
Salut, dragă „Orizont cognitiv”!
Auzim reproșuri și de la părinți, și de la profesori, precum că noi, adolescenții 

de azi, suntem foarte diferiți de adolescenții de altădată. Toți ne consi-
deră capricioși și nesăbuiți peste măsură.  „DE CE adolescenții de azi sunt 
considerați capricioși?”, iată întrebarea ce rămâne fără un răspuns obiectiv 
și convingător, din care motiv am și hotărât să mă adresez ție, atotștiutorule 
ORIZONT  COGNITIV. Sunt sigură că răspunsul la această întrebare îl așteaptă 
cu toții: și adolescenții, și maturii.

Victoria SCUTARI, elevă în clasa a IX-a
s. Făleștii Noi, r-nul Fălești

Prin rațiune, nu prin forță, trebuie să fie învinsă adolescența.
Publilius SYRUS (sec. I î. Hr.), scriitor latin

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 adolescenții de azi sunt 
considerați capricioși

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

Numerele  19-20  vor  apărea  pe  28 mai  a.c.
 în  ediție  cu  volum  dublu  (16 pagini)

ABONAREA — 2020

Adolescență:
frunte semeaţă 
de pisc îndrăzneţ;
ochiul atent 
deschis spre lumină;
nesupunere-n toate;
iubire pură 
pentru fiinţa din vis;
şi râs, 
dar şi plâns!

Ana VIDA

Acord  liric

Adolescenţă…

Dragi profesori, 
părinți și bunici!

La „Florile Dalbe" vă 
puteți abona oricând 

elevii, copiii sau nepoții
Rețineți, „Florile Dalbe” înseamnă:
• Un colind pentru mintea şi sufle-

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

• Un profesor subtil de educație ci-
vică şi moral-creştină, de literatură, 
istorie, cultură, civilizație, filozofie, 
ecologie, artă plastică etc. — un su-
pliment considerabil la manualele 
şcolare;

• Un prieten fidel care oferă copii-
lor şi adolescenților cele mai potrivi-
te sfaturi în cele mai delicate situații;

• Un organizator iscusit de concur-
suri, integrame şi jocuri de perspica-
citate, cu premii şi cadouri de neuitat.

Condițiile de abonare le găsiți la 
orice oficiu poştal. 

PREŢUL ABONAMENTULUI:
1 lună – 32 lei, 6 luni – 192 lei

„Florile Dalbe” apare la tipar 
offset, COLOR.

Consultați Catalogul 
Poştei Moldovei, index PM21238

Paradoxal, dar așa este: deși 
anii adolescenței par cei mai 
frumoși ani ai vieții, totuși ei 

constituie perioada cu cele mai mari 
turbulențe emoționale, fiind afectați 
și voi, copiii, și noi, maturii.  Pentru că 
anume adolescența este timpul când 
se iau multe decizii importante, având 
consecințe pentru tot restul vieții. Și, ca 
aceste consecințe să nu vă întunece grav 
și irecuperabil viitorul, părinții și profe-
sorii  se văd obligați să stea de veghe la 
hotarul vârstei voastre dintre copilărie și 
maturitate, căci voi, adolescenții, nu mai 
sunteți deja copii, dar nici maturi încă 
n-ați devenit. Alarma părinților și pro-
fesorilor nu este deloc una falsă. Pentru 
că voi, adolescenții de azi, sunteți supuși 
mai multor influențe și tentații decât în 
orice altă perioadă a istoriei. Datorită 
Internetului și revistelor foarte răspân-
dite, voi aveți acces la multe informații 
nefiltrate de adulți. Tocmai de aceea, 
pentru părinți și pedagogi, pubertatea și 
anii adolescenței reprezintă cel mai greu 
test pe care îl au de trecut ca susținători 
și îndrumători ai voștri. După anii când 
se trezeau în puterea nopții pentru a vă 
hrăni, ca bebeluși ce erați, și după crizele 
de nervi provocate de neastâmpărații de 
voi, copii de vârste mici, iată că părinții 
voștri experimentează acum pe propria 
piele zicala populară: „Copii mici - pro-
bleme mici; copii mari - probleme mari”.

Deși conștienți că adolescența este o 
perioadă dificilă pentru relația cu voi, 

copiii, cei mai mulți părinți sunt cu totul 
surprinși de schimbările dramatice din 
comportamentul vostru. Într-adevăr, voi, 
adolescenții, sunteți adesea capricioși, ne-
siguri, irascibili, certăreți, impulsivi, impre-
sionabili și rebeli. În plus, adolescența este 
cea mai periculoasă perioadă din punctul 
de vedere al adoptării unor comporta-
mente de risc major: consumul de alcool, 
tutun, droguri, violența, sexul inoportun, 
suicidul... Dacă până nu demult psihologii 
dădeau vina pe hormoni pentru toate toa-
nele, capriciile, egoismul sau iritabilitatea 
adolescenților, apoi  studiile recente au 
arătat că nu hormonii sunt de vină, ci tot 
ceva ce nu poate fi controlat de  voi, ti-
nerii care sunteți abia... adulți în devenire. 
Vorba e că la voi, adolescenții, creierul se 
dezvoltă într-un ritm mai lent decât cor-
pul. Testele efectuate la National Institute 
of Mental Health din Buthesda, Maryland 
(S.U.A.), au demonstrat că schimbările 
de la nivelul creierului nu pot ține pasul 
cu cele de ordin fizic. Cel mai greu se ma-
turizează partea din față a lobului frontal, 

care răspunde de controlul impulsurilor, 
judecată și luarea deciziilor. Așa s-ar putea 
explica măcar o parte din deciziile bizare 
ale adolescenților, explicație de care noi, 
maturii, suntem obligați să ținem cont și 
să nu vă pisăm întruna cu reproșuri. Deși 
creierul acționează în această etapă a 
vieții ca un burete în privința acumulării 
de cunoștințe, absența unui control asu-
pra impulsurilor explică, în bună parte, 
motivele pentru care voi, adolescenții, 
luați deseori decizii iraționale. 

Cu atât mai îndreptățiți sunt părinții și 
profesorii voștri (dar, mai ales, părinții!) 
în manifestarea unei vigilențe sporite de 
grăniceri severi  la hotarele adolescenței!  
Pentru că ei nu doresc în nici un caz să vă 
vadă cum cădeți pradă în mrejele consu-
mului de alcool, tutun și alte droguri, tata 
și mama știind că prevenția maladiei este 
mai simplă decât tratamentul. Dar ar fi 
bine ca și noi, maturii, să ne amintim de 
propria adolescență, când ne jenam din 
cauza erupțiilor de acnee, când admiram 
starurile vremii și copiam comportamentul 

acestora. Trebuie, însă, să înțelegem din ca-
pul locului că, astăzi, presiunea asupra ado-
lescentului este mult mai mare. Dacă acum 
două decenii publicul nu cunoștea viața pri-
vată a vedetelor și a actorilor, acum revis-
tele, TV și net-ul abundă în detalii picante 
despre niște oameni care nu pot servi drept 
modele de moralitate și normalitate pen-
tru adolescenți. Nici grupurile de tineri de 
astăzi nu mai seamănă cu cele în care noi, 
părinții lor, ne-am trăit cândva adolescența. 
Iată de ce, dragii mei, ne și străduim să pă-
trundem în cele mai dosite „colțișoare ale 
adolescenței” contemporane, pentru a 
avea mai multe șanse de a vă ajuta pe voi, 
copiii noștri, să tranzitați în siguranță aceas-
tă perioadă.  În scopul de a da sens timpu-
lui liber, vă oferim, împreună cu profesorii, 
cât mai multe activități extrașcolare (sport, 
cluburi tematice, cercuri artistice etc.), care 
nu numai că vă ajută la dezvoltarea aptitu-
dinilor și cunoștințelor, dar vă și ocrotesc de 
necazuri.

Apropo de necazuri. Nu dorim să le 
aveți, dar dacă s-a întâmplat, totuși, ceva 
grav, nu suferiți în surdină. Vorbiți oricând 
și pe orice temă cu noi, părinții voștri. Vă 
suntem cei mai buni și devotați prieteni, 
gata să comunicăm deschis și sincer. 
Eforturile bilaterale sunt similare celor 
pe care le depun  iubitorii naturii, atunci 
când se angajează pe un traseu mon-
tan dificil. Chiar dacă drumul este greu, 
frumusețea peisajelor îi ajută să mear-
gă mai departe. Părinții și adolescenții, 
profesorii și liceenii cu pretenții de „fete 
mari și flăcăi”, împreună, pot parcurge cu 
succes acest traseu, la capătul căruia se 
află piscul și bucuria reușitei.

Dar voi ce credeți? Vă îndemn să por-
nim o discuție. Scrieți-mi!

 Ion ANTON
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EVENImENT

Noi  oportuNități  educAțioNAle 
la Liceul Teoretic „Meșterul Manole”

O experiență importantă 

ACTUALITATE • RăBOj  INFORMATIv

Ora de                        literatură

RAPSODIA  VIEȚII  și  a

„Liceul Teoretic „Meșterul Manole” 
din s. Sălcuța a fost renovat din fon-
durile alocate de MECC. Acest lucru a 
fost posibil grație Proiectului „Reforma 
Învățământului în Moldova”, finanțat din 
împrumutul acordat de Banca Mondială. 
De asemenea, ministerul a alocat mijloace 
financiare pentru procurarea tehnicii IT, 
mobilierului, echipamentelor și utilajelor 
necesare laboratoarelor de fizică, chimie, 
biologie. Reabilitarea infrastructurii șco-
lilor de circumscripție și dotarea lor con-
form standardelor de asigurare a calității 
este una dintre prioritățile MECC”, a de-
clarat ministrul Igor Șarov.

„Am reușit să valorificăm mijloace-
le financiare alocate de MECC din cadrul 
Proiectului „Reforma Învățământului în 
Moldova”, astfel încât criza generată de 
pandemia COVID-19 ne-a prins în forțe 
depline de a face față provocărilor. În li-
ceul nostru sunt predate la distanță toate 
disciplinele, chiar și educația fizică. În fi-
ecare zi, profesorul coordonează cu ele-

5 cuvinte care îți demonstrează că 
nu știi limba română atât de bine

Potrivit celui mai cunoscut și folosit dicționar explicativ al limbii române, 
DEX-ul, limba română conține „peste 62.000 de cuvinte”. Desigur, vocabularul 
folosit depășește cu mult acest număr, datorită regionalismelor, neologismelor -
mai ales termeni tehnici - neactualizate încă în dicționarele DOOM, DEX, ele-
mentelor de jargon, argoului și așa mai departe. Limba română, ca oricare altă 
limbă de pe glob, este în permanentă schimbare.

Mă bucur că singură îmi administrez timpul. Pot să mă trezesc mai târziu. 
E nespus de bine că-mi pot face sarcinile treptat, cu pauzele necesare pentru 
a mă concentra şi a însuşi eficient materialul.  

Nu neg, la început, am întâlnit dificultăţi: site-urile, spre exemplu, ZOOM 
se blocau, nu se deschideau fişierele în CLASSROOM. Chiar am fost panica-
tă: nu ştiam unde şi cum să transmit fişierele mele. Însă profesorii m-au ajutat 
să rezolv aceste problemele. Am înţeles un lucru extraordinar: învăţătura la 
distanţă mă disciplinează, căci sunt, în mare măsură, pe cont propriu: eu de-
cid cum îmi repartizez timpul şi, astfel, îmi asum o responsabilitate deosebită 
faţă de studii. 

Un alt avantaj al educaţiei la distanţă este disponibilitatea materialelor 
educaţionale. În format electronic, pot citi orice original sau rezumat. Toată 
informaţia necesară o găseşti pe internet. Nu este nevoie să cumperi şi să cauţi 
manuale, cărţi şi tot felul de broşuri cu informaţii educaţionale. 

În schimb, şcoala clasică ne oferă posibilitatea de a comunica, este un loc 
foarte bun pentru socializare. Acolo, literalmente, am crescut, m-am dezvol-
tat, mi-am creat propria viziune asupra lumii, mi-am format caracterul. La 
şcoală am făcut paşi importanţi pentru a deveni o personalitate. 

Fără îndoială, noul tip de învăţătură are atât avantaje, cât şi dezavantaje. 
Contează că l-am încercat cu toţii şi am tras nişte concluzii. Pentru cineva, 
poate fi modul perfect de educaţie, iar pentru altcineva, nu prea. Mă bucur că 
am avut o asemenea experienţă în viaţa mea.  

Daria POJAR, elevă în clasa IX-a
Gimnaziul Viişoara, r-nul ştefan-Vodă

Literatura este pentru cei 
tari cu duhul şi nu pentru 
sufletele slabe. 

Darul principal al scriito-
rului este nonindiferenţa. 

Pe mine mă atrage scrisul, 
pentru că mă neliniștesc, 
mă pun pe gânduri destine-
le umane.

… Fericirea e viața însăși. 
 Alla Korkina

Între poezie și balet, între bu-
curia muncii istovitoare a ba-
lerinelor, balerinilor întru a da 
viață scenică și artistică unei fi-
guri umane, unei personalități 
culturale universale și dure-

rea pierderii acestora se înalță 
magic și ne înalță, totodată, 
sufletește întotdeauna chema-
rea irezistibilă a sentimentului 
de a trăi grația frumosului, jo-
cul ideatic al acestuia dinspre 
necunoscut și etern, dinspre 
necesar și ideal. Admirăm de 
când lumea, de asemenea, jocul 
culorilor firii, care ne inspiră pe 
toți și ne încarcă nevăzut cu o 
energie intraductibilă aproape, 
deoarece e viu și comunicativ. 

Asistăm/participăm la un 
concert, inclusiv la un spec-
tacol de balet din aceleași (și 
alte) motive, fără a bănui că 
spațiul cultural-artistic e o 
necesitate stringentă a sufle-
tului, a modului nostru inte-
riormente de a fi. Activitatea 
scenică este una specifică, ne-
cesitând multă dăruire pen-
tru a întruchipa trăirea unei 
clipe dinspre bucurie și du-
rere, dinspre comic și tragic, 
dinspre real și monumental.

Ea cere o consacrare depli-
nă și inspirată, trecând peste 

orgolii și pseudoglorii, întru a 
eterniza memoria și a face să 
triumfe nonindiferența, aici 
și acum în numele vieții și al 
„Omului din om”, vorba lui F. 
Dostoievski. De aceea, se vede, 
lucrarea enciclopedică a Allei 
Korkina, cunoscută poetă și 
prozatoare, publicistă și critic 
de teatru, traducătoare, „Ada-
gio Iubirii” ne pune în fața unui 
adevăr trăit la modul personal/
individual și național-universal 
de a reîntoarce clipei netrece-
rea, frumosul, eternul, memo-
ria și nonindiferența, a însuși 
omului, bucuria și durerea trăi-
rii de acasă, și întru ea a acestor 
principii călăuzitoare ale părții 
și întregului din noi dinspre 
cultură și spiritualitate.

Integrată naturalmente 
spațiului moldovenesc-româ-
nesc cu de la sine putere de 
viață și inspirație divină prin 
cuvântul scris (poezie, proză, 
traducere, publicistică și critică 
teatrală…) și rostit și activând 
preț de o viață ( de la 1957 

Ora  de gramatică

Folosirea corectă a limbii ma-
terne depinde, firește, de fie-
care individ în parte, de nivelul 
lui de educație, de specialitatea 
profesată. Totuși, indiferent de 
nivelul de educație, probabil fi-
ecărui om i s-a întâmplat măcar 
o dată în viață să își dea sea-
ma că în vocabularul lui există 
minimum un cuvânt pe care îl 
pronunță greșit, folosește greșit 
varianta de plural sau îl înțelege 
și îl folosește greșit. Noi am fă-
cut o listă cu primele cinci cuvin-
te care ne-au venit în minte și 
pe care le auzim rostite eronat, 
cel mai des, în diverse contexte. 
Mai jos, termenii în cauză, pe 
care îi poate găsi ușor oricine se 
uită în DEX preț de câteva clipe.

GRIZONANT, -Ă, grizonanți, 
-te, adj. (Despre păr) Care în-

cepe să încărunțească; cărunt, 
sur, gri. - Din fr. grisonnant. 
Oare câți oameni folosesc zilnic 
cuvântul „grizonat”, fără să știe 
că mai este o literă „n” care ar 
trebui scrisă și pronunțată?

PATETIC, -Ă, patetici, -ce, 
adj. 1. Plin de patos, care 
emoționează, impresionează, 
înduioșează; plin de emfază, de 
afectare. 2. (Despre nervi) Care 
inervează mușchii oblici ai ochiu-
lui. - Din fr. pathetique, germ. 
pathetisch. Cuvântul „patetic” 
este folosit de majoritatea vor-
bitorilor de română, atunci când 
vor să spună despre o persoană, 
un lucru, o întâmplare că sunt 
penibile, josnice, demne de luat 
în râs. Dar nu, iată ce spune DEX-
ul, pare că e chiar de dorit ca ci-
neva sau ceva să fie patetic. De 

exemplu, un spectacol de teatru 
poate fi patetic.

REPERCUSIUNE, repercusiuni, 
s. f. Urmare, consecință. [Pr.: -si-
u-] - Din fr. repercussion. Nicide-
cum „repercursiune”, așa cum 
putem observa adesea uzitat 
acest termen. „R”-ul nu are ce 
să caute la mijlocul cuvântului.

CICATRICE, cicatrice, s. f. 
Urma (formată din țesut con-
junctiv) lăsată de o rană, de o 
tăietură etc. după vindecare. 
[Pl. și: cicatrici] - Din lat. cica-
trix, -icis, fr. cicatrice. Da, prima 
formă de plural, adică și cea re-
comandată, a cuvântului „cica-
trice” este tot „cicatrice”.

CIREAȘĂ, cireși, s. f. Fructul 
cireșului, mic, sferic, cărnos, 
de culoare roșie sau galbenă, 
cu gust dulce sau amărui. [Pl. 
și: cireșe] - Lat. ceresia (= cera-
sea). Tot despre un plural co-
rect pe care nu îl folosim aproa-
pe niciodată când ne referim la 
fruct vorbim și în cazul cuvân-
tului „cireașă” (sau „căpșună”), 
a cărui primă formă de plural 
se confundă cu pluralul plantei 
care produce fructul: „cireși” 
(sau „căpșuni”). Da, când vei 
merge la piață, vei putea cere 
un kilogram de cireși sau un 
kilogram de căpșuni. Formele 
„cireșe” și „căpșune” sunt și ele 
corecte, dar reprezintă doar a 
doua variantă de plural.

Ce aș putea spune despre orele de la distanță? Mi s-a 
părut ceva nou și neobișnuit. Și mi-a fost foarte intere-
sant să încerc o metodă nouă de a învăța. Găsesc mai 
multe avantaje în acest tip de educație. 

Peste 550 de copii din satul Sălcuța, raionul Căușeni, și din localitățile din 
apropiere beneficiază de condiții de învățare în conformitate cu standardele 
educaționale, după ce Liceul Teoretic „Meșterul Manole” a fost renovat și mo-
dernizat în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” (PRIM), 
implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și finanțat 
de Banca Mondială.

vii exercițiile pe care trebuie să le facă 
aceștia pentru a menține un mod sănătos 
de viață în condiții de izolare”, a menționat 
Liuba Pleșca, directorul liceului.

Procesul de renovare a școlilor de 
circumscripție, selectate în cadrul PRIM, 
continuă. În total, vor fi renovate 23 de 
instituții de învățământ general. Bugetul 
total al Proiectului este de 50 de milioane 
de dolari, oferite în calitate de împrumut 
preferențial de Banca Mondială.

Dina ROȘCA

Colaj de desene ale elevilor din clasa a Iv-a „A”, Gimnaziul 
„Nicolae H. Costin”, Chişinău

Educaţia                         la distanţă
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Clasa mea și clasa ta sunt ACASĂ!

Loredana MARTINENCO

Ora de                        literatură

artei  baletului  sau  „ADAGIO IUBIRII”

La început, mi-a fost greu să mă adaptez la un program nou, însă 
orarul este acelaşi: mă scol la 7 dimineaţa, îmi fac tabieturile mati-
nale şi la 8:30 încep orele, doar că altfel, de la distanţă, fără oameni 
care să fie fizic lângă mine sau fără lumina zglobie ce pătrunde prin 
sticla gemurilor mari de la şcoală. 

Acum am mai mult timp la dispoziţie, nu ştiu cum s-a întâmplat, 
mai exact, dar reuşesc să termin treburile mult mai repede decât de 
obicei, aşa că am o după-amiază întreagă doar pentru mine. Nu pot 
spune că nu are şi o parte tristă această distanţare socială. Desigur, 
îmi este dor de prieteni, de activităţile extracurriculare şi conver-
saţiile amuzante din timpul pauzei. Însă, privind partea pozitivă, 
acum am timp să fac tot ce am amânat pentru atâta vreme. Citesc, 
şi citesc mult, nu pentru că mi se cere, ci pentru că, scufundându-
mă într-o carte, simt de parcă toate grijile se dau la o parte, lăsând 
loc doar pentru căldură şi confort. 

Am revenit la o pasiune mai veche - pictura. Din cauza lipsei de 
timp, am şi uitat cât de mult îmi place să aşez culorile pe-o foaie 
albă. Nu pot spune că talentul meu este covârşitor, dar nici nu e 
de speriat. 

Un alt moment, consider că cel mai important, este comunicarea 
cu membrii familiei. Vorbim ore întregi. De-abia acum realizăm cât 
de dor ne-a fost unii de alţii şi cât  de multe am pierdut! Desigur, 
n-am uitat nici de marea mea pasiune, scrisul. Ce-i drept, acum 
îmi este mai greu să-mi materializez toate gândurile, dar nici un 
obstacol nu mă poate opri. Îmi delectez auzul cu diferite genuri 
muzicale, am avut parte de descoperiri magice.  

Oricât ar părea de straniu, simt o regenerare completă a puterilor 
mele, atât fizice, cât şi mentale. Fără îndoială, am trăit şi momente 
dificile, de deznădejde, dar, într-o asemenea situaţie, este un lucru 
normal. Îndemn pe fiecare să profite cât de mult poate de aceste 
clipe de linişte. Când vom reveni la şcoală, vor fi atât de multe de 
făcut, de văzut, de încercat, vom trăi o întreagă furtună de liber-
tate socială! 

Nicoleta GUşTIUC, 15 ani, 
Complexul Educaţional Cotul Morii

s. Cotul Morii, r-nul Hânceşti

Orarul  meu  de carantină

Lumina spiritului

• Umbra... Umbra este o punte pe care lumina 
ne-o dăruiește ca să trecem cândva peste ea în 
ultima noapte.

• Fiziologie simbolică. Avem nevoie de lacrimi 
să nu ni se usuce ochii.

• Prezentul tace sau vorbește; numai trecutul 
cântă. De aici farmecul amintirii.

• Multe lucruri nu le vedem, fiindcă le privim 
prea de aproape.

MAXIME şI AFORISME 
de Lucian BLAGA

încoace…) în arealul limbii ro-
mâne și a celei ruse deopotri-
vă, Alla Korkina este un model 
literar care trăiește aievea și 
în spațiul baletic de la noi și 
nu numai, ea însăși balerină în 
tinerețe și în scris, vorba vine, 
mai ales în cazul traducerii, 
care te pune să trăiești în sce-
na cuvântului, în coletul și în 
poantele balerinelor, în jupele 
lui sui-generis vizibil-invizibi-
le. Și dacă inima ei n-a suportat 
(rezistat) eforturilor scenice 
ale activității baletice încă de la 
început, când „clasicista” uceni-
că „promițătoare” era atrasă în 
vâltoarea evenimentelor sceni-
ce, aceasta a cedat totalmente 
ispitelor estetice ale logosului 

pe care aceasta i le-a oferit cu 
bună știință, stimulându-i ast-
fel aplecarea spre îngăduință 
și deschiderea inimii ei încă-
pătoare spre dumnezeiasca 
credință în Frumos. Baletul a 
fost inițialmente pentru dna 
Alla Korkina o încercare indi-
rectă a celui de a transforma 
jocul/spectacolul în lumină, în 
bucurie, în trăire prin efort fizic 
asiduu, „automatizat”. Dar, pe 
încetul, după atingerea punc-
tului critic și criptic al jocului, 
angajării depline în rol, locul 
rolului din scenă l-au luat cu-
vintele-mărgăritare ale lacrimi-
lor plânse, netraduse în mișcări 
și evoluții scenice, baletice. 
Asta e: balerina a cedat locul 
poetei, scriitoarei, rămasă cre-
dincioasă întotdeauna jocului, 
laborioasă în fața inspirației.

Cărțile precedente ale autoa-
rei: „Piotr Leonardi” și „Figurile 
proeminente”, monumentale 
„ale orașului natal”, prin formu-
la tacită a dilogiei pe mai depar-
te i-au deschis dnei Alla Kor-

kina calea spre cea de-a treia 
latură a triunghiului literar-ba-
letic propriu-zis, al căutărilor ei 
originale și i-au dezvăluit ma-
gistralmente pasiunea pentru 
conturarea spațiului cultural-
spiritual, ce și-au găsit realiza-
rea vivantă în „Adagio Iubirii”, 
prin care a încheiat, de fapt, tri-
logia romanesc-documentară 
și enciclopedică jinduită o viață 
de om, de trăitor în cuvânt, în 
cultura spațiului și în spațiul 
culturii, locului și timpului. 
Cele două romane… (autobi-
ografic și colectiv, de teatru), 
prin armonizarea subiectelor 
și suprapunerea lor documen-
tară, cronologică, selectivă și 
meditativă conferă plasticitate 

întregului dobândit simbolic 
din epicitate și poieticitate. Ca-
pitole întregi comportă, prin 
caracterul lor relevant, metafo-
ric și psihologic, de-o manieră 
cumva în parte nuvelistică, prin 
dominanta forului interior în 
narațiunea „trilogiei” culturale 
și teatral-baletice. Panoramic 
și caracterologic capitolele 
consacrate lui Petru Leonardi 
și Eleonorei Godova, Galinei 
Melentieva etc., ca să dăm doar 
un singur exemplu, scrisul dnei 
Alla Korkina culturalizează ide-
ea de balet și pe mai departe 
și pe cea de frumos (înscenat, 
poetizat, balerinizat), oferind 
spațiului dintre spectacol și mi-
racol, dreptul la universaliza-
rea naționalului prin apelarea 
justificată de logica rațiunii și 
la demnitatea națiunii – punc-
tată prin revelațiile clasicilor, 
prin opera lor întâistătătoare și 
nemuritoare.

Deschiderea către lumea 
frumosului, pe care ne-o oferă 
baletul, arta lui deloc ușoară, 

dar care e dintotdeauna ferme-
cătoare, mereu căutată și apre-
ciată în lumea contemporană, 
este una care servește o cauză 
primordială și sublimă. Lucra-
rea fundamentală a dnei Alla 
Korkina „Adagio Iubirii” direct 
și indirect este o călăuză în uni-
versul mirific și romantic nu 
numai pentru actualii și viitorii 
balerini și balerine, specialiști 
și discipoli, dar și pentru publi-
cul cititor, dornic de a pătrunde 
tainele acestei arte singulare 
menite a culturaliza, înnobila 
și inspira la noi trăiri sublime, 
inclusiv muzicale. Baletul ține 
și de muzică și de poezie, și 
de avânt și de reverie, de sen-
timente umane, sacre și nu 

numai de dans sau joc/inter-
pretare. Scena și baletul sunt 
alfa și omega celor ce le-au 
ales întru a trăi prin ele ce nu 
pot trăi prin celelalte arte din 
domeniile socioumane. Astfel, 
caracterul enciclopedic și ar-
tistic al lucrării este oricum și o 
încercare de dezlegare a enig-
melor vieții noastre interioare, 
a artiștilor de balet și nu nu-
mai, iar pe mai departe o reve-
latoare descoperire a frumosu-
lui prin rapsodia vieții însăși și 
prin arta specifică și onorifică 
a baletului. De aceea autoarea 
a și numit atât de plastic și de 
metaforic, de imnic și de firesc 
acest travaliu polivalent „Ada-
gio Iubirii” – travaliu de strictă 
necesitate cultural-artistică de 
moment, dar și de monument 
în timp și de cultivare indirectă 
a unei atitudini personale față 
de tot ce ține în viață de frumos 
și de peren, de transfigurare și 
de angajare, de spirit și de bu-
curia creației.

Tudor Palladi

 Ne-am trezit dintr-o dată cu toate lucrurile cu care ne obișnuiserăm date peste cap,  activităţile 
fiind contramandate din cauza pandemiei. În pofida dificultăţilor create, această perioadă ne-a 
învăţat lucruri care, în mod normal, treceau neobservate. Ne-am dat seama că viața constă în 
momentele fericite trăite lângă cei dragi. Ceea ce încă nu de mult părea nesemnificativ s-a dovedit 
a fi de primă importanță: sănătatea, grija față de cei apropiați, responsabilitatea pentru binele 
altora – toate aceste stau la baza existenţei noastre. Acum  contează să avem răbdare, credinţă şi 
să ştim ce avem de făcut când ne vom întoarce la activităţile noastre de odinioară. În perioada de 
carantină, organizez zilnic ore on-line, care sunt foarte diferite de cele cu care ne-am obişnuit la 
şcoală. Pentru a putea reveni sănătoşi, cu noi puteri şi cu un alt mod de a vedea lumea din jurul 
nostru,vă îndemn: stați acasă! Fiți responsabili! Clasa mea și clasa ta sunt acasă!

Elena ERIZANU-PÎNZARI, învăţătoare la clasa a III-a „B”, 
grad didactic superior

mun. Chișinău, Liceul Teoretic ,,Al. Ioan Cuza” 
Elevii din clasa a III-a „B” ne-au trimis mesa-

je optimiste, care ne-au bucurat și ne-au trezit 
admirația. Bravo, curajoșilor!

Loredana MARTINENCO:
– În perioada carantinei, m-a întristat foar-

te mult faptul că au fost puse unele restricții: 
nu pot să frecventez școala, nu am voie să-mi 
văd prietenii. Avem, însă, și oportunități – de 
a ne petrece timpul frumos alături de părinții 
noștri. După ce ne facem temele pentru aca-
să, ne jucăm, citim. Înainte de culcare, mămi-
ca ne citește povești și noi adormim fericiți, cu 
speranța că TOTUL VA FI BINE!

Alexia BODRUG:
– Carantina nu ne sperie. Relațiile calde și 

prietenești în familie ne ajută să trecem cu ușu-

rință peste dificultăți. Ne distrăm, învățăm, ne ajutăm 
părinții – timpul este limitat. Haideți să-l folosim la ma-
ximum!

Lia MÂŢU:
– Mergem în fiecare zi (virtual) la școală. Nu e cum 

ai fi în clasa noastră, dar e bine. O văd pe doamna în-
vățătoare, îi ascult explicațiile și vorbesc cu colegii. În 
timpul liber, mă joc sau citesc o carte. Mă simt bine.

Georgiana-Ionela GLOPINA:
– În timpul carantinei am învățat să-mi organizez 

șederea acasă astfel, încât să nu pierd nici o clipă în 
zadar. Fac tot ce-m place: citesc, rezolv puzzle-uri, 
colorez, pictez și fac diferite decorațiuni. Cu toate că 
nu e totul așa cum ne dorim, cred că vom avea și 
amintiri frumoase despre aceste zile… de stat acasă.

Alexia BODRUG Lia MÂŢU Georgiana-Ionela 
GLOPINA:

Orice vacanță este priel-
nică, chiar și una forțată. 
Situația din întreaga lume 
este instabilă, dar faptul 
că, pentru câteva săptă-
mâni, ne putem distanța 
de tot haosul zilnic și ne 
putem regăsi în confortul 
propriilor case, este, pur 
și simplu, minunat.

Un moment de liniște

Educaţia                         la distanţă
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ARĂTĂM  CĂ NE  PASĂ, STĂM  ACASĂ!

Învățătorul:
– Cine sunt corsarii?
Elevul:
– Locuitorii Corsicii.

*  *  *
– Steluțo, tăticul tău e acasă?
– Nu știu, mă duc să-l întreb.

*  *  *
Profesorul:
– Care este diferența dintre 

un om optimist și unul pesi-
mist?

Elevul:
– Un optimist ar spune: 

„Mâine e duminică. Iar pesi-
mistul: „Poimâine e luni”.

*  *  *
Răzvan vine de la școală îm-

preună cu un coleg de clasă. 
– Tăticule, spune el, bucuros, 

acesta e Alexandru, cel care în-
vață și mai rău decât mine. 

*  *  *
Nepotul unui arhitect, aflând 

că  acesta lucrează la proiectul 
unei școli, îi propuse:

– Unchiule, fă clasele rotun-
de.

– De ce?
 – Ca să nu ne mai poată 

pune învățătorul la colț.
*  *  *

Învățătorul:
– Ce densitate are populația 

Australiei?
Elevul:
– O sută de oameni pătrați la 

un kilometru!

Glume

Coordonator de pagină: Lica MOvILă
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Ce se întâmplă cu vocea mea?
Dragi învârtecuși, ați observat că, atunci când suntem mici, noi, 

atât fetițele, cât și băieții, avem vocile la fel de subțirele. Peste 
câțiva ani, vocile fetelor rămân aproape neschimbate, pe când 
cele ale băieților devin, peste noapte, de nerecunoscut: joase și 
răgușite ca la cocoșei. De ce se întâmplă acest lucru?

Nu e nici un mister la mijloc. „De vină” sunt coardele noastre 
vocale. Alcătuite din fibre elastice, ele pot fi comparate cu stru-
nele unei viori. 
Atunci când inspirăm, aerul le face să vibreze. Fiind relaxate, 

coardele vocale produc 80 de vibrații pe secundă și emit sunete 
joase; la depunerea unui efort, numărul acestora ajunge  până la 
1000 și, drept  rezultat, sunetele sunt mai înalte. Copiii au coar-
dele vocale scurte, de aceea ele se încordează mai tare și vocile 
lor sunt mai sonore și mai înalte. Odată cu vârsta, coardele voca-
le cresc și se dezvoltă, iar vocea devine mai joasă. Băieții, după 
cum vedem, sunt mai harnici în acest sens. 

INELUŞ

DE-A CAII 

EşTI ISTEŢ?

Poneii, acești minicăluți adora-
bili, pot fi văzuți tot mai des la 
reprezentațiile de circ, în cen-
trele de agrement și parcurile 
pentru  copii. Poneii sunt foarte 
blânzi, se lasă mângâiați și călă-
riți de micii lor admiratori.

Incredibil, însă aceste animale 
miniaturale sunt robuste și re-
zistente. În patria lor, partea 
de nord a Scoției, unde au fost 
aduși  acum două mii de ani de către triburile celtice și 
puși la munci grele, de rând cu caii obișnuiți, poneii conti-
nuă și în zilele noastre să fie folosiți ca forță de tracțiune. 
Un căluț pitic e în stare să transporte greutăți de 100 de 
kilograme (jumătate din greutatea corpului său). Această 
rasă neobișnuită de cai s-a păstrat, în mare parte, da-
torită faptului că animalele s-au aflat vreme îndelungată 
izolate de restul continentului. În timp, au fost elaborate 
noi specii de căluți decorativi. Simpaticele paricopitate au 
înălțimea de 70-75 de centimetri și par a fi niște jucării 
pe lângă confrații lor, înalți de 160 de centimetri. 

Mici, dar 
VoiNici

poMul
După fructul care-l creşti, 
Pom frumos,
văd ce bun şi harnic eşti, 
Pom frumos. 
După frunză, după ram,
Pom frumos,
Îmi dau seama cin-ți-e neam,
Pom frumos.
După rădăcina ta, 
Pom frumos,
Ştiu care ți-e Patria,
Pom frumos. 

Vasile ROMANCIUC

Vreau să ştiu

Mă numesc David BEJAN și am șapte ani. Fra-
tele meu, Maxim, are trei ani. Acum stăm acasă, 
împreună cu părinții. Ne place când mama și tata 
sunt alături de noi. Eu fac lecțiile on-line, în restul 
timpului – ne jucăm, citim, modelăm din plastili-
nă. Și respectăm cu strictețe regimul de carantină. 
Ne spălăm cât mai des pe mâini cu săpun.  Din 
casă ieșim numai în curte, cu vecinii comunicăm 
doar la distanță. Eu și cu Maxim i-am ajutat pe pă-
rinți la pregătirile pentru Sfintele Paști. Ziua Învie-
rii am sărbătorit-o acasă, numai cu familia.

Totul e bine, dar ne este tare dor de prieteni și  
vrem să mergem – eu la școală, iar frățiorul meu, 
la grădiniță.

Grădina noastră e plină de lalele și narcise. Cu 
cea mai mare recunoștință i-aș dărui în fiecare 
zi flori doamnei învățătoare. Maxim le-ar culege 
cu drag pentru educatoarea lui. Dar nu putem. 
De vină e coronavirusul. Fratele meu e grozav de 
supărat pe el. Înarmat cu un pistol, s-a înțeles cu 
câinele nostru ca acesta să scoată virusul de  unde 
stă ascuns, iar el să-l împuște! I-am spus lui Maxim 
că poate e mai bine să-l rugăm pe coronavirus să 
fie mai bun, mai ascultător, că-i ajunge cât rău a 
făcut. Noi, copiii, tare vrem să alergăm, să ne ju-
căm. 

Dacă virusul nu vrea să ne dea ascultare, atunci 
medicii îi vor da o altă lecție de bună purtare și îl 

vor liniști cu un vaccin. Împreună suntem puter-
nici, curajoși, înțelepți, vom învinge neapărat! 

Dragi învârtecuși, arătați că vă pasă, stați acasă!
David BEjAN, elev în clasa I-i 

la Gimnaziul „Gheorghe Râşcanu”
or. Râșcani 

Jocurile copilăriei
Gheorghe VODĂ

Dintre toate jocurile, cel mai 
mult îmi plăcea jocul  de-a 
caii. Erau blânzi, ascultători, 
mă duceau unde voiam, îi hră-
neam cu orice și beau apă de 
oriunde.

Învățasem să-i fac într-o 
clipă. Mă duceam la gluga de 
stuf, îmi alegeam trestiile cele 
mai groase și mai lungi, pu-
neam briceagul în funcție și, 
când te uitai, căluțul era gata, 
bun de călărie. Aveau cap, 
urechi și le puneam căpestre, 
împodobite cu canafuri. Îi fă-
ceam repede. Tăiam trestia cu 
briceagul în ambele părți, în 
așa fel că, atunci când o îndo-
iam, îmi ieșeau două urechi ca 
la cai: tot la fel tăiam gura și 
nările, iar căpestrele și frâiele 
le meșteream din sfoară de 
cânepă.

Când ieșeam la drum și bă-
ieții vedeau căluțul meu, mă 
rugau să le fac și lor câte unul. 
Le făceam și lor. 

Ne urcam călări pe cai și hai, 
picioarele, la alergat! Alergam 
satul de la un capăt la altul, 
când la pas, când la trap, ne 
întreceam noi între noi, în-
treceam căruțele care treceau 
pe drum și așa făceam câteva 
raite prin sat, până când ne 
duceam pe râpi și coboram 
pe malurile de nisip la vale. 
Căluții nici gând nu aveau să 
obosească. În schimb, obo-
seala o simțeam noi. Atunci 
ne opream și dădeam caii la 
păscut. Ne opream la gârla 
lui Manolescu. Acolo moho-
rul era verde și des,  iar noi 
ne culcam în el ca pe un covor 
și ne odihneam picioarele în 
voie. 

Ne întorceam tocmai sea-
ra târziu. Intram în ogradă și 
trăgeam caii la iesle: îi legam 
de gard lângă  treucă. Căluții 

erau întotdeauna sătui, noi, 
însă, veneam acasă rupți de 
foame și mâncam orice ni se 
punea pe masă. Adormeam 
îndată ce puneam capul pe 
pernă. Mama mă găsea dor-
mind îmbrăcat și începea 
atunci să mă dezbrace. Nu mă 
certa. Dimpotrivă, mă jelea. 

– Băiatul mamei, băiat, că 
tare buni căluți mai are, toată 
ziua aleargă cu piciorușele lui. 

Îmi trecea mâna pe față, îmi 
freca picioarele cu șervetul ud.

Dimineața, cum mă deștep-
tam, mă duceam să-mi văd că-
luții, să-i țesăl, să-i adăp. Dar, 
de cele mai multe ori, nu-i 
găseam acolo unde îi lăsam. 
Sora Gafița nu avea altceva cu 
ce să scormonească jăratecul 
în plită, numai cu căluțul meu.

– Iarăși mi-ai ars căluțul, 
așa-i?

– Ei, mare lucru, o trestie.
– Nu-i trestie, fa, aista-i cal 

adevărat. Ce știi tu...
Și mă duceam atunci din 

nou la glugă, îmi alegeam alte 
trestii și mă apucam să-mi fac 
alți cai, fiindcă tare îmi plăcea 
să merg călare.
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„Ştiinţa fără religie e incompletă, iar religia fără ştiinţă e oarbă.”
(A. Einstein)
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ABC  creştin-ortodox

Întâlnirea cu Dumnezeu
Faptele

HriStoS S-A ÎNălțAt
Hristos pe cruce răstignit
De greu păcat ne-a izbăvit
Şi viața cea pustie.
Hristos din morți a înviat,
Ca toți în ceasul aşteptat
Să reînvie.

Hristos trimis-a pe pământ
Apostolii, cu Duhul Sfânt,
Încreştinându-ne.
Hristos s-a înălțat la cer
Întru Credință şi-Adevăr,
Înveşnicindu-ne.

Sf. Împărtăşanie la Catedrala Episcopală din Soroca  (2019)

Sărbători creştine

23 aprilie/ 06 mai – Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe purtătorul de Biruinţă

21 mai/3 iunie – Sfinţii mari Împăraţi 
constantin şi mama sa elena. Ca întemeietori 
ai creştinismului, sunt numiţi „părinţii creştinătăţii”. 
Este important să ştim că Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena îşi au originea pe pământul sfânt al 
strămoşilor noştri. Sfânta Elena provenea din neamul 
daco-roman. Fiind creştină de mică, a fost prima 
femeie din lume care şi-a eliberat toţi sclavii. Avea o 
inimă mare şi ajuta oamenii sărmani.

28 mai – Înălţarea domnului (ispasul) 

Povestiri cu tâlc

SPIRITUALITATEA  CREşTINă

Omul a fost creat pentru veșnicie

Liturghie la Mănăstirea 
Ciuflea din capitală (2019)

Doi prieteni se certau și, la un moment dat, unul dintre 
ei, fiind ofensat de celălalt, s-a supărat și a scris pe nisip: 
„Astăzi prietenul meu m-a obijduit.” Merg ei așa mai de-
parte, ajung la un râu pe care trebuiau să-l treacă pe la 
vad. Cel obijduit, fiind mai firav, era cât pe ce să se înece. 
Prietenul însă l-a salvat. Ieșit la mal, el a scris pe piatră: 
„Astăzi prietenul meu m-a salvat de la moarte.”

Salvatorul îl întrebă:
- De ce atunci când te-am obijduit, ai scris pe nisip, iar 

când te-am salvat ai scris în piatră?
- Când am fost obijduit, am scris pe nisip, ca obida să se 

șteargă repede, ca și scrisul pe nisip. Când m-ai salvat de 
la înec, am scris în piatră, ca să nu se uite niciodată. Fap-
tele bune trebuie ținute în memorie pentru toată viața.

Înălţarea  Domnului

Înălțarea Domnului este 
sărbătorită la 40 de zile după  
Înviere, în Joia din săptămâna 
a VI-a, după Paști. Anul acesta 
o sărbătorim pe 28 mai. Este 
cunoscută în popor și cu de-
numirea de Ispas. În această 
zi creștinii se salută cu „Hris-

tos S-a înălțat!” și „Adevărat 
S-a înălțat!”. 

Din Sfânta Scriptură aflăm că 
Mântuitorul Și-a ridicat mâini-
le, binecuvântându-i pe uce-
nici, iar apoi S-a înălțat și un 
nor L-a făcut nevăzut pentru 
ochii lor. Adeseori Dumnezeu 

le-a vorbit oamenilor din nor, 
fenomen prin care se manifes-
tă energiile divine, menite să 
reveleze prezența Divinității. 
Atunci, la Înălțare, Iisus i-a în-
vestit pe apostoli cu o putere 
deosebită: „Precum M-a trimis 
pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu 
pe voi.” Și a suflat asupra lor și 
a zis: „Luați Duh Sfânt. Cărora 
veți ierta păcatele vor fi ierta-
te, cărora le veți ține vor fi ți-
nute.” (Matei 28, 18-19) 

Înălțarea cu trupul la cer este 
o mărturie a faptului că omul a 
fost creat pentru veșnicie, căci 
Fiul nu Se înfățișează Tatălui 
numai ca Dumnezeu, ci și ca 
Om. Iisus a vrut ca, la Înălțarea 
Lui, ucenicii să fie prezenți, 
pentru ca, astfel, prin mărtu-
ria lor, toată lumea să creadă 
că urcarea Sa la cer s-a făcut 
cu chipul Lui de Om. 

Hristos, prin Înălțarea Sa, 
nu arată doar unde trebuie să 
ajungă omul, ci se face cale și 
putere, ca omul să ajungă la 
această stare. El șade pe tro-
nul dumnezeiesc al slavei, dar 
locuiește și în inima celor ce-L 
iubesc. Așa putem înțelege că 
Hristos este înălțat, dar și în 
drum spre înălțare cu fiecare 
dintre noi.

A cincea duminică după Paști este numită Dumi-
nica Samarinencei. La Sfânta Liturghie vom asculta 
unul dintre cele mai frumoase episoade din Evan-
ghelie, și anume: convorbirea dintre Mântuitorul 
și femeia samarineancă, la fântâna lui Iacov. Este 
momentul în care Mântuitorul Se dezvăluie pe 
Sine ca fiind Mesia și în care ne vorbește despre 
„apa cea vie”, adică despre Harul lui Dumnezeu.

Înainte de Pătimirea și de Învierea Sa, Mântu-
itorul a vestit Evanghelia, arătând că vrednici de 
credință și de moștenirea cea veșnică făgăduită de 
El nu sunt doar iudeii, ci și cei din neamurile păgâ-
ne. Întâlnirea dintre Iisus și femeia samarineancă 
arată pe deplin acest lucru. 

Odată, Mântuitorul și ucenicii Săi au ajuns în Sama-
ria, în mica cetate Sihar. Ucenicii au plecat să cumpe-
re mâncare, iar Iisus s-a așezat lângă o fântână să se 
odihnească. Fântâna era adâncă și nu avea cu ce să 
scoată apă. Nu după mult timp, a sosit la fântână o 
femeie samarineancă. Pe atunci, evreii evitau orice 
relație cu samarinenii, ei nu ar fi băut niciodată din 
același vas cu un samarinean. De aceea femeia a fost 
surprinsă,  când Iisus a rugat-o să Îi dea apă. 

Dar Iisus i-a răspuns:
- Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și Cine este 

Cel ce-ți zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, 
și ți-ar fi dat apă vie. Oricine bea din apa aceasta 
va înseta iarăși; dar cel ce va bea din apa pe care 
i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe 
care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă cur-
gătoare spre viață veșnică.

Femeia a zis către El:
- Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai înse-

tez, nici să mai vin aici să scot.
Dar Iisus nu vorbea despre apa obișnuită, ci des-

pre „apa vie”, despre o viață nouă pe care El are 
puterea să o dea lumii.

Când i-a cerut apoi femeii să își cheme soțul, El 
i-a arătat că știe totul despre ea. Văzând samari-

neanca ce putere are Iisus și că Cel care vorbește 
cu ea este Mesia, a fost atât de impresionată, în-
cât și-a lăsat vasul cu apă lângă fântână și s-a gră-
bit să ducă vestea despre El în întreaga cetate, 
făcându-se astfel cel dintâi apostol al Samariei.

Iată ce reacție frumoasă și firească a avut aceas-
tă femeie! Ca orice om care L-a găsit pe Dumne-
zeu și este foarte bucuros, așa cum nu mai fusese 
nicicând până atunci. Apoi nu dorește să fie sin-
gur în această bucurie și vrea să o împărtășească 
și altora, devenind astfel izvor de iubire.

(Ziarul Lumina)

dragostea
Cea mai mare e mereu
Dragostea de Dumnezeu.
Iar sfântă ca o icoană
Este dragostea de mamă.
Tu să ai pe-al vieții drum
Dragoste de tot ce-i bun.
Şi în sufletu-ți voios ―
Dragoste de ce-i frumos.
Iar în faptă şi cuvânt ―
Dragoste de tot ce-i sfânt,
Fiindcă lumea toată-o ține
Doar iubirile divine. 

Diana RUSU, 
elevă în clasa a VIII-a 

r-nul Telenești
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Poezii  adolescentine

StAre  iNefABilă

prima iubire, primul sărut...
Gelozia și rivalitatea între frați

Nr. 5 (104)

Strict  confidenţial

Gelozia, invidia și rivalitatea sunt considerate emoții 
negative, pentru că ele trezesc trăiri de disconfort psi-
hologic, care pot crea relații tensionate și conflicte  în 
familie. Ele apar și între frați, între surori sau între frați 
și surori. Părinții, în general, nu acordă prea multă 
atenție acestor emoții, considerând că ele trec odată cu 
vârsta și că, pe parcursul maturizării copiilor, intensita-
tea acestora se diminuează.

Câteodată reuşesc să mă detaşez de lumea înconjură-
toare atât de mult, încât am impresia că plutesc pe un râu 
rece şi mare. Totul în jurul meu devine doar o muzică de 
fundal, care se consumă aproape pe neobservate, la fel ca 
şi timpul. Îmi dau seama destul de repede că micile porturi 
de pe ambele maluri ale acestui râu nu sunt făcute ca să 
mă opresc în ele, ci doar ca să le pot privi de departe. Aşa 
este şi cu existenţa pe care o duc, trec pe lângă atâtea per-
soane, dar mă opresc la câteva pentru a le analiza în de-
taliu. Schimbarea este inevitabilă în caracterul omenesc, 
aparent, timpul ne macină caracterele, la fel cum apa ero-
dează malurile unui râu. Încet şi pe neobservate. Mulţi 
oameni pe care i-am iubit şi de care mi-a păsat mult, fie 
au murit, fie au dispărut subit din viaţa mea, fără urmă 
de întoarcere, fie m-am îndepărtat eu de ei, fără a mă mai 
uita înapoi. Câteodată, în unele dintre nopţile bântuite 
de insomnii, îmi aduc aminte de toţi oamenii care au tre-
cut prin viaţa mea, şi-au lăsat urma în sufletul meu, iar 
acum nici nu ştiu dacă mai sunt. Am impresia că am dat 
o bucăţică din mine fiecăruia dintre ei, nu pentru că am 
vrut, dar pentru că am simţit nevoia ca undeva, cândva, 
ei să-şi aducă aminte de mine, la fel cum îmi aduc şi eu 
aminte de ei. Ni se strecoară prea uşor fantoma regretelor 
sub piele, poate de asta ne e greu să ne ducem existen-
ţa, ne apropiem mult de unii oameni, apoi ei pleacă, sau Coordonator de pagină: Octombrina ONOFREI

dragoste (la 15-16 ani)  este și 
prima experiență sexuală, cu 
siguranță, va rămâne de neui-
tat și își va pune amprenta pe 
evoluția ta ulterioară. Foarte 
rar prima dragoste se soldea-
ză cu o căsătorie. Chiar dacă 
acest lucru nu se întâmplă, ea 
își pune măcar în parte am-
prenta pe modul în care vei 
vedea viața de cuplu. Influen-
ța ei depinde, în primul rând, 
de vârsta la care ai trăit-o.

Dacă prima ta dragoste va 
fi mai târziu, te va marca mai 
puternic, tocmai pentru că o 
trăiești cu mai multă maturi-
tate. O și mai mare influență 
asupra vieții de cuplu o are 
finalul primei povești de dra-
goste. Dacă prima ta relație 
are un final neplăcut, vei de-
veni mai vulnerabil(ă) și te 
vei închide în sine. Ideea este 
că fiecare iubire este altfel, 
pentru că cel/cea pe care o/îl 
iubești e altul/alta!

Pe măsură ce înaintezi în 
vârstă, și aspirațiile sunt al-
tele. Când ai 16 ani și ești 
îndrăgostit(ă) pentru prima 
dată, îți dorești ca el/ea să 
arate bine. Dar când ai 25 de 
ani, vrei ca el/ea să-și poată 
asuma răspunderea, nu doar 
să arate bine. Ce îți doreai la 
16 ani nu mai corespunde cu 

ce îți dorești acum, chiar dacă 
ești cu cel/cea care a fost pri-
ma ta dragoste.

Iubirea vine pe neașteptate și 
pleacă la fel. Prima iubire este, 
însă, cu atât mai importantă, 
cu cât e plină de bucurie, de 
speranță, de iluzie și o simțim 
mult mai profund, mai frumos. 
Toate acele senzații sunt mai 
intense și ne umplu viața de 
soare și fericire, tocmai pentru 
că se întâmplă pentru prima 
dată. Prima iubire nu este un 
vis, este o realitate incredibilă! 
Când o întâlnești, te schimbă 
radical, te face mai bun, mai 
frumos, mai optimist, te face să 
vezi totul în culori mai vii și să 
realizezi că viața este minuna-
tă anume pentru că simți acest 
sentiment deosebit. Deoarece 
prima dragoste, de regulă, o 
întâlnim la o vârstă fragedă, 
atunci când suntem doar niș-
te copii, ea este pură, sinceră, 
platonică de multe ori și, toc-
mai de aceea, încântătoare. La 
această vârstă, a adolescenței, 
nu prea știm să mințim, să 
trădăm. Nu știm că uneori nu 
e bine să ne afișăm sentimen-
tele. Facem ce simțim, doar 
iubim. Fără a gândi prea mult, 
și tocmai acesta este farmecul 
și de aceea se spune că prima 
iubire nu se uită niciodată.

Invitaţie la discuţie

noi plecăm, şi, inevitabil, un gol se formează în noi, un 
gol pe care nimeni nu-l mai poate umple. Astfel, când 
ajungem la o vârstă înaintată, nu mai avem ce oferi, 
suntem goi pe interior, gată să luăm tot ce ni se oferă, 
să afişăm orice emoţie apărută brusc, dar nu totul are 
aceeaşi intensitate, nu mai există aceeaşi căldură emoti-
vă, aceeaşi paletă senzorială, doar un gol care necesită 
să fie umplut. Trecem prin viaţă, însă nu o apreciem. Ne 
umplem mintea cu speranţe, vise, iluzii provizorii, care 
vin să ne hrănească dorinţa de a continua, de a ne ridi-
ca după cele mai grele lovituri. Existăm, trăim pentru 
o bună perioadă din viaţă visând, dar ce facem atunci 
când visele nu se împlinesc, cum ne luptăm cu durerea 
care ne omoară încet? Cu cât mă maturizez, cu atât mai 
mult conştientizez faptul că ştiu atât de puţine, că am 
atât de puţine amintiri frumoase, dar constat o mulţi-
me de oportunităţi pierdute, şanse ignorate, sentimente 
ascunse, negate, atâţia ani irosiţi pentru a atinge nişte 
scopuri insignifiante! ştiu prea bine că nimic material 
nu ne poate face fericiţi cu adevărat, lucrurile materi-
ale ne oferă doar o mulţumire, o satisfacere a ego-ului 
social, dar nu şi o desăvârşire sufletească, o mulţumire 
sinceră şi curată faţă de noi, nu faţă de ce putem obţine.

Nicoleta GUşTIUC, elevă
s. Cotul Morii, r-nul Hânceşti

Copiilor li se spune că tre-
buie să-și iubească frații și 
surorile, că această iubire este 
ceva firesc, normal, obișnuit, 
de dorit. Și totuși, gelozia sau 
rivalitatea poate rămâne con-
stantă în relațiile între frați, 
mai ales atunci când ei con-
sideră că un frate sau o soră 
a primit din partea părinților 
sau din partea unuia dintre 
părinți o mai mare atenție și 
o mai mare grijă. Ei au simțit 
această atitudine a părinților.

În viața cotidiană, se admi-
te ca părinții să-și răsfețe mai 
mult copiii mici, că mezinul 
sau mezina familiei se bucură 
de un tratament special. Lor li 
se dă porția cea mai bună de 
desert și lor li se iartă greșelile 
pentru simplul fapt că sunt 
mici și nu știu ce fac. Când 
diferența de vârstă între frați 
sau între surori este mare, 
părinții apelează la înțelegerea 
copilului mai mare, cerându-i 
să se alinieze la toleranța față 
de mezin sau mezină. Une-
ori, părinții chiar le transferă 
fraților mai mari unele din 
responsabilitățile lor. Ade-
sea, frații și surorile mai mari 
înțeleg că cel mic se bucură 
de prioritate, mai ales când 
părinții le amintesc că și ei au 
fost cândva mici și au benefici-
at de un tratament special.

Gelozia, ca trăire, se naște 
dintr-o amenințare, reală 
sau imaginară. O persoană, 
în acest caz, fratele sau sora, 
devine o amenințare în sen-
sul că aceasta poate benefi-
cia de o mai mare atenție și 
iubire din partea părinților, 
că fură din iubirea ce i se cu-
vine și lui. Gelozia este mare, 
atunci când frații sau surori-
le sunt apropiați ca vârstă și 
când sunt de același sex. În 

ambele situații, gelo-
zia este explicabilă. În 
primul caz, frații sau 
surorile de aceeași 
vârstă au cam aceleași 
dorințe, preferințe, 
pretenții. În cazul în 
care sunt de același 
sex, particularitățile 
legate de apartenență 
la aceeași categorie de 
sex îi apropie pe copii. 
Dorințele și preferințele 

băieților diferă de cele ale fe-
telor. Dacă sunt două surori de 
vârste apropiate, cea mică va 
dori să aibă tot ce are sora ei 
mai mare, aceleași podoabe, 
aceeași vestimentație. Așa se 
explică faptul de ce a existat 
și mai există obiceiul – nere-
comandat de psihologi, dar 
foarte comod pentru părinți – 
de a cumpăra lucruri în dublu 
exemplar când au gemeni de 
același sex. Între ei, nu există 
invidie, deoarece comparația 
este inutilă și, deci, imposibilă.

Ce presupune termenul 
„discriminare”? Putem spune 
că avantajarea fățișă a unui 
copil de către părinți în defa-
voarea fratelui sau surorii lui 
nu este altceva decât o discri-
minare față de celălalt.

Astăzi vorbim mult despre 
drepturile copiilor și felul 
în care sunt tratați de către 
părinți. Dar, la nivel cotidian, 
discriminarea este tolerată și 
chiar acceptată. 

Psihologii spun că aceste 
urme din copilărie pot dez-
volta foarte subtil tendințe 
specifice nedorite, ca: mo-
destia exagerată, acceptarea 
locului doi într-o competiție, 
afirmarea de sine mai „ane-
mică” față de alții sau chiar 
pot genera complexe de infe-
rioritate. Desigur, nu în cazul 
tuturor copiilor.

Alintările, răsfățul, laudele, 
privirile admirative, tandre 
nu pot fi mereu controlate de 
către părinți. Distribuția ges-
turilor prin care își exprimă 
iubirea nu este mereu egalita-
ră, atunci când sunt mai mulți 
frați, pentru că afectivitatea, 
emoțiile se manifestă spontan, 
neintenționat. Ar fi greu să tră-
im mereu monitorizându-ne 
gesturile, emoțiile, vorbele. 

Prima dragoste o trăim în adolescenţă. Eşti atât de fericit(ă), pare că pluteşti, zâm-
beşti tuturor şi tocmai descoperi o lume nouă. Eşti îndrăgostit(ă). Într-adevăr, adoles-
cenţa este o vârstă frumoasă, dar şi dificilă. În materie de dragoste, evoluţia sentimen-
tală îşi spune cuvântul de la 13 la 15-16 ani, chiar dacă prima simpatie pentru o fată/
un băiat ai avut-o când erai la grădiniţă, sau în clasa a II-a.

Indiferent de vârsta la care 
apare, prima dragoste ră-
mâne unică. Nici una dintre 
relațiile de mai târziu nu va 
fi la fel. Asta nu înseamnă că 
nu vei mai iubi intens, ci doar 
că lipsa de experiență care 
însoțește prima dragoste îi 
dă acesteia un farmec aparte. 
Când încerci primele experi-
ențe sentimentale, afli ceva 
nou despre tine și înveți să te 
vezi cu ochii celuilalt. Cum te 
simți când iubești? Cum este 
să fii iubit(ă)? Lipsa de expe-
riență îți creează și probleme-
le în prima relație de iubire. 
Nu știi cum să te comporți, nu 
știi cum să interpretezi reac-
țiile celuilalt. Dacă prima ta 

Pretext pentru meditaţie

Azi, după foarte mult timp, am pornit radioul vechi al mamei. Se difuza o melo-
die necunoscută, dar care mi-a provocat un tremurat ușor în tot corpul.

Mister
Octombrina COVRIG

Cer albastru,
Cer ca marea.
E un astru,
Este floarea.
Cer cu stele,
Nori şi lună.
Cu mistere –
Ce minune!
Două doruri
Leagă cerul.
Două doruri
Şi misterul...
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Antrenamente de acasă

Citius,
altius, 

fortius! Nr. 5 (73)

Ediție de sport

PASIUNE • DISTRACŢIE • SăNăTATE

Un viitor mare pentru 
o mică gimnastă

Coordonator de pagină:  Renata CUPCEA

Membrii  loturilor  naţionale 
şi-au  reluat  antrenamentele

deBut 
VictorioS 

Gabriela Ursu are doar nouă ani, dar s-a remar-
cat deja printre cei mai talentați copii gimnaști din 
statul Illinois, S.U.A., unde zilnic se antrenează pen-
tru a-și realiza visul de a deveni campioană. A văzut 
Moldova doar în poze și speră să meargă într-o vară 
să-și viziteze bunicii, care îi admiră din plin talentul.

SURPRIZE EDITORIALE

Paraschiv l-a învins pe slovacul Michal Ta-
kacs cu scorul 5-0 în primul meci și urma să-l 
întâlnească pe francezul Sofiane Oumiha, vice-
campion olimpic în 2016, campion mondial în 
2017 și dublu vicecampion european. În cazul 
unei victorii, Alexandru ar fi obținut calificarea 
la Jocurile Olimpice. La rândul său, Vreme a 
trecut de Besart Pireva din Kosovo și trebuia să 
se dueleze cu rusul Gleb Bakși, campion mon-
dial în 2019.

Dumitru Galagoț (69 kg) avea să-l înfrunte pe 
azerul cu origini cubaneze Lorenzo Sotomayor, 

„Îmi plac întâlnirile care 
sunt organizate în această 
sală de gimnastică. Azi ne-am 
antrenat pentru a ne dezvol-
ta mușchii mâinilor și sunt în-
cântată că am obținut primul 
loc la toate sarcinile solici-
tate; am rezultate bune”, se 
laudă Gabriela.

Bravo Classis, Gateway 
Challenge, Illinois State 
Meet se numără printre prin-
cipalele competiții de succes 
ale Gabrielei. Talentul tinerei 
sportive a fost descoperit în-
tâmplător de către un antre-
nor, care i-a îndemnat pe părinții acesteia să aprecieze la 
modul cel mai serios capacitățile fetiței.

Gabi se antrenează de la trei ani și, în timp rapid, a 
ajuns să performeze combinații gimnastice pentru nive-
lul 3 din 10 posibile, la competițiile de gimnastică pentru 
copii. Părinții au emoții mari, când Gabriela concurează 
alături de cei mai buni copii gimnaști din S.U.A., și sunt 
în așteptarea viitoarelor succese pe care le va acumula la 
fiecare treaptă, cu exigențe tot mai mari. 

Keith Carter este un antrenor popular, recunoscut pen-
tru eforturile în dezvoltarea diverselor echipe olimpice 
din Illinois, motiv pentru care multe familii își aduc copiii 
în sala sa de antrenament. Aici se antrenează și alți copii 
veniți din România, Serbia, Mexic și alte țări.

Antrenorul o încurajează pe Gabi, care ar putea ajunge, 
la vârsta de zece ani, una dintre cele mai populare gim-
naste din statul Illinois, iar, ulterior, s-ar putea califica și 
pentru competițiile internaționale.  

Renata CUPCEA

Fotbalistul moldovean David Andro-
nic, chiar dacă este în carantină și nu 
poate merge la antrenamente, spune că 
a primit un program special de la echi-
pa sa, pe care trebuie să îl îndeplineas-
că pentru a se menține în formă. De 
asemenea, pe lângă programul pe care 
îl are de la echipă, tânărul merge cu bi-
cicleta (respectând regulile impuse de 
autorități) și folosește niște aplicații pe 
telefon pentru antrenamente. 

„Indiferent de ce exerciții practic în 
această perioadă, cred că oricum va 
fi nevoie de un cantonament înaintea 
începerii unui nou sezon sau relua-
rea campionatului, fiindcă în meciuri, evident, efortul e mult 
mai mare și, dacă nu vom fi pregătiți,  pot apărea accidentări,” 
menționează  David.

Tânărul fotbalist spune că îi este foarte greu, deoarece în 
această perioadă sunt limitate călătoriile și nu poate reveni în 
Moldova să își revadă familia și prietenii. „Cel mai greu îmi vine 
fără antrenamente și fără meciuri, îmi este dor de atmosfera 
asta. Cu familia mă străduiesc să vorbesc zilnic prin interme-
diul rețelelor sociale”, a adăugat fotbalistul.

Începând de miercuri, 22 aprilie, membrii loturilor naționale la toate genurile 
de sport și-au reluat antrenamentele în spații deschise, conform dispoziției Co-
misiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, scrie  moldpres.md.

Boxerii de la Școala specia-
lizată de box din Grimăncăuți 
(Briceni) au fost printre 
primii care s-au încadrat în 
acest proces. „Programul de 
antrenamente se desfășoară, 
în temei, pe terenul de sport 
din vecinătatea școlii. În pre-

gătiri se află Vadim Gavri-
liuc, Davron Bozorov, Andrei 
Zatușevschi, Egor Bejenaru, 
Andrei Zaplitnâi. În funcție de 
posibilități, vine și Vasile Be-
lous, premiant al Campiona-
tului European. Accentul este 
pus pe fortificarea condiției 

fizice specifice”, a declarat  Pe-
tru Caduc, Antrenor Emerit.

Potrivit lui, se caută soluții 
pentru a li se alătura și alți doi 
membri ai lotului național: 
Alexei Zavatin și Dumitru 
Coșciug. Primul se antrenează 
individual acasă la Măgdăcești 
(Criuleni), al doilea – de ase-
menea, la baștină (Tighina). 
„Cred că în timpul apropiat o 
să rezolvăm și această proble-
mă. De-ar trece mai repede co-
ronavirusul acesta, care ne-a 
scos din ritmul obișnuit de lu-
cru”, a adăugat tehnicianul.

La Școala din Grimăncăuți 
au fost educați medaliații 
olimpici Vitalie Grușac și 
Veaceslav Gojan, premianții 
Campionatelor Europene 
Victor Cotiujanschi, Dumi-
tru Galagoț, Vasile Belous, 
laureații Campionatelor Mon-
diale Universitare Mihail Mun-
tean și Andrei Zatușevschi.

Boxerii Alexandru Paraschiv 
(63 kg) și Andrei Vreme (75 kg) 
și-au încercat puterile la turneul 
de calificare de la Londra către 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
anunță diez.md.

vicecampion olimpic în 2016 și campion european 
în 2015.

La turneu au venit 342 de boxeri din 45 de țări de 
pe continentul european, dar acesta a fost amânat 
din cauza pandemiei de coronavirus. Alexandru 
Paraschiv este vicecampion european Under 22. 
El a debutat la Londra la un turneu de calificare la 
Jocurile Olimpice.

Până acum, Moldova a cucerit trei medalii la box 
la Jocurile Olimpice, prin Timofei Screabin (1988), 
Vitalie Grușac (2000) și Veaceslav Gojan (2008).

Două cărți despre cei mai buni fotbaliști moldoveni
Federația Moldovenească de Fotbal a pregătit două 

surprize editoriale pentru amatorii de beletristică și sta-
tistică sportivă. Astfel, FMF editează două cărți despre 
cei mai buni fotbaliști moldoveni din toate timpurile.

dificilă din Spania, despre ade-
văratul motiv al scandalului din 
1994 din tabăra selecționatei 
Rusiei, despre relațiile cu doi 
dintre cei mai mari conducători 
din istoria fotbalului, Jesús Gil 
y Gil și Bernard Tapie, despre 
Maradona, despre Hagi și Die-
go Simeone, dar și despre viața 
personală”, specifică autorul. 

Prima, „Autobiografia lui Igor 
Dobrovolski”, singurul fotbalist 
moldovean campion olimpic, a 
fost semnată de ziaristul Sandu 
Grecu și a văzut lumina tiparu-
lui în luna aprilie. „Dobrovolski 
povestește despre copilărie, 
despre adolescența la internatul 
din Chișinău, despre generalii 
din Moscova, despre perioada 

Speranţe  sportive

A doua carte este intitulată 
„100 cei mai buni fotbaliști mol-
doveni din istorie”. Apariția aces-
teia este programată pentru luna 
mai. „Cartea va conține biografii-
le celor mai buni 100 de fotbaliști 
moldoveni din toate timpurile, 
începând cu anii '20 ai secolului 
trecut, când frații Vâlcov făceau 
legea pe teren, trecând prin anii 
'50, cu Simatoc la Milano și Bar-
celona, iar Țincler la Chișinău. 
Anii '70-'80, cu Teslev, Ianeț, Ca-
ras, Tegliațov, Mațiura și Cebanu. 

Și, desigur, anii de independență, 
în care s-au remarcat Curtianu, 
Cleșcenco, Testemițanu, Roga-
ciov, Covalciuc, Dadu, Gațcan 
sau frații Epureanu. În total, vor 
fi 100 de moldoveni plus câțiva 
„stranieri”, care au făcut istorie la 
Chișinău”, se subliniază pe site-ul 
FMF. Lucrarea este rodul muncii 
unui grup de autori.

Cărțile fac parte din ciclul de 
publicații pe care FMF le va pre-
găti cu ocazia jubileului de 30 
de ani de la fondare.
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Bucuria cântecului folcloric
Meşterul popular Adrian Onuță împreună cu fiul Adrian

DATINI • TRADIŢII • OBICEIURI

Cu siguranță, mulți dintre voi, dragi cititori, ați avut ocazia să urmăriți roata 
olarului. E fascinant să vezi cum un boț de lut prinde viață în mâinile iscusite ale 
meșterului. Olăritul este îndeletnicirea care unește pământul, apa și focul. Iar ola-
rul este și un artist, deoarece poate crea obiecte minunate ce ne încântă privirea. 

Printre cei mai apreciați olari îl 
aflăm azi pe Adrian Onuță din Mi-
rești, r-nul Hâncești, membru al Uni-
unii Meșterilor Populari din Repu-
blica Moldova. Este cel care continuă 
vocația familiei sale, fiind nepotul 
unui vestit meșter olar din părțile lo-
cului– Pavel Mereuță.

 – Așa s-a întâmplat că părinții 
m-au lăsat de la o vârstă foarte mică 
în grija bunelului. Primii pași i-am 
făcut pe lut, alături de bunelul, de 
asta am și îndrăgit olăritul. L-am 
ajutat la prelucrarea lutului, la roată, 
la cuptor, în tot ce ține de meșteșug. 
Bunelul făcea parte dintr-o dinastie 
veche de olari și i-am promis să duc 
mai departe meșteșugul, povestește Adrian Onuță.

Până să ajungă un meșter adevărat, Adrian a avut de parcurs 
o cale anevoioasă de îndelungate căutări și disperări, cărora a 
reușit să le facă față și care nu l-au abătut din drum. A trebuit să 
învețe să se autodepășească, să-și învingă fricile și neîncrede-
rea. Muncind asiduu mai mulți ani, a reușit să câștige titlul de 
„Meșter popular”. Zilnic, în atelierul lui sunt confecționate în jur 
de o sută de obiecte. Meșterul recunoaște că nu s-ar descurca 
de unul singur, dacă în procesul de lucru n-ar avea susținerea 
soției și a celor trei copii.

– Toată familia participă. Soția mă ajută la pictat, la glazurat, 
iar băieții modelează. Copiii își câștigă singuri bani de buzunar, 
băiatul mai mare, Adrian, care îmi poartă numele, lucrează la 
roată, modelează obiecte mici, mă ajută la pus tortițe pentru 
oale, știe ce să facă la cuptor. Fata ornamentează și ea, iar Liviu, 
feciorul mai mic, este tare priceput la țuruiece-vrăbiuțe pen-
tru copii, confecționând în jur de o mie pe vară. Pot spune că 
meșteșugul pe care l-am moștenit are deja continuitate, iar vi-
sul meu s-a împlinit, spune cu mândrie Adrian Onuță.

În atelierul de ceramică al meșterului olar din Mirești se păs-
trează o colecție impresionantă de vase de lut de diverse forme 
și dimensiuni, obiecte vechi din ceramică, meșterite de bunicul 
Pavel Mereuță, dar și de străbunici și stră-străbunici. Adesea, 
în atelier întâlnești și grupuri de elevi, dornici de a descoperi 
secretele meșteșugului. Ca profesor la Gimnaziul Mirești, Adri-
an Onuță le împărtășește cunoștințele sale în cadrul orelor de 
educație tehnologică. 

Mulțumit de realizările sale de până acum, iscusitul ceramist 
Adrian Onuță și-a mai pus un scop: să construiască în sat un 
parc și un centru de meșteșugărit, unde să-i poată instrui pe 
toți doritorii, pentru a transmite astfel arta frumoasă a olăritu-
lui cât mai multor tineri. 

d. RadU

„Ora de folclor” în zilele de carantină. valeria BÂLBA şi  Cristina STURzA, eleve la Liceul Teoretic „Ion 
Creangă” din capitală, îşi prezintă lucrările la tema „Croşetare liniară”, profesoară dna Maria Lupu

De rușine-n 
toată țara

De la lume adunate

Badea Gheorghe se duce, 
într-o zi, cu o gloabă de cal la 
târg.

– Cum trage calul ista la 
căruță, bade? întreabă un cu-
rios.

– D-apăi, domnule dragă, 
nu prea trage!

– Da la plug, trage?
– Nu prea.
– O fi bun la călăreală!?
– Mai n-aș crede.
– Și atunci de ce l-ai mai 

adus să-l vinzi, dacă nu e bun 
de nimic? izbucni omul.

– Da nu l-am adus să-l 
vând!

– Pai, ce, păcatele mele, 
vrei să faci cu el, dacă-i așa?

– Vreau sa-l fac de rușine în 
toată țara!... 

Calendar popular

Florar
Mai este ultima lună de primăvară, când înfrunzesc și 

înfloresc din abundență toate plantele, când natura este 
nespus de frumoasă. Luna Mai are, la noi, câteva denu-
miri populare: Frunzar (luna vegetației abundente), Florar 
(luna florilor) ș.a.

Denumirea oficială a lunii ne-a rămas de la grecii antici, 
care i-au zis astfel în cinstea zeiței munților și a pămân-
tului dătător de roadă, de viață, pre nume Maia.

Conform miturilor grecești, Maia a fost cea mai frumoa-
să dintre cele șapte fiice ale titanului Atlas (pedepsit de 
Zeus să țină pe umeri bolta cerească) și ale Pleonei. Maia, 
spune legenda, a devenit soția lui Zeus. Este semnificativ 
și profund simbolic acest cuplu: Maia, zeița pământului 
roditor, și Zeus, stăpânul cerului, care dă ploaie.

Multe vorbe din bătrâni se referă la ploaie, la rouă și, 
în genere, la umezeala din mai, acestea fiind atât de ne-
cesare pentru creșterea semănăturilor. În popor se spu-
ne: „Când plouă în luna mai, plugul e de aur” sau: „Ploaia 
din mai face mălai” etc. Zicala populară „Mai e rai” are 
explicația în faptul că timpul cald și precipitațiile potri-
vite (fără grindină, furtuni) din această lună promit un 
an bogat în roade. Ţăranii se roagă ca ploaia să fie caldă. 
Ei spun: „Ploaia caldă din mai este binecuvântată”. Când 
plouă în luna mai, oamenii însoțesc fenomenul natural cu 
îndemnul: „Hai, hai, căruță cu mălai!” Iar când nu plouă, se 
întristează foarte mult, zicând: „Dacă nu plouă în mai, nu 
se mănâncă mălai”.

În luna mai pe ogoare, în livezi și grădini activitatea oa-
menilor este în toi. Anume acum turmele, cirezile și prisă-
cile dau cea mai mare productivitate.

Ansamblu de copii

Deși a fost înființat abia de 
câțiva ani, ansamblul de copii cu 
denumirea semnificativă „Fol-
clor” de la Centrul de Creație 
a Copiilor din Orhei câștigă tot 
mai mulți admiratori. Cei care 
fac parte din colectiv, majori-
tatea elevi din ciclul primar și 
gimnazial, simt și iubesc muzi-
ca, iar cântecul folcloric le este 
cel mai aproape de suflet.

Vin cu mare tragere de inimă 
la repetiții, deoarece fiecare 
repetiție este o mică sărbătoa-
re. Aici îi așteaptă cu drag dna 
Raisa Bârnaz, cunoscut rapsod 
popular, în repetate rânduri la-
ureată a concursului „Tamara 
Ciobanu”, care este conducă-
toarea ansamblului.

Micii artiști participă la nume-
roase activități locale, dar nu 
ratează nici festivalurile raiona-
le și republicane. Printre aces-
tea: „Dragu-mi-i în sat la joc”, 
„Obiceiuri și tradiții de Crăciun”, 
Festivalul republican de folclor 

„Vatra”, Festivalul cântecului 
popular pascal – evenimente 
la care i-a însoțit succesul. Din 
ansamblu face parte și un grup 
de băieți, pentru care dna Rai-
sa Bârnaz a creat un repertoriu 
aparte. Melodiile „Cu căciulile 
pe frunte”, „Ciobănașul”, „Fe-
tele de pe la noi”, „Uite, brâul 
trece râul” ș.a. încântă  specta-
torii, care îi răsplătesc pe copii 
cu aplauze îndelungate. 

Însă nu doar scena îi atrage 
pe membrii ansamblului „Fol-
clor” de la Centrul de Creație 
a Copiilor din Orhei. Adesea, 
ei vin cu spectacole de binefa-
cere la Casa de copii din Orhei, 
la spitalul raional. O dovadă 
că sunt copii cu inima mare, 
mereu deschisă pentru a adu-
ce zâmbetul pe fețele celor 
care au nevoie de încurajare și 
susținere, mereu deschisă pen-
tru a dărui celor din jur  bucuria 
cântecului folcloric. 

E. vERDEŞ

Am un frate cu buricu-n 
spate.

(Capacul) 
Am o pasăre rotată,
Stă cu coada învolburată
Şi te-aleargă în curtea toată.

(Curcanul)

Pe bătrâni îi sprijinesc,
Pe călători întovărăşesc,
Pe cei răi îi pedepsesc.

(Bastonul)

GHICITORI

Ansamblul „Folclor” din Orhei

STOP-CADRU!
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OrAșe  Pierdute 
și regăsite peste secole

Odinioară glorioase și foarte bogate, multe orașe 
antice au dispărut fără urmă. Unele dintre acestea 

ISTORIE • ARTă • CIvILIzAŢIE

Fortăreața Sigiriya din Sri Lanka 

sunt menționate numai în textele antice, singurele care amintesc despre locu-
rile pline de legende. Chiar dacă au fost distruse, aceste orașe încă sunt demne 
de curiozitatea cercetătorilor.

Castelul 
medieval din 

Zimbabwe
La începutul secolului al XVI-lea,

exploratorii portughezi poves-
teau despre legendele pe care le 
auziseră de la localnici referitoa-
re la un castel din inima Africii. 
Era numit Symbaoe. Călătorul 
Juao de Barros nota într-o scri-
soare că nu se știa nimic despre 
acea construcție. Datele lipseau, 
deoarece populația nu cunoștea 
scrisul. Mai mult chiar, tribu-
rile de acolo erau convinse că 
fortăreața putea fi numai opera 
forțelor malefice, întrucât omul 
nu era în stare să înalțe un ase-
menea edificiu. Timp de secole, europenii au 
crezut că Simbaoe există doar în poveste, dar 
în secolul al XIX-lea castelul a fost găsit. Avea zi-
duri de piatră impresionante înalte de 11 metri. 

S-a constatat că a fost construit în anul 900 
de o civilizație africană dispărută. Arheolo-
gii, însă, au aflat cu uimire că aceasta dezvolta 
relații comerciale cu marile puteri. În urma să-

păturilor au apărut artefacte dintr-o mulțime 
de locuri: monede arabe, ceramică din Per-
sia, artefacte din China din timpul dinastiei 
Ming. Fortăreața din Zimbabwe ascunde încă 
multe enigme. Ce s-a întâmplat cu populația? 
De ce omul din acea zonă a fost nevoit să-și 
pornească evoluția de la zero? De ce nu s-a 
păstrat nici un izvor istoric despre acea lume 
pierdută?

SIGIRIyA: a opta minune a lumii antice
În secolul al V-lea, regele Ka-

sapa din Sri Lanka a construit 
un palat pe o colină de 200 de 
metri înălțime, de unde putea 
supraveghea orice mișcare a 
dușmanilor. Conform legen-
dei, acesta era unul dintre 
cele mai frumoase din lume. 
Pentru a intra acolo, trebuia 
să urci multe scări și să treci 
prin gura unui leu imens. Ex-
teriorul stâncii a fost decorat 

cu fresce colorate, iar grădini-
le luxuriante din Sigiriya sunt 
atestate ca unele dintre cele 
mai vechi din lume.

La scurt timp după finaliza-
rea construcției, regele a fost 
atacat de fratele său, Mogal-
lana, iar castelul Sigiriya - cu-
cerit. Apoi, pentru că era sim-
bolul puterii lui Kassapa, locul 
trebuia abandonat. Sigiriya 
fusese folosit ca avanpost, ca 
mănăstire budistă și încet, în-
cet - uitat. În secolul al XIX-lea, 
amintirea îi rămase doar în 
povești. Arheologii europeni 
au studiat poveștile și s-au 
gândit că e vorba de un lucru 
cât se poate de real. În 1890, 
englezii au pornit lucrările ar-
heologice. Rezultatul este ui-
mitor: Sigiriya face parte din 
patrimoniul cultural mondial 
și a fost declarată de UNESCO 
drept a opta minune a lumii. 

Astăzi, ne pare imposibil 
să trăim într-o lume care 
nu ar avea noțiunea de 
„zero”. Cu toate acestea, 
până nu demult, la scară 
istorică, în majoritatea 
țărilor, numărul zero, pur 
și simplu, nu exista.

Popularizarea acestuia, 
începută prin secolul al 
V-lea, avea să influențeze 
fundamental cursul isto-
riei, furnizând baza ma-
tematică pentru multe 
dintre invențiile și teh-
nologiile care au modelat 
lumea modernă. Anumite 
societăți străvechi expri-
mau conceptul de „nimic” 
lăsând un spațiu liber pen-

tru a indica locul unde ar 
fi plasat zero într-un nu-
măr mai lung. Mențiunile 
despre zero apar în tra-
tatele babiloniene și în 
inscripțiile mayașe în care 
zero era folosit pentru a 
calcula calendarul.

Totuși, au trecut aproa-
pe două milenii înainte ca 
zero, în toată strălucirea 
sa matematică, să fie re-
cunoscut ca un număr com-
plet. Originea lui trebuie 
căutată în India. Ne-am 
obișnuit să folosim denu-
mirea de „cifre arabe”, dar 
descoperirea relativ re-
centă arată că nu am greși 
cu nimic dacă am spune „ci-
fre arabo-indiene”. Unii fi-
lozofi chiar au asociat ide-
ea de „zero” Nirvanei (în 
tradiția budistă) - o sta-
re de uitare în care toate 
grijile și dorințele omului 
dispar. De ce nu ar putea 
fi creat un simbol special 
pentru a indica absența 
totală? Invenția cifrei 
„zero” reprezintă una din-
tre cele mai mari reușite 
ale istoriei matematicii. 

Așadar, în 2017, cerce-
tătorii au reușit să deter-
mine originea acestei cifre 
într-un text indian antic, 
cunoscut cu denumirea 

de manuscrisul Bakhshali. 
Prin intermediul datării cu 
radiocarbon, specialiștii au 
analizat fragmentele de 
text în sanscrită inscrip-
ționate pe 70 de piese de 
coajă de mesteacăn. Tex-
tele conțin sute de zero-
uri și provin din secolele al 
III-lea – al IV-lea. Istori-
cii consideră că e vorba de 
un manual pentru comerci-
anții care circulau pe Dru-
mul Mătăsii, în el fiind in-
cluse exerciții practice de 
aritmetică și algebră. În 
cadrul documentului zero 
nu figurează ca o cifră, 
ci ca un înlocuitor într-un 
sistem numeric.  

În conformitate cu mis-
ticismul indian, forma ro-
tundă a lui „zero” înseam-
nă cercul vieții sau, cum îi 
spuneau hindușii, „șarpele 
eternității” - șarpele înco-
lăcit într-un inel simboli-
zează infinitul.

Ascensiunea numărului 
zero spre glorie în secolul 
al VII-lea a avut loc, mai 
ales, datorită astronomu-
lui indian Brahmagupta. De 
acum înainte, zero putea fi 
adunat, scăzut și înmulțit.

Incredibil, dar această 
cifră a fost recunoscută 
pe larg abia  în secolul al 
XV-lea. Pentru a înțelege 
ironia istoriei, gândiți-vă 
că, la acea vreme, exista 
de mai multe secole Uni-
versitatea Oxford, iar 
datorită inventării tiparu-
lui, cărțile erau accesibile 
pentru toată lumea. 

Zero a stat, de aseme-
nea, la baza mai multor 
tehnici științifice și tehno-
logice uimitoare, fără care 
este dificil să ne imaginăm 
prezentul nostru - de la 
proiectare la grafică pe 
calculator. Așadar, când a 
apărut zero, lumea în alb-
negru a dobândit dintr-o 
dată culoare și măreție.

Manuscrisul Bakhshali din coajă de mesteacăn. 
Foto: University of Oxford
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Pinguinii comunică sub apă

Cum arată un 
curcubeu orizontal

Ediţie pentru curioşi           Nr. 5 (93)

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

Un studiu condus de către Matt Nicholl, conferenţiar al Universităţii Bir-
mingham, Regatul Unit, a dus la descoperirea celei mai luminoase supernove 
cunoscute până acum. Această supernovă, SN2016aps, se află la 3,6 miliarde 
de ani-lumină, scrie descopera.ro.

cea mai luminoasă supernovă

Cercetătorii au stabilit că pinguinii emit sunete 
sub apă, atunci când vânează. Dar ei sunt foarte 
„vorbăreți” și pe uscat, studiile demonstrând faptul 
că aceștia scot anumite sunete, pentru a-şi recunoaş-
te partenerii şi rudele, ne informează  descopera.ro. 

Australia este populată cu unele din-
tre cele mai ciudate animale din lume, 
un astfel de exemplu fiind observat re-
cent de către cercetătorii de la Schmidt 
Ocean Institute. E vorba de un orga-
nism care seamănă cu un OZN şi care 
s-a dovedit a fi un sifonofor, conform 
știrii difuzate de descopera.ro.

După cum ne anunță descopera.ro, Cessna Kutz, 
amatoare de fotografie, a surprins recent un fe-
nomen neobişnuit deasupra lacului Sammamish, 
statul Washington, Statele Unite ale Americii. Mai 
exact, aceasta a văzut ceea ce poate fi descris ca un 
„curcubeu orizontal”.

Un organism „bizar” 
descoperit în apele 

Australiei

Totuși, un aspect a rămas încă neclar: cum  comunică pinguinii 
sub apă? Răspunsul este greu de stabilit, deoarece unele specii 
pot să se scufunde la adâncimi cuprinse între 20 și 500 de metri, 
în funcție de specie, dar și de abilitățile fizice ale unui anumit pin-
guin.

O echipă de cercetători de la Universitatea „Nelson Mandela” 
din Africa de Sud a studiat trei specii: pinguinul regal, pinguinul 
Gentoo și pinguinul Macaroni, ajungând la concluzia că aceștia 
emit sunete sub apă, atunci când vânează.

Oamenii de știință au analizat 230 de mostre de sunete înre-
gistrate sub apă și aproximativ cinci ore de înregistrări video: 34 
de clipuri în care apar pinguinii regali, 169 în care apar pinguinii 
Gentoo și doar una singură pentru pinguinii Macaroni. Cercetăto-
rii au ales aceste trei specii, deoarece ele reprezintă diversitatea 
strategiilor de hrănire a pinguinilor. De exemplu, pinguinii regali 
s-au specializat în vânarea peștilor de la 200 de metri adâncime, 
în timp ce pinguinii Macaroni vânează doar până la 20 de metri; 
iar pinguinii Gentoo se hrănesc cu o multitudine de prăzi de la 
diferite adâncimi.

Cercetătorii precizează că sifonoforii 
sunt organisme-colonie, cel descoperit 
de către ei fiind cel mai mare de acest 
tip, cu un diametru de aproximativ 15 
metri, cu o lungime exterioară de 47 de 
metri și cu o mărime totală de 120 de 
metri.

Rebecca Helm, cercetătoare a Univer-
sității din Carolina de Nord, explică fap-
tul că aceste organisme sunt formate 
din milioane de celule specializându-se în 
realizarea unei anumite sarcini necesare 
supraviețuirii organismului ca întreg.

Ea mai adaugă, într-o postare pe o re-
țea de socializare, că majoritatea colo-
niilor de sifonofori, pe care le-a văzut, 
au o lungime de 20 de centimetri, poate 
un metru. Dar noul animal este masiv. Și 
nu este doar masiv. Colonia prezintă un 
comportament uimitor: vânează. 

ÎNTRE  şTIINŢă  şI  FANTASTIC

„Putem măsura o supernovă  
folosind două scale: energia 
totală a exploziei și cantitatea 
de energie care este emisă ca 
lumină observabilă sau radia-
ție”, explică cercetătorul.

Într-o supernovă tipică, ra-
diația este mai mică de 1% 
din energia totală. Dar în 
SN2016aps, s-a aflat că radi-

ația era de cinci ori mai mare 
decât energia de explozie a 
unei supernove de dimensi-
uni normale. Aceasta este cea 
mai mare lumină pe care au 
văzut-o savanții.

Cercetătorii explică faptul 
că SN2016aps este un obiect 
„ciudat”, adică ar putea fi un 
tip particular de supernovă: o 

pereche pulsațională instabi-
lă; în care două stele mari se 
ciocnesc înainte de a exploda. 
Existența unor astfel de su-
pernove a fost teoretizată, dar 
încă nu au fost identificate în 
datele oferite de către obser-
vatoarele astronomice.

„În cazul în care superno-
va se sincronizează, poate să 
ajungă să elibereze o cantita-
te imensă de energie în tim-
pul coliziunii. Credem că su-
pernova este una dintre cele 
mai convingătoare candidate 
pentru acest proces care încă 
nu a fost observat”, a adăugat  
cercetătorul.

Gazul detectat era, în mare 
parte, hidrogen, dar o astfel 
de stea masivă și-ar fi pierdut, 
de obicei, tot hidrogenul prin 
intermediul vânturilor stela-
re cu mult înainte de a începe 
să pulseze. Stelele cu masa 
inferioară își mențin hidro-
genul mai mult timp, în timp 
ce masa lor combinată este 
suficient de mare pentru a de-
clanșa instabilitatea perechii.

În cadrul unui studiu recent, un grup de cerce-
tători au încercat să stabilească modul în care s-a 
format acest corp și au ajuns la concluzia că forțe-
le gravitaționale dintr-un alt sistem solar au dus 
la distrugerea unui obiect mai mare din care s-a 
desprins Oumuamua. Yun Zhang, autor principal 
al studiului și cercetător al Observatorului Astro-
nomic Național al Academiei Chineze de Științe, 
relatează că dovada este forma acestui asteroid, 
dar și modul în care s-au format o gamă largă de 
obiecte interstelare.

Dr. Zhang spune că Oumuamua este considerat 
un obiect „ciudat” datorită formei alungite, unii 
comparându-l cu un trabuc, fiind unic în această 
privință. Asteroidul prezintă o formă de accelera-
ție non-gravitațională, care nu poate fi atribuită 
acțiunii Soarelui sau celorlalte obiecte mari din 
sistemul nostru solar. Cel mai probabil, obiectul 
s-a aflat în proximitatea unei comete, aceasta fi-
ind cea care a asigurat impulsul necesar traversării 
spațiului de către „musafirul” interstelar.

Cercetătorii sunt de părere că evenimentele care 
au provocat aruncarea asteroidului au dus la topi-
rea suprafeței acestuia și la formarea unei cruste 
care i-a asigurat integritatea în timpul zborului.

Oumuamua, primul 
vizitator interstelar

Asteroidul Oumuamua a intrat în 
atenţia astronomilor în luna octom-
brie 2017, atunci când datele arătau că 
se îndrepta către interiorul sistemului 
nostru solar, ne amintește descopera.ro.

 „Am văzut o mulțime de cur-
cubeie peste Lacul Sammamish, 
dar niciodată unul orizontal”, 
spune  aceasta.

Fotografiile au fost realizate în 
jurul orei 14, ora locală, fotogra-
fa luând în calcul, inițial, posibi-
litatea ca setările contrastului 
camerei folosite să fie cele care 
au dus la imaginile pe care le-a 
obținut.  

Courtney Obergfell, expertă 
a Serviciului Național Meteoro-
logic, citată de către IFl Science, 
comentează faptul că în aceste 

fotografii apare un fenomen 
numit „arc circumorizontal”, cu-
noscut  cu denumirea populară  
„curcubeul de foc”. Un astfel de 
fenomen optic are loc într-o se-
rie de condiții extrem de specifi-
ce, la anumite altitudini.  Soare-
le trebuie să se afle la un unghi 
mai mare de 58 de grade față 
de planul suprafeței terestre și 
să fie semnalată prezența unor 
nori cirrus sau pileus, apa din 
aceștia fiind cea care descom-
pune lumina în modul surprins  
de Cessna Kutz..
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Moartea s-a oprit lângă ograda unei 
bunicuțe. Auzise că-i cea mai blândă 
și mai sfătoasă din lume și s-a gândit 
s-o ia în împărăția ei. S-a tupilat lân-
gă poartă și se uita printre nuielele 
gardului. Bunicuța nu se vedea prin 
ogradă. Din hogeag se ridicau fuioare 
de fum. Semn că cineva se porăia la 
cuptoraș. În jurul casei roia o droaie 
de copii. Moartea stătea și se gândea, 
fericită, la momentul în care le va lua 
nepoților bunica.

Și pe loc se prefăcu într-o fetiță. 
Cum stătea așa și urmărea, curioasă, 
jocul copiilor, cineva o pișcă cu neo-
brăzare de poponeață. Era cel mai 
ciufulit dintre nepoței! 

– Hei, ce te boldești la noi?
De durere și de ciudă, Moartea se 

făcu foc și pară și hotărî să-l sperie.
– Eu sunt Moartea! Am venit după 

bunica-ta…
Zise și tot atunci își reluă chipul hi-

dos. 
Păvălucă, așa-l chema pe nepot, se 

frecă pe la ochi, dădu înapoi și o rupse 
de fugă cât îl țineau picioarele.

Moartea se prefăcu iar în fetiță, 
bătu, bucuroasă, din palme și se în-
toarse la găurica din gard.

Păvălucă veni într-un suflet în ogra-
dă. Toți copiii făcură roată în jurul lui. 
Jocul s-a oprit. Păvălucă le spuse cele 
întâmplate, iar cel mai mic dintre ne-
poței porni să zbiere ca un miel rupt 
de la maică-sa.

- Nu vle-a-au să moală!
Cei mai răsăriți o luară spre poar-

tă cu pumnii încleștați. Amenințând 
Moartea de după gard, dar neîndrăz-
nind niciunul să iasă din ogradă. În 
momentul cela, ușa casei se deschise 
vraiște. Din casă năvăliră aburi cu mi-
resme de vărzare. Apoi apăru în prag 
bunica cu o tavă plină cu plăcinte. Însă 
nimeni nu se repezi. Buna se opri, ne-
dumerită: chiar să nu-i ademenească 
plăcințelele ei? Mezinul suspina, iar 
ceilalți erau porniți să se răfuiască cu 
un cineva de după gard. Bunica price-
pu că se întâmplă ceva necurat.

– Cine îndrăznește să-mi supere 
nepoții? se răsti ea. Care-i răul cela? 
Unde-i? Ia cară-te de aici, dacă-mi vii 
cu gânduri rele! 

Încurajați, nepoții s-au pornit, tri-
umfători, cu mâinile săgeată spre 
portiță. Nu se mai temeau de nimeni. 
Numai cel plângăreț cuprinse șorțul 
bunicuței în brațe.

Moartea nu mai așteptă poftire, că 
n-avea de la cine. Se mai uită o dată 
cu poftă spre tava aburindă, apoi, fu-
rișându-se pe sub brusturii umbroși, 
o luă aiurea printre casele oamenilor, 
spre pădure. Scrâșnea din dinți și în-
ghițea noduri când se gândea la plă-
cintele bunicuței. Furioasă, jură să nu 
mai treacă cât a fi și a trăi pe la casele 
cu nepoți mulți!

…
Din vol. „Bucurii pentru copii”, ed. 

Biblioteca Târgovişte, 2015. pag. 259.  

Povestiri actuale

Claudia PARTOLE 

ANcHetă: Elevii față în față cu pandemia

Bunucuţa 

Desen de Cristina COvRIG

Alina ȘCHIOPU:  
– Situația actuală este o mare provocare: 

încercăm noi experiențe și ne formăm alte 
deprinderi. Nu atât pandemia împânzită 
în întreaga lume, cât carantina e piatra 
de încercare în această primăvară. Fiind 
locuitoare a orașului Ștefan-Vodă, care 
se află în carantină strictă, pot spune că 
toți locuitorii, de la mic la mare, trăiesc 
niște clipe tensionante. În aceste zile, 
înțelegem adevăratul preț al familiei, al 
naturii și al credinței. Restricțiile impuse 
au influențat conștiința fiecăruia, de 
aceea cred că, la sfârșitul pandemiei, 
vom observa că lumea a devenit alta, 
iar tinerii vor aprecia mai mult valorile 
morale. La rândul său, izolarea înseamnă 
o mulțime de dezavantaje pe care le 
resimțim, în special, noi, elevii. Suferim 
din lipsă de comunicare, de mișcare, 
iar multora dintre noi orele on-line ne 
creează „dureri de cap și de ochi”, cum zic 
colegii mei. Starea aceasta de nesiguranță 
ne supune pe toți la folosirea resurselor 
tehnologice în exces, înlocuindu-ne viața 
reală cu una virtuală. Cred că acesta este 
cel mai dureros și apăsător dezavantaj al 
situației prezente. Trist, dar adevărat. 

Coronavirusul este, bineînțeles, o încercare grea pentru toată lu-
mea, obligându-ne să ne schimbăm obiceiurile, viziunile ... Reali-
zăm astăzi că, de fapt, suntem slabi în faţa acestui virus și, pentru 
nechibzuință, se plătește. Ținând cont de pericolul acestui Covid-19, 
suntem nevoiți să renunțăm la multe planuri, mai ales noi, absolvenții 
de liceu. Am hotărât să solicit câtorva colegi din instituţia în care în-
văţ părerile despre problemele apărute din cauza pandemiei. 

Cornelia SÎRGHI:
– Este o primă experiență de a simți 

realmente cum e să fii în carantină, e 
ceva deosebit și straniu. Pentru prima 
oară, sunt nevoită să stau acasă atât de 
mult timp, știind că astfel mă pot proteja 
și pot stopa răspândirea virusului ucigaș. 
Sunt martorul zilnic al stresului și fricii 
ce afectează întregul sistem medical, 
deoarece părinții mei activează în 
sfera dată, fiind lucrătorii ai Centrului 
Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească din raionul Ștefan-Vodă. 
Spaima aceasta mă afectează psihologic 
și pe mine, mai ales că ambii vin acasă 
foarte rar. Nu putem lua masa împreună 
în fiece zi, nici să ne bucurăm de o simplă 
discuție în familie. În această situație 
dificilă, ei trebuie să fie la datorie, 
evident, expunându-ne riscului și pe noi. 

Totuși, folosirea rațională a timpului 
liber te ajută să fii în formă. Eu, de 
exemplu, în aceste săptămâni, am 
citit cărțile pentru care nu-mi ajungea 
timp. Evadam din realitatea dură și, 
pentru câteva ore, uitam de calvarul ce 
se petrece în jurul meu. La fel, ieșirea 
la aer curat sau munca în gradină mă 
predispune la optimism și este un mijloc 
bun pentru relaxare și meditație.

În concluzie, pot spune că, în pofida 
faptului că ne aflăm într-o perioadă 
dificilă, susținerea reciprocă și folosirea 
adecvată a timpului pe care l-am câștigat 
ne va ajuta să trecem cu bine peste 
aceasta năpastă.

Mihaela BALUŢA:
– Carantina a venit pe neprins de 

veste. Autoizolarea ne-a stricat planurile 
multora și, pe lângă aceasta, viitorul 
ne apare ca în ceață. Nimeni nu poate 
spune precis când se va încheia această 
perioadă și când va reveni totul la normal. 
Pentru mine, elevă din clasa a XII-a, 
această incertitudine mă indispune. Mă 
străduiesc să rămân calmă și să nu mă 
panichez, pentru că este inutil. Mi-ar fi 
fost mult mai ușor, dacă eram în clasa a 
XI-a, dar asta e... Recent, ni s-a spus că 
elevii și studenții vor reveni în instituțiile 
de învățământ în septembrie, dar cum 
rămâne cu examenul de bacalaureat? 
Îl vom susține sau nu? Nici nu știu ce e 
mai bine: să fie anulat sau doar amânat? 
Dacă va fi amânat, atunci pentru când? 
O bună parte din absolvenți vom depune 
actele pentru universitate. Personal, 
nu aleg nici o poziție. Să susținem 
bacalaureatul în astfel de condiții e 
riscant, dar și fără el, cred, nu e prea 
bine. Viitorul este neclar. Parcurgem un 
timp dificil, dar sper că totul va fi bine!

lăsa amprenta asupra oamenilor de pe 
întreg globul pământesc. Totuși, vreau 
să vedem partea plină a paharului. Deci, 
să găsim punctele tari în toată această 
situație. Acum e momentul potrivit 
pentru a ne bucura de frumoasa, 
inegalabila adolescență. Să începem 

Sergiu TIHON:  
– În anul acesta, sărbătorile de Paști 

n-au fost ca de obicei. Din cauza 
pandemiei de Covid-19, nu am fost 
la biserică pentru a sfinți pasca, ci am 
stat acasă în cercul familiei. Dis-de-
dimineață, doamna primar a împărțit 
tuturor familiilor câte o pască sfințită. 
Am rămas impresionat de acest gest 
minunat. Deși nu ne-am întâlnit cu 
toate rudele, această zi mi-a lăsat 
amintiri frumoase. Am înțeles că cel 
mai important este să ai o familie 
iubitoare, care te va susține, indiferent 
de problemele ce survin în viață. Noi, 
însă, trebuie să fim puternici, căci pe 
lume toate sunt trecătoare.

Elena CHIORU:
– Dimineața mă trezesc la gândul că 

trăim vremuri importante: istoria se scrie 
chiar în zilele acestea. Este important să 
realizăm că urmările  virusului își vor 

a face sport, a găti, a face o mulțime 
de lucruri pe care le-am tot amânat. 
Esențial este să nu ne izolăm definitiv, 
să le telefonăm bunicilor, rudelor și 
prietenilor, să vorbim cât de puțin cu 
ei în fiecare zi, ca să le simțim căldura 
inimii și să le amintim că, împreună, 
însemnăm o familie. Acum am realizat 
cât de importantă este pentru noi, 
tinerii, libertatea, și câte posibilități 
de afirmare ne oferă ea. Înțeleg, că la 
finele  acestei carantine vom deveni alți 
oameni, poate mai uniți, mai buni și mai 
mulțumiți că trăim anume aici și acum.

Cătălina STOICA: 
– Situația pe care o avem în momentul 

de față este un fel de restart, timpul în 
care ne adunăm puterile și ne propunem 
spre realizare noi scopuri. Odată ce vom 
avea posibilitatea  reală de a ieși „la aer”, 
de a respira cu pieptul deschis și fără 
teamă, ne vom relua viața din momentul 
în care „am oprit-o“, însă, cu o viziune 
absolut diferită asupra lucrurilor pe care 
le consideram nesemnificative. Odată 
cu încheierea autoizolării, primul punct 
din agenda mea va fi să-mi îmbrățișez 
bunicii, fiind sigură că le ofer toată grija 
și dragostea mea, fără nici un pericol. 
Apoi va veni timpul amicilor și altor 
oameni dragi sufletului meu. Mi-e  dor 
să-i privesc în ochi, să-i simt alături. Și, 
în final, îmi voi rezerva o oră pentru a o 
petrece pe o bancă din parc, admirând 
oameni absolut necunoscuți, care, însă, 
vor fi atât de frumoși în ochii mei, unii 
plimbându-și fericiți copiii, alții venind 
obosiți de la serviciu, însă toată lumea 
plină de viață și atât de liberă de virusul 
perfid! 

Consemnare: 
Tatiana BALAN, 

elevă în clasa a XII-a 
la Liceul Teoretic „Ştefan-vodă”  

or. Ștefan-Vodă 

Tatiana BALAN
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GeorGe  eNeScu  ZiSe  Scurt: „Să cântăm!”
Ion ANTON

Eugeniu Coca la pian

COMEMORĂRI
Recent, s-au împlinit 65 ani de la trecerea în eternitate a lui 

George Enescu, unul dintre cei mai importanți muzicieni români, 
rămas în istoria muzicii universale drept compozitor de geniu, vi-
olonist și dirijor cu un talent unic în peisajul din prima jumătate 
a secolului al XX-lea. Marele compozitor a sprijinit mai multe ta-
lente muzicale din Basarabia, printre care și compozitorul Euge-
niu Coca, și talentata soprană Anastasia Dicescu, cea care a or-
ganizat și a fost prima directoare a Conservatorului „Unirea” din 
Chișinău, avându-l ca director de onoare pe George Enescu, cel 
care a zis: „Ajungând la liman, privesc în urmă oceanul: valurile 
se pierd în depărtări și nu mai rămâne decât o oglindă lucie care 
răsfrânge cerul – cerul meu, muzica.”

(Fragment din romanul „Ieșirea din uitare” de Ion ANTON, propus pentru lectură în Campania Națională „Să citim împreună!”, demarată de BNC „Ion Creangă” din Chișinău)

Numai eu, sufletul lui Coca, știu 
prin ce stare de spirit trecea stăpâ-
nul meu, în acele zile din mai 1918. 
Banii se împuținau vertiginos în 
pungă, cu atât mai mult cu cât ru-
bla rusă a  lui Kerenski, deși se mai 
afla în circulație, nu  prea avea suc-
ces la Chișinău, unde, după decla-
rarea unirii cu Regatul Român, leul 
românesc cucerea tot mai mult și 
mai mult teren comercial. Respins 
să fie angajat în orchestre cât de 
cât prestigioase, Coca, la început, 
s-a văzut nevoit să cânte chiar în or-
chestra restaurantului din hotelul 
„Petersburg”. Aici l-a reîntâlnit pe…

– Fane Scripcaru! Prietene drag, ce 
mai faci? întrebă, mirat, Eugeniu, când 
a intrat în restaurant să cineze împre-
ună cu soția.

– Cânt, ce mai pot face, Jenică! ex-
clamă și Fane, surprins de întâlnirea 
neașteptată cu  Eugeniu. Când am 
vreo nuntă, îmi iau liber de la restau-
rant și plec cu taraful meu să cânt la 
petrecere.

Firește, cu sprijinul amicului din 
fragedă tinerețe Fane Scripcaru, Coca 
a fost angajat în orchestra restauran-
tului. Cunoștea de minune muzica 
rusească, și cea populară, și cea cultă. 
Și, deoarece clienții hotelului și ai re-
staurantului erau, în special, oaspeți 
din Rusia sau etnici ruși, Eugeniu Coca 
a fost angajat cu mare drag. Dar i s-a 
spus că va cânta mai mult la… pian. 
Nu era nicio dificultate pentru Euge-
niu, deoarece el poseda cu succes și 
pianul. O perioadă, când era student, 
chiar a fost obligat să cânte ca pianist 
în Orchestra Simfonică a Conserva-
torului. Încă pe atunci, când a schim-
bat instrumentul monodic vioara pe 
unul polifonic, pianul, a și compus 
primele lui lucrări, acordurile muzi-
cale punând stăpânire definitivă pe 
el. Tot Fane Scripcaru îl lua să cânte 
pe la nunți, cumetrii și alte petreceri, 
devenite și la Chișinău, din cauza răz-
boiului, tot mai puține și mai puține. 
Eugeniu putea să cânte la toate instru-
mentele tarafului, de aceea el era invi-

tat doar atunci când lipsea cineva din 
echipa lăutarilor.

În locul salariului, administrația ho-
telului îi oferea lui Coca gratis odaia 
închiriată. Mesele, însă, trebuiau plă-
tite în numerar. Pentru că venea vara, 
când numărul petrecerilor scădea 
brusc, Eugeniu Coca încercase să-și 
găsească un loc de muncă bine plătit. 
Zadarnic efort.

– Am auzit că George Enescu a or-
ganizat o Orchestră Simfonică la Iași, 
îl informă același lăutar Fane. Tu ești 
un muzician de prima clasă, ai făcut 
și studii serioase la Conservatorul din 
Moscova. Poate pleci la Iași să-ți în-
cerci norocul?

– Eu, frate, mi-am cam stricat limba 
română prin străinătatea rusă, Euge-
niu puse la îndoială raționalitatea pro-

punerii. Și studiile tot în rusește le-am 
făcut, însă nici nu le-am dus măcar la 
bun sfârșit.

– Muzica, Jenică, nu se limitează la 
limba rusă sau română. Limbajul mu-
zicii e universal, așa că ia-ți inima în 
dinți și încearcă!

„Mare bunătate de om, acest Fane!”, 
gândi Coca, în timp ce trenul Chișinău-
Iași traversa deja podul peste Prut. 
Soția a rămas la Chișinău. Nu avea 
rost nici să cheltuiască banii pe un bi-
let în plus, nici să fie supusă, gravidă, 
greutăților drumeției. Căci, iată-iată, 
soția trebuia să nască în curând.

– Vrei, tinere, să te înrolezi în or-
chestra mea? întrebă George Enescu, 
pe care Coca îl găsi la sediul din Iași.

– Da.
– Și ce știi să faci?
– Pot cânta la vioară, la pian, la 

țambal, la contrabas, la clarinet, la flu-
ier, la balalaică…

– Ai făcut studii speciale?
– Am absolvit o școală de muzică 

din Chișinău, apoi am exersat o peri-
oadă în Orchestra Operei din Odesa, 
în orchestre din Eupatoria, Kostroma, 
Moscova… La Moscova am studiat doi 
ani la Conservator.

– De ce nu l-ai absolvit?
– Condițiile mele de viață erau dra-

matice. A trebuit să împart un pat cu 
soția, să mănânc doar o dată pe zi, să 
suport sărăcia și să nu mă bazez decât 
pe mine însumi. Apoi, după ani întregi 
de suferință și de studiu asiduu, me-
reu m-am aflat în căutarea unui loc de 
muncă, mereu plătit prost, mereu la 
dispoziția unor persoane care nu mă 
înțelegeau,  ci doar mă foloseau ca pe 
o unealtă a orgoliilor.

George Enescu zise scurt:
– Să cântăm!
Coca a luat, mai întâi, vioara și i-a zis 

un fragment dintr-o sonată pentru vi-
oară de Bach. Apoi a trecut la pian și a 
interpretat Sonata lunii de Beethoven. 
George Enescu l-a ascultat atent, apoi 
i-a așezat pe stativ un caiet cu note, 
din care Eugeniu a interpretat o parti-
tură la vioară și una la pian.

– Fe-no-me-nal! a exclamat Enescu.
Coca nici nu bănuise că George 

Enescu i-a dat să interpreteze o Sonată 
pentru pian și vioară,  compusă în spi-
rit popular românesc chiar de către… 
Enescu. Autorului i-a plăcut, mai ales, 
stilul interpretativ și nuanțele folclo-
rice basarabene, pe care Eugeniu le-a 
presărat cu măiestrie, ca pe niște per-
le, pe parcursul întregii interpretări. 
Apoi Enescu i-a propus lui Coca să in-
terpreteze în doi aceeași lucrare: Coca 
– la vioară, iar Enescu–  la pian. Acor-

durile au inundat sala teatrului, ba 
dezmierdând-o ușor, ba îmbrățișând-o 
puternic, ba sărutând-o cu foc…

– Fe-no-me-nal! repetă aceeași 
apreciere maestrul Enescu. Ești un 
muzician format. Tu simți și înțelegi 
muzica la superlativ. Iar a înțelege 
în sens superior muzica e un proces 
de durată, pe care tu l-ai parcurs cu 
perseverență. Se vede că ai muncit 
mult, ai exersat, ai studiat…

– Nu cred că există vreun compo-
zitor dintre cei autentici, pe care eu 
personal să nu-l fi cântat sau ascultat, 
prinse a se destăinui, flatat, Coca.  E 
destul de simplu să vă descriu în cu-
vinte măreția lui Beethoven sau ma-
jestatea lui Haendel. Mi-ar fi ușor să 
vă comentez frumusețea simplă a lui 
Mozart sau ușurința genială a lui Hay-

dn. Pot să povestesc despre patima lui 
Verdi sau despre patetismul lui Ceai-
kovski, despre inspirația spontană a 
lui Vivaldi sau despre inteligența lui 
Mendelssohn…

– Adevărat, interveni Enescu, muzi-
ca poate fi comentată, discutată și cri-
ticată. Dar ea, ca artă sonoră, trebuie 
să lucreze în felul ei specific, să te con-
vingă prin ea însăși. Relația dintre om 
și muzică e de natură intimă. Cuvinte-
le sunt doar o anexă explicativă.

– Fiecare om are afinități cu arta 
muzicală, într-o măsură mai mare sau 
mai mică,a continuat, entuziasmat, 
Eugeniu Coca. Pentru că fiecare om 
găsește în muzică ceva care îl relaxea-
ză, îl inspiră, îl liniștește, îi înfrumuse-
țează viața, îl definește. 

– Indiscutabil, dragul meu basara-
bean, muzica reprezintă un mod de 
relaxare pentru oricine vrea să scape 
de cotidianul năucitor și stresant în 
care ne învârtim cu toții zi de zi. Nu de 
puține ori, muzica te ajută să ieși din-
tr-o stare mai puțin plăcută în care te 
afli într-un moment al zilei sau chiar 
al vieții. Ba, mai mult, știința a demon-
strat că notele muzicale pot vindeca 
nu doar sufletul, ci și mintea, și trupul.

Eugeniu Coca a  remarcat cu 
ușurință maniera plină de-o simpatică 
simplitate și amabilitatea naturală cu 

care  l-a  primit și l-a examinat marele 
muzician George Enescu, fapt ce da în 
vileag nu numai delicatețea persona-
lă a compozitorului, dar și adevărata 
educație a sa. Ilustrul compozitor a 
acționat atât de benefic asupra lui 
Coca, încât el n-a simțit vreun complex 
de inferioritate, cum era nevoit uneori 
să-l suporte la Moscova sau Chișinău. 
Enescu emana cu toată făptura-i o 
energie pozitivă, tratându-l pe Coca 
de la egal la egal, dezlegându-i limba 
și descătușându-i sufletul. Drept că și 
eu, sufletul lui, m-am străduit să-i re-
suscitez curajul la maximum. Pentru 
că, orice ați zice, mare lucru e să dai 
dovadă de curaj și să-ți învingi sfiala, 
să n-o lași să te cuprindă și să evolue-
ze într-un complex de inferioritate. 

George Enescu la vioară

Chișinău
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Spune…
Spicule din vârf de pai,
Spune, câte boabe ai?
Multe tare, multe tare:
Câte stele cerul are!
Cerule, albastru plai,
Spune, câte stele ai?
Multe tare, multe tare:
Câți copii pământul are!
Măi pământ în verde strai,
Spune, câți copii tu ai?
Mulți copii, mulți copii:
Câte spice în câmpii!

„Cunoaştere” şi „suferinţă” 
la Grigore Vieru şi Friedrich Nietzsche

„Am cunoscut durerea/ Nu am ce mai cu-
noaște”, formulează aforistic Grigore Vieru, 
rezumându-și sintetic experiența de viață, 
constituită din inițieri dramatice, din situa-
ții-limită (pierderea tatălui, moartea mamei, 
condiția de înstrăinat de matricea stilistică, 
defăimările înscenate), și rezumând, de fapt, 
doctrina filozofică a lui Friedrich Nietzsche. 
Vieru are intuiția fundamentală a faptului că 
suferința e rațiunea de a fi a acestei lumi care 
o poartă ca pe un blazon de noblețe, ca pe o 
marcă ontologică. 

Ce descoperă poetul nostru împreună cu fi-
lozoful de la Basel? 

Faptul că suferința stă pitită în sufletul ome-
nesc ca o substanță irațională. Poeții și filozofii 
n-au făcut decât să coboare cu experiențele lor 
lăuntrice în abisurile lui ca să dea de „vânatul” 
său.

Grigore Vieru vine să probeze postulatul 
nietzschean, conform căruia nu intensitatea 
suferinței contează, ci durata ei. 

Poetul ne propunea, într-o perioadă de în-
străinare, de ștergere metodică a identității 
naționale o întoarcere la izvoare. 

Ca să explice situația lumii contemporane lui, 
Nietzsche îndeamnă cu insistență și o întoarce-
re la obârşii, acolo unde s-a modelat ființa îna-
intașilor și unde s-au conturat rădăcinile gene-
alogice ale moralei, domeniul binelui și răului.

Exegetul italian Giorgio Colli observă cu per-
spicacitate faptul că în Dincolo de bine şi de rău 
și Despre genealogia moralei, conceptul de su-
ferință formează împreună cu reprezentările 
conexe ori cu cele derivate o piatră de încercare 
pentru filozofia „voinței de putere”. În concep-
ția dionisiacă a Naşterii tragediei suferința este 

un ingredient de care fi-
lozoful de la Basel nu s-a 
eliberat niciodată. „Oda-
tă cu înfiriparea meta-
fizicii voinței de putere, 
suferința devine, împre-
ună cu tot ce se leagă de 
ea, mijlocul care permite 
transferarea discuției în 
domeniul devenirii isto-
rice. Într-adevăr, e dificil 
de vorbit despre voința 
de putere în sine: dar din 
punct de vedere al suferinței, ai păreri asupra 
suferinței, e posibil de observat reacția morală 
la impulsul metafizic” (Giorgio Colli în vol. Fr. 
Nietzsche, Opere complete, 6, Timişoara, 2006, 
p. 346). 

Revelația numărul unu pe care o aduce 
Nietzsche este că voința de putere aduce cu 
sine suferința. Încercările de respingere a su-
ferinței pe care le face budhismul și Schopen-
hauer și mișcarea democratică modernă sunt 
identice cu încercările de respingere a voinței 
de putere, adică a vieții însăși. Slăbiciunea mo-
dernității, decadența ei constă în neglijarea 
suferinței. E preferată chiar o suferință în grad 
mare, o suferință care n-a mai fost niciodată. 
Este chiar și o prefăcătorie, prin care se ma-
nifestă convingerea că suferința n-ar exista ca 
atare în adâncurile ființei. 

În cazul omului pasionat de cunoaștere, glo-
sează Colli, voința lovește la rădăcină, suferin-
ța fiind maximă.

Cunoașterea nu mai este o valoare în sine, ea 
se asociază suferinței. 

Acad. Mihai CIMPOI

Poeme de Grigore VIERU

„Şi nu te am la îndemână
Decât pe tine, poezie.”

Grigore Hagiu
Ați văzut pom
Să nu aibă rădăcini?
Pom care să nu înflorească,
Pentru că, vezi bine,
Are alte griji, mai de seamă?
Ați văzut pom să răcnească,
Să trăncănească din frunze?
Sa-şi sune altfel foile,
Când vântul îşi schimbă 

direcția?!
Ați văzut pom
Să zgârie cu gheara
Icoana soarelui de sus?
Pom să nu-i sângere frunza,
Când vine toamna 

şi-nghețul?!

friedrich Nietzsche: picături de înțelepciune

ESEURI  ESENŢIALE

Pictor: Ion Puiu

Pomul

Cineva
Constanței Buzea

„Cineva
Se roagă într-un târziu
În rugăciunile mele uscate.”
Cineva plânge
În lacrima mea,
Poate chiar Dumnezeu.
Cineva scrie
În cântecul meu,
Poate chiar cei care nu mai 

sunt.
Şi tace țara şi-aşteaptă
În tăcerea mea
Iubitoare, nescandaloasă.

Rugăciunea 
din zori

Doinei și lui Paul Enigărescu
În zori, mâinile mamei
Se roagă spre Cer, 

împrospătate
De cântecul privighetorilor.
Iar jos,
Ţipă de nerăbdare pământul
Obişnuit cu palmele ei.
Da, pleca-vor la toamnă,
Spre țările calde,
Misterioasele păsări.
Încă şi mai adânc
Mâinile mamei
Se vor ruga –
Două crengi desfrunzite, reci.
Nori de gheață, în trecere,
Le vor atinge cu poala.
Iar noi,
Din umeda lor vălurire
vom bea tristețe şi moarte.

Târgovețul 
ciudat

veni un târgoveț ciudat
Din alt oraş sau din alt sat.
– De vânzare sunt zorile?
– Nu.
– De vânzare ninsorile?
– Nu.
– De vânzare izvoarele?
– Nu.
– De vânzare zăvoarele?
– Nu.
veni un târgoveț nebun
(Mă iartă că aşa îi spun!).
– De vânzare sunt mumele?
– Nu.
– De vânzare ți-e numele?
– Nu.
– De vânzare-ntristările?
– Nu.
– De vânzare misterele?
– Nu.
veni un straniu târgoveț,
Fugiți de el când îl vedeți.
– De vânzare cireşele?
– Da.
– De vânzare sunt crengile?
– Nu.
– De vânzare sunt strugurii?
– Da.
– De vânzare sunt mugurii?
– Nu.

Bată vântul
Bată vântul cât de tare,
Nu se stinge mândrul soare!
Bată vântul cât o vrea,
Nu se stinge nici o stea!
Bată vântul fără milă,
Nu se stinge-a mea lumină!
Bată vântul furios,
Nu mai dă soarele jos!

Iubito
Ceea ce, neauzit,
Din ramuri cade
Sunt frunzele noastre.
Dar mărul?
Mărul de aur?
Ceea ce, îndepărtat,
Sună în cântec
Sunt cuvintele noastre.
Dar cântecul?
Sărbătorile lui?
Ceea ce, clar,
Spre mare aleargă
Sunt izvoarele noastre.
Dar marea?
Întinsul ei liber?
Al cui e cerul,
Liniştea lui?
Când stelele care cad
Sunt stelele noastre,
De jale căzând.
Spartă zace oglinda
zilelor în care,
Uluit, descopeream
Chipul tău fără seamăn,
Dragostea.
Sunt ochii mei şi-ai tăi,
Cei care trist acum
Spre tăcere se-nchid.
Tăcere
Căzând pe tăcere se-aude,
Iubito!

MARI  FILOZOFI  AI  LUMII

1. Pentru a prezice compor-
tamentul oamenilor obișnuiți, 
trebuie doar să presupui că 
ei vor încerca de fiecare dată 
să scape dintr-o situație grea, 
folosindu-se de cel mai mic 
cuantum de inteligența posibil.

2. Ajută-te pe tine însuți și 
toată lumea te va ajuta.

3. Dacă te uiți mult timp în 
abis, abisul se va uita, la rân-
dul său, în tine.

4. Trebuie să-ți dorești să fii 
puternic. Altfel, nu vei ajunge 
așa niciodată.

5. Timpul este focul în care 
ne ardem toți existența.

6. Nu sunt supărat pentru 
că m-ai mințit. Sunt supărat 
pentru că de acum nu te mai 
pot crede.

7. Din paradis lipsesc toți 
oamenii interesanți.

8. Dragostea este oarbă; pri-
etenia doar închide ochii.

9. Avantajul unei memorii 
proaste este faptul că îți per-
mite să te bucuri de mai multe 
ori de lucrurile bune ca și cum 
ar fi pentru prima dată.

10. Pentru ființa cea mai pu-
ternică, răul nu vine de la cel 
puternic, ci de la cel slab.

11. Fiecare biserică este o 
piatră pe mormântul omului 
bun – nu vrea sub nicio formă 
ca el să se ridice din nou.

12. Cunoscătorul trebuie să 
fie capabil nu doar să își iu-
bească inamicii, ci, de aseme-
nea, să își urască prietenii.

13. Nimeni nu cunoaște, nici 
nu poate cunoaște, partea cea 
mai bună ascunsă în adâncul 
lui.

14. Femeia e o suprafață 
care simulează adâncimea.

15. Uneori, rămâi fidel 
unei cauze doar pentru că 
oponenții tăi nu încetează să 
fie insipizi.

16. Mulți oameni așteaptă 
o viață întreagă șansa de a fi 
buni în stilul lor propriu.

17. Fă ce vrei, dar înainte 
pune-te în rândul celor care 
știu ce vreau.

18. Libertatea înseamnă să 
fim responsabili pentru noi 
înșine.

19. Vrednic de cinstire este 
tot ce pare anevoios.

20. Individul a fost mereu 
nevoit să lupte pentru a nu fi 
copleșit de trib. Dacă vei încer-
ca acest lucru, de multe ori vei 
fi singur, iar uneori înfricoșat. 
Nu există, însă, niciun preț 
prea mare pentru privilegiul 
de a fi propriul tău stăpân.

21. Iraționalitatea unui lu-
cru nu este un argument îm-
potriva existenței sale, ci, mai 
degrabă, o condiție a acesteia.

22. Viața înseamnă a trans-
forma constant în lumină și în 
flacără tot ceea ce suntem și 
tot ce întâlnim.

23. Ai căutat cea mai grea 
povară și atunci te-ai găsit pe 
tine însuți.

24. E greu să trăiești printre 
oameni, fiindcă-i greu să taci.

25. Ceea ce faci din iubire se 
întâmplă întotdeauna dincolo 
de bine și de rău.

26. Credința înseamnă să nu 
vrei să știi ce este adevărat.

27. A-ți uita scopul este cea 
mai comună formă de prostie.

28. Nu te lupta cu monștrii, 
permite-ți să devii un monstru, 
iar dacă privești în abis, abisul 
va privi, la rândul său, în tine.

29. Se poate aprecia calita-
tea unui om după cantitatea 
de singurătate pe care o poate 
suporta.

30. Nu puterea marilor sen-
timente face oamenii superi-
ori, ci durata lor.

Marele filozof german a influențat prin textele sale critice filozofia și știința, 
religia, noțiunea de moralitate, influențând și dezvoltarea literaturii universale.

Pictor: Ion Puiu

Coordonator de pagină: 
Ion ANTON
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Ion DIORDIEV – 85
Ion DIORDIEV s-a născut pe  20 mai 1935, în s. Ne-

zavertailovca, Slobozia.
Este fiul Verei şi al lui Macar Diordiev.
A absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldo-

va (1962).
Prima sa carte de miniaturi şi schiţe umoristice, Zigza-

guri (1976), anunţa un observator fin al oamenilor şi al 
vieţii şi un har apreciabil de a releva ridicolul prin no-
taţii vii, succinte, apelând la poanta generatoare de haz.

Atare calităţi au fost confirmate ulterior de volumele 
Amărăciunile dulcelui (1981), Hopuri (1983), de cule-
gerile pentru copii Soarele şi mama (1978) şi Recreaţia 
veselă (1989).

Alte cărţi publicate:
Sportul în culori, carte de colorat, ed. BALACRON 

S.R.L., Chișinău, 2009;
Desene şi poezii despre profesii şi meserii, ed. Univer-

sul, Chișinău, 2009;
Floricele pentru nepoţele, ed. BALACRON S.R.L., 

Chișinău, 2009;
Colorăm culorile, ed. BALACRON S.R.L., Chișinău, 

2009;
Pâinea mea caldă, aforisme, s.n., Chișinău, 2010;

Vrăbiuţa

Ilustrație: Radu Diordiev

ANIVERSĂRI

Greşeala repetată – 
E lecție uitată.

*  *  *
Lenevia şi cu frica
În viață-un pic nu te ridică.

*  *  *
Îndrugând verzi şi uscate,
Singur îți pui bețe-n roate.

*  *  *
Cine-o ia la deal, la vale,
N-are-n viață nici o cale.

*  *  *
Cine-aşteaptă mură-n gură,
Singur fericirea-şi fură.

Oceanul paharului, proză, s.n., 2014;
Lumina gândurilor noastre, aforisme, Tip. Reclama, 

Chișinău, 2018;
Picături de rouă binefăcătoare, Tip. Reclama, 

Chișinău, 2019;
Clopoțelul de argint, literatură pentru copii, Tip. Ba-

lacron, Chișinău, 2019.

diStiHuri

– Măi, măi, măi, da uituc mai ești!  zice 
bunica de fiecare dată, când îl vede pe 
Goriță intrând în verandă cu pantofii 
murdari. De-atâtea ori îți spun: „Des-
calță pantofii în prag și încalță cipicii!”

lecţia  lui  Grivei

Coordonator de pagină: 
Lica MOvILă

GÂNDURI
• Deșteptul scoate învățăminte și din greșeli străine. Pe prost, însă, nici pro-

priile greșeli nu-l fac să prindă la minte.
• Poți fi la înălțime chiar și atunci când ești înjosit.
• Cu ce ne pierdem vremea, cu aceea ne și alegem în viață.
• Nu există om mai sărac cu sufletul ca cel care adună bogăție pe seama celor 

săraci.
• Nepoțeii sunt ghioceii ce aduc primăvara în viețile buneilor.
• Viermele care nu se teme de chimicale e cel al invidiei.
• Minciuna-i cucoană mare, doar când îi dai crezare.
• Fii bun! Mai ajută pe cineva, dar nu în măsura în care acesta să nu mai facă 

nimic, așteptând mereu ajutorul tău.
• Sfatul dat trebuie să-l bucure și pe cel care-l dă și pe cel care-l primește.
• Poți să faci bine și fără să fii lăudat.
• Înțelegerea celor din jur ne ajută să ne înțelegem și pe noi înșine.
• Dacă ne-am întreba mai des ce datorăm altora, la sigur că mai rar am cere 

și de la alții.
• Nu-i greu să zbori încotro bate vântul și nici să plutești încotro curge apa, 

dacă îți este indiferent unde vei ajunge.
• „Adevărul iese din gura copiilor”(Platon). Cei maturi nu-s întotdeauna la 

nivelul cuvenit de a-i asculta și a-i înțelege pe copii.
• Copilul se ridică „copăcel” pentru totdeauna, ca să vadă ce se face pe fața 

Pământului și ce trebuie să mai facă și el.
• Nu-mi mai vorbi despre dragostea ta de neam, dacă tolerezi până și cu gân-

dul ca veneticul să-și bată joc de casa ta părintească.
(Din cartea „Pâinea mea caldă”)

referiNțe
...Lucian Blaga, care a redat aforis-

mului statutul regal pe care-l merită, 
spunea că acesta e un simplu grăunte 
de metal nobil, dar poate avea greuta-
tea unei lumi. Şi Grigore Vieru vorbea 
despre o casă bună a poeziei, filozofiei 
și experienţei de viaţă, în aforism.

Ion Diordiev e un „veteran” al cul-
tivării aforismului la noi, în spaţiul 
basarabean, adăugând la experienţa 
de viaţă experienţa de scriere aforisti-
că, ajutat și de o isteţime de sorginte 
populară, atât de binevenită în acest 
caz de umor suculent şi de un spirit de 
observaţie — muşcător, neiertător —, 
dar şi marcat de bonomie crengiană în 
sens ce-i vizează pe cei din jur, dar şi 
pe propriul eu, care, şcolind pe alţii, se 
şcoleşte şi pe sine.

Aceasta-i nota originală pe care ne-o 
aduce Ion Diordiev în contextul umo-
rului basarabean, transnistrean (el 
fiind finul lui Nicolae Ţurcanu din Ne-
zavertailovca...), astăzi aflat la o cotă 
valorică deosebită.

Acad. Mihai CIMPOI
...Scrise dintr-un sentiment adânc sau 

dintr-un imbold sau altul veghetor-visă-
tor şi-ntr-un anume scop senin-scrută-
tor de cunoaştere a „Omului din om”, 
dostoievskian vorbind, „seminţele de 
vorbă” sau „scurtismele” condeieru-
lui Ion Diordiev au o culoare a lor de 
acasă, asociativ-meditativă şi persu-
asiv-incisivă, însuşi fondul lor ideatic 
relevând o fire aşezată, bonomă, îmbi-
nând armonios „râsul” şi „plânsul”, 
zeflemeaua caustică şi ironia ludică 
păstrând întotdeauna cu sfinţenie le-
gile scrise şi nescrise ale frumosului şi 
cumsecădeniei. De remarcat, însă, că 
autorul nu se va clinti niciodată în faţa 
adevărului. Cuvântul său aici e clar şi 
răspicat. Drept argument ne pot servi 
mai multe gânduri din compartimentul 
„Proverbele lumii mele”: „Pierzând în-
crederea într-un om, o poţi găsi în alt 
om. Dar, pierzând încrederea în sine, nu 
o mai găseşti la nimeni” ori „Mai mulţi 
îşi caută drepturile decât îndatoririle” 
sau „Dacă nici tu nu te cunoşti pe tine 
însuţi, atunci cum te poţi supăra pe alţii 
că nu vor să ştie de tine” ori „Apa tre-
ce, pietrele rămân, dacă nu sunt luate 
de hrăpăreţii streini” şi „Cine îşi hu-
leşte Tara şi Poporul se huleşte pe sine 
însuşi” etc.).

...Fluente şi ardente, urzicătoare şi 
mustrătoare, ca şi proverbele sau zi-
cătoarele populare – adevărate perle 
nemuritoare, dacă nu poeme în proză, 
scrieri aforistice şi filozofice, dacă nu 
mistice în fond pe mai pe departe, vorba 
vine..., maximele Domniei Sale depăşesc 
prin ideaţie şi imaginaţie constatările de 
marcă ziaristice şi sâcâitor-logoreice, 
prin conotaţiile lor, contribuind la confi-
gurarea şi promovarea a tot ce-i sănătos 
şi demn de evoluţie în societate.

Atitudinal-critică şi etico-civică, 
scrierea aforistică probantă de volumul 
curent îl pune pe autor în lumina unui 
prezent continuu, de ordin civic şi mis-
tic, aşadar biblic: „Cine nu-şi pierde 
cumpătul  când este înjosit, e la o înăl-
ţime mai mare decât cel care-l înjoseş-
te” ori „Cu ce ne pierdem vremea, cu 
aceea ne şi alegem de la viaţă”  etc.).

Pe de-a-ntregul solidare cu universul 
proverbelor şi aleatorilor populare, 
aforismele dlui Ion Diordiev, alături de 
cele ale altor autori de aici şi de acum 
de la noi – din oricare generaţie – îşi 
au decorul şi forul lor interior, socio-
uman, forul lăuntric ce le alimentează 
trezia ludică şi ironia esopică de a râde 
printre lacrimi şi de a plânge fără cu-
vinte atunci când respiră aerul matinal 
al aspiraţiei gnostice, telurice în fond, 
păstrându-şi echilibrul nondeconcer-
tant şi nondelirant. Formele expresiv-
incisive şi nonimpulsive ale aforisme-
lor Domniei Sale atestă un mânuitor 
sigur al cuvântului, care ştie nu numai 
preţul de cost al pâinii propriu-zise, 
dar şi pe cel intraductibil al zicerii mu-
calite şi oţelite de inspiraţia bunului-
simţ al măsurii de sine şi de adevăr.

Tudor PALLADI

În seara aceea, Petrică a hrănit, ca de 
obicei, vrăbiuța. I-a schimbat apa și s-a 
dus la culcare. S-a mai uitat de vreo două 
ori la colivie, i-a spus vrăbiuței „Noapte 
bună!” și a adormit. Deodată, s-a făcut 
că în casă a intrat Cotoi. S-a repezit la 
colivie, și-a strecurat laba printre gratii, 
dar vrăbiuța a zburat la capătul celălalt 
al coliviei. Motanul a trecut și el de cea-
laltă parte. Dar vrăbiuța zbâr! îndărăt. 
Și atunci Cotoi a mai chemat un motan. 
Ambii și-au băgat labele printre gratiile 
coliviei. Vrăbiuța, tot sforțându-se așa, a 
deschis ușița și a început să zboare prin 
odaie. Motanii – după dânsa... Vrăbiuța 
a obosit și a căzut pe podea. Petrică a 
sărit s-o salveze. Celălalt motan, însă, i-a 
tăiat calea.

– Mămico! strigă băiatul și deschide 
ochii. Se uită în jur. Luna îi luminează 
bine odaia. Colivia se vede destul de 
bine. El deschide ușița coliviei și întoar-
ce capul spre scaun. Cotoi doarme dus. 
Se aud pașii mamei.

– Ce-i, băiețelul meu? îl întreabă 
mama, învelindu-l mai bine.

– Nimic. Nu-i nimic...
Și Petrică adoarme. Iar dimineața, 

când se trezește, mama îl întreabă de ce 
a deschis ușița coliviei. Băiatul i-a poves-
tit visul, privind la geamul deschis. Vră-
biuța stătea pe un ram și ciripea vesel.

– Iarna a trecut și afară-i cald. De ce 
s-o mai țin în colivie? Doar vrea și ea 
să-și revadă prietenele și să se zbenguie 
împreună cu ele.

ABC-ul bunului simţ
DEŞTEPTăCIUNEA POMILOR
N-am auzit ca un pom  din livadă  să vorbească despre crengile uscate ale 

altui pom. Știind că le are și el, își caută de nevoile sale: are grijă să-și păstreze 
fructele  și să le vadă coapte.

PUTEREA RăBDăRII
Când pe cerul vieții apar nori grei aduși de vântul vremii, nu face să te sperii 

de negreața lor, de fulgerele care distrug liniștea. Ia exemplu de la soare. Cu câtă 
răbdare așteaptă el să treacă norii care îl acoperă, ca, mai apoi, să lumineze din 
nou și să încălzească pământul.

Ilustrație: Radu Diordiev

– Am uitat, bunicuțo, se scuză băia-
tul. Mai mult n-am să uit. 

Dar ține minte numai atât cât îi vor-
bește bunica, iar când se apropie de 
prag, uită totul pe loc.

Deunăzi, după ce s-a jucat cu Grivei pe 
afară, a dat să intre în casă. Lăsă ușa des-
chisă și îl îndemnă pe Grivei să intre și 
el. Cățelul, însă, se opri în prag, dădu din 
codiță, dar nu făcu niciun pas înainte.

– Uite, se adresă el către bunicuța 
care tocmai ieșise din odaie, bunicuțo, 
cățelul nu vrea să intre.

– Știi de ce nu intră?
– ?
– Uită-te la picioarele lui.
– Vai, cât sunt de murdare! zise Gori-

ță și se uită la pantofii săi.
– Și când te gândești că nimeni nu-i 

amintește cățelului să nu aducă glod în 
verandă, rosti bunica. 

Goriță a tăcut chitic. De atunci bu-
nica nu-i mai spune că trebuie să-și 
schimbe încălțămintea în prag. Cum îl 
vede pe Grivei că se oprește lângă ușă, 
Goriță îndată își amintește ce are de 
făcut.
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Îți voi dărui soarele

Lidia CODREANCA

Desen de Cristina COvRIG

Debut la „F.D.”

Un soare cât toată fereas-
tra se uită în odaie să vadă 
când se va scula Ștefăniță, ca 
să iasă afară, în curte, unde îl 
așteaptă bicicleta, o biciuș-
că pe jumătate împletită și 
capra. Dar nu iese Ștefăniță. 
Capra se aude zbierând. Bici-
cleta și biciușca așteaptă sub 
agud. Ieri s-a bălăcit toată 
ziua la iaz, iar azi are febră și 
gâtul umflat.

Bunica e doctoreasa lui. I-a 
înfășurat gâtul cu cartofi pi-
sați. I-a fricționat corpul cu 
oțet de mere. I-a dat pasti-
le și ceai cu romaniță. Și, cu 
toate acestea, bucatele nici-
decum nu trec pe gâtul lui 
Ștefăniță. Nici pastilele. Abia 
încape câte o gură de ceai. 
Uneori băiatului îi pare că 
nici aerul nu mai încape pe 
gâtul umflat. Că, gata-gata, 
se înădușă și nu va mai avea 
cine împleti biciușca până la 
capăt. Atunci imediat o stri-
gă pe bunica.

- Am zis eu să nu te vâri în 
apă până nu vin căldurile ve-
rii. Vezi dacă nu m-ai ascul-
tat!

- Bunico, ce se cade să facă 
oamenii înainte de moarte?

- Să se roage ca sufletul lor 
să zboare la Dumnezeu. Da 
de ce mă întrebi?

- Vreau să știu ce se întâm-
plă cu oamenii după ce mor. 
Tu spuneai că numai trupul 
moare și se duce în pământ, 
dar ceva mai rămâne.

Bunica se așază pe mar-
ginea patului, îi netezește 
fruntea și zice:

- Copiii sunt îngerași, ei nu 
trebuie să se gândească la 
moarte.

Apoi mai zice că omul este 
alcătuit din trup și suflet. Că 
în suflet este un boț de lumi-
nă, pe care i l-a pus Dumne-
zeu la naștere, iar omul toată 
viața lui trebuie să-l păzeas-
că, pentru ca, atunci când 
îi va veni ceasul să moară, 
boțul acela de lumină tot la 
Dumnezeu să se întoarcă.

- Asta rămâne din om - su-
fletul, care nu se vede, dar 
nici nu moare. Se duce sus, 
în cer.

Bunica are de lucru în gră-
dină. Îl îndeamnă să ia o lin-
guriță de miere și să o țină în 
gură până va adormi. Som-
nul ajută.

La streașina casei rându-
nelele își fac de cap. Cum să 
adormi? Ba una le ține de 
urât puilor până vine cealal-
tă, ba amândouă odată prind 
a cânta. Iar puișorii așteap-
tă să li se pună mâncarea 
în plisc. Ștefăniță ar putea 
număra chiar de câte ori pe 
zi mănâncă puii de rânduni-
că. Atunci când simt că vine 
rândunica cu mâncare, ei se 
agită zgomotos. Parcă îi vede 

cum se întind peste mar-
ginea cuibului. Ar vrea să-i 
mustre să nu fie prea lacomi, 
că pot cădea jos.

Ștefăniță suge mierea de 
pe limbă, se uită nepăsător la 
paharul cu zmeură adus de 
bunica. S-a copt zmeura! Cea 
care îi place lui, dar acum nu 
vrea să se uite la pahar. Cum 
închide ochii, se vede în cur-
te, unde îl așteaptă bicicleta 
nouă, biciușca și capra. Le-a 
primit în dar de ziua lui. Se 
amărăște mult pentru capră. 
Bunica i-a cumpărat-o. El nu-
mai două zile a scos-o la păs-

cut și hop! s-a îmbolnăvit. 
Alte capre s-or fi zbânțuind 
azi prin pădurice după frun-
ze fragede, iar a lui o fi mân-
când lăstari veștezi aduși de 
Ilenuța de prin vie.

Cu aceste gânduri băiatul 
adoarme. Se visează că are 
aripi de rândunică și zboară 
prin cameră. Ușor, lin se ridi-
că deasupra ușii, apoi deasu-
pra abajurului. Apoi iese afa-
ră prin geamul închis. Vede 
toți puișorii din cuib. Și toate 
păsările din aer. Zboară pes-
te sat până la biserică. Acolo 
se oprește puțin pe cea mai 
înaltă cruce de pe vârf. Apoi 
intră în biserică, tot prin sti-
cla geamului, și rămâne în 
fața unei icoane, Maica Dom-
nului cu pruncul în brațe. În 
fața acestei icoane bunica 

zăbovește cel mai mult, când 
vin ei în post la împărtășit. 
Atunci e prea mare înghesu-
ială. Ștefaniță nu poate sta pe 
loc, vrea să se termine totul 
cât mai repede. Acum însă 
nu este nimeni. De sus, din 
boltă, i se uită drept în ochi 
chiar Domnul Iisus Hristos - 
un chip mare și luminos.

- Lăsați copiii să vină la 
mine...

Se aude o voce în biseri-
că. Dar nu e nimeni în afară 
de el, de chipurile sfinților 
din icoane și de chipul acela 
mare și luminos de pe boltă, 

care îl urmărește din orice 
colț al bisericii.

Ștefăniță vrea să întrebe 
acea voce dacă e adevărat tot 
ce i-a spus bunica despre bo-
țul acela de lumină. Și despre 
copii. Dar, imediat se aude 
ușa și băiatul se trezește. Bu-
nica a intrat cu un pahar cu 
lapte.

- Bunico, n-ai putut să mai 
zăbovești?

- De ce, mă rog?
- Aș fi aflat ceva foarte im-

portant! Îți spun, numai dacă 
mă iei cu tine duminică la bi-
serică.

Ea se bucură, dar nu zăbo-
vește mult. El reușește să-i 
zică:

- Bunico, acum știu exact 
că sufletul are aripi de rân-
dunică!

Dragă ,,Florile Dalbe”, nume-
le meu este Ionuț DUMITRU. 
Am 18 ani, sunt din Buzău, Ro-
mânia.

Îmi place să cochetez cu scri-
sul, să îmi „pierd” nopțile ci-
tind poezii și să-mi contemplu 
sinele. 

Noah şi Brian - 
doi copii timizi vor atinge apogeul luminii
ca inimile să le fie chicotite.
Se vor rupe toate gardurile invidioase 
pe cei patru ochi îndrăgostiți. 
văile vor fi toboganele lor,
munții se vor închina când le va fi frig,
iar îmbrățişările lor electrice
vor da lumină - stea.

Ionuț DUMITRU (Buzău)

Chat-ul este deschis oricând 
Fiecare oră - o notă muzicală puternică 
ce construieşte o zi de-o dorință şi mai mare
de acel univers privit în acei ochi obosiți.
Apa de la bucătărie pe care o consum,
apa de la duş ce mă pansează într-un om mai bun 
în fiecare dimineață cu gândul 
că acest sunet al apei 
este vocea mult dorită 
cu care îmi întineresc ochii.
De multe ori uit că am de mâncat 
şi totuşi... nu mă afectează - chat-ul este deschis oricând 
pentru amândoi. 
Nu pentru multă vreme,
dragă timp,
te rog să-mi deschizi o cale spre acei ochi
ce nu-i aparțin lumii
şi  fă-mă o lumină...

Pentru tine 
Nu a plouat şi nici 
nu a nins. - nu a existat 
o compatibilitate
şi nici îndurare.
A fost uşor să dai
din ce ai - iluzii negre.
Acum,
totul este o cântare 
schizofrenică: 
arbori sterpi,
apele în somn,
frisoane
şi biserici stinse.

Epic emoțional
Curând cele 19 cute fosforescent-inegale –
precum ale unei meduze  
plutind în apele molcome 
ale unui copil pustiit –
se vor răsuci semețe, fremătătoare.
Bolta nu se va lepăda de sur 
şi nici nu se va uita vreodată 
(un zbor prin furtunile de praf va nimici culorile)
şi florile vor fi aruncate în largul Mediteranei. 
El a fost învățat că aprilie arată ca o mare
placidă şi învolburată de meandrele unui trecător,
acolo se pot aduna toate hexagoanele unui fagure
cusute în mierea celui mai dulce păcat - iubirea.
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Versuri noi de Corina MATEI-GHERMAN (Iași)

Salutul uitat

Discursul  celebru  al  lui  Kurt  Vonnegut  

văd un melc. Pare grăbit.
Soarele n-a răsărit.
Se îndreaptă înspre vale,
Ionel îi iese-n cale,
Se apropie de el
Şi-l întreabă-ncetinel:
– Mergi cumva să pescuieşti,
Melcule? Grăbit mai eşti!
Melcul s-a oprit mirat
Şi-i răspunde răspicat:
– Mai întâi... ca să-ți vorbesc,
Trebuie să-ți amintesc
Să-mi dai „Bună dimineața!”.
– E întuneric... nu-ți văd fața.
– Mă gândeam, poate-ai uitat,
Dacă nu m-ai salutat.
Ionel, privind în jos,
I-a răspuns politicos:
– Recunosc. Iar am greşit,
Mă gândeam la pescuit.

Născută la 30 martie 1967, în Erbiceni, jud. Iaşi. 
Poetă şi prozatoare. Membră a Uniunii Scriitorilor 
din România, membră a Uniunii Scriitorilor din Re-
publica Moldova şi membră a Asociaţiei Jurnalişti-
lor şi Scriitorilor de Turism din România, membră a 
Clubului Cultural Junimea, Iaşi, România. Doctor în 
economie.

Deținătoare a titlului onorific „Poetă a Iaşului”, 
acordat în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie 
(Iaşi, 25-31 mai 2015). 

Pe  plajă
Pe o plajă însorită,
Sta o umbră alungită
Între fire de nisip:
N-avea formă… n-avea chip...
Cum aşa? Să cred nu-mi vine.
M-am apropiat mai bine,
Când colo... ce întâmplare!
Umbra drept în apă sare,
Dar în locul ce-a căzut
Nici un val nu s-a făcut.
M-am uitat în sus sfioasă,
Mă-ntrebam de-s sănătoasă
Şi-mi răspund tot eu, tăcută:
Era umbra mea pierdută.

Supărarea 
bufniței

Bufnița e supărată,
Cântă doar reproşuri
Pe la case care n-au
Nici un fel de coşuri.
Seara doar cu liliecii
Se mai ia la sfadă,
ziua pentru ea... e-un chin,
N-are-un coş să şadă.
Gabriel, ghicind pricina,
Şi-a găsit şi lui reproş:
– Cum se poate? Ştiu pricina –
Casa noastră n-are coş.
Dar l-a ajutat pisica,
vaca, calul, chiar lopata:
Într-o zi şi jumătate,
zece coşuri au fost gata.
De atunci, seară de seară,
Bufnițele-n stol se-adună,
Iar pe coş, în loc de fum,
Ies cântece de voie bună.

Desenul 
 imaginar

Ca o minge văd pământul
Şi la poluri e turtit.
Peste tot îl scaldă vântul –
Marinarul cel vestit.
vreau să mă distrez nițel,
Nu-i prea greu să-l desenez.
Linii multe trag pe el
Şi mă joc, şi inventez...
Întâi polii... aşadar...
Într-un alb i-am colorat.
Iar pe Fram, ursul polar,
Cu zăpadă l-am spălat.
Dar continui... vin la rând..
Mă opresc... am terminat...
Ce-am făcut... e doar un gând:
Eu cu globul m-am jucat.

Împreună
În sandale şi rochițe,
Aveam chip de şcolărițe.
Să vorbim  nu îndrăzneam,
Doar cu mintea ne priveam.
Nu ştiu care-a fost pricina,
Ne-am simțit îmbrățişate
Şi de vise-nconjurate.
Amândouă ne-am dat seama
Că de vină era teama.
– Eu sunt Clara. Stau aici
În vacanță... la bunici.
– Curios. Eu sunt tot Clara,
Am venit  să-mi petrec vara
Tot aici.
– vestea-i bună!
Dacă vrei, stăm împreună.
vom citi, ne vom juca...
– Te cunosc de undeva?
– Ai uitat? Sunt umbra ta.

Dorința  
peștișorului
Cântă broasca: oac-oac-oac!
Într-un păpuriş pe lac.
Iar din iaz un peştişor
Stă pe post de-ascultător.
A ieşit din apă-n grabă
Şi pe broască o întreabă:
– Nu te supăra, mata,
Mă iei în orchestra ta?
Sunt vestitul chitarist,
Sunt prea bun şi nu insist.
Broasca stă şi se gândeşte,
C-un oac-oac! aşa-i grăieşte:
– Noi cântăm numai pe-o strună,
Iar orchestra-i cea mai bună.
M-ai convins şi te accept,
Mâine dăm primul concert. 

SFATURILE  UNUI  MARE  SCRIITOR

• Dacă v-aș putea da doar un sfat 
pentru viitor, ar fi despre crema de 
protecție solară. Beneficiul utilizării 
ei a fost dovedit de către oamenii de 
știință, în timp ce restul recomandă-
rilor nu au o bază mai solidă decât 
propriile experiențe confuze. Aceste 
sfaturi vi le voi explica acum.

• Bucurați-vă de puterea și 
frumusețea tinereții voastre, atât timp 
cât viața nu îți place, ea trece. Crede-
mă, peste 20 de ani te vei uita la foto-
grafiile de acum cu un sentiment pe 
care, pur și simplu, în acest moment 
nu-l poți înțelege. Te vei gândi cât de 
multe oportunități au fost deschise în 
fața ta și cât de minunat arătai.

• Nu cântărești atât de mult precum 
îți pare.

• Nu-ți face griji pentru viitor! Sau, 
bine, fă-ți griji, dar află că sunt la fel de 
inutile ca și încercarea de a rezolva o 
ecuație de algebră, utilizând guma de 
mestecat. Necazurile cu adevărat ne-
plăcute din viața ta sunt cele care nu 
te lasă să dormi la ora 4 dimineață, în-
tr-o obișnuită zi de marți.

• Fă în fiecare zi câteva din lucrurile 
care te înspăimântă.

• Cântă.
• Tratează cu blândețe inimile 

celorlalți oameni.
• Nu te certa cu cei care sunt 

indiferenți față de inima ta.
• Nu uita să te speli pe dinți.

Celebrul discurs al lui Kurt Von-
negut a fost adresat studenților 
care au absolvit Institutul de Teh-
nologie din Massachusetts în 1997. 
Citește-l atunci când simți că nu 
mai poți. Îl recomandăm, în special, 
absolvenților ciclului gimnazial și 
liceenilor-absolvenți.

• Nu-ți pierde timpul fiind invidios, 
uneori ești în față, alteori în spate. 
Cursa este lungă și, în cele din urmă, 
lupți doar cu tine însuți.

• Ține minte complimentele pe care 
le primești, dar uită insultele. Și dacă 
reușești acest lucru, spune-mi și mie 
cum ai făcut-o.

• Păstrează scrisorile vechi de dra-
goste, aruncă extrasele bancare vechi.

• Întinde-ți periodic corpul.
• Nu te simți vinovat dacă nu știi ce 

vrei să faci cu viața ta.
• Cei mai interesanți oameni dintre 

cei pe care îi cunosc, la 22 de ani habar 
nu aveau cum vor să-și trăiască viața, 
iar unii dintre cei mai interesanți oa-
meni pe care îi cunosc nu știu nici la 
40 de ani ce vor de la viață.

• Consumă calciu. Ai grijă de genun-
chii tăi, le vei duce lipsa când se vor 
îmbolnăvi.

• Poate te vei căsători, poate că nu. 
Poate vei avea copii, poate nu. Poate vei 

divorța la 40 de ani, dar poate vei dan-
sa fericit la cea de-a 75-a aniversare a 
căsniciei tale. Orice-ai face, nu te lăuda 
prea tare, dar nici nu te certa. Alegerea 
ta, ca și a celorlalți, este la jumătate.

• Bucură-te de corpul tău, folosește-l 
cum poți și nu te teme de ce cred alții 
despre asta. Corpul – cel mai frumos 
instrument pe care îl vei avea vreodată.

• Dansează, chiar dacă unicul loc în 
care o poți face este apartamentul tău.

• Și, te rog, nu citi reviste despre 
viața frumoasă, doar te vor face să te 
simți dezgustător.

• Fii mulțumit de frații și surorile 
tale. Ei sunt cea mai bună legătură cu 
trecutul și cei care cel mai probabil, 
vor fi alături de tine în viitor.

• Înțelege că prietenii vin și pleacă, 
dar sunt câțiva valoroși pe care trebu-
ie să îi păstrezi.

• Depune toate eforturile pentru a 
depăși granițele geografice și ale vieții, 
pentru că, atunci când vei fi mai în vâr-

stă, vei avea cea mai mare nevoie de oa-
menii pe care îi cunoșteai când erai mic.

• Locuiește o perioadă într-un me-
gapolis, dar părăsește-l înainte de a 
te transforma într-o persoană dură. 
Locuiește pe o insulă, dar pleacă de 
acolo înainte de a deveni o persoană 
slabă de fire. Și, în general, călătorește.

• Acceptă unele adevăruri inevitabi-
le: prețurile vor crește, politicienii își 
vor înșela mereu soțiile. Și tu vei îm-
bătrâni și, când o vei face, îți vei imagi-
na că, atunci când erai tânăr, prețurile 
erau rezonabile, politicienii erau no-
bili și copiii își respectau bunicii.

• Apropo, respectă-ți bunicii, nu știi 
niciodată când vor pleca pentru tot-
deauna.

• Nu te baza pe faptul că cineva îți va 
asigura traiul. Poate ai propriile fon-
duri sau poate ai un soț/soție bogată, 
dar nu ești niciodată sigur de momen-
tul în care el/ea poate pleca.

• Nu experimenta foarte mult cu pă-
rul tău, pentru că în momentul în care 
vei avea 40 de ani, va arăta ca la 85.

• Cu toții vom pleca într-o zi, dar 
este important să rezistăm până la fi-
nal, crezând în ceva. Este cea mai mare 
provocare, pentru că ni se pare că nu 
există ceva în care merită cu adevărat 
să credem.

• Drum bun pe potecile vieții!

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

 
 

 

 

 

 
 


