
Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Sunt una dintre miile de cititori ai săptămânalului FLORILE DALBE și, în 

special, ai rubricii ORIZONT COGNITIV, care ne oferă răspunsuri la întrebări-
le adresate. În ultimul timp, mă frământă și pe mine o întrebare la care v-aș 
ruga să-mi răspundeți: DE CE în societate este nevoie de bani? De ce ei sunt 
atât de importanți pentru oameni? Unii semeni cred că, având bani mulți, 
poți ajunge și în rai. Alții, dimpotrivă, afirmă că banii sunt cauza tuturor 
relelor și ei te pot duce în iad. Așa să fie oare?

Valeria LEUCĂ, elevă în clasa a IX-a
s. Crăsnășeni, r-nul Telenești

Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești.
Vasile ALECSANDRI

săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi
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Fondator: Ministerul  Educaţiei,  Culturii  şi  Cercetării

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

DE CE societatea are nevoie de bani

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

Numerele  17-18  vor  apărea  pe  14  mai  a.c. în  ediție  cu  volum  dublu  (16 pagini)

De aş avea vreo zece buzunare,
Ticsite cu bancnote de o sută,
Eventual o sumă în valută,
Mi-aş pune bunătatea la-ncercare.
Aş merge pe o cale cunoscută,
Dar, stăpânit de calm şi de răbdare,
De aş avea vreo zece buzunare,
Ticsite cu bancnote de o sută.
Şi, întâlnindu-i pe aceia care
Fac din necinste veşnica dispută,
Le-aş oferi bancnote la derută,
În schimbul unui gest de remuşcare.
De aş avea vreo zece buzunare?

Virgil PETCU

Acord  liric

Rondelul 
generozităţii

La prima vedere, într-adevăr, banii 
par a fi sursa tuturor relelor din 
lume. Ei sunt permanent un motiv 

de conflict și împart lumea în cei care au 
bani și cei care nu-i au. O vorbă din popor 
spune că „banu-i ochiul dracului”, iar cri-
mele, certurile și toate problemele legate 
de bani nu fac decât sa confirme aceas-
tă zicală. Și atunci, ne întrebăm, pe bună 
dreptate, de ce este nevoie de bani? La ce 
sunt buni ei? Vom încerca să găsim împre-
ună răspunsul în rândurile ce urmează.

Așadar, de ce este nevoie de bani? La 
începuturile economice ale civilizației 
umane, schimbul-troc funcționa foarte 
bine. Oamenii își ofereau surplusul de 
produse în schimb pentru produsele care 
le lipseau. În comunitățile preistorice 
hrana, îmbrăcămintea și armele repre-
zentau principalele produse de schimb. 
Însă, datorită capacității oamenilor de a 
dezvolta și înțelege simboluri tot mai so-
fisticate, sistemul trocului nu avea cum 

să se perpetueze la nesfârșit. Primii bani 
erau, de fapt, bucăți standardizate de 
metal, sare sau piatră prețioasă (abia mai 
târziu, prin sec. VII î. Hr., banii apar sub 
formă de monede în Asia Mica). Aceste 
obiecte, precursoare ale banilor, au re-
prezentat un salt uriaș în economie, salt 
care avea să atragă după el o mulțime de 
transformări în societate. Acum nu mai 
era nevoie să cauți până găsești pe cine-
va dispus să îți ofere mâncarea la schimb 
pentru blana ta de urs. Vindeai blana de 
urs pe bani și cu ei cumpărai mâncarea. 
Banii accelerau schimburile comerciale 
la o viteză nemaiîntâlnită până atunci.

Banii au însemnat, în același timp, și 
o soluție pentru acumularea averii. Îna-
inte de ei, nu puteai păstra averea prea 
mult timp, pentru că mâncarea se altera, 
uneltele se uzau, la fel armele sau ha-
inele. Însă banii puteau fi păstrați, eco-
nomisiți și lăsați moștenire. Acesta a fost 
începutul ideii de bogăție, dar și al celei 

de capital, capital care a finanțat războa-
ie, dar, în același timp, și opere de artă, 
construcția de orașe, invenții și așa mai 
departe. Pe scurt, civilizația de azi nu ar fi 
fost posibilă într-o lume fără bani.

Dacă cineva îți spune, dragă Valeria, că 
banii nu sunt importanți,  o reacție să-
nătoasă ar fi să te întrebi dacă nu cumva 
acela va încerca să te lase fără ei, mai 
devreme sau mai târziu. Categoric, ba-
nii sunt importanți, dar nu asta îi face 
problematici. Rău este că în societatea 
noastră capitalistă banii au devenit atât 
de importanți, încât ei obsedează minți, 
schimbă destine, distrug pasiuni sau cre-
ează false valori. Banul nu poate deveni 
un scop în sine. Și cine crede că afacerile 
au drept scop profitul, acela suferă de o 
inversare periculoasă a valorilor. Aface-
rile sunt cele care organizează munca, 
cele care asigură o activitate sau creează 
produse, iar capitalismul trebuie privit, 
zic eu, nu ca pe o creație a dumnezeu-
lui-ban, ci doar ca un model de organi-
zare socială, în care activitatea creativă 
a omului a atins cea mai mare eficiență.

În acest context, banii par a fi un rău ne-
cesar, o unealtă pentru care întreaga res-
ponsabilitate  o poartă cel care o folosește. 
Ca orice unealtă, banii pot fi utilizați pentru 
a face mult bine, dar, în același timp, pot fi 
folosiți și pentru a distruge vieți , destine și 
valori. Cel care face bine va ajunge, proba-
bil, în rai. Și invers. Deci, vina nu o poartă 
banii în sine, ci, ca întotdeauna, omul.

Voi ce credeți, dragi tineri cititori? 
Scrieți-mi!

Ion antOn
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EVENImENT

Testarea  națională  în  învățământul 
primar  și  examenele  de  absolvire 

a  gimnaziului  au  fost  anulate

Cu muzica în suf let

ACTUALITATE • răBOj  InfOrmatIv

OPINIA  LICEENILOR

RezulTATele unui 
chestionar lansat de 

Ombudsmanul Copilului
cu privire la BAC

Decizia a fost luată în contextul situației epidemiologice din țară.
Elevilor care finalizează în acest an de studii clasa a IX-a le vor 

fi eliberate Certificate de studii gimnaziale în baza notelor medii 
anuale obținute pe parcursul claselor a VII-a și a IX-a. Notele la dis-
ciplinele de examen vor reprezenta media aritmetică, cu rotunjire 
până la întreg, a notelor medii anuale, obținute de elevi, la disci-
plinele respective. În baza Certificatelor de studii gimnaziale, elevii 
vor putea participa la admiterea în liceele teoretice și instituțiile 
de învățământ profesional.

Astfel, pe 17 aprilie, Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința 
de guvern proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului 
de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019. La solicitarea Ministeru-
lui Educației, Culturii și Cercetării, executivul a alocat 20 mil. lei 
din contul redistribuirilor între liniile bugetare, mijloace financiare 
pevăzute pentru procurarea tehnicii de calcul în vederea dotării 
instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din țară.

În acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ur-
mează să lanseze procedura de licitație privind achiziționarea teh-
nicii de calcul. Tinere talente

Mă numesc Ilinca Pădurean, am 13 ani şi 
sunt îndrăgostită de muzică!

Sunt o fire creativă, sociabilă şi veselă. Mot-
to-ul de care mă conduc în viaţă este: „Începe-
ţi ziua cu un zâmbet, pentru a continua cu un 
râset”. Fiind elevă în clasa a VII-a la Liceul 
Teoretic „Nicolae Donici” din satul Dubăsa-
rii Vechi, raionul Criuleni, am şi posibilitatea 
de a frecventa şcoala de Arte „Vasile Glinca” 
din localitate, unde îşi fac studiile 78 de copii 
talentaţi.

Ziua mea este mai luminoasă atunci când 
merg la orele de pian, instrumentul la care exer-
sez de mai bine de patru  ani. Aş dori să remarc 
că dragostea mea faţă de muzică mi-a fost insu-
flată de profesoara mea, dna Larisa Gaitur, care 
mă ghidează în lumea notelor cu multă răbdare 
şi perseverenţă.

O altă profesoară, la care ţin foarte mult, este 
doamna maria Cerlat, o persoană deosebită, 
care, la rândul ei, mi-a insuflat dragostea pentru 
muzica vocală. Deja al treilea an consecutiv, fac 
parte din ansamblul vocal al şcolii. 

Împreună cu alţi colegi ai mei, reprezint şcoa-
la de arte la diferite  concursuri, adesea fiind 
premiată şi înalt apreciată de juriu.  

În afară de concursuri, alături de colegi, mă 
implic în diverse activităţi culturale organizate 
în localitate. Deşi muzica are un loc aparte în 
sufletul meu, nu-mi imaginez viaţa fără lectură. 
Muzica şi lectura reuşesc să le îmbin cu sportul, 
fiind membră a echipei de fete la volei. Mă bucur 
că am nişte performanţe, dar acestea, în mare 
măsură, le datorez profesorilor mei şi apropiaţi-
lor care m-au susţinut.

Ilinca PĂDUREAN, elevă în clasa a VII-a, 
Liceul Teoretic „Nicolae Donici” 

s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

Comisia pentru situații excepționale a Republicii 
Moldova a aprobat, pe 17 aprilie, decizia Ministe-
rului Educației, Culturii și Cercetării de a anula 
testarea națională în învățământul primar și exa-
menele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2020. 

În contextul suspendării procesului educațional 
în instituțiile de învățământ, în scopul prevenirii 
răspândirii/îmbolnăvirii cu COVID-19, instituțiile 
de învățământ din Republica Moldova s-au con-
fruntat cu o serie de dificultăți. Cea mai mare pro-
vocare fiind asigurarea dotării cu tehnică de calcul 
a cadrelor didactice și elevilor pentru desfășurarea 
procesului educațional la distanță.

Toți elevii din învățământul 
profesional-tehnic vor fi promovați

în următorul an de studii 

Orele prevăzute pentru realizarea evaluărilor se redistribuie 
pentru tematici în conformitate cu curriculumul la unitatea de 
curs (disciplina) / modulul respectiv.

Media semestrială la unitățile de curs se va calcula doar în baza 
notelor acumulate pe parcursul semestrului.

În perioada de referință, toți elevii sunt promovați în următo-
rul an de studii, indiferent de rezultatele obținute la unitățile de 
curs (discipline)/ module. Pentru elevii care la unitățile de curs au 
obținut o medie mai mică decât 5.00 (cinci.00), se va organiza, 
după revenirea la studii, o perioadă suplimentară de recuperare.

Acordarea creditelor de studii, pentru unitățile de curs prevă-
zute în semestru II al anului de studii 2019-2020, se va efectua 
concomitent cu calcularea mediei semestriale la unitatea de curs, 
în condițiile în care aceasta nu este mai mică decât 5.00 și se în-
scrie în registru/ borderoul de examinare, carnetul de note, fișa 
personală a elevului.

Examenele de calificare urmează a fi desfășurate în condițiile 
prevederilor Ordinului 1127/2018, după revenirea la studii în ter-
menele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a 
completat „Regulamentul-cadru de organizare a 
învățământului profesional-tehnic în perioada în 
care accesul în instituții este restricționat”.  Astfel, 
în perioada de referință, nu se desfășoară evaluări 
sumative, inclusiv teze, examene. 

Chestionarul a inclus cinci 
întrebări care se referă la 
examenul de bacalaureat al 
absolvenților claselor a XII-a: 
eficiența pregătirii on-line către 
acesta; includerea sau neinclu-
derea în conținutul examenului 
a temelor studiate în perioada 
stării de urgență; solicitarea 
de a selecta mai multe versiuni 
de răspuns privitor la modul 
de apreciere a cunoștințelor 
la absolvirea instituției de 
învățământ, ciclul liceal; soli-
citarea opiniei privind modali-
tatea de admitere în instituțiile 
de învățământ superior; solici-
tarea descrierii problemelor cu 
care s-au confruntat în perioa-
da instruirii on-line.

Din cei 1452 liceeni care au 
participat la sondajul on-line, 
1282 sau peste 88% conside-
ră că pregătirea on-line pentru 
BAC a fost ineficientă. Peste 93 
la sută din respondenți sunt 
de părerea că în testul pentru 
BAC trebuie să fie incluse doar 
temele studiate până pe 10 
martie curent. 75,6% din licee-
nii chestionați pledează pentru 
anularea BAC-ului, alte 19 la 
sută din participanții la chesti-
onar optează pentru ca exame-
nul de BAC să fie amânat. Un 
număr mai mic de liceeni s-au 
pronunțat pentru aprecierea 
cunoștințelor pentru diploma 
de BAC în baza notelor medii 
obținute pe parcursul clase-
lor a X-a ― a XII-a sau pentru 
susținerea BAC-ului în regim 
on-line, fie cu asigurarea tutu-

ror condițiilor de protecție îm-
potriva coronavirusului de tip 
nou.

Majoritatea respondenților 
consideră că admiterea 2020 
la universitățile din Republi-
ca Moldova trebuie să aibă 
loc în baza mediei notelor 
obținute în clasele a X-a ― a 
XII-a. Există păreri privind 
oportunitatea eliberării unui 
certificat echivalent diplo-
mei de BAC, care să ateste 
cunoștințele deținute și în 
a cărui bază să fie efectuată 
admiterea la instituțiile de 
învățământ superior. Majori-
tatea participanților văd ad-
miterea ― 2020 dificilă și cu 
multe impedimente pentru 
actualii absolvenți.

Participanții la sondaj au 
apreciat drept ineficientă in-
struirea în regim on-line din 
cauza: deficiențelor tehnice, 
conexiunii slabe în condițiile 
suprasolicitării pe platformele 
on-line; „incapacității profeso-
rilor de a utiliza eficient dispo-
zitivele digitale și platformele 
de comunicare”, dar și a unor 
elevi; ,,lipsei mediului școlar 
care implică responsabilitate 
și organizare”, lipsei calcula-
toarelor sau altor dispozitive 
necesare pentru instruirea on-
line.” De cele mai multe ori, tim-
pul propriu-zis al orelor este 
scurt, pentru că multă atenție 
se dedică problemelor teh-
nice”. Liceenii au mai invocat 
timpul limitat pentru pregăti-
rea de BAC, dat fiind cerințele 

de a se pregăti și de alte obiec-
te, ,,oboseala condiționată de 
regimul de a face lecții care nu 
este similar cu orarul școlar 
care poate excede orele presta-
bilite”. Liceenii au mai notat că 
„profesorii încercau să se adap-
teze din mers, fără indicații cla-
re de la administrația liceului, 
iar, drept consecință, elevii 
sunt experimentați cu diferite 
tehnici de predare”, că „profe-
sorii nu predau lecția, ci doar 
transmit teme pentru acasă”. 
Elevii au mai relevat că nu au 
fost motivați să îndeplinească  
toate sarcinile corect și in ter-
menii indicați, dat fiind că nu 
au luat note pentru temele de 
acasă.

Reamintim că ministrul Edu-
cației, Igor Șarov, a declarat că, 
în acest an, examenele pentru 
elevii din clasele a IV-a și a IX-a 
vor fi anulate. Elevilor care fi-
nalizează în acest an de studii 
clasa a IX-a le vor fi eliberate 
Certificate de studii gimnazia-
le în baza notelor medii anuale 
obținute pe parcursul claselor 
a VII-a și a IX-a. Iar în baza 
Certificatelor de studii gimna-
ziale, elevii vor putea participa 
la admiterea în liceele teoreti-
ce și instituțiile de învățământ 
profesional.

Iar în privința examenului 
național de bacalaureat, Mi-
nisterul Educației, Culturii și 
Cercetării va lua o decizie de-
finitivă în funcție de data când 
va fi permis accesul elevilor în 
instituțiile de învățământ.

20 mil. de lei pentru asigurarea 
procesului educațional la distanță

Cheltuielile privind dreptul de autor 
în numerele 11, 12 (martie) și 13-14 
(aprilie) au fost suportate de către 
Institutul Cultural Român.

80 la sută din respondenți consideră ineficientă pregătirea on-line pentru exa-
menul de bacalaureat al absolvenților claselor a XII-a. Așa arată rezultatele 
unui chestionar lansat de Ombudsmanul Copilului. 
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,,Fii mai bun!”

Omul care a făcut din lemnărie o artă

CARITATE

Lumina spiritului

• Idealismul diavolului. Diavolul cumpără sufle-
te. Este în această îndeletnicire a lui o evidentă 
rămăşiţă de idealism.

• Inconştientul este partea genială din fiecare 
muritor…

• Să nu te cerţi cu oamenii mai mult decât cu 
tine însuţi.

• Când vrei să vezi foarte clar un lucru, nu-l lu-
mina prea tare, nu-i lua de pe faţă toate umbrele.

• Dacă vrei să ajungi la fericire, atunci pune-ţi 
orice ca ţintă, numai un singur lucru nu: fericirea.

MAxIME şI AFORISME 
de Lucian BLAGA

Dintre sute de profesii

Domnul Nicolae MADAN adoră să meşterească diferite obiecte din lemn. 
Mai mult chiar, atunci când simte mirosul lemnului, îşi imaginează deja urmă-
toarea operă a sa. Şi-a făcut din meserie o adevărată artă, cioplind o mulţime 
de lucruri dintre cele mai utile: mese, scaune, rafturi, policioare, tablouri, cozi 
pentru unelte şi altele. 

Și-a trăit copilăria lângă pădu-
rea de la marginea satului Pere-
secina, raionul Orhei, în căsuța 
care mai este și acum. Poate 
ea ar fi un motiv de ce totuși a 
ales să lucreze în lemn. A fost 
profesor la Liceul „Alexandru 
Donici” din sat. A meșterit, elev 
fiind, apoi alături de discipolii 
săi, cele mai frumoase căsu-
țe pentru păsări, rame pentru 
fotografii, scăunele, tacâmuri 
pentru bucătărie. Toată viața sa 
a muncit, le-a cultivat dragos-
tea sa nemărginită  pentru fru-
mos elevilor. O mare parte din 
ei și-au făcut o carieră și îi sunt 
recunoscători pentru sfaturile 
și lecțiile care le-au fost oferi-
te. Pentru că ține foarte mult la 
acest meșteșug între profesie 
și artă, am decis să-i solicit un 
interviu. 

– astăzi, ajuns la o vârstă 
când nu mai aveţi  puterea de 
altădată, cum vă descurcaţi, 
căci să cioplești în lemn nu este 
atât de ușor?

– La anii mei, nu mai fac mare 
lucru. Totuși, chiar dacă sunt 
ocupat cu alte activități, măcar 
înainte de culcare merg în ateli-
er și mă mai uit la lucrările mele, 
mai fac câte o schiță sau șlefu-
iesc o coadă pentru topor. Acolo 
pot medita, îmi adun gânduri-
le, sunt mai relaxat, departe de 
toate problemele. Dacă în tine-
rețe era un loc zgomotos, mereu 
în mișcare, locul în care clocotea 
munca,  astăzi a devenit locul în 
care mă pot retrage. E spațiul cel 
mai apropiat sufletului meu. Aici 
nimic nu mă poate indispune.

– Ce calităţi, după părerea 
dvs., trebuie să posede un lem-
nar?

– Pentru a fi un bun lemnar, 
trebuie să ai un dar de la Dum-
nezeu, să îți placă ceea ce faci, 
deoarece această meserie ne-
cesită multă răbdare și atenție.

– Domnule madan, ce păre-
re aveţi despre târgurile orga-
nizate pentru meșterii de la noi 
din ţară? aţi participat la ase-
menea evenimente?

– Nu am fost interesat să merg 
la aceste târguri, pentru că am 

muncit pentru mine și am făcut-o 
din dragoste. Nu m-am gândit la 
promovarea și publicitatea lucră-
rilor mele. Cei care m-au cunos-
cut mi-au apreciat munca. Dar 
dacă e să vorbesc despre  tinerii 
lemnari care, astăzi, sunt tot mai 
puțini,  ei chiar au nevoie de sus-
ținere.  De aceea, ca să trăiești și 
să-ți dezvolți o afacere din acest 
meșteșug, trebuie să lupți, să te 
promovezi, să izbutești singur, 
fără a aștepta  ajutor din partea 
statului. Meșteșugurile popula-
re în Republica Moldova,  atât 
lemnăria, cât și arta  ceramicii, 

a sculpturii – îndeletniciri  vechi 
ale poporului nostru – din păca-
te, sunt tot mai puțin răspândite.

– având în spate ani de ex-
perienţă, puteţi să-mi spuneţi 
care sunt cele mai grele mo-
mente în meseria dvs.? 

– Aș putea spune că pregăti-
rea lemnului pentru lucru era 
cel mai migălos și mai dificil. Era 
destul de complicat să prelu-
crezi un copac pentru a-l aduce 

la o condiție anume. Lucrul final 
presupunea șlefuirea și aici era 
foarte important să fii atent, 
pentru că, odată ce ai șlefuit 
prea mult, ai putea  strica forma 
obiectului. La acest capitol, am 
avut tare multe de învățat. 

– vă mulţumesc pentru susţi-
nerea acestui dialog care, sper 
eu, îi va îndemna pe unii elevi 
să-și îndrepte privirea sprea 
frumoasa profesie de lemnar.

Consemnare:
Sofia BUSUIOC, absolventă

a Facultății de Jurnalism, 
USM

În preajma sărbătorilor pascale, Consiliul Raional de Tineret (CRT) Ungheni 
în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni a lansat  Campania de caritate 
„Fii mai bun!”. 

Tinerii nu pot rămâne indiferenți la cele ce se întâmplă în aceste zile neașteptat 
de dure. Ei știu că Binele se cade a fi făcut fără să te știe cineva, ca mai apoi 
binefacerea să fie cu adevărat recunoscută. Organizatorii campaniei de caritate 
și-au propus  să evidențieze acele fapte săvârșite de oamenii cu suflet mare  pen-
tru semenii lor cu o situație mai precară. Un alt scop al acestei acțiuni este și cel 
de a impulsiona, de a inspira și pe alții la fapte bune. 

Ce poți face în situația de criză în care ne-am 
pomenit? Iată ce au fost sfătuiți să întreprindă ti-
nerii în apelul adresat de către CRT Ungheni pe 
rețelele sociale: „Poți contribui cu o donație, fie 
de produse alimentare, fie de articole vestimen-
tare sau orice dorește fiecare, la libera alegere. 
Un exemplu bun ar fi distribuirea de produse în 

cutii sau pungi agățate de gard sau la oricare 
alt loc vizibil. În această perioadă mai puțin plă-
cută, dar ținând cont și de sărbătorile pascale, 
să acordăm atenție oamenilor vârstnici. Dă un 
ajutor vecinilor, celor mai firavi, prin diverse 
acțiuni de salubrizare sau, de ce nu, oferindu-
le un sprijin pentru a face cumpărăturile dorite. 
De asemenea, se poate adopta un animal de 
companie, îngrijindu-l.” 

CRT Ungheni i-a îndemnat pe tineri să poves-
tească despre acțiunile întreprinse prin postări 
on-line pe pagina de Facebook sau Instagram. 
„Astfel vom conștientiza mai bine situația în 
care ne-am pomenit și bunătatea va deveni 
ceva obișnuit în viața de zi cu zi. Faptele bune 
înnobilează omul, deci, să acționăm pe măsură, 
devenind frumoși și la suflet”, se mai spune în 
apelul făcut de CRT.

Campania „Fii mai bun!” este în plină 
desfășurare. Așa că cine dorește să aprecieze 
gesturile de caritate ale tinerilor din raionul Un-
gheni are posibilitatea să urmărescă postările 
făcute de ei pe rețelele de socializare. 

Cor. „f. D.”

Probă de condei

Pandemie Dragul meu 
LICEU 

Dragul meu liceu,
mă înveţi mereu
Ce să fac sau poate nu, 
lumină-mi dărui tu.
Îţi mulţumesc acum,
Că mă înveţi întruna
Cum să schimb lumea, 
Cum s-o fac mai bună.
materiile învăţate –
eu le iubesc pe toate,
ne ești ca un părinte
şi faptele ţi-s sfinte.
frumoasă-i ziua ta acum, 
Cu 40 de primăveri.
atât aș vrea să-ţi spun:
Că ești liceul meu cel bun!

Cătălin MIRON, elev
la Liceul Teoretic „Ginta Latină”

or. Vadul lui Vodă
Flori pentru 

mama
Primăvară, ai venit 
Cu flori parfumate,
Cu jocuri de copii 
Pe să-tu-ra-te.
În prag mă așteaptă
măicuţa frumoasă. 
Îi pun flori în braţe
şi-s de-ajutor la casă!

Bogdan CIUDIN, elev 
la Liceul Teoretic „Ginta Latină” 

or. Vadul lui Vodă

Inima 
bunicilor mei
Inima bunicilor mei e ca o pâine 

caldă. În ea afli asemenea comori 
precum: bunătatea, dărnicia, du-
ioşia, blândeţea, dragostea şi grija 
nemărginită pentru cei apropiaţi.

Ori de câte ori mergem la bunei, 
ne îmbrăţişează cu căldură, ne 
privesc şi ne vorbesc cu drag. 
Ei sunt cei care, de rând cu 
părinţii, se bucură nespus că 
suntem sănătoşi, avem rezultate 
bune la învăţătură şi ne purtăm 
cuviincios acasă şi în societate. 
Dânşii vor să ştie tot ce avem 
în suflet. Noi îi aşteptăm cu 
nerăbdare în fiece clipă. Ni-i dor 
de ei, căci de la ei învăţăm ce e 
bine şi ce e rău în viaţă.

Îi mulţumim Domnului că ne-a 
dat asemenea bunici.

Doina BOGDAN, elev
la Liceul Teoretic 

„Ginta Latină”
or. Vadul lui Vodă

Măicuţa
un singur nume vreau s-aud,
un nume să-l tot cânt,
Căci nu-i un altul mai plăcut,
mai dulce pe pământ.
mama-i zâmbet părintesc,
un susur de izvor,
De care-ntruna, cât trăiesc,
mai mult, mai mult mi-e dor.
măicuţa-i rostul meu în viaţă,
la bucurii, la greu.
ea mă ajută și mă-nvaţă 
Că doar speranţa-i drumul meu.

Adrian ŢURCAN, elev
la Liceul Teoretic „Ginta Latină”

or. Vadul lui Vodă

Prieteni, pentru voi
am să-aștern pe o foaie
O explozie de culori
Culese la geam
Într-o albă năframă:
Culorile adolescenţei,
Culorile inocenţei,
Calde culori, ameţitoare,
aurite de soare. Doamne!
ninge cu petale! 
e primăvară!
Cât de fumos e afară!
Plânge o copilă,
zăvorâtă-n cămară...

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

la Liceul Teoretic „S. Haret”
mun. Chișinău
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Lilica a venit cu bunica la 
magazin. După ce măsură vreo 
zece pălării, bătrâna exclamă:

- Iată aceasta îmi vine per-
fect!

- Păi cu asta ai venit, bunico! 
*  *  *

- Dați-mi, vă rog, un tort ars, 
ceru o elevă la cofetărie.

- De ce ars? se miră vânză-
toarea.

- Ca să creadă părinții mei că 
l-am copt eu.

*  *  *
- De ce fugi, Cătălin?
- Ca să zădărnicesc o bătaie.

- Dar cine se bate?
- Radu și cu mine.

*  *  *
- Romică, te lăudai că ai o 

sănătate de fier și, când colo, 
ieri medicul îți lua pulsul. 

- Nu-i adevărat. A vrut doar 
să-și verifice ceasul după pul-
sul meu.

*  *  *
Privind un om chel, Vlăduț, 

un băiețel de patru ani, întrea-
bă:

- Nene, capul dumitale e 
desculț?

Glume

Coordonator de pagină: lica mOvIlă

Nr. 14 (2106)

Găsește doi puișori identici și trimite răspunsul la redac-
ţie. fii tu învingătorul concursului de isteţime!

Felicitări pentru învâr-
tecușii care au trimis dezle-
gări corecte la următoarele 
jocuri: 
nr. 8, nr. 10, nr. 11: Victoria 

GHERBALI, s. Iargara, r-nul 
Leova; Liliana CORCENCO, or. 
Leova; 
nr. 12: Iaroslav ROMANOV,  

s. Sănătăuca, r-nul Florești; 
Teoctista COLŢA, s. Cărpineni, 
r-nul Hâncești; Sofia IAN-
CIURSKAIA, mun.Chișinău.  

BRAVO, 
ISTEŢILOR!

ADORMIŢELE

EşTI ISTEŢ?

Copiii se așază în cerc, cu mâi-
nile la spate. Dintre ei este ales 
unul care va sta în mijlocul cer-
cului, legat la ochi. În clipa în 
care dă semnalul de începere, 
conducătorul jocului îi dă unui 
copil un clopoțel din care va tre-
bui să sune, apoi să-l ascundă la 
spate. Jucătorul așezat în mijloc 
se dezleagă la ochi și privește 
atent către ceilalți copii pentru 
a observa cea mai mică mișcare 
sau schimbare de mimică. Apoi se îndreaptă spre cel pe care 
îl bănuiește că ar ascunde clopoțelul și spune: „Tu ai sunat din 
clopoțel!” Dacă a ghicit, copilul primește clopoțelul și rolurile 
se inversează. Dacă nu,  acesta trece iar în mijlocul cercului, dar 
nu are dreptul decât la trei încercări de a ghici la cine este clo-
poțelul. După care este înlocuit cu alt participant.

Legendele primăverii

Ghici unde sună clopoţelul?

Desen: Cristina  COvrIG

Lia DRACOPOL FUDULU

Hai să ne jucăm!

Pe timp de carantină, deşi sunt izolaţi de colegii şi prietenii lor, picii din  
clasa I-i ,,A” de la Liceul  Teoretic ,,V. Vasilache” din municipiul Chișinău îşi 
găsesc ocupaţii utile şi interesante. Iată ce fac învârtecuşii după ce isprăvesc 
lecţiile on-line cu dna învăţătoare Mariana CUCULESCU. 

Vitalie BEŢIŞOR: - Un citat 
celebru afirmă: ,,Matematica 
este muzica rațiunii”. Cred că 
e și cazul meu. Exersând la 
pian, am  constatat că pasiu-
nea pentru muzică mă ajută 
să obțin rezultate bune și la 
matematică. 

Ionuț BĂŢ a găsit un mod 
original de a-și convinge se-
menii să stea cuminți acasă. 

Cu dor de dragii mei colegi,
De scumpa mea învățătoare,
Acasă școală încerc să-mi fac
Cu activități de care-mi plac.
Rog aplicația mea 

s-o contemplați,
Exemplul păsărilor să luați!
Să stați acasă, fiecare,
Să fie bine-n toată țara!

Cele două surioare, Alexia (clasa a I-i „A”) și Delia PROCA 
(clasa a III-a ,,A”, același liceu), nu au timp de plictiseală. În sfâr-
șit, a venit timpul lecturilor pe săturate. Cărțile preferate sunt 
citite pe nerăsuflate! 

Uneori, Maxim CEBOTARI, elev în clasa a V-a ,,B” la Liceul 
Teoretic ,,RAMBAM” din Chișinău, e copleșit de tristețe și com-
pune versuri.  

Afară-i din nou primăvară - 
Se-ntorc păsările-n țară.
Iar noi privim cu indignare,
Prin geam, la mândrul soare!
Totuși, băiatul nu disperă. „În perioada de carantină citesc, 

desenez, fac lecții de robotică, sport. Pasiunea mea e matemati-
ca. Am confecționat mai multe corpuri geometrice. Le-am expus 
mai sus”, ne scrie cu optimism Maxim.

Vizitați la domiciliu de  INELUŞ-ÎNVÂRTECUŞ

Într-o primăvară, odată de-
mult, la marginea unei păduri, 
pe un ogor abia acoperit de iar-
bă, se târa un iepuraș rănit. Scă-
pase de fugăreala nemiloasă a 
vânătorului, dar, cu lăbuța ce 
și-o frânsese în goana asta, sim-
țea că nu va mai ajunge până la 
culcușul din păduricea lui.

O sete arzătoare îl chinuia și 
nici un licăr de apă nu se vedea 
nicăieri în jurul lui.

„Ce fericit aș fi, gândea ie-
purașul, să pot sorbi măcar o 
dată din apele cu cer albastru 
ale izvorului de lângă culcușul 
meu!” Dar vai... ce departe era 
de izvorul lui! Și lacrimi mul-
te, multe îi alunecau din ochi, 
udând pământul pe care zăcea 
iepurașul. Noaptea se lăsa rece.

Iepurașul își acoperi lăbuța 
cea frântă cu capul și, în timp 
ce adormea, chinuit de sete și 
de durere, iar bolta cerului se 
umplea de luminile jucăușe ale 
stelelor, pe locul udat de lacri-
mile lui răsăreau niște floricele 
mici, albastre, cu petalele adu-
nate într-un clopoțel înconjurat 
de un pufuleț alb, ca o pleată 
de moșneag.

Spre ziuă, roua zorilor căzu 
din belșug și umplu clopoțeii 
albaștri. Iar când soarele se ivi, 
razele lui se opriră, luminoase, 
pe roua adunată în clopoței.

Simțind căldura soarelui, iepu-
rașul deschise ochii. Privirea lui 
alunecă drept pe roua din flori-
celele albastre și se crezu lângă 
izvorul pe care atâta îl dorise.

Înviorat, iepurașul își adună 
puterile, întinse botișorul, sorbi 
câteva picături de rouă, ciugu-

li un firicel de iarbă și, sleit de 
puteri, adormi fericit cu capul 
înfundat în floricelele albastre, 
crescute din lacrimile lui.

De-atunci, în fiecare an, la 
vremea primăverii, florile ace-
lea mici, albastre, răsar de cum 
se ivește colțul ierbii și acoperă 
pajiștile. Și le-au spus oamenii 
„adormițe", căci ele au răsărit 
anume ca iepurașul acela să 

adoarmă fericit. Și le-au mai 
spus așa, fiindcă, de cum se 
arată faptul serii, ele își adună 
foile albastre, ca și cum s-ar găti 
de culcare.

Mai târziu, alții - de la puful 
acela alb ce înconjoară floarea 
lor - au spus floricelelor albas-
tre „dediței", după „dedu”, 
adică moșneag, pe vorba lor 
...moșneag cu chica albă. Și, 
când răsar adormitele, după 
iarna grea și mohorâtă, fac bu-
curia oamenilor și a plaiurilor 
pe unde cresc ele...
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O  BIJUTERIE  INEDITĂ

Clădirea muzeului, bijuterie de arhitectură

TRECUTUL  LA  PREZENT

Clădirea Muzeului de Istorie şi Etnografie  din satul Mereni, raionul Anenii 
Noi, este un adevărat monument de istorie şi arhitectură, cu care se  mândreşte 
orice locuitor al satului. Edificiul e inclus în Registrul monumentelor istorice 
ocrotite de stat, deoarece este o bijuterie inedită prin istoria ce o poartă peste ani. 

aspecte din secţiile muzeale

Nr. 4 (324)

mOmENT  LIRIC
Ion  ANTON

CÂNTEC
Plugarule, tulpină-ntre cer şi pământ,
Tu cânţi mai frumos decât mine
Şi cântecul tău, izvodit din frământ,
Simplu de tot se numeşte:  p â i n e.
Soră ţi-i ploaia, frate – cel vânt,
Copiii ţi-s holdele grele de grâne…
Plugarule, tulpină-ntre cer şi pământ,
Tu cânţi mai frumos decât mine.
O lume cântecul tău îl aşteaptă –
Al existenţei izvor şi colind.
Hai, fă-ne la toţi parte dreaptă
Din cântecul tău cel veşnic şi sfânt,
Plugarule, tulpină-ntre cer şi pământ.

COmOsICus
REGII  DACILOR  STRĂBUNI

Comosicus a fost un rege și 
mare preot al statului dac in-
tracarpatic, urmaș direct al lui 
Deceneu, probabil în perioada 
cuprinsă între 44 î.Hr. și 28/29 d. 
Hr. Unica referință pentru Como-
sicus e un pasaj într-una din scri-
erile istoricului roman Iordanes.

Iordanes se referă la Bure-
bista ca rege al Daciei, continu-
ând cu menționarea marelui 
preot Deceneu, care i-a învățat 
pe daci astronomie și a cărui 
înțelepciune era venerată. Mai 
apoi menționează că „după 
ce Deceneu a murit, (dacii) 
l-au avut în aproape aceeași 
venerație pe Comosicus, de-
oarece acesta nu era mai pre-
jos în iscusință. El era socotit, 
datorită priceperii sale, și rege peste dânșii, 
și mare preot, și judeca poporul ca judecător 
suprem. Iar când acesta a murit, Coryllus (Sco-
rilo) a urcat pe tron ca rege al goților (geților) 
și a domnit peste poporul său din Dacia vreme 
de patruzeci de ani“ (Iordanes; Getica; 73-74).

„Coryllus” se crede a fi identic cu Scorilo, dar 
în privința lui Comosicus nu există alte izvoa-
re. Ambiguitatea textului lui Iordanes cu pri-

vire la statutul lui Deceneu în 
relația cu Burebista e posibil să 
derive din faptul că, după asa-
sinarea lui Burebista din anul 
44 î.Hr., imperiul acestuia s-a 
destrămat, cu excepția unui nu-
cleu în Munții Orăștiei, celelalte 
părți ale fostului imperiu dacic 
grupându-se în varii regate. 
Conceptul de preot-judecător 
ar putea releva existența unei 
unități trans-tribale.

Din moment ce Scorilo, suc-
cesorul lui Comosicus, pare să 
fi ajuns la putere  între anii 30 
și 40, ascensiunea lui Comosi-
cus imediat după moartea lui 
Burebista ar însemna o domnie 
imposibil de lungă. Alte izvoare 
sugerează că un alt conducător, 

Cotiso, reprezenta puterea dominantă în Dacia 
la sfârșitul secolului I î.Hr. Istoricul Ioana A. Ol-
tean susține că, probabil, Comosicus i-a succe-
dat lui Cotiso în timpul campaniei lui Marcus 
Vinicius în Dacia (c.9 î.Hr.) și că ar fi domnit 
până în anul 29 d.Hr. Totodată, Comosicus e 
posibil să fi fost cel dintâi conducător dac ce a 
combinat poziția de preot cu cea de rege.

Sursa: WIKIPEDIA

Clădirea a fost construită 
special pentru Banca Populară 
„Rejep” în 1910-1911, având o 
arhitectură foarte interesantă 
și unică (a fost ridicată dintr-o 
compoziție extraordinară de 
lut, păr de cal și ouă de pasă-
re), cu podea din teracotă adu-
să din Germania special pentru 
construcția acesteia. Deci însuși 
edificiul muzeului este un mo-
nument ce  atrage atenția  tutu-
ror celor care trec prin preajmă.

Acest original edificiu a ținut 
piept mai multor încercări, căci, 
după colectivizare, a servit drept 
Casă de cultură, apoi  sală de 
sport, bibliotecă… Abia din 1989 
în această clădire se află Muzeul 
de Istorie și Etnografie. Muzeul a 
fost inaugurat inițial la 22 aprilie 
1980, în incinta bisericii, de că-
tre profesorul de geografie Emi-
lian Baciu. În anul 1989, în legă-
tură cu dorința creștinilor din sat 
de a redeschide biserica, muzeul  
este transferat în fosta clădire a 
Băncii Populare de cândva.

Muzeul, prin contribuția ca-
drelor didactice și a elevilor din 
Mereni, sub conducerea dlui 
Emil Baciu, director, Larisa Za-

haria, custode, și Iulia Baciu, 
muzeograf, s-a dezvoltat în per-
manență și în prezent e consti-
tuit din următoarele secții:

Arheologie;
Istoria Satului de la 1475 şi 

până în prezent;
Memorialul dedicat celui de-al 

Doilea Război Mondial;
Deportările din 1940-1949;
Perioada Sovietică: 1949-1990;
„Ograda țărănească”;
„Cămara” cu stative, cuptor, 

oale de lut şi alte vase,
„Casa Mare” – amenajată cu 

covoare, prosoape, perne, țoale 
şi lăicere;

Etnografie – costume popu-
lare pentru bărbați şi femei, 
confecționate de consătence în 
anii 1900-1940. 

Firește, aș putea să descriu 
pe larg exponatele găzduite de 
fiecare secție, dar consider că 
este mult mai bine să rezerv 
spațiu unor fotografii care vor-
besc mult mai elocvent despre 
prețiosul tezaur etnocultural și 
istoric păstrat în muzeul nostru.

alina OGlInDă, 
elevă în clasa a vIII-a „a” la
liceul teoretic „emil nicula”

s. Mereni, r-nul Anenii Noi

MUZEUL NOSTRU
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DICŢIONAR 
de istorie

(Continuare din F. D., nr. 12 din 26 martie a.c.)
A
Arbaletă – armă de aruncat săgeți sau proiectile, formată dintr-

un arc montat pe un suport, acționat manual sau printr-un meca-
nism; altă denumire: arcubalistă.

Arbaletier – ostaș care lupta cu arbaleta.
Arbore genealogic – reprezentare, sub formă ramificată, a 

ascendenților sau descendenților unei persoane.
Arc – armă (primitivă) de aruncat săgeți, alcătuită dintr-o vargă 

flexibilă ușor încovoiată și o coardă prinsă de extremitățile vergii.
Arcan – funie lungă, răsucită din păr de cal, cu un laț la unul din 

capete, folosită ca armă de luptă sau la vânătoare.
Archebuză – armă de foc, precursoare a muschetei, utilizată în 

Evul Mediu.
Arenar – (în Roma antică) nume dat gladiatorilor care luptau în 

arenă.
Arenă – (în Roma antică) spațiu circular așternut cu nisip, 

cu rumeguș etc. din mijlocul unui amfiteatru antic, unde se 
desfășurau reprezentațiile și luptele.

Arendaș – persoană care are în folosință o proprietate funciară și 
exploatează veniturile realizate de pe urma acesteia pe un anumit 
termen.

Arheografie – disciplină istorică ce se ocupă cu descoperirea și 
publicarea textelor antice.

Argat – servitor, slugă angajată (în trecut) pentru muncile agrico-
le, creșterea vitelor sau pentru muncile din gospodăria stăpânului.

Arhaic – care aparține vremurilor străvechi, specific acestor vre-
muri.

Arheocivilizație – civilizație a unei societăți arhaice.
Arheofizică – știință de graniță care preconizează, pentru cerce-

tările arheologice, folosirea metodelor și aparatelor de care face uz 
geofizica.

Arheologie – știință care studiază trecutul istoric al omenirii pe 
baza interpretării vestigiilor (culturilor) materiale păstrate.

Arheometrie – disciplină de graniță între arheologie și fizică-chi-
mie, bazată pe transformarea informației arheologice într-una can-
titativă, măsurabilă.

(Va urma)
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Foloseşte rațional timpul!

drepturile  mele, 
ce  să  fac  cu  ele?
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Dreptul meu este și dreptul tău

atelier de prevenire a violenţei asupra copilului

Drepturile şi responsabilităţile sunt două noţiuni care dau sens unei societăţi 
democratice. Fiecare cetăţean al Republicii Moldova are drepturi, dar, totodată, 
şi responsabilităţi.

Convenţia O.N.u. cu privire 
la Drepturile Copilului

Maltratarea și abuzul
articolele 19, 34, 39
Nici părinții, nici alți adulți nu au dreptul să trateze cu violență 

copiii și tinerii. Statul semnatar va proteja pe toate căile copiii și 
tinerii contra maltratării, exploatării și abuzului. Statul trebuie să 
intervină și în cazurile în care părinții nu au grijă sau nu sunt în 
stare să aibă grijă de copiii lor.

Copiii și tinerii supuși neglijării, abuzului sau torturii, precum și 
cei care au fost supuși unor tratamente degradante, au dreptul la 
orice asistență posibilă. Ei au dreptul la un mediu în care își vor 
putea reabilita demnitatea și respectul de sine.

Acum, ca niciodată, trebuie să fim mai buni
Întreaga planetă, inclusiv țara noastră, trece printr-o perioadă foarte grea. 

Virusul Covid -19 a răpit deja viețile multor oameni, mai ales ale celor în vârstă. 
Cum să comunici nonviolent

• Explică ceea ce te deranjează în comportamentul persoa-
nei: „Asculți muzica atât de tare, încât nu pot să adorm…”

• Exprimă-ți emoțiile: „Sunt supărat…” „Mă simt iritat…”
• Argumentează: „… pentru că abia am revenit dintr-o călăto-

rie, sunt obosit și vreau să dorm.”
• Propune o soluție: „Te rog, ai putea să dai muzica mai încet 

sau să o asculți în căști?”

Concursul de eseuri, desene și poezii cu ge-
nericul „Avem drepturi, avem și responsabili-
tăți” continuă. Participă și tu și câștigă un pre-
miu!

Concurs: „Drepturi=Responsabilităţi”

Noi, copiii, trebuie să apreciem cu toată seriozitatea situaţia creată. 
A venit timpul să ne maturizăm şi să ne gândim nu numai la drepturile 
pe care le avem, dar şi la obligaţiuni. 

În prezent, toată lumea este obligată să stea acasă, deci, haideţi să 
fim responsabili. Cei tineri au ajuns să aibă grijă de bătrâni cu mult 
înainte de vreme, aşa că nu vom rămâne indiferenţi. Boala nu ne cru-
ţă bunicii, mătuşile, moşii, nanii care au o vârstă mai înaintată. Să 
respectăm restricţiile! Astfel nu vom fi infectaţi şi nu vom molipsi pe 
alţii. Să le acordăm atenţie persoanelor dragi, să le fim alături, să le 
ascultăm amintirile şi poveţele. 

Da, ne este dor de scoală, de lecţii, de colegi, nu putem merge la bi-
bliotecă ş.a. Dar sperăm că, dacă vom fi cu toţii mai buni, vom ieşi 
mai uşor şi într-un timp mai scurt din toate aceste greutăţi. Aşadar, stăm acasă, ne facem temele 
online, citim cărţi online. şi ne rămâne timp suficient pentru a reflecta asupra multor lucruri 
importante în viaţă.  

Snejana BEJAN, elevă în clasa a Ix-a
Gimnaziul Săseni, r-nul Călăraşi 

Uneori, apărându-ne propriul 
drept, îl ignorăm pe cel al colegi-
lor, încălcându-le dreptul de a-și 
exprima liber opinia. La fel, le 
poate fi îngrădit dreptul la edu-
cație, odihnă, nume, familie, pro-
tecție, îngrijire medicală etc. Să 
nu uităm principala regulă a unei 
societăți democratice: ,,Dreptul 
tău se sfârșește acolo unde în-
calci dreptul altei persoane”. 

Buna educație și respectul 
față de semeni sunt moșteni-
te în sânul familiei, acolo este 
pusă și temelia viitoarei perso-
nalități. Munca asiduă continuă 
la școală: dascălii discută cu noi 
despre importanța respectă-
rii drepturilor, despre respon-
sabilitățile impuse de aceste 

drepturi. Însă, totul depinde de 
copilul însuși. Atunci când nu-ți 
respecți semenii și drepturile 
lor înseamnă că nu te respecți 
pe tine. Nu ni se cere imposi-
bilul, doar să fim corecți, un 
exemplu demn de urmat pen-
tru cei din preajmă.

Vă îndemn să vă respectați 
unul pe altul și nu uitați că 
suntem cu toții egali, având 
aceleași drepturi și responsabi-
lități. Doar așa vom putea asi-
gura un viitor mai bun genera-
țiilor următoare și prosperarea 
țărișoarei noastre.

teoctista COlţa, 
elevă în clasa a vIII-a 

la Gimnaziul „Dumitru Creţu”
s. Cărpineni, r-nul Hâncești

Rezolvă-ţi neînţelegerile prin comunicare şi cu 
respect faţă de alte persoane. Exersează exprima-
rea dorinţelor tale prin mesaje asertive, care te aju-
tă să-ţi aperi drepturile proprii fără a le încălca pe 
ale altora.

Învaţă să fii responsabil

- Cu cât îți organizezi mai bine tim-
pul, cu atât îți rămâne mai multă vre-
me pentru lucrurile pe care vrei cu 
adevărat să le faci. Pe de o parte, ai 
multe treburi casnice și teme de fă-
cut. Pe de altă parte, ai o mulțime de 
dorințe de îndeplinit. Când faci ce-ți 
place, viața este mai interesantă. Însă 

Drepturile sunt în mâinile tale. 
Desen de Sofia IANCIURSkAIA, elevă 
în clasa a vIII-a la liceul teoretic 
„Ginta latină”, mun. Chişinău

(ghid pentru fete şi băieţi care au părinţii plecaţi peste hotare, 
dar și sugestii constructive pentru cei ce stau acasă în perioada de carantină)

învață să alegi între „trebuie să fac” și 
„vreau să fac”.

- Alcătuiește o listă cu activități pe 
care trebuie să le faci și pune-o unde-
va la vedere. Sau cumpără-ți o agendă 
care te va ajuta să-ți organizezi timpul. 
Scrie în ea tot ce ai de făcut, care sunt 
activitățile urgente, cele curente și 
cele importante.

- Dacă nu știi să întocmești un plan, 
încearcă să găsești exemple pe Inter-
net. Adresează-te la un centru de tine-
ret pentru o consultație. Sau cere sfatul 
unui adult. Este important să respecți 
un program zilnic în care să ai rezer-
vat timp pentru fiecare activitate: învă-
țat, treburi casnice, odihnă, distracții, 
somn. Este necesar să respecți un echi-
libru între muncă și odihnă. Foloseș-
te-ți timpul liber, așa cum îți place, ai 
atâtea posibilități – sport, creație, mu-
zică, dans, discuții online cu prietenii și 
cei dragi, film, televizor sau singurăta-
tea în care poți gândi în liniște.

- Pentru a câștiga timp, străduieș-
te-te să duci fiecare lucru până la 
capăt. De fapt, încearcă să te cunoști 
mai bine pe tine însuți. Unii oameni 
încep cu ușurință un lucru, dar îl duc 
cu greu la capăt. Alții încep greu, dar le 
place să lucreze pentru a vedea rezul-
tatul. Tu cum ești? Atunci când te vei 
cunoaște mai bine, îți va fi mai ușor să 
depășești propriile „frâne” sau să ceri 
ajutor când ai nevoie. 

- Gândește-te la motivele pentru 
care uneori vrei să amâni îndeplinirea 
unei sarcini. Ce te-ar ajuta să le depă-
șești? Discută cu cineva, acționează 
pentru a-ți folosi eficient timpul.

- Alege să-ți faci temele cu regulari-
tate. Cel mai potrivit este să-ți alcătu-
iești singur programul, în funcție de 
orarul școlar și testări. Regimul tău ar 
trebui să includă și zile fără învățat, 
ca să reușești să te odihnești. Observă 
care sunt orele când ești mai produc-
tiv și planifică pentru ele realizarea 
sarcinilor mai dificile sau a celor care 
cer mai multă concentrare.

- Începe cu subiecte mai complicate, 
atunci când ai mintea proaspătă. Fă 
pauze în timp ce înveți, astfel vei obosi 
mai puțin. Încă o șmecherie este să-ți 
creezi condiții favorabile pentru învă-
țat: liniște, lumină potrivită, încăpere 
aerisită. Alege un loc mai departe de 
telefon, de calculator, televizor, muzică 
sau… oameni. Alimentează-te potrivit 
și dormi suficient. De multe ori, elevii 
învață noaptea, din contul somnului. 
Și care este rezultatul? La început, ei 
câștigă timp, apoi pierd din energie, 
oboseala nu le permite să învețe pro-
ductiv. Astfel pot apărea probleme la 
școală, dar și de sănătate.

Sursa: „Singur acasă”, CIDDC

tabăra de toamnă de antibullying
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ApA - izvorul vieții 

planeta iarăşi va avea de su-
ferit de pe urmele activităţii 
omului. Totuşi, poate îi dăm 
o şansă Terrei? 

Vă îndemn pe toţi să fiţi 
mai responsabili faţă de acţi-
unile voastre.

şi nu uitaţi: staţi acasă!
Teoctista COLŢA, 

elevă în clasa a VIII-a
la Gimnaziul ,,D. Creţu” "

s. Cărpineni, 
r-nul Hânceşti

Suferința  naturii

PRIMĂVARA ne înverzește... SUFLETELE!
Pământul, care aștepta cu nerăbdare trezirea la viață a naturii, 

și-a deschis brațele sale bătrâne spre un nou început. Totul se 
pregătește, totul se deschide, totul reînvie aici, unde avem bine-
cuvântarea celor patru anotimpuri. Numai omul nu are timp să 
vadă, să simtă, să perceapă frumusețea pomilor care își desfac 
micile floricele ce zâmbesc în soare, verdele crud al ierbii, ciripitul 
vesel al păsărelelor. Toate au fost create pentru a bucura omul. 
Dar el nu are timp. Aleargă de dimineața până seara să adune, să 
strângă, pentru a-și spori confortul. Aleargă după o fericire pe care 
nu o găsește. Mereu agitat, mereu nemulțumit. Când ajunge să 
realizeze ceva, vrea altceva. Și astfel trec anii, și viața se scurge în-
tr-un iureș tăcut, iar omul nu apucă să simtă bucuria și frumusețea 
creației. Acest „rege” al naturii este robul propriilor sale ambiții 
și patimi. Ce păcat că nu știe să se bucure de acest dar divin care 
este viața! Dacă ar privi cu atenție în jur, și-ar da seama că natura 
își are legile ei, atât plantele, cât și animalele. Nimic nu e haotic în 
natură. Totul este plasat într-o ordine perfectă. Ciclurile de viață 
ale plantelor și animalelor, lanțurile trofice, instinctele de conser-
vare au scopul de a păstra un echilibru în tot ce ne înconjoară. 
Haideți, de dragul primăverii, să coabităm în armonie cu tot ce 
ne înconjoară și să avem mai multă grijă de locul în care trăim. 
Haideți să începem curățenia de primăvară cu noi înșine!

mihai PărPăuţă, elev
mun. Chișinău

Cu prilejul Zilei Mondiale a Protecţiei Apei, ele-
vii din clasa a VIII-a din gimnaziul nostru, ghidaţi 
de dna Agrepina Cibuc, profesoară de chimie, grad 
didactic I, au realizat un Proiect oral. Pornind de 
la faptul că localitatea noastră se mândreşte cu 
numărul record de fântâni de mină din raion (peste 
500), elevii au ţinut să afle ce fel de apă consumăm. 
Cei 14 participanţi la lucrările de cercetare au 
atenţionat părinţii, pedagogii şi colegii de şcoală, 
prezenţi în Sala de festivităţi a gimnaziului, că si-
tuaţia nu este una favorabilă.  În cunoştinţă de ca-
uză, obiectiv şi convingător ei au informat invitaţii 
că o bună parte din apa fântânilor conţine, cu re-
gret, o cantitate sporită de nitraţi. Prin versuri, 
comunicări, cântece, dansuri, dar şi curiozităţi i-au 
cucerit pe spectatori Dumitrița Pârlea, Ion Ol-
tean, Carmelia Manoil, Cornel Voleac şi alţi elevi.

Momentul culminant al activităţii a fost demer-
sul colectivului de elevi adresat Consiliului sătesc 
Hădărăuţi, referitor la necesitatea de a introdu-
ce în patrimoniul aşezării o fântână cu o istorie 

Nr. 4 (313)AVE 
TERRA!
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Planeta a luat o pauză
Din poşta ediţiei

Chiar dacă situaţia în ţară 
se înrăutăţeşte privind pan-
demia de Coronavirus, plane-
ta a putut lua o pauză pentru 
a regenera şi a reduce efectele 
stricăciunilor cauzate de-a 
lungul anilor de factorul an-
tropologic, adică de om.

Îmbucurător este faptul că 
s-a restabilit stratul de ozon, 
care protejează planeta de ra-
zele ultraviolete, iar animale-
le au revenit în locurile nepo-
pulate de acestea, ceea ce ar 
trebui să ne pună pe gânduri.

În această perioadă, a deve-
nit clar cât de mult am dău-
nat Terrei prin acţiunile noas-
tre negândite. Sunt convinsă 
că, acum, oamenii s-au simţit 
în pielea bietelor animale care 
au fost vânate cu brutalitate 
pentru a fi izolate în spaţii 
întunecoase, umede, ca să fie 
dresate sau să distreze pe ci-
neva în arena circului.

Toate acestea ar putea pă-
rea nişte banalităţi, dar sunt 
adevăruri care reflectă dorin-
ţa lumii de a distruge totul în 
jur doar pentru a-şi crea un 
confort în plus.

Dintr-o dată, a ieşit în 
evidenţă gravitatea poluării 
mediului ambiant, care duce 
la pieirea a tot ce e viu. Mă 
întreb: de câte victime şi sa-
crificii va mai fi nevoie pentru 
ca omul să-şi dea seama de un 
lucru firesc: natura nu este un 
duşman cu care ar trebui să 
luptăm, ci un prieten cu care 
ar trebui să interacţionăm.

Îmi pare rău că, după ce 
omenirea va ieşi din izolare, 

În lume pădurile se sufocă,
Parcă-am fi în altă epocă.
apele sunt foarte murdare,
vieţuitoarele de ce mor 

oare?
natura poate să piară
Ca și lacrimile de ceară,
Plantele sunt otrăvite
De gazele mereu răspândite.

Concursul  „Urmaţi-ne exemplul!”

neobişnuită – Fântâna Tur-
cului. Propunerea fetelor şi a 
băieţilor a fost susţinută una-
nim. Astfel, acest monument 
istoric din satul nostru, rămas 
în voia sorţii decenii la rând, 
va fi curăţat şi renovat până în 
toamnă. Pe de altă parte, ele-
vii şi-au asumat răspunderea 
de a participa la lucrări de vo-
luntariat, privind readucerea 
la viabilitate a acestei surse 
de apă demult uitate.

Marius GRIBINCEA, elev 
la Gimnaziul Hădărăuți

 r-nul Ocniţa

File din „Cartea Roşie”

Papucul-doamnei
Specie ce prezintă interes 

pentru ştiință şi activitățile di-
dactice. Plantă decorativă.

Este o specie critic periclita-
tă. În Republica Moldova creş-
te în preajma s. Ivancea, r-nul 
Orhei; Rădenii Vechi, Selişte, 
Bahmut, r-nul Ungheni. Peste 
hotarele republicii se întâlneş-
te în regiunile cu climat cald şi 
temperat ale Eurasiei.

Pentru creştere preferă co-
munitățile pădurilor revene 
de gorunet cu fag, carpen, de 
stejăret cu arțar şi carpen, ade-
seori în amestec cu plop, pe soluri brune şi cenuşii cu umi-
ditate suficientă, sub coronamentul arboretului, uneori şi 
în stațiuni mai puțin umbrite.

În aspect cantitativ, numărul total nu este stabilit. Se înre-
gistrează tendința de micşorare a numărului de plante. Se 
întâlnesc sporadic exemplare izolate sau grupuri mici for-
mate din plante de vârstă diferită.

Înfloreşte în mai; plantă entomofilă. Fructele se coc în au-
gust. Se înmulțeşte prin semințe şi vegetativ prin rizomi. 
Plantele ating maturitatea reproductivă abia la vârsta de 
15-17 ani.

Este ocrotită teritorial în Rezervația Ştiințifică „Plaiul Fa-
gului”. 

Coordonator de pagină: Octombrina OnOfreI

Cântăm şi desenăm natura

De viaţă dacă vrem să ne 
bucurăm,

natura trebuie să o protejăm,
multe trebuie să facem,
Ca mediul să se refacă!

Ion VACARENCO, 
elev în clasa a VIII-a

la Gimnaziul Brăviceni
r-nul Orhei

Desen de autor
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Primii în republică la ecologie
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PERSEVERENțA  ESTE  CHEIA  SUCCESULUI

„Merg  cu  încredere 
spre  scopul  propus”

Primăvara curentă, din cauza pandemiei, au fost amânate mai multe 
concursuri la disciplinele de studii. Totuşi, unele olimpiade şcolare s-au 
desfăşurat, în special la etapa raională, iar câştigătorii şi-au primit laurii. 
Vă invităm să-i cunoaşteţi pe unii dintre ei din rândurile ce urmează.

Am rugat-o să ne divulge secretele unui învin-
gător pe Ana-Maria TĂBĂCARU, elevă în clasa a 
XII-a „R” la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, 
mun. Hâncești, olimpică la istorie, fizică și mate-
matică, etapa raională, mai mulți ani la rând.

– Dragă Ana-Maria, te-aș 
putea cataloga drept o elevă 
ambițioasă, creativă, curi-
oasă... Vrei să continui lista?

- Consider că una din cele 
mai importante trăsături ale 
unui elev care-și dorește să 
cunoască succesul este res-
ponsabilitatea. Cred că anume 
această calitate mă definește 
totalmente. De altfel, sunt o 
elevă ca mulți alții: sociabilă, 
activă și pozitivă. 

– Ştiu că ai înregistrat o 
serie de rezultate frumoase, 
te rog să-mi povestești puțin 
despre performanțele tale.

- Aceste rezultate înseam-
nă, în primul rând, motivație 
și experiență, lucruri ce 
au contribuit la formarea 
personalității mele. Am sim-
țit mereu o atracție față de 
științele exacte. Drept urmare, 
pentru liceu, am ales profilul 
real, iar locurile I și II din ca-
drul olimpiadelor raionale la 
matematică și fizică, obținute 
în ultimii patru ani, sunt dova-
da că merg pe calea cea bună. 
O relație aparte am și cu is-
toria românilor și universală. 
Studiind aprofundat această 
disciplină, în clasa a XI-a, am 
reușit să mă situez atât pe lo-
curile II și III la olimpiada ra-
ională, cât și pe locul III la cea 
republicană.

– Istoria și matematica 
sunt două discipline antiteti-
ce. Cum au ajuns să-ți placă?

- Interesul pentru matema-
tică îl am încă de mică: întot-
deauna mi-a plăcut să calculez, 
să demonstrez, să descopăr, 
iar cea mai mare satisfacție 

o am atunci când obțin răs-
punsul corect la o problemă 
complicată. Iar pasiunea pen-
tru istorie a luat naștere din 
curiozitatea manifestată pen-
tru apariția, dezvoltarea și 
evoluția omenirii. Am avut no-
roc și de profesori minunați, 
precum dl Stanislav Ciubota-
ru și dna Viorica Sajin, cărora 
le sunt foarte recunoscătoare.

– Ai avut momente în care 
ți-ai spus: „Gata, nu mai con-
tinui!”?

- Sincer, nu am avut astfel de 
momente, fiindcă sunt o fire 
care nu renunță atât de ușor, 
iar dacă am un scop, merg cu 
încredere spre acesta.

– Sunt curioasă să-mi de-
scrii programul zilnic din 
perioada pregătirilor pen-
tru olimpiade.

- În primul rând, este ne-
voie de muncă sistematică, 
deci, nu este vorba doar de o 
săptămână, două sau trei, ci 
de luni, chiar ani întregi. Nu 
pot spune că am un program 
anume. Cu toate acestea, în 
perioada olimpiadelor, încerc 
să-mi organizez timpul cât mai 
rațional, ca să le pot reuși pe 
toate și să-mi asigur o pregăti-
re înaltă și calitativă.

– A fost nevoie și de sacri-
ficii pentru a obține aceste 
rezultate demne de laudă?

- Consider că orice succes 
necesită sacrificii. Eu mi-am 
dedicat timpul liber pregă-
tirilor. Pentru aproximativ 
două luni am renunțat la 
orice activitate cu un grad 
de importanță redus, astfel 
reușeam să studiez mai mult.

– De altfel, ce-ți place să 
faci în timpul liber?

- Să dansez. Dansul este pa-
siunea mea. Am practicat acest 
gen de artă mulți ani la rând, 
am participat la numeroase 
concursuri de dans, naționale 
și internaționale. Îmi mai pla-
ce să citesc. Lectura este un re-
fugiu pentru mine, o evadare.

– Îți urez mult succes!
Maria NISTOR, 

elevă în clasa a XI-a 
la Liceul Teoretic 

„M. Eminescu” 
mun. Hâncești

mice cu efect repelent pentru 
protecția Biodiversității”, pre-
zentat de elevele Nelea NAN-
TOI (clasa a X-a) și Cristina-Mu-
hlisa BĂETRĂU (clasa a XI-a) de 
la Liceul Teoretic „Ion Creangă” 
din mun. Ungheni, conducător 
științific dr., prof. Alina BUGA. 

Nu este pentru prima oară 
când discipolii dnei Alina BUGA, 
profesoară de chimie la acest 
liceu, obțin rezultate remarca-
bile la concursuri. Preocupată 
de ecologie, dna Alina Buga 
le-a transmis pasiunea pentru 
cercetare și protecția mediului 
și elevilor săi, care participă la 

olimpiade cu lucrări originale. 
Iată doar câteva titluri: „Con-
trolul calității ceaiurilor comer-
cializate pe piața autohtonă”; 
„Impactul coloranților alimen-
tari din bomboanele M&M's 
asupra organismului uman”; 
„Reciclarea și valorificarea cre-
tei școlare”, „Valorificarea ule-
iului vegetal uzat pentru prepa-
rarea parfumului eco-natural” 
etc. I-am solicitat dnei Alina 
Buga să ne vorbească despre 
aspectul practic al proiectului 
premiat recent și despre elevii 
care l-au realizat. 

Olimpiada republicană la 
ecologie este destinată elevilor 
din clasele a IX-a – a XII-a, care, 
având ca îndrumător un cadru 
didactic, au elaborat, individual 
sau în grup, un proiect științific, 
în care este efectuată o cerce-
tare în domeniul ecologiei, ca 
rezultat al căreia sunt propuse 
inovații pentru soluționarea 
unei probleme de mediu.

Din cele 29 de lucrări care au 
concurat la ediția din anul cu-
rent, desfășurată în perioada 
21-23 februarie, cel mai înalt a 
fost apreciat proiectul „Imple-
mentarea  substanțelor fitochi-

Vara precedentă, Nelea NANTOI, elevă 
în clasa a X-a, s-a clasat pe locul II la Con-
cursul interjudețean „Chimia – Viața noas-
tră, Viitorul nostru” din municipiul Motru, 
România, la secțiunea „Chimia și calitatea 
vieții”. Înaripată de succes, s-a lansat în 
cercetarea proiectului de ecologie, împre-
ună cu Cristina BĂETRĂU, elevă în clasa a 
XI-a. Ambele sunt pasionate de biologie și 
chimie, frecventează cu plăcere cercul de 
chimie. O trăsătură comună, care le carac-
terizează și le-a determinat colaborarea, 
este creativitatea și dorința de a descoperi 
ceva nou.

Prin ce ne-a captivat subiectul studiu-
lui? Se știe că insectele, din cele mai vechi 
timpuri, sunt declarate dușmani aprigi ai 
oamenilor, deoarece mușcăturile lor provoacă 
afecțiuni, unele pot fi purtători de infecții pe-
riculoase. Pe piața comercială găsim destule 
preparate repelente, dar cu efect insecticid. 
De aceea ne-am propus crearea unui preparat 
cu aspect dual care să protejeze oamenii, dar 
și insectele. Cu alte cuvinte, să ne apărăm de 
înțepături prin îndepărtarea inteligentă a in-
sectelor, generată de neurotransmițătorii aces-
tora la sinergia uleiurilor esențiale. 

Partea experimentală a fost efectuată în ca-
drul cercului de chimie pe care îl conduc. Fetele 
au lucrat în echipă, le-au venit în ajutor colegii 
de clasa ai Cristinei: Mihaela PREPELIŢĂ, Ma-
rius VRABIE și Nadejda RAŢĂ. Au început cu 
studierea remediilor repelente pentru țânțari 
și căpușe, ca, ulterior, aria de interes să fie ex-
tinsă  și pentru viespi, albine, furnici și gândaci. 
Astfel s-a cristalizat proiectul de mediu susnu-
mit, pe care Nelea NANTOI și Cristina BĂE-
TRĂU l-au prezentat cu brio în limbile română 
și engleză la Olimpiada republicană la ecologie. 
Aprecierea cu locul I a fost o surpriză care ne-a 

trezit tuturor o mulțime de emoții, atenuând 
oboseala unor zile de muncă încordată și pre-
gătiri intense. 

Mă străduiesc să promovez toți elevii care 
sunt interesați de știință și care au dorința 
de a se manifesta la concursuri și mă bucur 
enorm pentru succesele lor. De exemplu, anul 
trecut Marius VRABIE, elev în clasa a XI-a, a 
ocupat locul I la un concurs de chimie ce a 
avut loc la București, iar anul acesta a câștigat 
locul II pe republică, participând pentru pri-
ma oară la MOLD SEF. De asemenea, membrii 
cercului de chimie sunt implicați în proiectele 
internaționale eTwinning. Aș vrea să le inspir 
tinerilor cercetători optimism și încredere 
prin ideea lui Pierre de Coubertin: „Ai pier-
dut? Continuă! Ai câștigat? Continuă să per-
severezi! Perseverența este cheia succesului!” 

Alina BUGA, profesoară de chimie 
la Liceul Teoretic „Ion Creangă” 

mun. Ungheni

P. S. În această perioadă de carantină, am decis să fiu optimistă 
și îmi organizez timpul, astfel încât să reușesc să îmbin utilul cu 
plăcutul. Citesc nu doar volumele obligatorii, ci și cărți de psiho-
logie, de dezvoltare personală. Cânt, căci această activitate este 
cea în care mă regăsesc, iar, mai nou, am încercat, și sper că mi-a 
reușit, să scriu pentru „Florile Dalbe”!

ana-maria tăBăCaru

Premianţii Olimpiadei republicane la ecologie

nelea nantOI și Cristina Băetrău împreună cu 
dna alina BuGa

Nr. 3 (3)
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Frica elefanților de albine

Coordonator de pagină:  mariana GaBură

Centrul Galaxy
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Nr. 4 (339)

Oraşe frumoase

Din ianuarie până nu de-
mult, timpul pare că s-a oprit 
în orașul Wuhan (China), 
care are 11 milioane de locu-
itori, mai mulți decât unele 
țări europene. Cu toții au fost 
izolați în locuințe, în ultime-
le două luni, din cauza co-
ronavirusului COVID-19. În 
total, în regiunea alăturată, 
Hebei, circa 70 de milioane 
de oameni au fost obligați să 
rămână în propriile locuințe. 
Toată lumea s-a conformat 
interdicțiilor, lucru demn 
de admirație, deoarece fără 
aceasta efortul medicilor ar 
fi fost zadarnic. În sfârșit, în 
cartierele în care epidemio-
logii spun că riscul a scăzut lumea poate ieși în stradă.

Wuhan este, de fapt, un oraș triplu, cele trei părți ale căruia 
sunt unite prin poduri moderne, care au o lungime de până la 
patru kilometri. Pe fiecare dintre acestea este construită o rețea 
incredibilă de drumuri ca în filmele SF pentru a se evita ambu-
teiajele, dar nu sunt suficiente, deoarece densitatea populației 
este foarte mare. Orașul prezintă o imagine fabuloasă și datori-
tă Turnului Cocorului Galben (Juanhalou) din centru, care are 
povestea sa. Odată, un taoist bătrân a venit să mănânce în acel 
loc unde se afla o tavernă. Era atât de sărac, încât proprietarul 
nu a îndrăznit să ia bani de la el. După ce a fost hrănit timp de 
șase luni, bătrânul, pentru a-i mulțumi binefăcătorului, a dese-
nat un cocor galben pe perete cu o coajă de portocală. De înda-
tă cocorul a prins viață și a început să danseze, astfel atrăgând 
o mulțime de vizitatori bogați.

turnul Cocorului Galben

Laboratorul lui Arhimede

Pentru unii oficiali fero-
viari indieni, organizarea 
păşunatului elefanţilor de-
parte de căile ferate este 
o parte a muncii lor, lucru 
dificil de făcut. De aceea, 
departamentul de căi fera-
te Moradabad a montat sis-
teme audio care reproduc 
bâzâitul albinelor. De ce au 
fost alese albinele? aţi pu-
tea întreba. Pentru că cele 
mai mari animale terestre 
se tem de acestea.

Sistemul s-a dovedit a fi 
unul de succes, deoarece în 
ultimii doi ani nu a avut loc 
niciun accident de tren din 
vina animalelor.

Elefanţii, pur şi simplu, 
nu se sperie de sunetul 
trenurilor, aşa ca oamenii, 
ceea ce creează probleme. 
În accidentele de tren din 
India au fost ucişi 266 de 
elefanţi din 1987 până în 

iulie 2017, iar între 2013 
şi 2018, numai în Bengalul 
de Vest, trenurile au lovit 
aproximativ 30 de elefanţi.

Sistemul acustic a fost in-
stalat pentru prima dată pe 

traseul Haridwar-Dehra-
dun, care trece prin Parcul 
Naţional Rajaji, în zonele 
de habitat al elefanţilor. 
De atunci, elefanţii „circulă 
regulamentar”, fără a trece 
peste calea ferată.

(foto: Quartz India)

Pastă de dinți pentru elefant

Mediul ecologic din orașele mari, stilul de 
viață sedentar, nutriția necorespunzătoa-
re - toți acești factori conduc la o slăbire a 
imunității. Dacă în anii trecuți ne puteam 
aștepta doar la răceli mai frecvente, acum ne 
este în pericol  viața. O imunitate crescută e 
cea mai bună barieră în calea virusurilor, in-
clusiv a noului coronavirus. Auzim la televizor 
că trebuie să ne spălăm cât mai des pe mâini 
și, când ieșim în stradă, să nu ne atingem fața. 
Pentru a evita îmbolnăvirea, nu e suficient. Un 
om cu imunitate puternică rezistă mai ușor în 
fața bolilor. 

Despre dobândirea sănătății atletice în câte-
va zile, desigur, nici nu poate fi vorba. Ne pu-
tem însă întări imunitatea într-un timp scurt, 
dacă vom consuma o serie de produse.

Pentru început, desigur, merită să ne amin-
tim de miere, care conține multe vitamine — 
A, B, C, E, K și acid folic. Produsele lactate sunt, 
de asemenea, esențiale pentru imunitate. Nu 
vom alege iaurturile dulci, ci chefirul sau lap-
tele bătut. Acestea conțin probiotice, care nor-
malizează digestia și ajută la eliminarea toxi-
nelor din organism.

Sunt foarte importante fibrele vegetale, pe 
care le luăm din tărâțe sau fulgi de ovăz, orz, 
secară, din varză, conopidă, sfeclă, morcovi. 
Nu sunt de neglijat nici  leguminoasele – faso-
lea, mazărea, lintea.

Nucile conțin acizi grași omega-3 extrem de 
utili și proteine vegetale, care, spre deosebire 

Veți avea nevoie de:
• 3/4 cană de apă
• 1 linguriță de permanganat 

de kaliu
• 1 lingură de săpun lichid
• 1 lingură de peroxid de hi-

drogen
• un pahar înalt

• mănuși de unică folosință.
Se dizolvă permanganatul în 

apă, se adaugă săpun lichid și 
se toarnă amestecul în paharul 
de sticlă. Turnăm repede pero-
xidul. Se va produce o spumă 
densă care va crește – o  ade-
vărată pastă de dinți pentru 
elefant!

Reţetă  de  sănătate

Imunitate crescută pe timp de pandemie

de proteinele din carne, nu duc la formarea de 
toxine în organism. În plus, nucile sunt bogate 
în potasiu, magneziu și fosfor.

Citricele sunt o sursă de vitamina C, care, 
deși nu este un panaceu pentru toate bolile, 
cum se credea în secolul al XX-lea, este extrem 
de importantă pentru organism.

Și, în sfârșit, fructele de pădure. Afinele, 
zmeura și altele sunt bogate în vitamine și 
antioxidanți.

Foarte important pentru un sistem imunitar 
puternic este sportul și somnul. Lipsa odihnei 
afectează bioritmul și funcționarea optimă a 
tuturor celulelor din organism, în special a 
limfocitelor T, responsabile cu distrugerea tu-
morilor maligne și a virusurilor.

Problemă  de  logică

A răspuns corect la prob-
lema din pagina anterioară 
Sofia IANCIURSKAIA, elevă 
la Liceul Teoretic ,,Ginta 
Latina”, mun. Chişinău. 

Schimbaţi locul unui chi-
brit, astfel încât egalitatea 
să fie adevărată.
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„Muzica mă fascinează”

Tânăra generație şi tradiția 
ÎNCONDEIERII OUĂLOR

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

13 adolescenți din R. Moldova, membri ai Corului incluziv La La Play Voices, au 
participat într-un proiect global care a reunit 140 de muzicieni din toată lumea, sub 
egida rețelei globale de orchestre „Better Together”, astfel transmițând un mesaj de 
optimism în timpul pandemiei globale COVID-19, ne informează moldpres.md.

Au cântat on-line „Oda Bucuriei”

Deși e abia la vârsta adolescenței, Eva Timuș se 
poate lăuda cu mai multe premii pentru locul I și 
tot felul de Grand Prix în cadrul concursurilor mu-
zicale. De când se ține minte, Eva și-a dedicat tot 
timpul muzicii, pentru că a avut mereu dorința de 
a fi cea mai bună. Este o fire artistică, se vrea a fi 
o cântăreață de excepție în viitorul ce o așteaptă și 
este gată să-și consacre viața acestei divine meserii.

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
organizează concursul anual de creație „Bucuria În-
vierii”, ce cuprinde  o secțiune pentru copii – desen ar-
tistic pe hârtie, compoziție pascală și o secțiune pentru 
maturi – încondeierea ouălor de Paști. Concursul a 
debutat în acest an la data de 10 aprilie și s-a încheiat 
la 26 aprilie, juriul urmând să desemneze câștigătorii.

Salonul Euterpei

Concurs de Paşte   

meSaGerul muzelOr

Potrivit Angelei Muntea-
nu, ofițer de presă al UNICEF, 
în perioada de autoizolare din 
cauza pandemiei de Covid-19, 
muzicieni din 30 de țări ale lu-
mii au înregistrat „Oda Bucu-
riei” de Beethoven, care este 
și imnul Uniunii Europene.

„Este simbolică lansarea 
acestui proiect anume în Săp-
tămâna Mondială a Lucrăto-
rului Medical, fiind o manifes-
tare de solidaritate cu cadrele 
medicale din întreaga lume, 
care se află în prima linie de 

luptă cu pandemia. Copiii și 
tinerii sunt generația viitoare 
de medici și oameni de știință. 
Orice criză prezintă posibili-
tatea de a-i ajuta să învețe, să 
cultive compasiunea și să fie 
puternici în timp ce constru-
iesc o lume mai bună,” a afir-
mat Desiree Jongsma, repre-

zentantă UNICEF în Moldova. 
Potrivit dirijorului român Ga-
briel Bebeşelea, inițiatorul 
proiectului, acesta are rolul 
de a uni împreună tineri mu-
zicieni de pe toate continente-
le și de a demonstra un scop 
comun: solidaritatea, unita-
tea. „Mă bucur foarte mult că 
proiectul La La Play Voices al 
Orchestrei Naționale de Ti-
neret a Moldovei participă la 
acest mesaj comun de solida-
ritate prin muzică, iar tinerii 
din Moldova au șansa să se 

întâlnească pe scena virtuală 
cu tineri muzicieni de pe toate 
continentele", a mai spus Ga-
briel Bebeșelea.

Corul incluziv La La Play 
Voices a fost fondat în 2018, la 
inițiativa Orchestrei Naționale 
de Tineret, împreună cu 
UNICEF, Fundația Est-Euro-

peană, Suedia, și Ministerul 
Educației, Culturii și Cerce-
tării. Corul a crescut de la 20 
de participanți la prima ediție 
și numără în prezent 130 de 
copii din toate raioanele țării, 
inclusiv UTA Găgăuzia și par-
tea stângă a Nistrului.

Rețeaua globală „Better 
Together” a fost fondată de 
Orchestra Europeană de Ti-
neret a Uniunii Europene, 
Musica Ricercata, Orchestra 
Națională de Tineret din Ca-
nada, Orchestra de Tineret a 

Rusiei, Orchestra Națională 
de Tineret din Singapore, Or-
chestrele de Tineret din Mel-
bourne, Filarmonica de Stat a 
Transilvaniei, North Macedo-
nia Filarmonica, Corul de co-
pii Radio România și Orches-
tra Națională de Tineret din 
Moldova.

Secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei 
Chistol, a menționat că acest concurs stimulea-
ză creativitatea participanților și contribuie la 
cunoașterea de către tânăra generație a tehnicilor 
tradiționale de încondeiere a ouălor de Paște și 
prezervarea patrimoniului cultural imaterial.

Directorul Muzeului Național de Etnografie și 
Istorie Naturală, Petru Vicol, a afirmat că a de-
venit o tradiție frumoasă ca, anual, instituția să 

desfășoare, în perioada sărbătorilor pascale, 
ateliere de încondeiere a ouălor. 

„Având în vedere faptul că în acest an nu 
ne-am putut vedea din cauza pandemiei, am 
provocat elevii ca, discutând cu buneii, părinții, 
profesorii, utilizând internetul, site-ul muzeu-
lui, pagina noastră de Facebook și alte surse de 
informare, să aleagă singuri simbolurile folosi-
te în încondeierea ouălor sau să împărtășească 
cu noi amintiri legate de atmosfera pascală din 
anii trecuți,” a subliniat Petru Vicol.

Este elevă la Liceul Teoretic 
„Dimitrie Cantemir” din Chi-
șinău. Concomitent își face 
studiile și  la Școala de Muzică 
„Alexei Stârcea”.

 „Victoriile au și un gust dul-
ce-amărui. Simt niște fluturi 
în stomac, atunci când sunt 
invitată în scenă pentru a lua 
premiul, dar în același timp re-
alizez cât de greu am obținut 
totul. Acest gust plăcut nu 
poate fi comparat cu nimic. 
Un premiu pentru locul I sau 
Grand Prix este cea mai înaltă 
recompensă pentru mine, ca 
vocalistă. Desigur, cum am mai 
spus, nimic nu îți cade din cer, 
așa că savoarea adevăratelor 
succese vine după mult efort, 
străduință și perseverență”, ni 
se destăinuiește tânăra.

Se spune că participarea 
poate fi la fel de importantă 
ca victoria. Eva nu neagă acest 
fapt, deoarece participarea în 
cadrul unui concurs important 
oferă mai multe oportunități. 
Ai ocazia să fii observat de 
maeștri din domeniul muzicii, 
ai posibilitatea să faci schimb 
de experiență cu semenii, însă 
dorința de a urca pe Olimp 
rămâne în prim-plan. Astfel, 
cântărind bine, Eva decide că  
biruința este mult mai impor-
tantă.

Din multitudinea de concur-
suri la care a luat parte mai greu 
i-a părut cel din Bulgaria. A evo-
luat alături de artiști veniți din 
Rusia, Bulgaria, Ţările Baltice, 
Polonia și a întâlnit concurenți 
puternici. Mai mult decât atât, 
în cadrul acestui eveniment au 
fost mai multe categorii de pro-
be: dans, interpretarea pieselor 
la pian și nu doar atât. De fapt, 
toată lumea concura pentru un 
singur premiu.

„Îmi doresc din tot sufle-
tul să profesez muzica, să fiu 
o interpretă apreciată. Desi-
gur, conștientizez că am mult, 
extrem de mult de muncit. 
Atunci când îți găsești ocupația 
de suflet care, pe parcurs, îți 
devine stilul de viață, simți că 
ai atins fericirea supremă. Ce 
poate fi mai frumos decât să 
te ocupi de ceea ce îți aduce 
satisfacție? Planific să-mi con-
tinui studiile în domeniul mu-
zicii, pentru că în altul nu mă 
regăsesc”, a adăugat Eva.

Tot ce ține de artă o fasci-
nează. Îi place la nebunie să 
deseneze, se vede  eroina mai 
multor seriale sau filme de 
ficțiune, se întâlnește des cu 
prietenii – adică este o adoles-
centă care își trăiește viața din 
plin.  

nata OtGOn

Participanții au fost îndemnați să trimită o poză cu creația fina-
lizată până la data de 26 aprilie, pe adresa electronică (concurs@
muzeu.md) sau pe pagina de Facebook oficială a instituției.

Membrii juriului sunt lucrătorii Muzeului Național de Etnogra-
fie și Istorie Naturală: etnografi, muzeografi, pictori. Primii 10 
câștigători vor beneficia de premii și surprize din partea muzeu-
lui, iar numele lor va fi făcut public ceva mai târziu. 

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 3 (33)
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Emilia PLUGARU

Desen de Cristina COvrIG

Cerul e albastru, albastru! Soarele 
îmbrățișează pământul cu razele sale 
calde și din pământ se grăbesc să iasă 
la suprafață firicelele de iarbă, gâzu-
lițele, se trezesc din somn fluturașii, 
albinuțele, e mare forfotă, căci a venit 
primăvara.

Dănuț aleargă cu brațele deschise, 
închipuindu-și că adună mănunchiuri 
de raze. Soarele îl privește zâmbind, îl 
învăluie în căldura sa și Dănuț e con-
vins că această căldură îl va ajuta să 
crească cât mai repede mare.

Copilul privește mirat la cireșul din 
fața casei. Pomul a stat dezgolit toată 
iarna, iar acum s-a acoperit cu o man-
tie albă. Băiatul nu pricepe de unde e 
această minune. Și atunci când nu pri-
cepe ceva, vine la bunicul Dominte.

– Știi, îi explică bătrânul cu părul de 
culoarea florilor de cireș, în fiecare pri-
măvară pomii se împodobesc ca de săr-
bătoare. Aceste flori în curând se vor 
ofili, petalele li se vor împrăștia, dar 
vor rămâne fructele și, atunci când vor 
fi coapte, multă lume le va savura dul-
ceața. Unele vor fi smulse de vânt, vor 
nimeri în sol și, la cealaltă primăvară, 
din sâmburi vor răsări câteva frunzu-
lițe, vor crește câțiva copăcei. Ei vor fi 
puii acestui cireș. Cireșul s-a împodo-
bit cu floare pentru marea sărbătoare 
care va urma – nașterea puilor săi. Ori-
șice floare e sărbătoarea de dinaintea 
nașterii. Bucură-te de tot ce vezi, căci 
tot ce vezi pentru tine e nou, e frumos 
și, dacă acum multor lucruri nu le știi 
rostul, când vei fi mare, le vei cunoaște 
pe toate, zice bunicul și îl mângâie pe 
Dănuț. Bucură-te de copilărie, dragul 
meu! Copilăria pleacă, dorul de ea, însă, 
nu dispare. Chiar și mie, cât mă vezi de 
bătrân, și mie mi-e dor de copilărie…

– Bunicule! Bunicule! strigă băiatul. 
Privește! Au răsărit puii de bujor! Îi 
văd cum cresc, cum se înalță! Mă crezi, 
bunicule?!

– Te cred, puișor, zâmbește bătrâ-
nul. La vârsta ta, aveam ochii la fel de 
ageri. Pe vremea aceea, în ochii mei se 
desfăceau mugurii, creșteau frunzuli-
țele. Eh… Totul a trecut ca un vis. 

Bunicul se întristează, Dănuț îl cu-
prinde și moșul din nou zâmbește.

– Bunicule, întreabă copilul, când 
erai mic, venea căluțul de argint cu 
aripile oranj?

– Venea, răspunde Dominte. L-am 
văzut de câteva ori… Apoi a pornit răz-
boiul… Cerul era brăzdat de avioane, 
de bombe, și noi, copiii, ne temeam să 
ridicăm privirile spre boltă. Poate că 
bietul căluț zbura printre bombe, poa-
te că voia să le oprească, nu știu, dar 
știu că mult timp după asta, supărat, 
probabil, de ce se întâmplă în cer și pe 
pământ, căluțul nu a mai venit…

– Mi-e frică, șoptește Dănuț, că din 
nou e supărat căluțul. Au înflorit cire-
șii, iar el nu-i și nu-i…

– O să vină, îl asigură bătrânul. Dacă 
a sosit primăvara, nu are cum să nu 
vină și el…

Treaba e că, în fiecare primăvară, pe 
deasupra satului lui Dănuț, sau poate 
și pe deasupra altor sate, zboară un 
mic căluț de argint cu aripile oranj.

– Hei, căluț de argint! strigă jos cete-
le de copilandri ce aleargă desculți pe 

răcoroasă, nourașii se privesc în oglin-
dă, puștii se întrec la sărit.

– Cine va sări pârâiașul cât mai de-
parte, acela va urca primul pe spatele 
căluțului!

Încep a se scutura florile de cireș, 
dau merii în floare, căluțul întârzie, 
copiii sunt îngrijorați, însă mai îngri-
jorat decât toți e bătrânul Dominte. 

– Care o fi pricina? se întreabă el, 
nedumerit. Nu se aud avioane, e atâta 
liniște-n jur, pământul se bucură ca un 
copil de mângâierea soarelui, unde s-o 
fi prăpădit bietul căluț?

În fiecare dimineață, moșul scrutea-
ză zarea și în minte îi vine imaginea 
războiului. Parcă și acum aude șuierul 
de bombe… Dar nu… Acest lucru nu 
se va mai întâmpla. Pomii trebuie să 
înflorească, copiii trebuie să crească, 
căluțul cu aripile oranj trebuie să vină 
să arate micuților cât de frumos e pă-
mântul, cât de larg e cerul și cât de fe-
ricit e omul când înfloresc pomii, când 
strălucește soarele, când pe deasupra 
capului nu zboară bombele distrugă-
toare de vise.

Într-una din zile, venind pe imaș, co-
piii văd pe malul pârâiașului un pictor 
îmbrăcat în mantie lungă, violetă, cu 
glugă pe cap. Gloata gălăgioasă imedi-
at îl înconjoară. Toți privesc mirați la 
ceea ce desenează pictorul. Pe tablou 
lucrurile sunt altfel decât în realita-
te. Cerul e de culoare violetă, soarele 
e roșu, iarba și frunzele pomilor sunt 
vopsite în albastru, apele sunt gal-

nici o culoare de cer nu e mai frumoa-
să decât cea albastră.

Băiatul vrea să plece, dar observă 
într-un colț al tabloului un căluț de 
argint cu aripile oranj. Căluțul e cu ari-
pile și picioarele legate, se află într-un 
șopron dărăpănat și e foarte trist.

„Acesta e căluțul nostru”, se gân-
dește Dănuț și nu pricepe de ce pic-
torul l-a desenat legat. Și, fiindcă nu 
pricepe, aleargă la bunicul Dominte. 
Bunicul e cel mai bun prieten al său. 
Întotdeauna le știe pe toate. Însă nu-l 
găsește acasă, mai apoi se ia cu joaca 
și uită să-i povestească de întâmpla-
rea de pe imaș.

Din ziua aceea, pentru copiii rămași 
atunci față-n față cu pictorul – soare-
le e mereu roșu, cerul e violet, iarba 
e albastră, toate florile sunt negre ca 
tăciunele, iar ei sunt mereu abătuți 
și triști. Ce culori nefirești pentru cer, 
iarbă, soare și flori… Bieții copii… Tân-
jesc după cerul albastru, după verdele 
ierbii, după frumoasele flori de toate 
culorile. Cei mari nu știu ce se întâm-
plă, căci nimeni nu le spune de acel 
pictor ciudat, îmbrăcat în mantie lun-
gă.

– Bunicule, întreabă Dănuț, dacă nu 
e război, nu cad bombe, ce altă pricină 
ar avea căluțul să nu mai vină?

– Hm… își răsucește brusc mustața 
bătrânul Dominte. Cum am putut să 
uit? Bătrânețile… Bată-le vina de bă-
trâneți. Ar fi una… însă mai bine să nu 
ne gândim…

Povestiri  de  seama  voastră

CăLUţUL zbURăToR
cărăruile proaspăt zvântate. Vino de 
ne ia în spate! Înalță-ne până la nori!

Căluțul coboară, nechează, își scutu-
ră coama, apoi, rând pe rând, îi plimbă 
pe cei îndrăzneți pe sub nori, pe dea-
supra norilor și nu e fericire mai mare 
pentru micii călăreți decât să-și vadă 
satul scăldat în floare de acolo, de sus.

Și în primăvara asta toată gloata de 
copilandri așteaptă cu nerăbdare ve-
nirea căluțului. Dar fiindcă acesta în-
târzie, iar imașul a înverzit și e plin de 
flori, de fluturi, de fel de fel de gâzu-
lițe năstrușnice, până una alta, copiii 
aleargă de rând cu iezii și mielușeii. 
Căci e în firea unui copil să alerge…

– Sur, sur, sur – un pârâiaș cu apă 
limpede șerpuiește prin mijlocul ima-
șului. Mieii și ieduții se adapă din apa 

bene, iar florile au o singură culoare 
– neagră, precum e noaptea fără de 
lună…

– Ce frumos! exclamă cineva. Nu am 
mai văzut așa ceva niciodată!

Pictorul, care părea că nici nu-i ob-
servă pe copii, deodată vorbește: `Ați 
vrea ca în realitate cerul să aibă culoa-
rea violetă? Și toate celelalte să fie ca 
în tabloul meu?”

– Da! strigă copiii. Cerul violet e mai 
frumos decât cerul albastru!

– Atunci treceți în partea cealaltă a 
pârâului. Așezați-vă în rând să vă pot 
vedea. Mă voi apropia, vă voi șopti un 
cuvânt magic și imediat se va întâmpla 
minunea.

Copilașii sar pârâul și doar Dănuț 
zice răspicat că nu-i place tabloul, că 

– Spune-mi, bunicule, insistă copilul.
– Treaba e că… uneori, prin satele 

noastre, se abate un câine de vrăjitor 
pe nume Sachinsuco. E mâncător de 
suflete fragede. Sachinsuco își ade-
menește jertfele cu vorbe frumoase, 
cu daruri și… ce e mai rău – niciodată 
nu are aceeași înfățișare. Poate fi un 
bătrân neputincios care inspiră milă 
sau un tânăr educat și galant. Are mul-
te fețe și chiar celor mari le vine greu 
să priceapă în corpul cui se ascunde 
câinele de vrăjitor. Și doar căluțul de 
argint cu aripile oranj știe precis cine 
e Sachinsuco. De acolo, din nori, vede 
totul și întotdeauna sare în ajutor. 
Doar dacă bestia de vrăjitor nu a reu-
șit să-l păcălească.

– Bunicule, mi-e teamă, se lipește 
Dănuț de bătrân.

– Nu fi prostuț, îl ia în brațe bătrânul. 
Alături de tine sunt mereu mama și 
tata, sunt eu. Părinții și bunicii au câte 
un ochi interior și acest ochi vede de-
parte. Răul nu are cum să se apropie.

– Bunicule, căluțul nu va mai veni.
– De ce? se miră Dominte.
Dănuț îi povestește întâmplarea cu 

pictorul. „Pe acel tablou, zice Dănuț, 
căluțul stătea închis, avea aripile și pi-
cioarele legate.”

– Atunci nu mai e timp de pierdut. 
Știu unde e. Să ne grăbim!

La cealaltă margine de sat îl găsesc 
pe căluț într-un șopron părăsit. Bie-
tul căluț, priponit de un par, cu aripile 
și picioarele legate, se bucură enorm 
când îi văzu pe cei doi. Bunicul îl dez-
leagă, dar acesta abia de se mai ține 
pe picioare. Îi aduc apă și iarbă proas-
pătă. Căluțul bea, mănâncă, nechează 
bucuros, apoi se înalță în cer, dar nu 
trece mult că revine. Bunicul știe – că-
luțul a plecat să-l găsească pe vrăjitor. 
Pământul l-a înghițit pe Sachinsuco. 
Pământul îi înghite pe toți acei care le 
fac rău copiilor săi.

Bunicul și Dănuț urcă pe spatele că-
luțului, se înalță și, de acolo, de sus, 
privesc cât de frumos e acest pământ 
în zilele de sărbătoare. Dănuț își vede 
cireșul din curte deja înverzit. La pri-
măvara viitoare va înflori din nou, va 
fi și mai împodobit.

De jos, de pe imaș, copilașii strigă: 
„Hei, căluț de argint cu aripile oranj! 
Vino de ne ia în spate!”

Și doar câțiva copilași stau triști de-
oparte. Sunt copiii pentru care cerul 
nu mai are culoarea albastră. Sunt 
copiii în sufletul cărora vrăjitorul le-a 
încurcat culorile. Pe aceștia căluțul îi 
duce primii spre nori. Pe pământ se 
întorc cu toții veseli și bine dispuși. 
Vraja cea urâtă dispare și niciunul nu 
mai ține minte că adineauri cerul fu-
sese violet. De acu înainte pentru ei 
bolta va fi doar albastră. Sufletul le va 
fi curat și nici un câine de vrăjitor nu 
va mai reuși să le întunece bucuria de 
a fi copil. Căci la căpătâiul oricărei co-
pilării întotdeauna va sta de veghe un 
frumos căluț de argint cu aripile oranj, 
cu o inimă mare de aur.

Și dacă ați trecut de vârsta copilări-
ei, dar vreți să vedeți cât de minunat 
e un pom în floare, cât de verde și de 
presărat cu flori de toate culorile e 
imașul, cât de strălucitor e soarele, cât 
de albastru e cerul, duceți-vă în fieca-
re primăvară în satul lui Dănuț. Sau al 
lui Andrei… Sau al lui Ionică și al An-
cuței… Sau în satul lui Vasile… Oriun-
de… Căci frumusețea anume acolo se 
naște. În satul copilăriei oricăruia din-
tre voi. Nu uitați – în fiecare inimă mai 
trăiește câte un căluț de argint…
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EU, DE UNDE SĂ ŞTIU?
Ne amintim de copilărie, când 

închideam ochii şi lumea dispărea. 
Dispărea efectiv. Ulterior, des-
chideam ochii şi cream lumea.

Cât ai clipi din ochi – ca unita-
te temporală fundamentală! Sau 
poate spaţială? Dacă n-o fi cea 
care face legătura între spaţiu şi 
timp…

Iată că am stabilit durata 
creaţiei la om – cât ai clipi din ochi!

Credeţi că miraculoasele lumi, 
unde totul se petrece cât ai clipi 
din ochi, sunt o poveste?

N-avem noi atâta imaginaţie ca 
să închipuim aşa ceva.

Este ştiere curată!
De unde? De când? Asta-i altă 

problemă…
Unii pretindeau că nu facem de-

cât s-o strămutăm brusc, lumea 
asta, în altă dimensiune şi apoi să ni 
se facă dor de ea şi s-o aducem în-
apoi. Alţii, mai atenţi, probabil, mai 
împământeniţi deja, erau siguri că 
lumea rămâne mereu aceeaşi… De 
fiecare dată, aceeaşi această lume, 
doar că un pic mai alta, după cum 
se schimba şi dispoziţia frunzelor, 
şi a noastră, bineînţeles, după cum 
şi nourii se petreceau pe cer ca să 
se bucure şi apele de pe pământ 
visându-şi înălţarea.

Cu cât mai largă deschiderea 
ochilor, cu atât mai mare lumea.

Firesc, lumea exterioară nouă 
îşi continua existenţa în interiorul 
nostru în năvalnică creştere.

Mai târziu, ne-am separat şi/ 
sau am fost separaţi de lume şi 
lumea ca şi cum ar continua să-
şi înfăptuiască existenţa înafara 
noastră.

Trăim într-un Univers care are 
drept temelie participarea noas-
tră.

Nu noi – în Univers, ci Universul 
– în noi.

Sau, mai exact, existenţă simul-
tanee şi întreţinută reciproc.

Conform unor recente dibuiri 
ştiinţifice, la nivel cuantic suba-
tomic materia reprezintă un fe-
nomen efemer. Apărând pentru o 
clipită, ea dispare. Pe româneşte: 
iacă este, iacă nu-i! De fapt, exis-
tă ca o oportunitate sau ca o pro-
babilitate. În fizica cuantică nu 
există obiecte materiale definite. 
O particulă, dacă vrea, se preface 
în undă, iar dacă te uiţi prea in-
sistent la ea devine corpuscul. Nu 
sunt sigur că nu ne arată şi limba!

S-ar putea să venim dintr-o 
lume supusă exclusiv legilor fizicii 
cuantice şi unde acestea se ma-
nifestă cu deosebită pregnanţă. 
Unde totul este cauză şi totul 
este efect…

Eu, de unde să ştiu?

SPAŢIU (aproape) EUCLIDIAN
I
Orice curbă este fundamentală.
Linia dreaptă nu există. În cel mai bun 

caz, linia dreaptă este în drept să repre-
zinte ideea de blazare.

În eventualitatea descoperirii aceste-
ia, a liniei drepte, ar trebui să constatăm 
că este lipsită de fantezie și profund ne-
productivă.

Stearpă, cum ar veni.
Linia dreaptă există doar în închipuirea 

noastră liniară și, în clipa desprinderii din 
rigorile fanteziste, imediat, ea tresare și 
iat-o că se curbează ușor, iat-o intrând în 
normalitate, iat-o revendicându-și astfel 
dreptul firesc la firească existență.

Că altfel cum, geometric vorbind, 
două linii paralele ar putea să se uneas-
că în infinit? Decât curbându-se nesimțit 
și învingând singurătatea ne-paralelă…

II
Toată viața se bazează pe rotații, tot 

geometric vorbind, adică pe tânjirea 
curbei spre desăvârșire.

Universul însuși este curbat. Curbe 
și volute – astea fiind mai sprintene la 
trecerea în spațiile paralele și deci mai 
productive.

Cercul este o rotație închisă.
O rotație desăvârșită, fără început, 

fără sfârșit. Sieși suficientă.
Fel de închidere în sine.
Curba dusă la disperare.
Plinul.
O rotație închisă pusă lângă altă 

rotație închisă ne dă semnul infinitului.

Este o simplă convenție!?
Dubla închidere în sine!?
Închise aici, probabil, au deschidere 

spre alte lumi.
De ce – probabil?
Dacă se știe exact că
Au!
O rotație închisă pusă lângă altă 

rotație închisă ne dă semnul infinitu-
lui. Curios, ce ne dă punerea în rând a 
trei rotații închise? Poate doar semnul 
ieșirii în alt spațiu, în altă dimensiune a 
spațiului, în celălalt infinit?

Care se numește:
noi ne iubim!

III
Ce înseamnă: eu încerc?
Este înțelegerea aflării în cerc, a 

evoluției în cerc, fără început, fără 
sfârșit?

Esența cercului este în interior, înăun-
tru, în profunzime, în adâncul spațiului 
cuprins în cerc.

A face, fac, facere este una din două: 
ori ruperea cercului, ori plonjarea în 
adâncul lui – cufundarea în veșnicie, 
confundarea cu nesfârșitul, ceea ce este 
totuna, dar nu identic.

Cercul este pătratul îmblânzit prin în-
dulcirea laturilor și de aceea dus de la 
noi.

Unde – dus? Unde mutul roata a dus…
Când vine înapoi, este adus de copilul 

încântat de putința rostogolirii golului 
pe care îl cuprinde cercul.

IV
Spirala este o rotație deschisă, tot mai 

deschisă, deschisă tare, niciodată termi-
nat de deschisă și tocmai de aceea dra-
gă nouă.

Totul este spirală sau început de spi-
rală.

Spirala se naște cu dor de infinit.
Tendința ei spre infinit este că se vrea 

desăvârșită. De obicei, calea desăvârșirii 
nu durează decât o veșnicie.

Este ceva mai mult decât ne putem în-
chipui. Dacă știm asta, înseamnă că am 
intrat pe spirală!

În Univers, unica formă viabilă și una-
nim acceptată este spirala. Orice altă 
părelnică formă reprezintă fragmente 
de spirală. Uneori, deformate de fan-
tezia sau trebuințele noastre până la 
necunoaștere.

Universul însuși, cât se vede și cât se 
poate, este o spirală, alcătuită din mici-
le spirale ale galaxiilor, scoicilor și ADN-
ului nostru.

Distanța dintre spirala ADN-ului și spi-
rala Universului cu toate galaxiile sale 
este exact cât durează gândul divin, care 
– veșnic fiind – știți că nu are durată.

Zău, ceva îmi îndruma gândul către 
asta… Lumina are o lucrare mai tăinuită, 
adâncurile ei nu sunt la îndemâna ori-
cui. Și iată că, astăzi, s-a aflat că lumina 
are și ea mișcare spiralată – vine către 
noi pe o spirală delicată, pe care o nu-
mim rază.

*  *  *
Aceasta se învață de șapte mii de ani 

și mai bine la școala geometricienilor de 
la Cucuteni.

Ar fi o nedreptate să nu vă spun cât de 
dragi îmi sunt cucutenenii. Nu exagerez, 
dacă declar că duc dorul lor, chemați fi-
ind în viață – și ei, și noi – de același dor 
nemărginit.

Pe acest pământ al nostru a existat o 
civilizație, numită Cultura Cucuteni, fa-
buloasă din toate punctele și din toate 
unghiurile de vedere. S-ar putea zice 
chiar, și n-ar fi o exagerare: din toată ge-
ometria de vedere!

Cucutenenii noștri decorau peșterile, 
stâncile, până și munții, până și cerul 
când era albastru, până și cele mai ne-
însemnate obiecte domestice cu linii 
curbe, zigzagate, triunghiuri, pătrate, 
svastici, cercuri, cercuri lângă cercuri și 
spirale în spirale înșurubate în alte spi-
rale…

Orișice jivină își avea curba care o de-
osebea de celelalte viețuitoare, orișice 
pasăre cunoștea triunghiul isoscel, cum 
fulgerul cunoștea zigzagul, cum toate 
cunoșteau cercul și spirala…

Se întâmpla ca ieri-alaltăieri. Acum 
vreo șapte mii de ani și mai bine, cam pe 
când se trudea la facerea lumii sau, mai 
exact, imediat după facerea lumii aces-
teia… Iisus Hristos născându-se abia în 
anul 5508, iară noi – care și cum, dar tot 
mai încoace…

Dintre oameni, fără doar și poate, cu-
cutenenii au fost marii geometricieni de 
dinaintea tuturor marilor geometricieni 
cunoscuți. Euclid și Pitagora sunt niște 
descendenți atât de apropiați nouă în 
timp, încât mă și prinde mirarea că am 
desenat separat figuri geometrice în 
colbul drumului!

Încă un efort și, iată, s-ar putea să 
dăm de umbra veșniciei pe Pământ… 
Cel puțin, să vedem cum se unesc liniile 
paralele.
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Îngerul
alb,
un  înger iese din spital
cu niște viaţă de împrumut…

PĂSĂRILE CERULUI
În anii copilăriei mele, cum 

se desprimăvăra, se întor-
ceau, ca la ele acasă, câteva 
rândunele care își clădeau 
cuiburi sub streașina casei 
noastre. Făceau cu hărnicie 
cuiburi trainice din lut, îm-
pletite cu fel de fel de firiș-
oare, bețișoare și, ca niște 
arhitecți deosebiți și zidari 
harnici, în câteva zile, își fi-
nisau cuiburile. Nici nu prin-
deam de veste când apucau 
să aducă pe lume puișori, 
căci numai când vedeam, pă-
zindu-și cuiburile, zburând 
după de-ale gurii și țiuind 
asurzitor, înțelegeam că-și 
cresc urmașii. Și-apoi, până puișorii își luau zborul, o țineau 
într-o muncă, dăruindu-le toată atenția și dragostea. Mama 
muruia și văruia casa an de an, însă ocolea cu atenție cuiburile 
rândunelelor, iar ele părea că după aceasta erau mai atente și 
nu murdăreau pereții.

Odată, mâța noastră, hoață de fire, s-a pus la pândă pe margi-
nea foișorului de la podul casei. Până la streașina cu cuiburile 
rândunelelor era vreun metru distanță. Uneori rândunelele în 
zbor se apropiau de foișor și mâța atâta și aștepta – să le înha-
țe. I-am înțeles planul și mă rugam la Dumnezeu pentru viața 
rândunelelor. Într-o zi, pe marginea cuibului apăru o rândunea 
și, privind spre mâță, piui, supărată, apoi își luă zborul în înalt, 
după ce brusc se întoarse ca săgeata direct spre foișor – spre 
mâță, care, arcuindu-și spatele, încordată, urmărea zborul ei. 
Rândunica zbură pe sub nasul ei și mâța-hoață, întinzând laba 
s-o înhațe, își pierdu echilibrul, căzând direct în cada cu apă de 
ploaie, pusă sub ulucul de scurgere de pe acoperiș. Mai mult 
n-am văzut-o în foișor la pândă! I-a trecut pofta!

leo BuTNARu
Din ciclul – „Carantina maşinii de scris”

Sfârcul de pană albă-îngerească 
ce abia-abia ţi se ivește
de sub subţioară
e vreo anexă neglijentă rămasă
din așternutul tău pufos
sau poate
cu adevărat începe
să-ţi crească aripi?

Poezie dulce-amară
pe nimeni nu l-ai făcut
cu-adevărat fericit,
ci doar
(mulţam și pentru atât)
mai puţin nefericit
l-ai făcut.

Dincolo de puterea văzului nostru, 
dincolo de răzbaterea auzului nostru
este 
pasărea aia ce zboară hăt!
pe sub pieptul Domnului,
aproape că atingând cu aripa-i 
pieptul Domnului-Dumnezeu; dincolo
unde
poate că și sufletul lui Dosoftei
cântă întrebător: Cine este,
Doamne Sfinte,
Decât tine mai-nainte?

În acest discurs discret depolitizat
vorbi-voi de troia prehomerică în care
nimeni nu aștepta vreun politician, 
nimeni nu aștepta vreun erou salvator 
sau vreun Beckett cu Godot-ul său,
ci strigau cu toţii a disperare: 
murim,
dar să vină Homer! Să se nască
Homer   
și să vină spre a ne cânta antichitatea 
ce prinde a se contopi cu moartea.

Debut la „F.D.”

...

Ilustraţii de estela răIleanu

Ştefănia TUDOR 

Călugăriţa
Presupun
pozitiva domniei tale dezertare
din om – în înger.

Vieţi neparalele
În viaţa mea neparalelă cu
vieţile paralele ale lui Plutarh,
în viaţa mea intersectată până la

ferfeniţare cu
alte vieţi neparalele, 
deocamdată avui a trage concluzia

că tu, 
nepăsare tristă,
pe nimeni nimănui nu-l redai.

Ispită 
stingheritoare

Poezie 
dulce-amară

Dincolo

Între lumea aceasta de conţinuturi
și lumea cealaltă, de viduri,
ca un orizont punctiform trece
motivul existenţei și inexistenţei
deopotrivă. trece o cărare pe care
                                           în amestec
se văd măruntele urme ale

creaturilor
și fabuloasele urme ale Creatorului
ca o vizibilă improvizaţie filosofică…

Urme în amestec

În aşteptarea 
lui Homer

(Poeme din colecţia “Autograf”, Biblioteca 
Municipală “B.P.Hasdeu”,Chişinău, 1997). 

Dar când mă gândesc la tine... 
vântu-mi suflă-n spate, 
vorba îmi pișcă obrajii,
mâinile îmi crapă de frig,
Dar când mă gândesc la tine,
mai presus de orice durere, –
ești ca un  dor în inima mea. 
O stâncă de piatră sarmatică 

ești.
eu nu-s decât valul oceanului.
vântul îmi suflă în spate!
vorba îmi pișcă obrajii,
mâinile îmi crapă de frig,
Dar când mă gândesc la tine,
toate acestea îmi par nimic!

Dansul 
insectelor

e seară! e oră târzie,
lumea-mprejur parcă-i pustie,
Dar vietăţile mici au 

sărbătoare.
Insectele se îmbrăţișează, 
Se-aruncă, vesele,-n aer, 
Cântă, recită, valsează…
Încerc să păstrez tăcerea,
nu cumva să sperii muzica
Dansului lor de-o zi, de-o clipă.
noapte. vin liliecii flămânzi.
O! Cât de crudă-i viaţa 

insectelor 
Care mâine iarăși se vor aduna, 
Se vor îmbrăţișa și, coborând, 
Se vor arunca, zănatice,-n aer.
Încerc să păstrez tăcerea,
nu cumva să sperii muzica
Dansului lor de-o clipă…

Fără tine 
nu pot respira
arunc cuvinte-n vânt. 
Stau și mă frământ! 
n-am amintiri frumoase, 
fără tine nu pot respira, 
Dar n-am ce să regret.
Învăţ să te respect.
Curând voi pleca.
Crezi că trișez?
eu strig la cer!
eu urlu ca un rinocer!
Dar nu ţi-i dat să m-auzi,
nici să mă vezi.
Înţelegi?

Leo DICUSAR, 
elev în clasa a V-a „E”, 

Liceul Teoretic  „Ginta Latină”
or. Vadul lui Vodă
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Aniversări

Pietre printre ierburi
* Sensibilitatea și atenția noastră tre-

buie îndreptată către omul care are ne-
voie de ele. Dacă nu suntem în stare să 
prețuim frumusețea naturii, nu vom ști 
niciodată a  prețui omul. Nu vom ști a 
ne bucura de lumină, de apă, de aer, de 
păsări, de firul de iarbă, nu vom ști a ne 
iubi pământul, Patria, neamul. Nu vom 
ști să creăm armonia, care ne ajută să 
iubim, să ne bucurăm de viață…    

* Rătăciți între Cer și Pământ, de mul-
te ori nu știm a ne bucura de ceea ce 
avem, nu ajungem să ne întrebăm: de ce 
am venit pe lume? Care-i menirea noas-
tră? Și ne-am îndreptățit oare prezența 
pe Pământ?...

* Poate că, de bună seamă, e prea pu-
țin să fii deștept. Mai e nevoie și de alte 
calități pentru a îndreptăți menirea pe 

care ne-a lăsat-o Dumnezeu – a rămâne Oameni în orice îm-
prejurări, a ști să facem față oricăror încercări ale vieții…

* Doar Trecutul, memoria e în stare să aprindă în noi 
candela speranței. Când ne vom învăța sa prețuim trecutul, 
atunci vom merita și un viitor.

* Să nu uităm că alături de noi trăiesc cei care au nevoie de 
dragoste – copiii. 

* Înstrăinat de părinți, copilul crește neputincios în fața 
destinului...

* Vă rog, nu părăsiți copiii. Ei nu sunt o povară. Sunt florile 
vieții…

* Doamne, mă rog către Tine: fă să nu moară niciodată co-
pilul din noi!

MUGURAşI

Desen de Sofia IANCIURSkAIA, 
elevă, mun. Chişinău

Liuba-Drăgostița BUJOR, născută 
la 25 mai 1945 în satul Temeleuți, 
Soroca. Poetă, prozatoare, eseistă, 
compozitoare. Absolveşte şcoa-
la medie-internat din Vertiujeni, 
Soroca (1964), studiază canto la 
Conservatorul de Stat „Gavriil Mu-
sicescu” din Chişinău (1964-1969); 
angajată în cadrul formației cora-
le a Radioteleviziunii din Moldova 
(1967-1990); solistă de categorie 
superioară (din 1988). Membră 
a Uniunii Scriitorilor şi a Uniunii 
Muzicienilor din Republica Mol-
dova. Din anul 1998 până în pre-
zent a semnat CD-uri cu muzică şi 
cărți pentru maturi şi copii, printre 
care: Bucurați-vă de-un dor, Mama, 
tata și eu, Lacrimă de dor, Clipele ierbii, 
Cântăm gama do-major, Fețele clipei, 
Ţărmul de vis, În tine am nădăjduit, 
Doamne, Darul lui Iisus, Pietre printre 
ierburi ş.a

liuba-Drăgostiţa 
BujOr

* În fiece dimineață, când deschizi 
fereastra, lasă să intre în casă, dar și în 
sufletul tău, lumina. 

* Încerc o senzație de zbor. Pare că 
zbor pe aripi de cântec. Și acolo, sus, în 
slăvile cerului, mă întâlnesc cu copila de 
altădată… 

* Să ne împărțim, deci, unul altuia din 
lumina sufletului, așa cum se împarte 
Dumnezeu cu noi toți. Și să luam aminte 
că El nu ne cere nimic în schimb.

* Orice cuvânt înseamnă un destin. 
De cum se naște copilul, odată cu el se 
naște și destinul lui. Timpul și împre-
jurările, modul de viață în familie și, nu 
în ultimul rând, societatea formează ca-
racterul acestui copil. În literatura uni-
versală există multe exemple când un 
singur cuvânt poate schimba destinul 
unui om. 

* Ca artist, ești ales de Dumnezeu pentru a lumina. De 
aceea, fiecare zi, fiecare gest al tău e dator să lumineze, să 
bucure, să înnobileze. Urmând acest drum, nu-ți mai apar-
ții, ești steaua călăuzitoare care îndreaptă  oamenii spre 
lumină, spre iubire și dăruire aproapelui. Acesta este exa-
menul tău – a fi o conștiință, a ajuta oamenii să învingă în-
tunericul din ei. 

* Fiecare om are nevoie de dragoste și căldură sufleteas-
că, îndeosebi copiii orfani. A-l lipsi de copilărie pe un orfan 
e o tragedie de nedescris. Lipsit de bucurie, de mângâierea  
și dragostea de părinți, copilul crește înstrăinat, asemenea 
unui copac în bătaia vântului.

(fragmentar)

Dragă redacţie! În poezia ce urmează m-am referit la 
situaţia actuală – coronavirusul care a pus stăpânire pe  
întreg  globul. Chiar dacă parcurgem această perioadă 
complicată cu mult curaj şi răbdare, stând în carantină, 
unii oamenii maturi, dar şi copiii, se arată a fi debusolați 
şi trişti sau cuprinşi de-o adâncă melancolie sufletească. 
N-am uitat nici de cei din diasporă, rătăciţi prin străină-
tăţi din pricina anumitor circumstanţe existenţiale, com-
patrioţi care acum duc dorul de ţară, de glia strămoşeas-
că, voind să revină acasă, lângă cei dragi…

Ce primăvară…
Ce primăvară tristă –
Cu lacrimi multe, multe,
Cu griji și cu nevoi 
Ce vor să ne înfrunte.
mi-e inima fierbinte 
De dor de neam și ţară,
Cu ciocârlii, mioare 
şi  cîntec de vioară.
Ce primăvara tristă! 
mi-s ochii mari și grei 
De lacrime de gheaţă,
De pozele cu miei.

topiţi-vă, hotare! 
Departe să mă duc, 
acolo unde-i mama 
şi unde am crescut, 
Pe dragul meu pământ 
miraculos și sfânt.

Teoctista COLŢA, 
elevă în clasa a VIII-a 

la Gimnaziul „D. Crețu”
s. Cărpineni, 
r-nul Hâncești 

Rochiţa copilăriei 
vino acum să-mi vorbești,
fundiţe în păr să-mi împletești.
Pe câmpia verde la tine gândesc,
În rochiţă cu flori viaţa iubesc.

tu, copilărie, trăiești un vis
Ca floarea cu miros de cais,
alergi cu pas ușor,
De tine iar să-mi fie dor. 

rochiţă a copilăriei,
azi o amintire-mi ești,
O carte plină cu povești.
te-ai scuturat ca floarea de tei,
fugind din faţa ochilor mei…

Mihaela VATAMANIUC, elevă în clasa a VIII-a 
s. Balatina, r-nul Glodeni

În ochii ei
ea e o fiinţă fină 
Ca o floare din grădină, 
luminează cu-al ei dor
răsăritul aștrilor.
Cerul – o oglindă vie
I-aduce doar bucurie.
Basmele din ochii ei
Sunt de pace, fără zmei.

Mama
făptura mamei –
faţa icoanei.
la fel de sfântă și bună 
Ca rază de soare și lună.
Darul pâinii 
Îi crește puterea mâinii. 
Orice greu de-i iese-n cale, 
mama-și are cuvintele sale. 
Chiar de tristă e să fie, 
Dragostea-i rămâne vie.
Căci o mamă și-un copil 
Sunt ca floarea de april.
lumii zâmbește,
viaţa o proslăvește.   

Ion VACARENCO,
elev în clasa a VIII-a

s. Brăviceni, r-nul Orhei

Debut la „F.D.”

Hamsterul 
şi pisica

la bunelul fedorică 
vezi un hamster și-o pisică.
Hamsterul trebăluiește,
Iar pisica... îl pândește!
şoricuţului nu-i pasă – 
e stăpân la el acasă.
Cu mișcarea-i graţioasă,
Iar se caţără pe masă.
uite, -n farfurie cată,
face sport fugind pe roată.
Pisica l-a tot privit,
Până când s-a... plictisit:
– Ista-i șoarec boieresc, –
are rost să-l urmăresc?!

Ploiţa harnică
fire limpezi de cristal,
Parcă au sosit la bal.
Sclipitoare și mășcate, 
În ploiţă ordonate.
Sprintenele și vioaie,
fac grădinilor o baie.
nu uită de floricele,
lăsându-le curăţele.
-vai! se miră luminiţa,
Cât de harnică-i ploiţa! 

Cocoşul 
şi răţoiul

Prin curte – iar tărăboi!
Cocoșul și un răţoi
un grăunte au găsit
şi s-au pus pe împărţit:
– măi cocoșule ţâfnos, 
lasă grăuntele jos!
Cocoșul s-a înfoiat:
– l-am găsit! şi-i bun luat!
Înspre ei, grăbit, oricum
Porumbelu-și face drum
şi zice privind mirat: 
– frate, ce s-a întâmplat?
apoi brusc s-a repezit 
şi grăuntele... a-nghiţit! 
şi, fără nici o explicaţie
a zburat… cu graţie!

Andreea MEJEVSCHI, 
elevă la Liceul Teoretic

s. Ţipala, 
r-nul Ialoveni 

Desen de victoria zmeu, 
elevă, s. ţipala, r-nul Ialoveni 
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Sugestii de lectură

Ideea de poezie între 
„demnitatea subjugată” 
și „virtutea ironizată”...

Să nu mă-nșeli, destin al meu,
Nu-mi înșela tu viața mea,

De ea îndrăgostit sunt eu
Și nu vreau să mă-nșele ea.

Gheorghe DONI
„Lecția de viață” a poetului Gheor-

ghe DONI se face simțită de la carte la 
carte (cu toate că „unii”, pe nedrept, 
„nu-l înțeleg” și „l-acuză”, vorba lui). 
Îndemnul de-a „păzi și admira/ Ce 
crește-n frumusețe”, „de-a aspira, de-
a-nvinge cu bucurie orice tristețe” și 
de-a nu „cuteza ca fapta/ Să și-o în-
drepte prin ură” este unul de-acasă. 
În noua sa prezență editorială „Totul 
e altfel decât ştim că este” (2019), 
autorul din capul locului pune preț 
pe trăirea deplină și nu pe jumătățile de măsură duale („Ce rost 
are cuvântul dat,/ dacă l-ai spus și l-ai uitat?// Ce rost are lucra-
rea ta,/ dacă n-ai pus suflet în ea?// Cum să-ndreptățești cuvân-
tul,/ dacă fapta-ți uită jurământul?”). Oricum, numai credința 
(„să știi să ai un singur Dumnezeu”) și bunătatea/generozita-
tea hărăzită îl fac pe locutorul său meditativ-liric să muncească 
inspirat și să protejeze cu adevărat „tot ce e dat de sus în țara 
sa”. De aceea și insistă în versurile verticale și omniprezente 
de a spune lucrurilor pe nume: „De ești un dac, fii veșnic lup-
tător/ pentru destinul tău moștenitor - / să duci tezaurul de la 
străbuni,/ să-l protejezi, să-l crești și să-l aduni”. Modul de a fi 
sincer este unul dictat de viață, de „lecția” ei, amintindu-ne 
de verticalitatea eminescian-vierean-matcovschiană – cu fața 
spre neamul și de identitatea noastră. Tot de aici și incoruptibi-
litatea caracterului, dârzenia etico-civică și plasticitatea trans-
parentă și metaforică a stilului său poetic, firescul și omenescul 
ei structurizant (clasic și modern, din perspectiva demnității 
naționale și general-umane, a identității de sine și de noi, pre-
cum și a modalității lirice personale...).

O seamă de poeme mizează anume pe aceste date ale bio-
graficului și ale miticului/ezotericului. Ne referim, desigur, la 
„Arborele genealogic” din „Reflecții în oglinda spartă” („Cui 
datorăm acest neprețuit miracol/ de-a fi și-a locui îngemănați/ 
cu razele luminilor cerești/ și cu neistovitele minuni terestre?// 
Esența părinteștilor iubiri/ ascunsă e în inimile noastre  – / să 
o purtăm nestinsă-n lungul drum,/ să luminăm cu ea tot cursul 
vieții”). Deci, condeierul are conștiința trează a întregului (de 
Neam și de Țară, de ființă a lui...) dinspre responsabilitate și 
sacralitate a însăși ideii de viață și de continuitate a ars poeti-
ca chintesențial-ființială și nu numai metaforică și estetică („În 
nesfârșitul fluviu al timpului/ ai răsărit și tu pe-un ram/ din vi-
gurosul arbore al vieții,/ purtând în cuget astre de cuvânt/ din 
frumusețea unui neapus tezaur,/ cu înfloriri de cântece în trup,/ 
cu cerul vetrei reflectat adânc/ în apele frământătorului tău su-
flet,/ iar în gândiri – cu dealuri și câmpii/ cu rodii ce-s crescute 
din acestea”). Dincolo de notele didacticist-retorice și polemist-
ironice respiră însăși poezia, trebuie să se vadă „mâinile ei bă-
tătorite” dintotdeauna (E. Evtușenko), să se simtă pulsul vital-
existențial al Neamului. Cântarea poetică a înaintașilor este și 
o mândrie pentru autor, deoarece în ea aspiră sentimentul su-
prem al datoriei și al iubirii. Or, ținta sa este ideea de om văzută 
de personajul liric auctorial într-un permanent zbucium și în 
devenire, cu aceeași râvnă de împlinire finală și naturală ca și 
a Firii. Acestea, de fapt, dau tonul căutărilor și crezului poetic. 
Dar, totuși, sunt încă departe de forma cuvenită, n-ar fi rău să 
mai fie șlefuite. Stilul lor adesea e plin de imperfecțiuni sau, vor-
ba condeierului, „Se-ncurcă aparența cu esența,/ cuvintele au 
sensuri de-mprumut”. Sunt false și imitațiile mistice/metafizice. 
Nu mai vorbim de cruditatea stilistică (tautologii etc.) De aceea 
e nevoie uneori să mai „reflecteze” în fața „oglinzii sparte”, să 
nu uite că „Poeții sunt un soi de-albine/ care adună/ nectarul 
vieții/ pentru fagurii/ poeziei”, vorbind în propriii săi tropi. La 
fel, persistă lucruri imprecise. Bunăoară, haiku la  dumnealui 
nu respectă schema (de cinci, șapte și cinci silabe...), ceea ce 
deja nu mai respectă forma ilustrului Matsuo Basho: „Cărțile – 
/ corăbioare de hârtie/ pe apele timpului...” (deci de: trei, nouă 
și șapte silabe!). Dacă a venit vorba indirect de „carte”, să nu 
trecem peste piesa „Închinare cărții” (amintindu-ne de cartea 
lui N. Stănescu și Gh. Tomozei „Carte de citire, carte de iubire”) 
care, într-un fel, pune în valoare ideea de estetic și de frumos 
în linia continuității de ethos și de logos sub aspectele educa-
tiv-didactice și lirice. Tot în această constelație ideatică trebuie 
lecturată și piesa de încheiere „Poema lumii” (antiteză lirică) a 
plachetei (pornind de la „Viața lumii” a lui Miron Costin). 

„Totul e altfel decât știm că este” e construită în jurul tri-
unghiului „vis”, „iubire” și „virtute”, fără de care „omul”, viața 
socioumană este, pur și simplu, o aventură minoră și incolo-
ră, o pasăre fără aripi și o casă fără geamuri și ușă către cer și 
stele, către soare și lună, fără „calendarul” cosmic al acesteia. 
Înclinația către „omul” activ și de acasă cere evident și un altfel 
de scris, dar și un altfel de cititor. Orice carte e bine să susțină 
atare examen chiar și pe baza unei poetici a „elogiului” remar-
cată de acad. M. Cimpoi. Dialogarea simbolică și imnică a lui 
Gheorghe Doni cu lumea continuă să exploreze universul Me-
taforei, încurajat de ideea de poezie între „demnitatea subjuga-
tă” și „virtutea ironizată”, cum îi stă bine a cinsti precum un dac 
adevărul de sine și de viață, de necesar și de frumos. 

Tudor PALLADI

luMINA STRĂMOȘIlOR
Rubrică de Iurie COLESNIC

Efigii de pe Columna Noastră

alexei mateevici cu soţia şi fiica

Poezia „Limba Noastră” a fost visată de 
generații și scrisă de Alexei Mateevici. O demon-
strează arborele genealogic al acestui neam.

Puținele date  de care dispun le-am spicuit din 
cartea lui P. A. Lotoțki Spisok i kratkie biografii 
okoncivşih polnîi kurs Kişiniovskoi duhovnoi se-
minarii... La pagina 79 găsim reprodusă o noti-
ță biografică a lui Mihail Mateevici: „Promoția 
anului 1884. Născut în 1862, Mihail Mateevici 
este fiul dascălului Vasile din satul Recești, jude-
țul Soroca. Preot”.

Din articolul lui Alexie Mateevici Chestia pre-
oțească, publicat în ziarul Basarabia, știm că un 
frate de-al tatălui – și anume Malahie Mateevici 
– a ocupat locul de paroh al bisericii din Zaim în 
anul 1906. Și cam atât.

În schimb, arborele genea-
logic al familiei Neaga, adică 
pe linia mamei Nadejda, e 
foarte ramificat și interesant.

Eugraf Neaga a întocmit Ge-
nealogia preoților din familia 
Neaga (în manuscris). Pe baza 
informației din acest manus-
cris, N. Popovschi a elaborat 
o spiță pe care a publicat-o în 
monografia despre istoria bise-
ricii din Basarabia în veacul al 
XIX-lea, alăturându-i și o notiță 
explicativă: „Familia „Neaga”, 
după o versiune, se trage din 
părinții „Neaguș” din Munte-
Negru, după alta – de la cuvân-
tul sârb „Neagu” – „Nicolae”. În 
a doua jumătate a v. al XVIII-lea, 
un membru din această familie, 
tatăl preotului Ioan, fugind de prigonirile turcești, 
s-a așezat cu traiul în Basarabia.

Preotul Ioan (1780-1825) a avut trei feciori: 
Anastasie (1808-1885), Sofronie și Vasile (1823-
1878), consul în Turcia.

Anastasie a fost preot și a fost tatăl a cinci bă-
ieți: Ioan, preot (1834-1901), Luca, consul în Cre-
ta, Ștefan, Constantin, Vasile, preot (1885-1906).

Ioan a dus mai departe vița, dând viață la doi 
băieți: Eugraf și Mihail, preot (1873-1924).

Vasile a avut și el doi băieți: Anastasie, preot, 
și Gheorghe, preot”.

Dacă e să purcedem la o descifrare a acestui 
arbore genealogic, se cuvine să spunem că, din-
tre cei trei feciori ai lui Ioan Neaga, Sofronie ră-
mâne a fi o figură necunoscută, despre Anasta-
sie și Vasile avem date destule ca să ne facem o 
părere privind viața și activitatea lor.

În revista Kişiniovskie eparhialinîe vedomosti, 
Anastasie Neaga a publicat două articole: Satul Re-
zeni din județul Chişinău (1876, nr. 12) și Parohia 
satului Rezeni din județul Chişinău (1878, nr. 11).

A fost înmormântat în vecinătatea bisericii, 
alături de soția sa Smaranda Ivanovna Neaga și 
fiul său Luca. 

Despre Vasile 
Neaga găsim in-
formații intere-
sante în diferite 
izvoare. În cartea 
lui P. A. Lotoțchi 
Spisok i kratkie biografii okoncivşih polnîi kurs Kişi-
niovskoi Duhovnoi seminarii citim: „Neaga Vasile, 
fiul preotului Ioan din s. Sângera, județul Chișinău, 
s-a născut în anul 1822. A absolvit Academia Teo-
logică din Petersburg. A exercitat funcția de dra-
goman în România, consul în Turcia. În anul 1872 
a demisionat; a decedat în 1879 la Chișinău”. 

Iar în studiul Preotul basarabean Al. Mateevici,  
Petre V. Haneș scrie: „Un frate al protopopului 
Neaga vorbea 12 limbi, învățate parte prin școli, 

parte singur. Își făcuse studii-
le la Seminarul din Chișinău 
și la Academia Teologică din 
Petersburg. Ca student aici, 
dăduse lecții lui Lev Tolstoi și 
unui frate al său”.

Bunicul lui Alexie Mateevici 
– Ioan al lui Anastasie Neaga 
– a absolvit și el Seminarul Te-
ologic din Chișinău (1875). O 
vreme, a fost preot al vechii 
biserici din Căușeni, iar mai 
apoi a trecut cu serviciul la bi-
serica sfinților apostoli Petru 
și Pavel, unde a și fost înmor-
mântat. 

Tânărul preot, impresionat 
de vechimea și frumusețea 
bătrânei biserici a târgușorului 
Căușeni, încearcă să-și expună 

părerile pe hârtie și studiul lui este tipărit la ziarul 
Bessarabskie oblastnîe vedomosti din 5 mai 1862.

Anii trec și Ioan Neaga simte nevoia de a reveni 
la materialul publicat; șlefuindu-l, aprofundân-
du-l, el îl expediază la Odesa, unde și este tipărit 
în Analele Societății de istorie şi antichități din 
Odessa (volumul XII din anul 1881).

Fără să bănuiască, acest iscusit alcătuitor de 
predici, traducător din predicile vestitului Rodion 
Puteatin, a lăsat posterității un articol care ser-
vește cercetătorilor drept piatră de temelie pen-
tru multe încercări temerare. 

O carieră de invidiat a făcut și fratele lui Ioan – 
Luca. 

Piatra de mormânt ce se află în curtea bisericii 
din Rezeni păstrează următoarea inscripție: „Dei-
stvitelnîi statskii sovetnik ghen.-konsul Luca Ana-
stasievici Neaga, skonciavșiisia 16 avgusta 1908, 
na 75-m godu jizni”.

Când privesc înapoi de pe acest mal al timpu-
lui, mi se pare că fiecare dintre ei putea fi un bun 
model pentru Alexie Mateevici, iar un studiu bio-
grafic ar putea încorona viețile trăite cu demnita-
te de acești  strămoși ai noștri.

Moon- simbolul feminităţii
Aliona Moon, numele adevărat fiind Aliona Muntea-

nu, este o interpretă din Republica Moldova deja cu-
noscută publicului larg. În 2012, a fost solistă-partene-
ră vocală pentru Pasha Parfeny, care ne-a reprezentat 
țara la Eurovision. În anul următor, Aliona s-a clasat 
pe locul patru în prima semifinală și pe locul 11 în fi-
nala Eurovision. A concurat la Vocea României, unde 
a obținut locul patru în finală. În ciuda preselecției 
naționale, cântecul a fost interpretat în engleză drept 
„Un milion”, în Suedia s-a interpretat versiunea româ-
nească „O mie” .

Interpreţi  preferaţi

„De mică, cântam foarte 
mult pe acasă. Le făceam 
concerte vecinilor mei. Ul-
terior, părinţii au decis să 
mă înscrie la un cerc de mu-
zică. Acolo am învăţat cum 
să ţin prima oară un micro-
fon adevărat în mână. Deşi 
era un curs pentru amatori, 
am încercat să mă impun. 
De asemenea, am învăţat să 
cânt la pian”, spune artista.

Melodiile etnice moldo-
veneşti şi cântecele cânta-

te de mamă-sa i-au dez-
voltat interesul pentru 
muzică. Încă din copilărie, 
Aliona a fost membră a 
mai multor colective artis-
tice de muzică şi dans. Ul-
terior, a fost implicată în 
show-ul de talente Fabrica 
de Staruri- 2 (Star Facto-
ry), unde a obţinut locul al 
treilea şi titlul de favorit al 
publicului.

Cu doi dintre foştii ei 
colegi de la Star Factory, 

Aliona a format trupa pop 
Thumbs Up, dar aceasta 
s-a destrămat după doi ani, 
în 2011. Apoi, Aliona şi-a 
continuat cariera, luând 
câteva trofee la festiva-
luri muzicale internaţionale 
ca artist solo, printre care 
Mărţişor Dorohoian şi Dan 
Spătaru , care au avut loc 
în România. 

Renata CUPCEA
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Dragă redacţie! Ani la rând, venim la „Flo-
rile Dalbe” cu prezentarea vlăstăraşilor 
talentaţi şi creativi de la Liceul Academic 
de Arte Plastice „Igor Vieru”. Vizionarea 
noilor lucrări de către cititorii revistei 
este o formă ideală de evaluare a muncii 
elevilor noştri. În cadrul acestei ediţii de 
Vernisaj, invitat de onoare este viitorul 
artist plastic Laurențiu ȚURCANU, elev 
în clasa a VI-a (profesor de specialitate 
Igor SAVIN). Peisajele sale inspirate din 
natură impresionează prin fineţea liniilor şi 
gingăşia culorilor pastelate, care transmit 
pe deplin atmosfera în care au fost con-
cepute. Unul din aceste tablouri e aprobat 
pentru un concurs din Cehia.

Timpul ce-l trăim creionat în imagini şi cu-
lori de către acest vlăstăraş de primăvară 

Nr. 4 (31)

Un  vlăstar  promiţător

fascinează privitorul de artă prin motivul 
dragostei de oameni şi bucuria lor de viaţă, 
prin tot ce e frumos pe pământ. Fantezia 
mostrelor pe care le semnează Laurenţiu 
vine, în special, din lumea copilăriei. Una 
din ele a şi fost premiată în cadrul concur-
sului „Muzeul copilăriei mele”, organizat 
sub egida Muzeului Naţional. În acest con-
text am releva predispoziţia tânărului au-
tor pentru vremea mărţişorului, şi anume: 
căldura şi calmul razelor solare, iluminarea 
pe nou a sufletului, solitudinea stelară pe 
bolta moldavă. Picturile lui cu această te-
matică au şi fost menţionate de curând la 
expoziţia internaţională din Iaşi, România, 
unde inspiratului participant i-a revenit lo-
cul II. 

Avem speranţa şi încrederea că cititori-
lor revistei „Florile Dalbe” la va face plă-
cere să cunoască lucrările unui pictor în 
formare, cum este Laurenţiu Țurcanu. Noi, 
profesorii, susţinem cu drag acest talent 
şi îi dorim succes. 

Stela VIŞNEVSCHI, 
profesoară de limba 
și literatura română, 

LAAP „Igor Vieru”, grad didactic I

mun. Chişinău 

aprilie în prag

la bunici

Porumbul

natură statică

fântâna

Cheltuielile privind drep-
tul de autor în acest număr 
au fost suportate de către 
Institutul Cultural Român.
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