așa, mâine așa, muncea 
omul nostru fără cruțare, dar bruma de 
bănișori pe care o agonisea abia îi ajun-
gea să-și hrănească mama și surioara.

Într-una din zile își luă ziua-bună de la 
cele două ființe dragi și se duse la ale lui. 
Nici nu intrase bine în pădure când, în-
tr-o margine a potecii, văzu o pungă cu 
galbeni, mângâiată de cele dintâi raze ale 
soarelui. Bucuros, băiatul puse punga la 
chimir, gândind: „Uite norocul, săracul, 
cum îmi surâde el, până în ziuă! De-acu-
ma s-a terminat cu sărăcia!”

Cum stătea în locul unde găsise pun-
ga, iată că-i iese înainte o femeie tânără, 
îmbrăcată într-o rochie dalbă, străluci-
toare. Soarele și luna, laolaltă, nu erau 
mai frumoase decât ea! Văzându-l pe 
pădurar, fața i se lumină și păși către el, 
vorbindu-i cu un glas dulce, ca mierea:

– Dragul meu pădurar, sunt Zâna pă-
durilor, ocrotitoarea codrilor și a vietă-
ților care trăiesc într-însul. Am aflat că 
ai găsit o pungă de galbeni. Înapoiază-
mi-o, pentru că îmi aparține!

– Dacă este precum spui, zise flăcăul 
cu tristețe, atunci iat-o!

– Nu fi supărat, te voi răsplăti cu dăr-
nicie.

Băiatul scoase punga și o întinse zâ-
nei cu strângere de inimă. Ea îi presără 
o mână de flori înmiresmate deasupra 
capului, rostind niște cuvinte fermecate.

– Din clipa asta, vei înțelege limba tu-
turor copacilor și a florilor din lume. Tu 
însuți le vei putea vorbi și ele îți vor răs-
punde întocmai ca niște oameni.

Tinerelul închisese ochii pentru a pri-
mi mângâierea plăcută a florilor. Când îi 
deschise, zâna nu se mai găsea în fața 
lui. Dispăruse întocmai ca o nălucă.

Se întoarse acasă cu inima grea. Vă-
zându-l așa de mâhnit, mama sa îl între-
bă:

– Oare ce nenorocire s-a abătut asu-
pra ta, flăcăul meu?

Mai de voie, mai de nevoie, își des-
chise sufletul, povestindu-i toate cele 
întâmplate. Surâzând drăgăstos, femeia 
își mângâie feciorul:

– Lasă, bunul meu copil, nu pune la 
suflet! Cine știe ce câștig are să-ți aducă 
meșteșugul acela al zânei. Nu-i puțin lu-
cru să fii singurul om care înțelege limba 
florilor!

Flăcăul zise și el la fel și se culcă. A 
doua zi se sculă în zori, își puse în traistă 
ceva de-ale gurii și dădu să plece. Deo-
dată, un glas îl opri în pragul ușii:

– Bună dimineața, stăpâne!
Se uită cu luare-aminte prin preajmă 

și pricepu că mușcata de la fereastră cu-
vântase.

– Bucură-te! grăi mușcata. Nici nu 
gândești câte lucruri folositoare poți afla 
de la noi, dacă vei avea răbdarea să ne 
asculți.

Mirat de vorbele neobișnuite, mai 
aruncă o privire spre fereastră și își văzu 
de ale lui.

În drum, fu oprit de niște clopoței, 
apoi de margarete, de năsturei și, în 
fine, de sângele voinicului.

– Ziua bună, îl întâmpinară clopoțeii.
– Îți dorim voie bună și sănătate, spu-

seră năstureii și margaretele laolaltă.
– Fii încrezător în norocul tău, pentru 

că nu vei rămâne veșnic pădurar! îl îm-
bărbăta sângele voinicului.

Mulțumi tuturor și se apucă de trea-
bă. Ziua trecu neînchipuit de repede. 
Acum, avea cu cine schimba o vorbă, 
ceea ce-i făcea singurătatea mai lesne 
de suportat.

Din zi în zi, prindea tot mai mult drag 
de florile, ierburile și copacii săi. Ceasuri 
întregi le petreceau împreună. Câte nu 
știau florile!... Câte nu văzuseră copacii, 
de-a lungul îndelungatei lor existențe!... 
Asculta, încântat, povești felurite despre 
taine pe care nici o minte omenească 
nu visa să le afle vreodată. Cât despre 
devotamentul noilor săi prieteni, ce să 

mai vorbim! Bunăoară, se afla odată în 
pădure când un stejar uriaș îi spuse:

– Stăpâne, fugi cât poți de repede! Un 
urs înfricoșător vine spre tine și tare-mi 
e teamă să nu te răpună!

Flăcăul fugi și scăpă cu zile.
Trecură așa zile nenumărate. Într-o 

seară, se întorcea ostenit de la muncă. 
Tocmai trecea prin dreptul unui răzor de 
margarete, când una dintre ele cuvântă 
cu o voce sfâșietoare:

– Rogu-te, îndreaptă-mi tulpina pe 
care mi-a doborât-o un cerb!

Flăcăul ridică firul de margaretă de la 
pământ, apoi scoase plosca și îi turnă 
apă la rădăcină.

– Îți mulțumesc, bunul meu prieten! 
Acum nădăjduiesc să văd încă multă 
vreme lumina binecuvântată a soarelui. 
Drept răsplată, am să-ți dezvălui o taină. 
O albină mi-a adus vestea că fata împăra-
tului din țara vecină nu dorește să se mă-
rite decât cu acela care îi va ghici cele mai 
tainice gânduri, vreme de trei zile. Mergi 
într-acolo și încearcă-ți norocul! În odaia 
fetei se află o mușcată ce îți va spune de 
fiecare dată ce gândește stăpâna ei.

Pădurarul mulțumi margaretei, îi mai 
turnă puțină apă la rădăcină și plecă 
spre casă. Povesti alor săi întâmplarea, 
dormi încă o noapte în coliba sărăcă-
cioasă și a doua zi se așeză la drum.

Străbătu cale lungă, vorbind cu florile, 
cu iarba și cu copacii. Florile îi spuseră 
cât de frumoasă era fata împăratului, 
iarba îi istorisi despre înțelepciunea ei, 
iar copacii îl desfătau cu pățaniile feciori-
lor de împărați care încercaseră în zadar 
să deslușească gândurile fetei. Flăcăul 
se arătă recunoscător tuturor și își urmă 
drumul până ajunse la porțile palatului. 
Ceru să fie înfățișat craiului și, când se 
văzu înaintea tronului strălucitor, grăi:

– Măria-ta, auzind despre fata înălți-
mii-tale și despre dorința dumisale, am 
găsit cu cale să-mi încerc și eu norocul. 
Vorba ceea, unde-au încercat feciori de 
împărați, merge și unul mai din popor.

– Tinere, zise împăratul, uitându-se cu 
neîncredere, de când mă aflu în scaunul 
acesta, încă nu am întâlnit un om așa de 
cutezător. Fie! Primesc să-mi arăți de ce 
ești în stare, dar fii cu băgare de seamă! 
Dacă te vei arăta a fi mincinos, atunci să 
știi că multe zile n-ai să te mai bucuri de 
lumina soarelui!

– Nu mă tem, înălțimea-ta. Cer numai 
să fiu dus în iatacul fetei pentru că unde 
sunt mai libere gândurile unui om, decât 
în propria-i odaie?

Craiul dădu din umeri, îl luă cu sine pe 
pădurar și, împreună, merseră înaintea 
tinerei odrasle împărătești. Când auzi 
fata care era rostul acelui flăcău, îl privi 
cu interes și îi spuse:

– Nu știu ce gând te-a făcut să-mi ceri 
un lucru așa de neobișnuit, dar nu ai făcut 
rău. Poftește și arată-mi meșteșugul, iar 
de vei izbândi, am să-ți fiu soție iubitoare.

Flăcăul căută din priviri mușcata, care-i 
spuse neîntârziat gândul prințesei. 

– Multă cinste îmi face gândul tău, 
vorbi băiatul. Întrucât îți par cinstit și 
bun la suflet, ți-e teamă să nu fiu omo-
rât de slugile împărătești. Așa este?

Fata roși până-n vârful urechilor și re-
cunoscu:

– Nu pricep cum de ai ghicit, dar așa 
este. Du-te și întoarce-te mâine, pentru 
a doua încercare! Pădurarul mulțumi 
mușcatei și făcu plecăciune prințesei.

A doua zi se înfățișă din nou în odaia 
fetei.

– Poftește și dezvăluie-mi și cel de-al 
doilea gând, îl ademeni ea zâmbitoare.

– Iată-l: te bucuri pentru că mă vezi 
viu și nevătămat, însă nu-ți piere teama 
că aș putea păți ceva, deoarece îți par 
chipeș și înțelept.

– Adevărat ai grăit, roși fata încă și mai 
tare ca rândul trecut. Te aștept și mâine, 
pentru a treia încercare.

Dacă văzu împăratul că tânărul se des-
curcă printre gândurile fetei ca și prin pă-
dure, îl chemă la sine pe înțeleptul curții.

– Înțeleptule, tu care cunoști tainele 
cele mai ascunse, spune-mi cum se poa-
te ca un tânăr așa de simplu să ghiceas-
că fără nici o greutate gândurile unei 
prințese atât de delicate? Nu este vreun 
vicleșug la mijloc?

– Luminăția-ta, am băgat de seamă că 
omul nostru privește întotdeauna spre 

fereastră. Acolo se află o mușcată. Nu 
știu dacă în ea îi stă puterea, dar socot 
că este bine să îndepărtăm planta din 
odaie și, dacă tot izbândește, atunci 
primește-l de ginere, pentru că nu sunt 
mulți oameni ca el!

Zis și făcut. Două slugi împărătești in-
trară în odaie și luară mușcata, sub pri-
virile îngrijorate ale domniței.

Veni și ziua ultimei încercări. Flăcă-
ul nostru intră liniștit și încrezător, dar 
când descoperi lipsa mușcatei, simți 
cum îl trec apele.

– Haide, flăcăule, acum să te văd! zise 
împăratul. Până aici ți-au fost puterile?

Omul care vorbea cu florile își adu-
nă toată voința pe care o avea și privi 
atent chipul fetei. Surâsul ei drăgăstos 
îi umplu inima de bucurie și, din iubire, 
se născu minunea. Putea citi fără nici o 
greutate gândurile fetei, la fel de ușor ca 
slovele unei cărți.

– Măria-ta, zise el către împărat, fru-
moasa copilă este mai îngrijorată ca nicio-
dată de soarta mea. M-a îndrăgit nespus 
și nu-și dorește alt soț afară de mine.

– Așa este, tătucă, alt soț n-are ce că-
uta în casa noastră. Numai el a dovedit 
că mă iubește într-atâta, încât să-mi ghi-
cească și cele mai ascunse gânduri.

Mulțumit că n-a fost vreun vicleșug la 
mijloc, împăratul își îmbrățișă ginerele și 
dădu poruncă slugilor să pregătească o 
nuntă cu adevărat împărătească.

În toiul petrecerii, mireasa îl trase mai 
într-o parte pe soțul său și îl întrebă:

– Spune-mi, dragul meu, chiar nu ți-a 
fost de nici un ajutor mușcata de la fe-
reastră?

– Mi-a fost numai la primele două în-
cercări. A treia oară însă te cunoscusem 
așa de bine, încât m-am putut lipsi de 
ajutorul ei.

Tare mult se bucură fata, convingân-
du-se pe de-a-ntregul că descoperise 
soțul îndelung căutat. 

(Basmul face parte din volumul 
„Floarea înțelepciunii și iarba puterii”)

Grafică de Anca SMăRăNDACHE

Debut la „f.D.”

Surpriza 
Nepoțică, sui pe scară,
Că-n pod este o comoară!
Iau căușul și mă sui,
Altă bucurie nu-i.
Colo-n pod, după ursoaică,
Surpriza mă așteaptă –
Covata plină cu nuci –
Din pod să nu te mai duci! 

Aripi
Sania peste nămeți
zboară scânteind în soare.
De ce râdeți, măi băieți?
Sania aripi nu are!
Sania o duci de ață,
Până sus, la derdeluș.
Însă, de-a ajuns pe gheață – 
Sania aripi și-a pus!

Pisica şi patinele 
Afară nu vrea să iasă.
zvârle papucii de casă –
Se grăbește să schieze 
şi-altora să dea povețe:
–  Fiți atenți, nu va grăbiți,
Nasul să nu vi-l juliți! 
Dealu-i nalt și valea mare –
E loc pentru fiecare.
Dar, la schiat, nu se grăbește:
–  Nu mai scot nasul afară
Până hăt, la primăvară!

Cu flori dalbe 
în cosiţă 

(Dedicaţie lui Gheorghe Coșbuc)
Poezia „La oglindă” 
O citesc acum și-mi pare 
Că e scrisă despre mine. 
Ce-ar spune, poetul, oare?!
Tot mă-nvârt pe la oglindă 
şi-mi admir înfățișarea. 
De mă-mbrac în ie nouă – 
Ţi se taie răsuflarea!
Of! Cu gândul la ce-i drag, 
Dar cu ochii înspre prag. 
Nu cumva să vadă mama 
Cum îmi potrivesc năframa.
Ochi albaștri ca seninul, 
Părul blond, curat mătasă, 
Cu flori dalbe în cosiță – 
Asta-s eu. Ce mai fetiță!
Rumeioară, zâmbitoare, 
zi că nu-s o fată mare! 
Mama-i mândră, bucuroasă, 
Că are-așa comoară-n casă!

Snejana BEJAN, elevă în clasa a IX-a 
la Gimnaziul Săseni

 r-nul Călărași
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RĂSUNĂ  IMNUL  ÎNVIERII  SFÂNT…

Iisus murea pe cruce. Sub arșița grozavă
Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii.
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii
Părea ca varsă lavă.
şi chiar în clipa morții huliră cărturarii
Cu fierea oțelita îl adăpau străjerii...
Râdea cu hohot gloata cu spasmele durerii
şi-l ocărau tâlharii.
zdrobită, la picioare-i zăcea plângând Maria
şi-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamă,
Alături Magdalena, în lunga ei maramă,
Ţipa, văzând urgia.
Departe ucenicii priveau fără putere...
N-aveau decât să fugă în lumea cea pribeagă,
Cu el se năruise nădejdea lor întreagă
şi fără mângâiere.
Târziu, porni mulțimea în pâlcuri spre cetate,
Pe drumurile-nguste cu lespezi pardosite,
Trecură fariseii cu fețele smerite
şi bărbile-argintate.
Măslini fără de frunze dormeau mocnind 

pe coaste,
În vale, ca-ntr-o pâclă, dormea Ierusalimul,
Pe cruce somnul morții dormea de-acum 

sublimul
Iisus, vegheat de oaste.

La Paşti 

Oricât de sfânt era Iisus
şi cât de lămurit prin lut
vedeai pe cel venit de sus,
şi ai săi nu l-au cunoscut.
A trebuit ca trupul său
De mucenic să-l bată-n cuie,
Ca să se-arate Dumnezeu
şi ca la ceruri să se suie.

Prin pomi e ciripit și cânt,
văzduhu-i plin de-un roșu soare
şi sălciile-n albă floare -
E pace-n cer și pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
şi cât e de frumos în sat!
Creștinii vin tăcuți în vale
şi doi de se-ntâlnesc în cale
Își zic: Hristos a înviat!
şi râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.
Pe deal se suie-ncetișor
Neveste tinere și fete,
Bătrâni cu iarna vieții-n plete;
şi-ncet, în urma tuturor,
vezi șovăind câte-o bătrână
Cu micul ei nepot de mână.

Hristos a Înviat! Ce vorbă Sfântă!
Îți simți de lacrimi calde ochii uzi
şi-n suflet parcă 

serafimii-ți cântă
De câte ori, creștine, o auzi.
Hristos a Înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în Adevăr;
În poienița-n care zburdă cerbii,
În florile de piersic și de măr.
În stupii de albină fără greș,
În vântul care suflă mângâios
În ramura-nflorită de cireș,
Dar, vai, în suflet ți-nviat

Hristos?
Ai cântărit cu mintea ta, creștine,
Cât bine ai făcut sub cer 

umblând,
Te simți măcar acum pornit 

spre bine,
Măcar acum te simți mai bun, 

mai blând?
Simți, tu, topită-n suflet 

vechea ură?
Mai vrei pieirea celui plin

 de Har?
Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ți 

gură?
Iubirea pentru semeni o simți iar?
O, dacă-aceste legi de-a pururi 

sfinte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat,
Cu serafimii-n suflet, 

imn fierbinte
Ai drept sa cânți: Hristos a Înviat!  

 Învierea
Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,
Al morții rece spirit se strecura-n tăcere;
Un singur glas îngână cuvintele de miere,
Închise în tartajul străvechii evanghelii.
C-un muc în mâini moșneagul cu 

barbă ca zăpada,
Din cărți cu file unse norodul îl învață,
Că moartea e în luptă cu vecinica viață,
Că de trei zile-nvinge, 

cumplit muncindu-și prada.
O muzică adâncă și plină de blândețe
Pătrunde tânguioasă puternicele bolți:
„Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colț,
Înveninând pre însuși izvorul de viețe,
Nimica înainte-ți e omul ca un fulg,
ş-acest nimic îți cere o rază mângâioasă,
În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg".
Apoi din nou tăcere, cutremur și sfială
şi negrul întuneric se sperie de șoapte...
Douăsprezece pasuri răsună...

miez de noapte...
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală.
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie...
Colo-n altar se uită și preoți și popor,
Cum din mormânt răsare Christos învingător,
Iar inimile toate s-unesc în armonie:
„Cântări și laude-nălțăm
Noi, Ţie unuia,
Primindu-l cu psalme și ramuri,
Plecați-vă, neamuri,
Cântând Aleluia!
Christos au înviat din morți,
Cu cetele sfinte,
Cu moartea pre moarte călcând-o,
Lumina ducând-o
Celor din morminte!"

şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
şi-un dușman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazaret!
El n-a venit să răzvrătească,
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculț, pe jos, colindă lumea
şi mulți hulesc în urma lui.
şi mulți cu pietre îl alungă
şi râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbește tuturora -
Atotputernic și smerit!
El orbilor le dă lumină,
şi muților le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întărește,
Pe morți îi scoală din mormânt.
şi tuturor de o potrivă
Împarte darul lui ceresc -
şi celor care cred într-însul,
şi celor ce-l batjocoresc.
Urască-l cei fără de lege...
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea
şi înfrățirea tuturor.
Din toată lumea asupriții
În jurul lui s-au grămădit
şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuțit:
„Fiți blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertați pe cei ce vă lovesc,
Iubiți pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmășie se pornesc"...
Cât bine, câtă fericire,
şi câtă dragoste-ai adus!
şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.
Au râs și te-au scuipat în față,
Din spini cunună ți-au făcut,
şi în deșarta lor trufie
Stăpâni deasupra-ți s-au crezut...
Aduceți piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiți,
Chemați sutașii cei mai ageri,
şi străji de noapte rânduiți...
S-au veselit necredincioșii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de la Calvar,
şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate și iubire,
şi pace-n neamul omenesc.
voi toți, ce-ați plâns în întuneric
şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră-ngenunchere
Sculați... Christos a Înviat!

Christos 
a înviat

Mihai Eminescu 

Nu l-au cunoscut
Nicolae Iorga 
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La toate lucarnele și balcoanele
Au scos din cer îngerii icoanele
şi-au aprins pe scări
Candele și lumânări.
Orașele de sus, în sărbătoare,
Au întins velnițe și covoare,
şi ard în potire
Mireasmă subțire.
şi din toate ferestrele 

odată,
Mii și sute de mii,
Heruvimii fac cu 

mana bucălată
La somnoroșii copii.

De Paşti 
Tudor Arghezi

 Pe cruce
Vasile Voiculescu 

George Coșbuc 

Alexandru Vlahuță

Imn al 
Învierii

vă cheamă Domnul slavei 
la lumină,

vă cheamă mucenicii-n veșnicii,
Fortificați biserica creștină
Cu pietre vii zidite-n temelii.
Să crească-n inimile voastre
Un om născut din nou armonios,
Pe sufletele voastre

să se-mplânte
Pecetea Domnului Iisus Hristos.
Un clopot tainic miezul nopții 

bate
şi Iisus coboară pe pământ;
Din piepturile 

noastre-nsângerate
Răsună Imnul Învierii sfânt.
veniți, creștini, luați lumină
Cu sufletul smerit, purificat;
veniți flămânzi, gustați din cină,
E nunta Fiului de Împărat.

Valeriu Gafencu 

Hristos a 
înviat!

Vasile Militaru


