
Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
În toți anii de școală am avut și mai am senzația că trecerea timpului se acce-

lerează tot mai mult.  Am ajuns să mă frământe gândul: DE CE timpul se scurge 
atât de repede, de parcă ar fi ca o pană purtată de vânt? Am observat că parcă 
mai ieri era 1 septembrie, dar mâine avem deja sfârșitul anului școlar…  Chiar 
dacă am stat acasă din cauza pandemiei, am observat  totuși că timpul trece 
cu o iuțeală crescândă. De ce? Cum ar trebui să-i încetinim zborul?

Sofia IANCIURSKAIA, elevă în clasa a VIII-a
mun. Chișinău
Liceul Teoretic „Ginta latină”

Întrebuințați bine timpul, el trece așa de iute, însă ordinea vă învață să câștigați timp.
Johann Wolfgang von Goethe  (1749-1832), poet german
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ORIZONT COGNITIV: De ce? De când? De unde?

DE CE timpul se scurge atât de repede

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

Numerele  21-22  vor  apărea  pe  11  iunie  a.c.
 în  ediție  cu  volum  dublu  (16 pagini)

• Oprește-te, clipă!..

legată de asta. Cert este, spune specia-
listul, că omul percepe timpul ca trecând 
mai repede, pe măsură ce înaintează în 
vârstă – aceasta fiind percepția gene-
rală – și că timpul pare să se oprească 
sau să se scurgă mai încet, atunci când 
suntem expuși unui mediu nou și unor 
experiențe nemaiîntâlnite sau inedite. 

E lesne de observat că volumul mare 
de informație nouă, asimilată de voi 
în mod organic în primii ani de școală, 
„dilată” timpul într-un mod miraculos. 
Percepția voastră vizavi de timp depin-
de, deci, de cantitatea de informații ine-
dite care ajunge la voi. Aceste informații 
pot fi sub formă de percepții, senzații, 
gânduri, pe care creierul vostru le pro-
cesează. Cu cât mai multă informație 
nouă avem, cu atât mai greu trece tim-
pul, subliniază Taylor. Așa se explică de 

ce timpul trece atât de greu pentru co-
piii mici și de ce pare să o ia la goană, 
pe măsură ce se scurg anii de școală, iar 
obligațiile de elev devin treptat o rutină. 
Pentru copiii din ciclul primar, lumea e 
fascinantă, plină de experiențe și desco-
periri zilnice noi, de senzații și percepții 
nemaiîntâlnite. Însă, pe măsură ce voi, 
elevii, creșteți, aveți din ce în ce mai 
puține experiențe noi, iar lumea care 
vă înconjoară devine tot mai familia-
ră. Pur și simplu, procesați mai puțină 
informație nemaiîntâlnită și astfel aveți 
senzația că timpul se scurge mai repede.

Ce-ar trebui să faceți voi, elevii, pen-
tru a schimba felul în care percepeți 
trecerea timpului? Mai întâi de toate, e 
necesar să vă diversificați preocupările 
extrașcolare, să citiți cât mai multe cărți 
de literatură artistică și reviste destinate 

vouă, să mergeți la teatru și la concerte, 
să vă înscrieți în cercuri științifice și an-
sambluri școlare de activitate artistică, să 
practicați cu regularitate anumite probe 
sportive… Astfel, acumulând cunoștințe 
mai puțin familiare, creierul vostru va fi 
nevoit să proceseze mai multă informație 
decât o face în mod normal.

Când mergeți, de exemplu, în excursie 
într-o țară străină, sunteți mult mai sen-
sibili, mai atenți la tot ce vă înconjoară. 
Totul e nou, deloc familiar, atenția e la 
cote maxime și informația care ajunge la 
voi e în cantitate mare. Atunci vă pare că 
și timpul s-a dilatat, și-a încetinit zborul. 
La fel se întâmplă dacă participați la un 
concurs raional sau republican, întreaga 
zi învățând lucruri noi, alături de elevi 
cu care nu vă întâlniți în fiecare zi, căci 
sunt sosiți din alte școli. Vă pare că a tre-
cut mai mult timp decât în realitate, cu 
siguranță mai mult decât dacă ați fi stat 
acasă, făcând lucruri ce țin de rutină. Și 
anume în asta constă tot secretul de a 
„dilata” timpul, spune expertul.  

E necesar, deci, să acordați întreaga 
atenție  experienței noi pe care o trăiți. 
Practic, înseamnă să savurați mai intens 
momentul, să-l „dilatați”, iar asta vă va 
schimba percepția asupra timpului. Și 
veți vedea că nu veți mai percepe timpul 
ca fiind dușmanul vostru cel grăbit. Veți 
putea chiar să simțiți că, într-o anumită 
măsură, puteți controla trecerea lui.

Dar voi ce credeți, dragii mei tineri ci-
titori? Scrieți-mi!

Ion ANTON
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Prin clipa tăcerii 
răzbate glasul timpului 
în tic-tac-ul ireversibil 
al orologiului 
şi mă dor clipele 
ce-şi plâng trecerea,
îmi frâng inima, 
le simt cum îmbătrânesc,
iar eu, odată cu ele, cresc.
Le aud tânguirea...
tic-tac... tic-tac... 
Plânsul lor, 
plânsul meu 
îşi picură lacrima
pe-a timpului cruce,
tăcerea clipei 
printre rânduri
se duce!

Lucia ȚINEA

Acord  liric

Clipa tăcerii

Amintiți-vă: când erați elevi  în 
clasele primare, vacanțele de 
vară vă păreau fără sfârșit și 

așteptarea între două Crăciunuri părea 
să dureze nu un an, ci mai mulți. Pe mă-
sură ce creșteți, însă, aveți, dimpotrivă, 
impresia că săptămânile, lunile și ano-
timpurile trec în viteză. De ce se întâm-
plă asta? Percepția timpului se schimbă 
pe parcursul anilor, iar, odată cu înain-
tarea în vârstă, timpul pare să curgă din 
ce în ce mai repede. Așa se face că, dacă 
vă simțiți  uneori presați sau depășiți de 
timp, este și din cauza acestei percepții 
deformate. 

Potrivit psihologului Steve Taylor, de 
la Leeds Beckett University din Marea 
Britanie, e foarte normal ca până și 
voi, adolescenții, să resimțiți lucruri-
le așa, pentru că experiența voastră în 
ceea ce privește timpul este una fle-
xibilă. Adică nu doar noi, maturii, ci și 
voi, adolescenții, percepeți timpul ca 
trecând mai repede, în unele situații, și 
mai încet, în altele. Printr-o mai bună 
înțelegere a proceselor psihologice din 
spatele diferitelor experiențe pe care le 
aveți, cu timpul, ați putea încetini un pic 
viteza cu care se întâmplă lucrurile sau 
să influențați măcar percepția voastră 

In memoriam: Poetul 
Anatol Ciocanu ar fi 
împlinit 80 de ani.

VERNISAJ: curajul artistic 
și inventiv al copiilorpag. 16
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EVENImENT

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
din municipiul Comrat va avea 

un nou bloc de studii 

Câte cuvinte are LIMBA ROMÂNĂ?

AcTuALITATE • răbOj  INfOrmATIv

O  nOuă

Construcția  blocului de studii 
va fi  posibilă grație sub-proiec-
tului „Lucrări de construcție a 
blocului de studii la Liceul Te-
oretic „Mihai Eminescu” din 
mun. Comrat, UTAG”, finanțat 
în cadrul Programului de asis-
tență tehnică și financiară acor-
dată de Guvernul României, 
conform Hotărârilor de Guvern 
nr. 436/2014 și nr. 487/2019. 
Costul lucrărilor civile constitu-
ie 20 051 381, 08 lei și include 
lucrările de construcție a unui 
bloc nou de studii. 

Menționăm că mijloace-
le financiare vor fi alocate IP 
FISM la etapa de rectificare a 
Legii bugetului de stat pentru 
anul 2020. În scopul de a nu 
tergiversa demararea lucrări-
lor de construcție, Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării 
urmează să transmită o scri-
soare de garanție privind asi-
gurarea acoperirii contribuției 
autorității publice locale în ca-
drul sub-proiectului „Lucrări 
de construcție a blocului de 

studii la Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” din mun. Comrat, 
UTAG”.

„Liceul Teoretic „Mihai Emi-
nescu” din municipiul Comrat 
este singurul cu predare în 
limba română din municipiu. 
Vom crea condiții optime pen-
tru desfășurarea procesului 
educațional prin valorificarea 
ajutorului nerambursabil acordat 
de România, astfel încât școala 
să devină spațioasă, modernă, 
atractivă pentru generația în 
creștere. Am decis că cele 5,6 mi-
lioane de lei, care urmau să fie 
achitate din bugetul autonomiei, 
vor fi acoperite din contul Proiec-
tului „Reforma Învățământului în 
Moldova”. Decizia a fost agrea-
tă și de partenerii noștri, Banca 
Mondială, care finanțează acest 
proiect”, a declarat Igor Șarov, 
ministrul Educației, Culturii și 
Cercetării.

În prezent, în cadrul Liceului 
Teoretic „Mihai Eminescu” din 
mun. Comrat își fac studiile 476 
de  elevi.

ORA DE GRAMATICĂ

De fapt, câte cuvinte sunt în orice limbă? Cum 
se pot număra? Noi avem DOOM (Dicționarul 
ortografic, ortoepic și morfologic al limbii româ-
ne), ca dicționar normativ, și din ultima sa ediție 
putem afla că sunt „peste 62000” de cuvinte în 
limba română. Imaginați-vă că fiecare limbă are 
un dicționar corespondent din care se poate afla 
numărul de cuvinte, dar ce intră la numărătoare?

Contabilizăm și:
• forma de singular și forma de plural?
• termenii tehnici?
• cuvintele din alte limbi folosite ca atare în 

domenii de nișă?
• termeni de argou?
• termeni din jargon?
• regionalisme?
• arhaisme?
• etc.
Adevărul este că nu se poate găsi un număr 

finit de cuvinte. Inclusiv formularea din DOOM 
este în termeni de „peste 62000 de cuvinte” și 

credem că nu le-ar fi fost greu să numere efectiv 
câți itemi sunt cuprinși între coperți. Dificultatea 
vine din procesul permanent de dezvoltare. Unele 
cuvinte încep să iasă din uz, altele devin perimate 
de-a dreptul, dar, în schimb, împrumutăm altele. 
Dezbaterile referitoare la apariția unor termeni 
noi sunt mereu intense și, în realitate, e firesc 
să acceptăm niște împrumuturi care se impun în 
uzul curent, dar, pe de altă parte, nu putem nici 
să înglobăm fără discernământ orice ne apare în 
cale. Dacă în limba română există  cuvântul re-
spectiv, la ce bun să utilizăm unul de împrumut?

DOOM încearcă să impună un standard al limbii 
literare și exclude multe arhaisme, regionalisme, 
variante și împrumuturi considerate încă nejusti-
ficate de academicieni. În schimb, DEX tinde să 
consemneze multe dintre „omisiunile” DOOM, 
deci probabil că ar cuprinde cu mult mai mult de 
62000 de cuvinte. Iată de ce savanții filologi con-
sideră că limba română ar conține în total 170000 
de cuvinte folosite activ în vorbire și circa 30000 
de cuvinte arhaice, care nu mai sunt utilizate sau 
se întâlnesc doar în izvoare medievale scrise.

Și, ca să nu credeți că doar noi avem o proble-
mă, aflați că și limba engleză (de unde noi tot 
împrumutăm) are probleme cu numărătoarea. A 
doua ediție a Oxford English Dictionary includea 
171476 de cuvinte „active” și 47156 de cuvinte 
care nu mai apar în vorbirea curentă, iar la aces-
tea s-ar mai putea adăuga în jur de 9500 de cu-
vinte derivate. Totuși, dacă s-ar include inflexiuni 
sau termeni tehnici ori regionali și o mulțime de 
alte categorii pe care OED nu le include, se esti-
mează că în limba engleză ar fi în jur de 750000 
de cuvinte. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a 
identificat mijloace financiare, în sumă totală de 
5,6 milioane de lei, pentru acoperirea contribuției 
autorităților locale privind construcția blocului 
nou de studii al  Liceului Teoretic „Mihai Emi-
nescu” din mun. Comrat. 

Jurnal de carantină

Prima, pentru mine personal, a fost modificarea întregu-
lui meu regim zilnic, care, practic, cum îmi place să mă ex-
prim, s-a dus pe apa sâmbetei. Nu mai eram aceeași per-
soană matinală, optimistă, dornică de a pleca la școală și 
de a-și petrece acolo o bună parte a zilei. Și nu cred că ar 
trebui să neg faptul că situația epidemiologică națională 
și mondială mă presa tot mai mult. La începutul caranti-
nei, nici nu se discuta tema procesului educațional on-line, 
întrucât eram convinși că, în scurt timp, vom reveni pe 
băncile școlii. Astfel, dintr-o persoană căreia 24 de ore 
pe zi nu-i erau destule pentru tot ce are de realizat, am 
devenit o persoană-pisică, un tergiversator adevărat, pe 
care, în afară de somn, mâncare și cărți sau filme, nu o 
interesa absolut nimic. Și, probabil, nu sunt eu unica.

Mă bucur, însă, că, după două săptămâni de „odihnă-le-
neveală”, am avut puterea de a mă impune să-mi organizez 
programul, unul similar celui pe care-l aveam înaintea ca-
rantinei, dar, evident, cu modificări esențiale. Astfel, în 
rutina mea zilnică „a aterizat” sportul – o activitate mai 
puțin iubită de mine până acum. Nu m-am gândit nicicând 
că voi adora exercițiile fizice și că ele mă vor menține în 
armonie cu propriul meu organism. Din acest motiv, vă re-
comand și chiar vă rog să-i oferiți o șansă sportului și să-i 
găsiți loc în rutina zilnică și poate chiar și în inimă.

N-aș spune că a fost ușoară izolarea mea între patru 
pereți. Sunt printre nenorocoșii care trăiesc la bloc și, 
implicit, nu prea am avut parte de vitamina D, oferită de 
soare, sau de micile plimbări în jurul casei. Totuși, am 
găsit diverse ieșiri din situație. Destul de des am stat, 
pur și simplu, la geam, urmărind  oamenii grăbiți, echipați, 
care își mai permit o scurtă escapadă până la magazin. 
În asemenea momente, regretam atât de mult că nu tră-
iesc la sat… O provocare a fost să-mi evaluez modul de 
alimentație și să-mi încerc calitățile de culinar. M-am do-
cumentat suficient la tema alimentației și pregătirii unor 
bucate sănătoase, bogate în vitamine, lucru esențial în 
această perioadă. Vă sfătuiesc pe toți să revizuiți tot ce 
consumați și organismul vă va spune un sincer „mulțumesc”.

Livia CATAN, elevă în clasa a X-a 
la Liceul Teoretic „Petre   Ștefănucă”

or. Ialoveni

Dorința fiecăruia, de pe când eram doar niște copii plini 
de speranță și inocență, de a avea o vacanță de jumătate 
de an s-a împlinit, într-un fel. Doar că nu știu dacă o mai 
putem numi vacanță. De data aceasta ea a venit la pachet 
cu izolarea strictă, numită carantină. S-a abătut brusc 
peste noi o perioadă tensionantă psihologic, de rând cu 
nenumăratele provocări din aceste două luni. 

Sunt diriginta clasei a VI-a, 
care numără 15 persoane – ar-
tişti plastici în devenire, nişte 
firi emotive, precum suntem, 
de fapt,  şi noi, profesorii lor. 
Astfel că nicidecum nu rămâ-
nem indiferenți la situația de 
criză ce s-a aşternut pe în-
treg globul.  Până şi orele în 
şcoli sunt organizate azi de la 
distanță. 

Elevii de la liceul nostru au 
completat un chestionar des-
pre avantajele şi dezavantajele 
studiilor şcolare on-line după 
metoda propusă de Ministe-
rul Educației, Culturii şi Cer-
cetării în colaborare cu grupul 
de lucru al instituției noastre. 
Ulterior, am desfăşurat şi o 
discuție între elevii din clasa 
mea, care au afirmat cu since-
ritate că, deşi e cam complicat 
pentru ei, sunt dornici de a 
accepta tot ce-i nou în timpul 
ce ne vine cu alte reguli. Pro-
pun cititorilor revistei câteva 
crâmpeie din opiniile lor:

 – Ce dificultăţi de învăţare 
aţi avut în aceste săptămâni 
de pandemie? 

Domnica ŞOLDAN:
 – Pentru mine, renunțarea 

la libertatea de a merge la 
şcoală, de a mă simți o ado-
lescentă în tot plinul cuvân-
tului, fiind nevoită să mă aflu 
în fața calculatorului mai mult 
de patru-cinci ore pe zi, n-a 
fost simplă deloc. Ba chiar  

obositoare şi nocivă. De ace-
ea, practicam pauze mici în-
tre ore. Luam o gură de aer 
sau îmi odihneam ochii, mai 
făcând, între altele, şi câteva 
exerciții de gimnastică ele-
mentare, dar reconfortante 
şi, vă închipuiți? – a mers de 
minune. Sunt convinsă: totul 
va fi bine! 

care era mai să mă îndepărte-
ze de şevalet. Orele de şcoală 
le-am pregătit comunicând 
cu profesorii la telefon şi pe 
internet, altfel decât o făceam 
până la carantină. În cele din 
urmă, m-am ales, totuşi, cu 
rezultate satisfăcătoare. În ca-
zul nostru, al viitorilor artişti 
plastici, voința, caracterul şi 
îndeplinirea sarcinilor ce ți le 
pui face minuni.

– Care este avantajul lecţi-
ilor făcute la distanţă?

Elevii şi pedagogii de la Liceul Academic de Arte Plasti-
ce „Igor Vieru” (director dna Natalia Stâncă) întotdeauna 
au împărtăşit cu săptămânalul „Florile Dalbe” tot ce ne-a 
apropiat întru grija pentru tinerele talente care merită a fi 
susţinute și promovate în presa naţională. 

Iată, însă, că ne aflăm într-o realitate de care nimeni n-a 
bănuit că ar putea exista vreodată – cea a pandemiei de 
COVID-19. Toate s-au schimbat brusc în viaţa noastră. 

EU şi AUTOIZOLAREA

Carolina TAFII:
 – De obicei, sunt captivată 

de creație şi de alte posibi-
lități de exprimare pe care 
mi le oferă adolescența. CO-
VID-19 a venit asupra mea 
pe neaşteptate, ca un fulger. 
Acest virus mi-a provocat un 
stres enorm, de nedescris, 

Darius BURLAC:
 – Care? E unul excelent. Ni-

mic mai simplu. Poți învăța 
atunci când doreşti, de sine 
stătător. Ritmul tău interior ră-
mâne intact, poți repeta, dar şi 
fixa informația de care ai nevo-
ie. Vrei nu vrei, îți dezvolți au-
todisciplina, atât de necesară 
unui elev,  şi răspunzi doar când 
eşti întrebat. Totodată, stând 
acasă, e mai mult ca sigur că 
te-ai protejat de „ghearele” no-
ului virus. Te vezi pe tine însuți 
şi pe cei apropiați absolut din 

SONDAJ: LICEENII şi                         STUDIILE ON-LINE
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Visând  la  VIITOR
Semenii tăi

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.

• Iubirea este al doilea surâs al tragediei noas-
tre. Sau poate că totuși întâiul.

MAxIME şI AfORISME 
de Lucian BLAGA

și literaturii române o consideră absolut necesa-
ră unui om cult, mai ales, dacă acesta are planuri 
mari de viitor. Teodor visează  la o carieră de diplo-
mat și începe să o construiască de pe acum, stu-
diind istoria, limbile străine (engleza și germana). 

Proiectele sale privind viitorul Republicii 
Moldova  în Uniunea Europeană au fost expu-
se de el în „O scrisoare scrisă de mine în anul 
2020”, lucrare pe care Teodor a prezentat-o la 
un concurs internațional desfășurat în Japo-
nia, urmând  să  se dueleze cu 30000 de copii 
și adolescenți din întreaga lume. În așteptarea 
deciziei juriului, el și-a demonstrat talentul de  
traducător la un concurs literar organizat de Bi-
blioteca „B. P. Hasdeu”, iar alt concurs, „Lecturi-
ada – 2020”, i-a adus premiul întâi.

Regimul impus în perioada pandemiei nu l-a 
împiedicat pe Teodor să persevereze.  Acum 
continuă antrenamentele la handbal, joacă  șah 
cu tatăl lui, se ocupă de surioara mai mică și nu 
uită de câinele său, care îi este nu numai un bun 
prieten, ci și… obiect de cercetare. 

Părinții încurajează tendința  fiului lor de a cu-
noaște cât mai multe, completându-i sistematic 
biblioteca cu cărți de literatură artistică, ficțiune 
științifică, enciclopedii, îi țin pumnii la concur-
suri și depun toate eforturile, pentru ca visele 
lui nobile să se împlinească. Teodor este fericit 
să-i aibă alături, să le simtă umărul în momen-
tele  mai complicate pentru el.

Ultimul concurs la care Teodor a ținut mult 
să participe poartă un generic neobișnuit de 
frumos: „Dascălul, prietenul meu”. Pe această 
cale băiatul le mulțumește  din toată inima pro-
fesorilor săi de la Gimnaziul „N. Costin”  pentru 
munca lor plină de dăruire, depusă, în special, 
în perioada de carantină, când elevii au avut ne-
voie mai mult ca oricând de grija și atenția lor. 

Lica mOvILă

Ora de franceză

L' eau
je suis une onde d'eau –
Goutte à goutte, je crée la mer.
chaque être engloutit de l'eau.
j'embrasse l'aquarelle,
Qui donne vie à un magnifique l'arc-en-ciel.
j'embrasse l'homme
Et je lui donne des ailes.
j'embrasse la terre,
je la fais flotter en un être pur.
je suis une chose propre et pure,
je suis la vie d'une terre entière.
On m'a acheté des produits chimiques
Et on m'a vendu pour un argent sale.
Ça me fait mal. Ils me font si mal!
j'ai disparu des oasis,
je suis devenue sombre et toxique.
mes réserves ont fondu et je vais bientôt disparaître,
je vais monter au ciel avec des ailes d'ange ;
vous sentirez tragiquement le manque de mon fluide existence.
je vais geler. je vais me transformer en flocons 

innocents de neige,
je vais me perdre et je ne serai plus.

Cristina ENI, elevă în clasa a IX-a 
la Gimnaziul Fântânița

r-nul Drochia

„Je suis une onde d'eau”
Pandemia ne-a dat peste cap toate 

intențiile, proiectele şi activitățile dedicate 
Zilei Francofoniei din această primăvară 
şi decadei consacrate minunatului eve-
niment, care e marcat de fiece dată şi în 
cadrul gimnaziului nostru. 

În condițiile instruirii la distanță, 
organizând activități posibile în situația 
în care ne aflăm, le-am propus elevilor 
vizite virtuale prin Paris şi prin diverse 
locuri turistice ale Franței. Elevii au 
audiat cu drag mai multe cântece pentru 
copii, dar şi şlagăre ale marilor interpreți: Charles Aznavour, 
Joe Dassin, Salvatore Adamo, Lara Fabian.

În contextul aceloraşi Zile, a fost desfăşurat şi un concurs de 
creație cu tema „L'eau” („Apa”), la care au participat elevii din 
clasele a VII-a – a IX-a. Câştigătoare pe drept a devenit Cristina 
ENI, elevă în clasa a IX-a.

Dragi admiratori ai revistei! Vă propunem să citiți inspirata 
poezie despre importanța apei pe pământ, gustând atât din 
profunzimea mesajului din versurile: „Je suis une chose propre 
et pure” sau „Je suis la vie d'une terre entière” etc., dar şi din 
însăşi fraza scrisă în limba franceză cu mult har de tânăra 
autoare, al cărei elan creator îl susținem din toată inima.

Emilia SURLARU, profesoară de limba franceză 
la Gimnaziul Fântâniţa 

r-nul Drochia

LECţiE  a  viEţii
alt unghi, iar natura de după 
geam te farmecă îndeosebi cu 
frumusețea sa. În ce mă pri-
veşte (dacă mai glumim puțin), 
stând acasă, n-am pierdut timp 
ca să mă deplasez, dimineața, 
la ore şi am economisit din ba-
nii părinților destinați pentru 
achitarea transportului public. 
În cele din urmă, rămânând de 
unul singur în fața calculatoru-
lui, în sfârşit, m-am concentrat 
la modul serios asupra materi-
alului de studiu. 

Alexandra ŢÎMBALARI:
 – Consider că instruirea la 

domiciliu, grație platformei 
on-line, în perioada pandemi-
ei e la fel de binevenită ca şi 
cea de care am beneficiat până 
acum, mergând în fiece zi la 
şcoală. Încă mai suntem copii 
şi, la drept vorbind, pe mine şi 
pe colegii mei ne-a înaripat ne-
spus anume faptul că toți pro-
fesorii noştri au fost receptivi 
la starea noastră psihologică 
deloc simplă. Mai mult ca atât: 
ne-au ghidat ca nişte părinți în 
toate acțiunile noastre, fie le-
gate de însuşirea materiei, fie 
de organizarea timpului liber, 
fie de lecțiile de creație. Ne-au 
inspirat optimism şi credință 
într-un viitor mai bun.

Antonela DIACONU:
 – Evident, timpul care ni 

s-a dat pentru a învăța  de 
la distanță trebuia folosit la 
maximum, pentru a acumula, 
indiferent de situație, cunoş-
tințele necesare, ceea ce am şi 
făcut cu toții. Pedagogii noştri 
au predat on-line (laudă lor!), 
ca nişte profesionişti adevărați, 
materia obligatorie conform di-
verselor metode digitale, astfel 
că, datorită străduinței lor, au 
ajuns la inima şi înțelegerea fi-
ecăruia dintre noi în parte.  

– Ce programe de comuni-
care on-line aţi preferat să 
utilizaţi la ore?

Emilia BOTEZATU:
 - Fără doar şi poate, am 

încercat să folosim mai toa-
te  programele electronice de 
comunicare  cunoscute în me-
diul liceal: Viber, Skype, Mes-
senger, e-mail etc., dar am ac-
cesat pe parcurs şi platforme 

educaționale, precum: Zoom 
şi Classroom. Deci, în proce-
sul învățării, toate acestea 
ne-au fost de un real  folos. În 
special, au contat mai mult re-
zultatele pe care ni le-am do-
rit cu toții, adică să obținem în 
continuare cunoştințe solide 
la toate disciplinele.

– Consideraţi necesară inte-
racţiunea on-line cu profeso-
rii?

Simona ROMANCIUC:
 - Evident. De ce nu? Mai 

ales că această interacțiune  e 
una absolut necesară. Une-
ori, legătura cu profesorii era 
bruiată parțial, atunci când nu 
ne funcționa bine calculato-
rul, microfoanele sau căştile. 
Deşi foarte multe informații le 
avem stocate atât în manualele 
şcolare, cât şi pe internet, fără 
interacțiunea elevului cu pro-
fesorul, indiferent în ce mod – 
direct sau on-line, procesul de 
studiu liceal ar fi dificil şi inefi-
cient. 

Consemnare: 
Stela VIŞNEVSCHI,  
profesor de limba 

şi literatura română,
L. A. A. P. ,,Igor Vieru“,

 grad didactic I
mun. Chişinău

Cu toate că are abia doisprezece ani, Teodor 
ZAPOROJAN, proaspăt absolvent al clasei a 

cincea, este apreciat în mediul școlar. Colegii lui de 
la Gimnaziul „N. Costin” din capitală s-au convins de-
mult că  nu-l mai pot surprinde cu întrebări la care 
acesta să nu știe răspunsul. Cunoștințele profunde 
în diverse domenii, spiritul de disciplină și atitudinea 
matură, plină de responsabilitate, față de carte a ele-
vului  îi impresionează pe profesori. Teodor învață nu 
pentru a  lua note mari sau a plăcea celor din jur. 
Istoria și geografia sunt obiectele sale preferate, că-
rora le dedică mai mult timp, dar este interesat și de 
matematică, de științe. În clasele primare nu a ratat 
niciun concurs la disciplinele școlare. Participând la 
Kangurou, Comper, a acumulat întotdeauna puncta-
jul maxim, situându-se în frunte. Cunoașterea limbii 

SONDAJ: LICEENII şi                         STUDIILE ON-LINE
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IZOLAŢI,  DAR  NEÎNFRÂNŢI

– Îți place natura?
– Foarte mult. Când e fru-

mos afară, privesc televizorul  
doar în grădină. 

*  *  *
– Tăticule, cu ajutorul tele-

scopului se poate vedea totul 
pe cer?

– Sigur că da.
– Atunci, te rog să-mi cauți  

și mie balonul pe care l-am 
scăpat acum o oră.

*  *  *
– Ia să-mi spui, Dorine, car-

nea de balenă poate fi mânca-
tă? întreabă învățătorul. 

– Desigur, domnule învățător. 
– Și cu oasele ce facem?
– Le lăsăm pe marginea far-

furiei.
*  *  *

– Vrei să mâncăm câte o 
prăjitură? îl întreabă Săndel 
pe prietenul său. 

– Cu plăcere!
– Atunci sun-o pe bunica ta 

și spune-i că venim la masă. 

Glume

Coordonator de pagină: Lica mOvILă

Nr. 14 (2106)

care dintre fiarele de călcat sunt conectate la priză? Gă-
sește-le și trimite răspunsul la redacție. participă la con-
cursul celor isteți.

Le mulţumim mult pentru colaborare ele-
vilor Daniel VERENJAC, Adelina LECA, precum şi 
autorilor colajului de desene din clasa a IV-a „A”.

Cu drag şi admiraţie, 
 INELUŞ

E  neapărat  să
 Fii  PunCTuaL?

EşTI ISTEŢ?

ABC-ul  bunelor maniere

Doar câteva zile ne despart de sfârşitul  anului şcolar. În prag de vacanţă, 
prietenii fideli ai săptămânalului „Florile Dalbe”, absolvenţii clasei a IV-a „A” 
de la Gimnaziul „Nicolae H. Costin” din mun. Chișinău ne-au trimis mesajele 
lor (relatări, meditaţii, poezii, desene, aplicaţii, fotografii), în care ne-au povestit 
despre viaţa lor trăită – cu multă răbdare şi voinţă! – în condiţiile pandemiei. 
Cum au înfruntat învârtecuşii pericolul provocat de virusul răutăcios, aflaţi ci-
tind această pagină. 

La revedere, ŞCOALĂ!
Suntem la sfârşit de an şcolar, absolvim ciclul pri-

mar. Îmi pare foarte rău că nu am putut să ne petre-
cem aceste zile, la care am visat adeseori, între pe-
reții şcolii. Apoi, să ne adunăm cu toții la careul so-
lemn, să ascultăm ultimul sunet al clopoțelului şi să-i 
mulțumim primei noastre învățătoare pentru lecțiile 
ei, interesante şi pline de viață, pentru dragostea ofe-
rită nouă în aceşti ani. O vom face, bineînțeles, deşi, 
altfel… Oricum, nu disperăm. Vine vara, vine vacanța 
mare, iar, odată cu ea, speranța că TOTUL VA FI MI-
NUNAT! Ne revedem la şcoală, pe 1 septembrie!

Damian  DOGARU 

E simplu: fii punctual! Această 
calitate este foarte importantă 
atât pentru tine, dragă învârte-
cuș (te-ai convins de asta nu o 
singură  dată), cât și pentru cei 
din jur. Să fii punctual înseamnă 
să dai dovadă de bună creștere 
și respect față de ceilalți.

Cel mai des întârzii la școală. 
Chiar dacă mama sau bunica au 
grijă să te trezească și să-ți pre-
gătească cele necesare. Încearcă 
să fii independent (ai tot drep-
tul!). Pune-ți deșteptătorul să 
sune mai devreme și nu aștepta 
să fii servit. În timp ce te îmbraci 
și iei dejunul, aruncă, din când în 
când, câte o privire la ceas – ast-
fel te vei obișnui să-ți distribui 
timpul și chiar vei reuși să-ți cre-
ezi o rezervă de 10-15 minute, 
pentru situații neprevăzute.

În stradă, respectă regulile de 
circulație, nu-ți pune viața în 
pericol pentru ca să câștigi  se-
cundele „salvatoare”. În drum 
spre școală, nu pierde timpul 
prețios, stând la taclale cu ami-
cii de joacă. 

Dacă, totuși, ai întârziat, pro-
cedează așa cum o cere învăță-
torul: așteaptă  recreația, sau, 

dacă acest lucru e permis, bate 
la ușă și intră în clasă fără zgo-
mot. Cere-ți scuze și explică pe 
scurt cauza întârzierii, ci nu in-
venta povești incredibile.

Străduiește-te să fii punctu-
al când mergi la o serbare, la 
teatru, la concerte, la o lansa-
re de carte, la medic: știi prea 
bine câtă supărare și cât deranj 
provoacă cei întârziați. Îți poți 
permite o mică întârziere (de 
10-15 minute) doar atunci când 
te duci în ospeție. Însă nu e po-
liticos să vii în vizită înainte de 
ora stabilită, căci ai putea să iei 
gazda pe nepregătite.

NU M-AM DAT BĂTUTĂ!
Începutul primăverii a fost altfel decât mi l-am dorit. A tre-

buit să stau în casă, respectând, împreună cu familia, decizia 
autorităților împotriva răspândirii COVID-ului. În patru săptă-
mâni de izolare, m-am plictisit  grozav, cu toate că ziua mea era 
plină de activități. Gimnastica de dimineață, lecțiile la distanță, 
urmate de cele de solfegiu şi blockflote (flaut de lemn), lecturi-
le zilnice – parcă nu-mi lipsea nimic. Şi totuşi… dorința să merg 
la şcoală, să-mi văd colegii, să strâng mâna caldă a doamnei în-
vățătoare Ana POPOV mă urmărea întruna. Balconul devenise 
şcoală, teren de joacă, locul care îmi făcea legătură cu natura 
din jurul meu. Admiram cerul, copacii, păsările şi mă bucuram 
de lătratul câinilor din curțile vecine. Tot el, balconul, devenise 
mica mea terasă, unde îmi savuram desertul.     

Dar, într-o dimineață, n-am mai rezistat. Mi-am umplut 
ghiozdanul cu manuale şi rechizite (fireşte, nu mi-am uitat te-
lefonul, fără de care nu aş fi putut învăța la distanță). Şi... după 
trei ore de mers cu maşina, am ajuns la bunicii din sudul Mol-
dovei. Acolo, ce să văd?! Cireşii, vişinii, perii, căpşunili, totul era 
înflorit! Mirosul florilor de liliac m-a înveselit de-a binelea! 

În fiecare zi, îmi ajutam bunicii (şi o fac în continuare) la tre-
burile casnice: pregătirea bucatelor, curățenia în curte, plan-
tarea legumelor. Mă jucam cu motanul şi cățeii, iar cocoşul, 
cântărețul, nu uita să mă trezească de dimineață la ore. Acolo, 
în sat, îmi făceam temele cu cea mai mare plăcere. Ador arta! 
Şi acum pictez zilnic prin aplicarea diferitelor tehnici, doar 
eu şi culorile. Nu uit de bicicleta mea, care mă aşteaptă să o 
scot la plimbare, doar noi două, pe un drum bătătorit de țară. 
În această perioadă, virusul nesuferit m-a împiedicat să joc 
leapşa cu prietenii, nu şi să comunic zilnic cu ei prin interme-
diul rețelelor mobile.

Evelina ANDONE

„Experienţa ne-a reuşit!”, se bucură Sabina IOrdAN 
împreună cu surioara mai mică. 

„A înflorit livada bunicii”.  desen de 
maxim ScurupjI

În carantină
A apărut un virus nou,
care se crede mare erou.
Ne-a izolat pe fiecare –
medicina e-n picioare!
A venit ca o săgeată, 
Şcoala dragă ne-a blocat-o.
dar noi învățăm de-acasă
Şi de virus nu ne pasă.
În carantină studiez, 
din ogradă nu mai ies.
fac lecții (îmi pare mult),
părinții cu drag i-ajut.
Am și puii de hrănit,
Şi pisica de-ngrijit. 
ce plantez azi în pământ,
La iarnă o să mănânc.
Acasă stând, ne și distrăm:
prin ogradă alergăm, 
jocuri noi mai inventăm.

 Dumitraș VÂRLAN 

Debut la „I.-Î.”

priviţi ce mari au crescut 
puişorii lui dumitraş vÂrLAN! 

Uneori, se întâmplă să n-ai noroc. Troleibuzul şi-a 
închis uşile exact sub nasul tău. Colegii s-au săturat 
să te aştepte şi au plecat în excursie fără tine. Ai 
întârziat la spectacol şi rămâi doar cu partea a doua 
a poveştii. Te-ai întrebat vreodată de ce ghinionul te 
paşte anume pe tine? Şi ce-ar trebui să faci pentru a 
scăpa de acest nenoroc?

Punctualitatea este politețea regilor, spune o zicală engleză. 
Cum explici sensul acestor cuvinte? Povestește-ne un caz din 
viața ta, în care punctualitatea (sau lipsa acesteia) a jucat rolul 
decisiv. 

INELuŞ 
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CONCURSUL „MUZEUL NOSTRU” 
CONTINUĂ

Aveți un muzeu școlar sau un muzeu al satului organizat în 
incinta gimnaziului, liceului sau căminului cultural?  Scrieți-ne 
și participați la concursul nostru. Sunt acceptate nu doar eseuri 
și articole, ci și  interviuri cu responsabilii de muzeu, reportaje 
și fotografii cu vizitatori și exponate, biografii ale consătenilor 
despre care se fac referiri în muzeu, descrierea unor obiecte-ex-
ponate care au o istorie deosebită și interesantă. 

Totalurile  vor fi efectuate la sfârșitul anului școlar, adică în 
luna iunie 2020.  Învingătorii vor beneficia de Diplome de la-
ureat și premii bănești. b – 500 lei; locul II – 400 lei; locul III 
– 300 lei; pentru mențiuni – premii a câte 200 lei.  Așteptăm 
cât mai curând lucrările voastre. Succes!           

PARTICIPĂ  şI  TU! 

EDIFICIU CULTURAL DE MARE VALOARE

TrEcuTuL  LA  prEzENT

Nr. 5 (325)

mOmENT  LIRIC

Ion  ANTON

ÎnăLţaREa
Ce jos sunt eu şi cât de – nalt e cerul,
Când stele-n dans plutesc în largul lui,
Când luna-şi spală părul său gălbui
În rouă caldă şi-nfloreşte mărul.

E cerul meu sau poate-al nu ştiu cui,
Dar nu-ndrăznesc să aflu adevărul,
Căci jos sunt eu şi straşnic  nalt e cerul,
Când stele-n dans plutesc în largul lui.

Dar iată: luna nu-şi mai leagă părul,
Nici stelele nu se mai văd dansând,
Că-au dispărut sub nori încet, pe rând
Şi scurt le-a fost de nepătruns misterul…
Ce-nalt sunt eu şi cât de jos e cerul!

ZyRAXES
REGII  DACILOR  STRĂBUNI

Zyraxes (în greacă, Ζιραξες) este unul dintre puținii 
conducători ai geților, despre care avem informații ajunse 
până la noi, dar şi acestea sunt puține. A fost rege al geților 
în secolul I-i î.Hr., stăpânind Nordul şi Nord-Vestul Dobro-
gei şi a fost amintit de către Dio Cassius în legătură cu cam-
paniile lui Marcus Licinius Crassus la Dunărea de Jos.

Guvernatorul Moesiei, Antonius Hybrida, a fost înfrânt 
sub zidurile Histriei în anul 61 î.Hr. Geții lui Zyraxes şi bas-
tarnii din Sciția au fost aliați cu histrienii, dar se pare că 
principalii biruitori în acest conflict au fost geții, deoarece 
ei au păstrat trofeele şi le-au dus cu ei la Genucla, puternica 
cetate a lui Zyraxes.

Trofeele au fost recuperate de către Marcus Licinius Cras-
sus, când a atacat, în anul 28 î.Hr, cetatea Genucla, situată 
undeva pe Dunăre. Zyraxes a ştiut bine că nu poate rezista 
singur şi s-a retras peste Dunăre, la bastarni (şciți), cu care 
avea legături de alianță, luându-şi tezaurul cu el. Cetatea a 
căzut, în absența sa, în urma unui scurt, dar greu asediu.

Sursa: WIKIPEDIA

Coordonator de pagină: Ion ANTON

DiCţiOnaR de istorie
(Continuare din F. D., nr. 15-16 din 30 aprilie 2020)

A
arhistrateg – comandantul suprem al armatei 

în Grecia antică.
arhivă – totalitatea actelor și documentelor 

care se referă la istoria unui popor, oraș, instituție, 
familie.

arhivistică – disciplină istorică ce se ocupă cu 
studierea și conservarea documentelor (sinonim: 
arheografie).

arhivoeconomie – ramură a arhivisticii care 
cercetează și stabilește condițiile optime de de-
pozitare și de conservare a documentelor.

arhivologie – ramură a arhivisticii care se ocu-
pă cu studiul istoriei arhivelor și al fondurilor ar-
hivistice.

arhivotehnie – ramură a arhivisticii care se 
ocupă cu problemele științifice, juridice și prac-

tice ale selecționării, organizării și valorificării do-
cumentelor.

arhon – titlu de politețe acordat boierilor din 
Țările Române în epoca fanariotă.

arhondaric – parte a unei mănăstiri destinată 
găzduirii oaspeților.

Arhondologie – istorie a nobilimii – registru, re-
pertoriu al familiilor nobile dintr-o țară.

Armata Roșie – armata creată în fostul Imperiu 
Rus de către noua putere a bolșevicilor, în urma 
Revoluției din Octombrie, cu scopul combate-
rii Armatei Albe. În 1946, Armata Roșie a primit 
numele de Armata Sovietică, pe care l-a păstrat 
până la destrămarea Uniunii Sovietice, în decem-
brie 1991.

(Va urma)

mUZEUL  NOSTRU

Muzeul Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Can-
du” din Văsieni este unicul de acest fel din raionul Ialo-
veni și are o istorie de câteva decenii. Crearea acestui 
edificiu cultural a fost începută în anul 1979, iar lansa-
rea și deschiderea oficială a avut loc în 1982, sub con-
ducerea domnului Anatol Candu, inițiatorul și primul 
director al muzeului.  

La început, muzeul s-a aflat în incinta bisericii închise, 
care a fost reparată și adaptată necesităților muzeale. 
Iar din luna iunie, 2017,  muzeul a trecut într-un edificiu 
reconstruit și reparat pe bani europeni, în cadrul pro-
iectului regional „Traseul turistic în 9 localități, crearea 
oportunităților de investire în turism”. Astfel,  Fondul 
Național de Dezvoltare Regională a oferit pentru lucră-
rile de reparare și reconstrucție a muzeului circa 600 de 
mii de lei. Din acești bani au fost executate lucrări de 
reabilitare a clădirii ce are o istorie de peste 150 de ani. 

Localnicii sunt încântați de schimbarea la față a muzeu-
lui satului și mulțumesc autorităților pentru aportul lor 
la susținerea culturii și tradițiilor strămoșești. 

Muzeul din satul Văsieni îl face pe orice vizitator să 
călătorească în vremurile epocilor trecute, prin posesia 
unei mulțimi variate de obiecte culturale locale, expo-
nate ce cuprind o istorie pe un segment de câteva mii 
de ani, din cele mai vechi timpuri și până în prezent. 
Impresionează mult modul și maniera domnului Sergiu 
Candu, actualul director al muzeului, de a relata capti-
vant și profund despre fiecare compartiment muzeal, 
despre fiecare exponat. Vizitați muzeul și îmbogățiți-vă 
orizontul! Merită! Sper să vă convingă și fotografiile pe 
care le anexez.

raisa mALAI, elevă 
la Liceul Teoretic „dimitrie cantemir” 

s. Văsieni, r-nul Ialoveni 
 vas de ceramică din 

epoca dacilor
Teasc-presă  

 Sala cu unelte rudimentare  fiare de călcat încălzite cu jăratec colecție de mașini de dactilografiat (în prim plan)
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viOLEnţa nu aRE sCuzE

drepturile  mele, 
ce  să  fac  cu  ele?
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Ca și multe alte persoane, pe parcursul vieții am simțit pe pielea mea diferite forme 
de violență. Din acest motiv am hotărât să particip la campania on-line de informare  
#RedMyLips. Scopul acesteia este de a sensibiliza opinia publică cu privire la hărțuirea 
sexuală, care se manifestă prin atingeri sau mângâieri nedorite, fluierat, comentarii cu 
caracter sexual.

Până  la  ce  vârstă  copiii  pot  fi 
internați la spital împreună cu părinții?

Cu părere de rău, noul virus COVID-19 s-a strecurat și printre copii. În acest context, 
au apărut mai multe informații potrivit cărora în unele spitale din țară copiii ar fi fost 
obligați să fie internați fără unul dintre părinți. Este corect să se procedeze în acest mod?

Mulțumesc pentru lecțiile online

Dreptul prioritar al copilului

motive vitale, fie că este în stare 
gravă sau are o dizabilitate. 

Este important ca părinții sau 
reprezentanții legali ai copilului  
să fie informați și să li se solici-
te acordul asupra intervențiilor 
medicale, tratamentelor, anali-
zelor, testelor. La fel, trebuie să 
fie informați și copiii, în funcție 
de vârsta pe care o au. Există, 
însă, și excepții. Părinții nu pot 
refuza tratamentul sau orice 
altă intervenție medicală în 
mod nejustificat, în special când 

se pune în pericol viața copilu-
lui. În asemenea situații părinții 
sunt înlăturați de la luarea deci-
ziei și se acționează în interesul 
superior al copilului. Părintele/
reprezentantul legal poate fi tras 
la răspundere contravențională 
și penală, în funcție de gravita-
tea acțiunii sale. 

De asemenea, în prezent, în 
starea de epidemie, sunt trași 
la răspundere și părinții care  
refuză să le facă celor mici tes-
tul la virusul COVID-19. 

Ziua Europei, deși ne aflam în carantină, a fost con-
semnată după merit  de elevii din Gimnaziile Pelivan și 
Brăviceni, raionul Orhei.

Protecţia faţă de abuzuri şi neglijare

De-a lungul timpului, fiecare dintre noi, 
conştient sau nu, a alimentat diverse mituri 
despre persoanele-victime ale hărțuirii se-
xuale. De cele mai multe ori, în cazurile de 
violență se spune că victima a provocat agre-
sorul prin culoarea rujului sau aparențele fizi-
ce, hainele pe care le purta. Astfel, am decis ca, 
în luna aprilie, să port buze roşii în semn de 
solidaritate şi susținere a victimelor violului. 
Faptul că o fată  îşi rujează buzele, arată sau se 
îmbracă într-un mod oarecare nu este o scuză 
pentru un act de hărțuire sexuală. 

fotografia cu care am participat la cam-
pania #redmyLips

Răspunsul la această între-
bare îl aflăm de la Avocatul Po-
porului pentru drepturile copi-
lului (Ombudsmanul copilului) 
doamna Maia Bănărescu:

– Până la vârsta de 10 ani, 
părinții sunt în drept să solicite 
internarea împreună cu copilul. 
Norma legală care indica vârsta 
de 3 ani nu mai este în vigoare. 
Sigur că depinde și de copil. În 
cazul în care acesta este de sine 
stătător și se descurcă singur 
sau, din anumite motive, nu 
dorește să fie însoțit de cineva 
dintre adulți, părinții pot bene-
ficia de concediul medical fără 
a fi internați. 

Orice situație necesită o abor-
dare individuală. De exemplu, 
sunt cazuri când nu este necesa-
ră prezența adultului 24/24 de 
ore sau pe timp de noapte. Ori 
când  spitalul nu are condițiile 
necesare sau este supra-aglo-
merat din cauza unor epidemii 
etc. Dar, pe de altă parte, părinții 
sunt în drept să-și însoțească 
copiii, în perioada de internare 
la spital, chiar și până la vârsta 
de 18 ani. Aceasta se întâmplă 
atunci când copilul nu poate să 
se îngrijească singur din diferite 

Primăvara aceasta, noi, elevii, ne-am confruntat cu o situaţie difici-
lă: pandemia ne-a obligat să stăm acasă. Cu toate că n-am putut merge 
la şcoală, statul a luat măsurile necesare ca să ne fie asigurat dreptul la 
educaţie. Au fost desfăşurate ore video la toate disciplinele, pe site-uri, 
ca: history.md; examen.md; trm.md; studii.md ş. a. Astfel, lecţiile on-
line s-au dovedit a fi productive. Deşi am avut destul de multe teme, ni 
s-a respectat şi dreptul la timp liber. În ce mă priveşte, mi-am păstrat 
calmul, ba chiar m-am simţit destul de relaxată, având la dispoziţie 
suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor. 

Este adevărat că a existat şi un „dead line”, dar profesorii au avut 
multă răbdare cu noi. Le sunt recunoscătoare pentru că ne-au ajutat 
să finalizăm cu bine treapta gimnazială. S-au mobilizat şi colegii, au 
dispărut certurile de odinioară, ne-am ajutat reciproc mai des. Deoa-
rece îmi place să studiez, nu am avut nicio dificultate la însuşirea ma-
terialului. Apropo, această perioadă de timp mi-a oferit  ocazia să mă 
gândesc la toate: cât de importantă este şcoala, cât de mult înseamnă 
să ai profesori buni şi prieteni devotaţi. 

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

Eu m-am documentat din diverse surse, 
această temă fiindu-mi foarte apropiată, în ca-
litatea mea de trainer național Y-PEER Moldova. 
Activista Alina Andronache mi-a atras atenția 
asupra ştirilor din acest domeniu, în care 
agresorii sunt cei victimizați. Un titlu de ştire 
sună astfel: „Trei tineri din Brăila şi-au distrus 
viețile. Au violat o femeie de 59 de ani”. Activis-
ta ne îndeamnă să nu mai privim pasiv actele de 
violență. În acest sens, titlul potrivit ar fi: „Trei 
tineri au distrus viața unei femei, violând-o.”

Campania #RedMyLips nu este unica activi-
tate cu acest scop. În anul 2018, la Universita-
tea de Stat din Republica Moldova a fost lansa-
tă o expoziție de haine ale supraviețuitoarelor 
violenței sexuale, pentru a demonstra că hai-
nele nu sunt motiv de violență. Eu nu am avut 
posibilitatea să merg la această expoziție, dar 
am văzut unele fotografii online. Vă îndemn 
şi pe voi să dați un search pe Google şi să vă 
convingeți de impactul acestei inițiative.

Fiecare dintre noi simte emoții de furie, 
indiferență, ură, frică. Acest lucru este absolut 
normal, important este să învățăm să ne stă-
pânim impulsurile negative. Violența nu este 
o soluție în nicio situație, aceasta poate doar 
să ne îndrepte pe o cale greşită. 

Eu vin cu un îndemn către toți cititorii revis-
tei „Florile Dalbe”: „Nu tolerați violența pe 
tot parcursul vieții, nu doar pe perioada 
unei campanii! Un act de viol poate dis-
truge visurile și aspirațiile unei persoane, 
haideți să promovăm valorile frumoase în 
societatea noastră!”

Ana-Maria ODOBESCU, 
elevă în clasa a XII-a 

s. Cuizăuca, r-nul Rezina

Avocatul poporului pentru drepturile copilului maia băNărEScu

Unitate prin diversitate
NOI  şi  ZIUA  EUROPEI

De mai bine de jumătate de 
secol, continentul european 
se bucură de pace, stabilitate 
şi prosperitate, în mare parte, 
datorită Uniunii Europene ce 
întruneşte 27 de state mem-
bre. UE este o uniune politică şi 
economică, în care au întâietate 
toleranța, justiția, solidaritatea 
şi combaterea discriminării. 
Valorile ce stau la baza mo-
dului european de viață fiind 
demnitatea umană, libertatea, 
democrația, egalitatea, statul 
de drept, drepturile omului. 

Dezvoltând aceste subiecte, 
elevii de la cele două instituții 

au participat la un şir de acti-
vități, utilizând postere şi pre-
zentări Power Point. Cei mai 
activi şi ingenioşi s-au dovedit 
a fi Selina TREBIŞ-BORGAN, 
Nina GARŞTEA, Iana GUŢU, 
Vlad CRECESCU, Vitalie GAT-
MAN, Andreea CEBOTARI, 
Maxim ŢURCAN, Maxim 
ŞEREMET, Nicoleta ŞERBAN, 
elevi în clasa a VI-a la Gimna-
ziul Pelivan, dar şi Alina TO-

MOV (clasa a IX-a) şi Daniela 
ZGARDAN (clasa a VII-a), ele-
ve la Gimnaziul Brăviceni. 

Autorii lucrărilor au consta-
tat cu mândrie că Republica 
Moldova este parte geografică 
din Europa. Este un stat demo-
cratic ce promovează tot mai 
îndrăzneț valorile şi standar-
dele europene. Elevii şi-au re-
alizat lucrările atât în limba ro-
mână, cât şi în limba engleză, 
pentru a ne demonstra nouă şi 
întregii lumi că putem întreți-
ne liber o comunicare cu țările 
membre ale Uniunii Europene 
care vorbesc engleza. 

În orice limbă ne-am expri-
ma, acest fapt nu constituie 
un impediment în apropierea 
de familia europeană, cu atât 
mai mult că motto-ul Uniunii 
Europene este „Unitate prin 
diversitate”. 

Valentina TCACI, 
profesoară de limba engleză 

la Gimnaziul Brăviceni
 şi Gimnaziul „Pelivan”

r-nul Orhei  

Pandemia şi educaţia
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CELE Mai RaRE FLORi Din LuME

Săculețul cu frunze, care le prezintă co-
piilor legătura între denumirea copacului și 
imaginea frunzei; Fiecare la copacul său, 
care îi ajută să cunoască mai multe denu-
miri de arbori. 

Aceste activități pot fi efectuate cu 
ușurință în cadrul școlii, cercurilor în 
cazul disponibilității obiectelor nece-
sare sau într-o excursie în parc. Astfel 
educația privind protecția mediului încon-
jurător se va adresa atât minții, cât și 
sufletului copilului.

Maria BALICA, conducătorul 
cercului de pomicultură, grad didactic I

mun. Chișinău

Primăvara

Grijă față de păsărele
Împreună cu familia mea, am meşterit căsuţe pentru păsări. 

După întoarcerea lor din ţările calde, acestea au revenit pe locu-
rile natale, de care le-a fost tare dor! Iubesc foarte mult păsările 
şi animalele - ele fac parte din natură. Iar natura face parte din 
viaţa mea. 

Primăvara aceasta a fost foarte rece şi timpul, ploios. De ace-
ea am avut grijă să le dau de mâncare păsărilor. Sunt convinsă 
că ele îmi mulţumesc prin ciripitul lor, ciripit ce le face unice! 

Să protejăm natura, să fim mărinimoşi faţă de tot ce este viu!
Bianca MIHAILOV, elevă

mun. Chişinău

Nr. 5 (314)AVE 
TERRA!
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Educația ecologică: interesant și util
De veghe naturii

Elevii-ecologi de la Centrul 
orășenesc al Tinerilor Naturaliști 
din capitală sunt buni prieteni ai 
naturii. Datorită lecțiilor teoretice 
și activităților practice, membrii 
cercului de pomicultură manifestă 
un viu interes față de tainele na-
turii, demonstrând o atitudine gri-
julie față de plante și animale, au 
un deosebit spirit de observație. 
La ședințele cercului de pomicul-
tură copiii acumulează cunoștințe, 
fapt ce îi determină să atingă 
noi performanțe. Dovada este 
prezența lor la diverse expoziții și 
concursuri municipale. Din activitatea cercu-
lui  nu lipsesc excursiile – o modalitate pen-
tru copii de a se bucura de frumusețea pe-
isajelor naturii, de a cunoaște diversitatea 
vegetală a republicii. La ședințele cercului 
organizăm multe activități și jocuri, precum: 
Fă-mă fericit, care presupune îmbinarea 
educației ecologice cu educația spirituală 
(fiecare elev adresează câte un compliment 
colegului său, utilizând o comparație cu un 
obiect din natură, fenomen); Eu știu, care 
le îmbogățește copiilor vocabularul ce ține 
de denumirile de plante, animale (cu ajutorul 
mingii); Planta mea și planta ta,  care încu-
rajează elevii să crească plante de cameră; 

Concursul  „Urmaţi-ne exemplul!”

file din „Cartea Roşie”

Fluturele Meleagr
Este o specie critic pereclita-

tă, pe cale de dispariție. În Re-
publica Moldova a fost văzut în 
partea centrală. Peste hotarele 
republicii se întâlnește în cen-
trul Europei continentale, Eu-
ropa mediteraneană, Caucaz, 
Transcaucazia și Asia Mică.

Pentru trai preferă poie-
nele și lizierele pădurilor. Se 
întâlnește local și foarte rar. 
Formează o generație pe an. 
Iernează în stadiul de ou. Flu-
turii zboară în iunie-august și 
se hrănesc pe plante cu flori. 
Omizile sunt de culoare verde; 
se hrănesc cu cimbru, lintea-
pratului, sparcetă, coroniște, 
sovârf etc.

Fluturele se înmulțește numai în condiții naturale. Este 
ocrotit conform legislației. 

Coordonator de pagină: Octombrina ONOfrEI

Cântăm şi desenăm natura

cum cântă ciocârlia
cu tril duios și lin!
cum curge el, izvorul,
Şoptind încetișor!
un murmur lin se-aude
Acolo, la izvor,
Acolo unde doina
Suspină tot mai des.
Tu, primăvară dragă,
ce mult te-am așteptat!
voi, scumpe păsărele, 
ce ciripiți cu drag...
E-o primăvară tristă,
cu dor și așteptare,
cu  tril de ciocârlie 
Şi cu salcâmi în floare.

Teoctista COLȚA, 
elevă în clasa aVIII-a

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

Educarea copiilor în spiritul dragostei față de natură este un proces complex și de 
durată. Nu e vorba doar de obținerea unor cunoștințe teoretice, ci și de dezvoltarea 
unei sensibilități emoționale prin dorința de a ajuta și a ocroti mediul ambiant.

IERBAR  VIRTUAL

În mod sigur, a clasifica cele mai rare flori din lume nu este atât de uşor, din mo-
ment ce specialiștii au declarat că există mai mult de 270.000 de specii de flori (care 
nu includ cele 10–15% din florile neclasificate din regiunile îndepărtate ale lumii). 
Urmează un top cu cele mai rare şi cele mai interesante flori.

Youtan Poluo (nu are nume 
științific)

Descoperită de un fermier 
chinez pe nume Ding, care a 
găsit-o crescută printre țevile 
sale, iar mai târziu de un călu-
găr chinez, care a găsit-o sub 
maşina lui de spălat, misteri-
oasa floare Youtan Poluo este 
alcătuită din 28 de flori mici şi 
albe, frumos mirositoare, care 
măsoară cam 1 mm.

Este o floare  menționată în 
miturile indiene şi se credea că 
înfloreşte doar atunci când re-
gele Sage, al viitorului, vizitea-
ză lumea de azi. În sanscrită,  
înseamnă „o floare de bun au-
gur din cer”. Este, de asemenea, 
atestată în scriptura budistă. 
Experții botanici spun că se 
deschide o dată la 3000 de ani.

Papucul Doamnei galben 
și mov 

O orhidee sălbatică foarte 
rară, găsită în Europa, Papucul 

Doamnei galben (Cypripedium 
calceolus) creşte acum în Ma-
rea Britanie, dar într-un singur 
loc: pe un teren de golf. A fost 
sub protecție strictă încă din 
1917, pentru a o ține departe 
de oameni (şi de mingile de 
golf, desigur). O singură floare 
poate fi vândută pentru suma 
de 5000 de dolari în America, 
dar nu se prea vinde, deoarece 
se înmulțeşte foarte greu.

iar forma acesteia aminteşte 
nişte papuci sau mocasini. 

O altă floare rară, Papucul 
Doamnei mov (Cypripedium 
reginae), la fel, nu poate fi cul-
tivată. Însuşi Charles Darwin 
a eşuat în această încercare. 
Semințele florii nu oferă hrană 
pentru floare şi, astfel, trăieşte 
într-o relație simbiotică cu un 
anumit tip de ciupercă care 
o hrăneşte. Odată ce planta 
atinge maturitatea, ciuperca 
dispare de pe planta adultă.

Floarea are ramificații de la 
mov închis până la cărămiziu, 

Orhideea-Fantomă (Epi-
pogium aphyllum/Dendrophy-
lax lindenii)

Planta este foarte rară, de-
oarece este aproape imposibil 
de înmulțit. Nu are frunze şi 
nu foloseşte fotosinteza pen-
tru a se hrăni. Aceasta, la fel 
ca şi Papucul Doamnei, are 
nevoie de o ciupercă specifică 
pentru a fi în contact cu rădă-
cina ei şi a o hrăni.

Orhideea-fantomă poate trăi 
în subteran ani de zile. Se gă-
seşte numai în pădurile din 
Cuba şi, ca altă varietate, în 
Florida. Florile emană un miros 
parfumat şi apar între lunile iu-
nie şi august. În Cuba, cresc în 
copacii de chiparoşi, în care par 
să plutească precum nişte fan-
tome. Pot fi polenizate de către 
fluturi mari sfinx în semințele 
lor, pe un anumit muşchi. 

(va urma)

un marș turistic în pădurea domnească

desen de autoare
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„Eu  pot  manipula  timpul”

Coordonator de pagină:  Eudochia vErdEş

Dacă  înțelegi  Muzica, 
vei  înțelege  Totul

Se numește Maria NISTOR și 
studiază la Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” din Hâncești. Este emi-
nentă la învățătură și o activistă 
perseverentă, de aceea colegii au 
ales-o președinte al Consiliului Ele-
vilor din liceu. În plus, are o colecție 
impresionantă de diplome și trofee, 
de care s-a învrednicit la diverse 
concursuri raionale, naționale, dar 
și internaționale. În ce domenii și-a 
etalat talentul Maria NISTOR și 
care este secretul ei? Cum ajungi să 
obții atâtea premii râvnite de orice 
adolescent? Sperăm să aflăm din 
confesiunea ce urmează. 

Nu mă consider un exemplu pentru 
generația mea, dar ştiu sigur că munca este 
cea care mă defineşte, iar perseverența îmi 
este sinonim. Ceea ce am realizat vine doar 
să confirme că, atunci când există dorință şi 
voință, poți obține orice-ți propui. Cântecul, 
şcoala şi voluntariatul mi-au devenit cei mai 
buni prieteni. 

Am început să cânt de mică, desdcoperind că 
am talent nativ. Se datorează familiei, căci mu-
zica ne curge prin vene. Mi-amintesc şi acum 
emoțiile primului trofeu obținut în cadrul Fes-
tivalului-Concurs Internațional de Interpreta-
re Vocală „Galbenă Gutuie – 2016”. Dar cât de 
mult m-a bucurat Trofeul de Aur cucerit la Iaşi, 
la „Art Combat Festival”, în 2019! Premii de gra-
dul I, II, III mi-au adus şi alte concursuri, pre-
cum „Chantons, amis!” (Chişinău), „Constelația 
Necunoscută” (Vaslui), „Cântecul – Vibrația 
Sufletului” (Hânceşti), „Micul Prinț” (Chişinău) 
etc. Am acumulat deja peste o sută de diplome 
câştigate la concursurile de muzică.

Alina CHIRILĂ: ,,Muzica mă inspi-
ră”

– Muzica are o putere imensă. Este 
un izvor inepuizabil de energie, o 
energie specifică. Am înțeles că mu-
zica ne poate ajuta, în sensul direct 
al cuvântului, să ne cunoaștem pe 
noi înșine. Trebuie doar să învățăm 
a comunica cu ea, trebuie să-i încre-
dințăm, fără rezerve, întreaga ființă. 
Eu ador muzica, ea îmi oferă calm și 
mă inspiră, este cu mine oricând și 
oriunde. Îmi place să cânt. Pentru a 
mă afirma și a obține încredere în 
forțele proprii, am început să parti-
cip la concursuri. Am obținut diverse 
premii, și anume: calificare la „Mu-
sic For Kids International Festival”, 
diplomă de onoare la „Vocile Anului, 2018”, participare la Festi-
valul „Los Colores de la Danza, 2019”, locul I la Festivalul-Concurs 
republican „Și tu poți fi o stea”, ediția 2019, diplomă de excelență 
la Concursul televizat „RING STAR, 2020”.

Maxim PLĂCINTĂ: ,,Sunt fascinat de sunetele pianului” 
– M-am simțit atras de muzică încă 

de pe când mergeam la grădiniță. În 
special, eram fascinat de sunetele iz-
vorâte din pian. Îmi doream atât de 
mult să cunosc acest instrument! De 
aceea am decis să învăț la Școala de 
Arte ,,Valeriu Poleakov”, fiind accep-
tat chiar în ziua selectării.  În acel mo-
ment, am trăit o bucurie neobișnuită! 
Visul meu, treptat, a început să se re-
alizeze. Acum sunt elev în anul patru, 
în clasa de pian. Am o profesoară mi-
nunată, care mă ajută să cunosc tai-
nele acestui instrument. Pianul este 
regele meu! Am participat la concur-
sul pianiștilor, care s-a desfășurat în 
incinta Școlii de Arte „Valeriu Polea-
kov” și am reușit să iau  premiul II. 

Sunt întru totul de acord cu expresia că pianul este fereastra spre 
lumea muzicii și mă simt extrem de fericit că mi-am descoperit 
această pasiune!

Nichita MAXIMCIUC: ,,Când ne lip-
sesc cuvintele, ne ajută muzica”

– Interesul pentru muzică mi-a apă-
rut atunci când l-am văzut pe verișorul 
meu cântând la vioară. Părinții au fost 
surprinși plăcut de dorința mea de 
a cânta  la un instrument. În familia 
noastră, tata este cel pasionat de artă. 
El scrie poezii, cântece și, de aseme-
nea, cântă la chitară. Când ne-am dus 
la audiții, la școala de muzică, comisia 
de admitere mi-a spus că am o voce 
de soprană excelentă, ceea ce m-a 
bucurat foarte mult. Acum fac canto, 
studiez vioara, am început să cânt și 
la pian. Domnul Mihai Bivol și dna Sil-
via Ureche sunt profesori foarte buni. 
Pentru mine muzica rămâne modalitatea prin care ne exprimăm, 
atunci când ceva nu poate fi spus prin cuvinte, dar, în același timp, 
nu poate rămâne nerostit.

Dacă îți dorești o întâlnire adevărată cu muzica, ea îți poate 
aduce nenumărate bucurii. Încredințându-i sufletul tău sincer și 
curat, muzica va broda pe pânza lui imaculată ceea ce știe doar 
ea. Aceasta au intenționat să ne explice Alina CHIRILĂ, Maxim 
PLĂCINTĂ și Nichita MAXIMCIUC, cei care pășesc cu pași siguri 
în lumea Muzei Euterpe. Pentru ei, „muzica pornește de la inimă 
și se adresează inimilor”, după cum susținea marele compozitor 
român, George Enescu. 

Să-i felicităm pentru această descoperire și să le urăm succes!
parascovia mÂNdrEScu, 

profesoară de istorie și educație civică
 la Liceul Teoretic ,,miguel de cervantes Saavedra” 

mun. Chișinău

Sunt pasionată şi de lectură, citesc mult şi, 
probabil, datorită acestui fapt am obținut lo-
cul I la Concursul „La izvoarele înțelepciunii”, 
ediția 2019, etapa raională, şi locul III la etapa 
republicană. Îmi este aproape poezia, versul 
îmi sună în urechi la fel ca o melodie, de aceea 
nu scap nici o ediție a Concursului declama-
torilor organizat de Biblioteca Publică „Anto-
nie Plămădeală”. Ca elevă, consider că cea mai 
înaltă apreciere pentru mine sunt Diplomele 
de Excelență obținute pentru anii de studii 
2016-2017 şi 2017-2018, dar şi titlul „Activis-
tul anului – 2019” oferit în cadrul Galei „Omul 
Anului – 2019”.

O altă activitate în care mă regăsesc este 
voluntariatul, după cum am punctat mai sus. 
Împreună cu membrii Consiliului Elevilor din 

maria Nistor, lareata festivalului-concurs 
internaţional de muzică „constelaţia Necunoscută”

Nr. 4 (4)

(confesiunea unei adolescente)

liceu, susținuți, bineînțeles, de direcția liceului, 
organizăm activități pentru elevi şi despre elevi, 
dar şi acțiuni de caritate. Fac parte şi din Consi-
liului Raional al Elevilor, acolo unde se discută 
problemele cu care se confruntă adolescenții şi, 
desigur, se propun soluții!

Să nu credeți că nu cunosc eşecul. Am atins 
maturitatea de a înțelege că sunt om şi pot să 
greşesc, iar timpul m-a deprins să învăț din 
greşeli. Această filozofie se datorează părinților 
mei care mă susțin necondiționat şi mă ajută să 
mă ridic, atunci când sunt la pământ. 

Dacă vă întrebați cum le reuşesc pe toate, vă 
voi dezvălui că o agendă zilnică este primul 
pas către succes. Prețuiesc foarte mult timpul 
şi încerc să-l valorific cât mai eficient. Fiecare 
zi este una specială, deşi activitățile sunt cam 
aceleaşi: citesc, cânt, fac exerciții pentru dicție 
etc. Nu există zi în care să nu muncesc cu trage-
re de inimă. 

Cât despre clipele de glorie, realizez că tot ce 
mi se întâmplă vine ca o recompensă pentru 
„serenadele nocturne” care se aud până târ-
ziu din camera mea, pentru asiduitatea cu care 
„vrăjesc” asupra cărților, testelor... Pentru cei 
care mă cunosc mai bine nu este un secret fap-
tul că noaptea, în viața mea, nu echivalează nea-
părat cu somnul. Întunericul este inspirațional, 
îmi oferă intimitate, ca să pot crea ceva care ar 
cuceri lumina (atât la propriu, cât şi la figurat).

Dragi elevi, profitați de orice oportunitate, 
doar astfel veți evolua. Să ştiți că  puteți ma-
nipula timpul, astfel încât să vă fie aliat, nu 
duşman!

Maria NISTOR, elevă în clasa a XI-a
la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

mun. Hânceşti

Ştii, oare, ce este muzica? Bine, îmi dau seama că, până 
la urmă, poţi să-mi spui ce este. Dar nu te grăbi. A răs-
punde ce este muzica, atunci când o priveşti de la o parte, 
e una. Şi e absolut altceva, atunci când muzica vibrează  
în tine, te inspiră și îți înfrumusețează viața reală. Dacă 
nu auzi muzica în interior, nu te grăbi să dai un răspuns.

Elevii despre care voi relata în cele ce urmează sunt 
acei care aud muzica, o înțeleg și ne-o transmit și nouă, 
așa cum știu ei mai bine. Alina CHIRILĂ, Maxim PLĂ-
CINTĂ și Nichita MAXIMCIUC învață în clasa a V-a 
,,B” la Liceul Teoretic ,,Miguel de Cervantes Saavedra” 
din municipiul Chișinău. Pe lângă faptul că sunt elevi 
străduitori și responsabili, ei își dezvoltă o intuiție aparte, 
cea de a pătrunde în tainele-miracole ale sunetelor. 

cu Trofeul de Aur obținut la „Art combat 
festival” (Iaşi, 2019)

câteva dintre trofeele mariei Nistor
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Distanțare socială pentru elevii din China
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copii purtând pungi de camfor la gât. 
Foto: Getty Images

RâUL-CURCUBEU

rEcrEAţIA  mArE

Nr. 5 (340)

minunile naturii

Principala atracție a Par-
cului Național Macarena din 
Columbia este râul Caño Cris-
tales – un sistem complex de 
cascade, pâraie şi lacuri cu 
apă cristalină. Este o minune 
biologică unică şi a fost su-
pranumit „râul în cinci culori”, 
„râul care a fugit din paradis” 
datorită exploziei de culori: 
verde, galben, albastru şi, în 
special, roşu. Are 100 de ki-
lometri lungime şi doar 20 de 
metri lățime. Efectul curcube-
ului lichid apare ca urmare a 
unui fenomen biologic – ciclul 
de viață al algei endemice Ma-
carenia clavigera. În cea mai 
mare parte a anului, această 
algă este ca un muşchi verde 
închis, care acoperă fundul 
stâncos al râului, dar, odată 

cu începutul sezonului ploios, 
albia râului se umple cu apă, 
iar algele cresc în toate culo-
rile curcubeului. Aceeaşi zonă 
a râului poate lua nuanțe de 
zmeuriu şi purpuriu într-un 
an secetos, sau  verde aprins şi 
galben strălucitor într-un an 
cu multe precipitații.

Caño Cristales curge pe pla-
toul Guiana – una dintre cele 
mai vechi formațiuni geo-
logice ale planetei noastre. 
Scutul de roci pre-cambriene, 
cu vârsta de aproximativ 1,7 
miliarde de ani, se întinde pe 
aproape 2 mii de kilometri. 
Rocile sunt bogate în fosfor, 
fier, cuarț şi multe alte mine-
rale care joacă un rol-cheie în 
crearea condițiilor ideale pen-
tru creşterea algei.

S-ar părea că elevii din 
imagine se pregătesc să ser-
beze Anul Nou. De fapt, așa 
arată pălărioarele copiilor 
care au revenit la școală în 
orașul Hangzhou, provincia 
Zhejiang din China. Este o 
modalitate inedită de a im-
pune distanțarea socială: ele-
vii trebuie să poarte pălării 
pe care sunt montate brațe 
orizontale de aproximativ 
un metru, confecționate fie 
din carton, fie din baloane. 
Școlile din China au început 
să se redeschidă gradual, 
după o lungă pauză cauzată 
de epidemia de coronavirus. 

Cu toate acestea, există încă temerea că 
va izbucni un al doilea val de infecții. Deși 
copiii s-au întors la școală, unitățile de 
învățământ sunt obligate să ia măsuri pen-
tru a preveni răspândirea virusului. 

Aceste accesorii amintesc de pălăriile 
din perioada dinastiei Song, care aveau 
scopul de a împiedica funcționarii să se 
șușotească la ceremoniile oficiale.  

Metoda neobișnuită de distanțare socia-
lă a făcut furori pe rețelele de socializare, 
după ce fotografiile cu elevi au fost publi-
cate pe Twitter de Eileen Changyin Chow, 
profesor la Duke University, S.U.A.

O descoperire nemaipomenită
Cea mai gravă pandemie de gripă din istorie 

a fost în anii 1918-1919. Gripa spaniolă a in-
fectat aproximativ 500 de milioane de oameni 
(în jur de o treime din populația lumii) şi a 
ucis aproximativ 50 de milioane de persoane, 
mai mult decât numărul victimelor din Primul 
Război Mondial. 

În primele decenii ale secolului trecut, oa-
menii purtau la gât pungulițe cu camfor pen-
tru a se proteja de virus, iar asistenții medi-
cali şi medicii le făceau pacienților  injecții cu 
camfor, o substanță extrasă din răşina unui 
arbore care creşte în China şi India, ale cărei 
proprietăți antimicrobiene şi antireumatice 
sunt bine cunoscute de mii de ani. Şi astăzi, 
camforul este unul dintre ingredientele active 
în mai multe medicamente. 

În plus, măsuri de precauție împotriva gripei 
erau gargara cu apă sărată, purtarea măştilor 
şi consumul de portocale.

Din când în când, în locuri numai de ei știute, arheologii caută 
vestigii ale lumilor care au dispărut. Se pare că au fost găsite deja 
toate rămășițele dinozaurilor, dar, nu demult, un elev de zece ani 
din provincia chineză Guangdong a devenit faimos, descoperind 
accidental un cuib care conținea 11 ouă de dinozaur fosilizate. 
Experții estimează vârsta acestora la 66 de milioane de ani.  

Băiatul a găsit fosilele când, împreună cu mama sa, se plimba 
lângă un pod de peste râul Dongjiang. La început, a observat un 
ou împietrit. După ce părinții lui au anunțat organele corespun-
zătoare, personalul muzeului local a extras din sol și restul pontei 

de dinozaur, relatează TASS cu 
referire la portalul Sina.

Deocamdată este dificil a se 
stabili cărei specii aparțineau 
ouăle. Experții au raportat că 
diametrul fiecărui ou este de 
aproximativ 9 cm. Conform es-
timărilor preliminare, e vorba 
de perioada Cretacicului târziu 
(acum 145-66 milioane de ani). 
Săpăturile din zonă continuă. 
Oamenii de știință cred că aco-
lo au rămas o mulțime de fosile 
valoroase. Ouăle descoperite 
de copil vor fi expuse la muzeul 
local peste un an, cât vor dura 
cercetările.

Cum oamenii se protejau de gripă acum un secol

Problemă  de  logică
A răspuns corect la problema  din 30 aprilie 2020 Sofia 

IANCIURSKAIA, elevă, mun. Chişinău. 
Schimbați  locul unui chibrit, astfel încât egalitatea să fie 

adevărată. 
Nu uitați, la sfârșit de an, cei mai harnici iubitori ai mate-

maticii distractive vor avea parte de premii. 

Arheologie

profesorul bordier, de la universitatea din 
Lyon, franța, prezintă invenția sa din anii 
1930: o mașină care trebuia să vindece ime-
diat răceala cu ajutorul curentului electric. 

Foto: Getty Images

doi englezi purtând „măști antigripale”, 1932. 
Foto: Getty Images
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oază  De  talente
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Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău va colabora cu Centrul 
de Astrofizică Harvard-Smithsonian (S.U.A.) și Fundația Libre Space, privind 
oferirea oportunităților de a construi și de a se conecta la tehnologia spațială.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” 
deschide accesul la tehnologiile spațiale

Daniela Pleșca este o tânără de numai 14 ani,  
care a reușit să miște sufletul membrilor juriului și 
publicului cu o voce superbă pe scena concursului  
„Românii au talent”. Interpretând la chitară o pie-
să dedicată părinților, a înduioșat pe toată lumea.

Casa de cultură din satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, este 
o adevărată oază de talente, care demonstrează că o investiție în 
educație este o investiție pentru viitor. În această localitate cresc 
talente muzicale, care duc faima țării dincolo de hotarele ei.

mESAGEruL muzELOr

Directorul instituției, Maria-
na Harjevschi, a menționat că, 
alături de câteva biblioteci pu-
blice americane, Biblioteca Mu-
nicipală „B. P. Hasdeu”,  într-un 
mod participativ, va construi 
împreună cu utilizatorii săi o 
stație terestră de tip SatNOGS. 
„Vom beneficia, în acest sens, 
de instruiri on-line oferite de 
echipa proiectului-pilot, având 
echipament bazat pe tehnologii 
deschise şi pe sisteme de open 
source. Paralel, va fi încercat 
prototipul şi va fi testat un sis-
tem de metadate pentru micile 
misiuni de satelit numite Me-
tasat, care va facilita obținerea 
informațiilor despre misiunile 
satelitului, ceea ce va promo-
va cunoaşterea şi înțelegerea universului prin 
cercetare şi educație în domeniul astronomiei 
şi astrofizicii”, a specificat directorul instituției.

Potrivit Marianei Harjevschi, implicarea bi-
bliotecii într-o inițiativă atât de îndrăzneață 
va poziționa biblioteca printre instituțiile ce 
susțin popularizarea ştiinței şi oferă acces 
deschis la tehnologiile spațiale unui public 
mai larg, aşa încât acestea să fie accesibile in-
clusiv novicilor. Printre partenerii inițiativei 

se numără şi Biblioteca Publică din Santiago 
(Chile), Biblioteca Publică „John G. Wolbach” 
din Massachusetts (S.U.A.), Biblioteca Publică 
Cambridge (S.U.A.) şi Biblioteca Publică Mara-
thon din Texas (S.U.A.).

Aceste instituții sunt susținute de către 
Fundația „Alfred P. Sloan” în cadrul unui pro-
iect de cercetare în domeniul astronomiei, as-
trofizicii, al ştiințelor pământului şi spațiului 
şi în cel al educației ştiințifice.

Daniela a recunoscut că, 
dacă ar câștiga marele premiu 
de 120.000 de euro,  tatăl ei 
ar putea să renunțe la munca 
peste hotare și să revină aca-
să: „Tatăl meu este șofer de 
curse lungi. Îmi aduc aminte că 
eram mică, mi-a zis că trebuie 
să plece. M-am prins atunci 
de piciorul lui. Tata a plecat în 
străinătate pentru noi, a făcut 
multe sacrificii și pentru asta îl 
respect enorm.”

Este elevă la Școala de Arte  
din orașul Strășeni. Profesoa-
ra ei dragă, Doina Sîrbu, a fost 
fericită când Daniela a câști-
gat Premiul Mare la categoria 
„muzică populară” și s-a ales 
cu locul III la categoria „muzică 
ușoară”, la cea de-a VI-a ediție 
a Festivalului Internațional de 

Interpretare Muzicală „Mărul 
de Aur”, la secțiunea de vârstă 
10-14 ani.  

Viitoarea artistă și-a lansat 
primul album, „Dorule din 
ochii mei”, care cuprinde pie-
se semnate de compozitoarea 
și producătoarea Maria Sto-
ianov. Are în repertoriul său 
multe piese despre natură, 
mamă, tată, patrie și dragoste 
față de tot ce e frumos.

Fetița e deja vedetă și a fost 
invitată la emisiuni televizate 
precum  „Vorbe bune cu Lilu”, 
„Bună dimineața, Moldova!” și 
altele. Povestea adolescentei 
este un exemplu elocvent că 
talentul, dar, mai ales, munca 
asiduă și pasiunea sunt repe-
rele care aduc succesul.

renata cupcEA

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 5 (35)

Fiind cândva un edificiu degradat, cu 
săli friguroase, acum Casa de cultură de 
la Slobozia-Dușca este cartea de vizită a 
localității și un generator de talente și 
competitivitate, după ce a fost renovată 
cu banii Uniunii Europene.

Primarul localității, Sergiu Istrati, 
susține că este mândru de această 
reușită și că, datorită spațiului renovat, 
în sat sunt organizate tot mai des con-
cursuri culturale zonale, la activități fiind 
prezente și colective artistice din stânga 
Nistrului.

 Aici activează filialele a două școli de 
muzică din raion, din Cruglic și din Criu-

leni. În prezent, practic fiecare al doilea 
elev de la gimnaziul din localitate face în 
paralel muzică (la secțiile de acordeon, 
pian, chitară, instrumente aerofone) sau 
dans.

„Sunt străduitori, ascultători, mun-
cesc și acasă, și aici. Ei chiar iubesc 
muzica și, după ce finalizează studiile, 
aleg calea muzicii. Au participat la ne-
numărate concursuri în țară (evoluând 
la Palatul Național „Nicolae Sulac”, la 
Palatul Republicii), dar au avut posibili-
tatea de a cunoaște și marile scene de 
peste hotare. Copiii au ocupat locul I 
la un festival din Ucraina, spune maes-

trul Boris Țurcanu. În fanfară cântă nu 
numai băieți, adaugă dumnealui. În or-
chestră s-au integrat de minune și două 
fetițe. Mai multe fete au frecventat cur-
surile, dar nu toate au reușit să facă față 
cerințelor.”

Casa de cultură găzduiește și ansam-
blul de dansuri populare „Țărăncuța”, 
conducător artistic Ruslan Sitișco, care, 
de 15 ani, îi învață pe tineri ce înseamnă 
ținută scenică, ritm, tempo, tempera-
ment și agerime. Cei aproape 60 de copii 
frecventează lecțiile de dans de 3-4 ori 
pe săptămână. Atunci când se pregătesc 
pentru concerte, vin la lecții în fiecare 
zi. Nu se plâng, întrucât sunt conștienți 
că obținerea unui trofeu necesită multă 
muncă, răbdare și perseverență.

Ansamblul este premiantul multor 
concursuri naționale și internaționale. A 
reușit să viziteze o serie de țări din Eu-
ropa (Italia, Franța, Bulgaria, România), 

unde s-a clasat pe locuri de frunte. În 
2015, s-a învrednicit de medalia de aur 
la un Festivalul internațional din Nedeli-
no, Bulgaria.

Casa de cultură din satul Slobozia-
Dușca este o dovadă că niciodată cul-
tura nu va pieri atâta timp cât tânăra 
generație va simți setea pentru artă, 
frumos, muncă și viață, atâta timp cât 
statul și partenerii de dezvoltare vor in-
vesti în edificiile de cultură și în oamenii 
de artă.

Casa de cultură din Slobozia-Dușca se 
numără printre cele peste 80 de obiecte 
de infrastructură renovate prin interme-
diul Programului finanțat de Uniunea 
Europeană „Susținerea măsurilor de 
promovare a încrederii”, implementat 
de PNUD Moldova.

„Țărăncuța” în  iureșul dansului

O repetiție a orchestrei de instrumente aerofone
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Silvia URSACHE

desen de Serghei TISEEv

Bunica  alexandra
Bunica mea a decedat când aveam nouăsprezece 

ani. Eram studentă în anul trei la facultatea de fizi-
că a Universității de Stat din Chişinău. Mă aflam la 
strânsul roadei de struguri într-un colhoz din sudul 
Moldovei, când am primit dureroasa veste despre 
decesul ei. Am pornit val-vârtej spre casă, trebuind 
să străbat întreaga Moldovă, de la un capăt la celălalt, 
din satul Baurci-Moldoveni, raionul Cahul, până în 
satul Drepcăuți, raionul Briceni, cam vreo cinci sute 
de kilometri. Am avut nevoie de o zi şi o noapte ca să 
ajung acasă, deoarece pe vremurile celea autobuzele 
se mişcau cu viteza melcului, dar şi rutele erau rare.

Intrând în fugă pe poartă, am dat buzna în Casa 
Mare, unde, pe masa noastră din lemn de frasin, în-
tr-un sicriu îmbrăcat în atlas negru, cu nişte cruci 
din panglici albe prin părți, zăcea scumpa mea buni-
că. Părea atât de mică şi de uscată, se topise la trup 
în cele două luni de când n-o mai văzusem. Am iz-
bucnit în plâns, uitându-mă la mâinile ei ca de cea-
ră, împreunate pe piept, cu o cruciuliță din plastic 
cafeniu între degete.

– Mamă, de ce nu m-ai chemat să-mi iau rămas 
bun cât mai era în viață? am întrebat-o, supărată, pe 
mama care intrase din urma mea în casa cea mare.

– Mi-a fost milă de tine, draga mamei. Erai doar 
atât de departe!

– Şi ce dacă, aş fi venit neapărat, doar ştii cât de 
mult țin la bunica!

„Țin?”, mă surprind eu că folosesc timpului pre-
zent. „De azi înainte va trebui să vorbesc despre ea 
doar la trecut”, conştientizez eu în timp ce mă podi-
desc noi valuri de lacrimi.

– Spune-mi cum s-a stins bunica (nu mi se da lim-
ba să zic că a murit), o rog pe mama peste un timp, 
după ce mă mai liniştesc puțin.

– Săptămâna trecută a zis că n-o mai țin picioarele şi 
ar vrea să se culce, îmi povesteşte mama. Din acea zi 
nu s-a mai sculat din pat şi n-a mai luat nimic în gură, 
voia să plece curată la Domnul. Bea doar apă, dar şi 
aceea – câte o înghițitură, două. Ieri-dimineață m-a 
chemat cu voce scăzută: „Sima, Sima, vino mai aproa-
pe!” Când m-am apropiat, mi-a spus: „E timpul să plec, 
au venit după mine!” M-am speriat şi am început a 
plânge. Ea s-a uitat lung şi mi-a zis: „Nu te teme, aprin-
de mai bine o lumânare”. Dar eu m-am speriat şi mai 
tare şi, în loc să aprind lumânarea, am alergat la vecina 
noastră, mătuşa Anița. Până mătuşa s-a îmbrăcat, până 
a venit, mămuța (aşa îi zicea mama) nu mai sufla. A 
murit, sărmana, fără lumânare... Dumnezeu s-o ierte!

Aud parcă de undeva de departe cuvintele ma-
mei, totul în jurul meu pluteşte ca prin ceață. Simt 
că amețesc. Mă aşez pe un scaun. Sunt supărată pe 
mama. „Cum să laşi un om atât de apropiat să se stin-
gă în întuneric?” Mama vrea să-mi mai spună ceva, 
dar deja n-o mai ascult, încerc să-mi înăbuş revolta.

– Te las să mai stai cu mămunea ta (astfel i se zicea pe 
la noi bunicăi pe timpul copilăriei mele), eu am treabă. 

Iese şi pleacă. Rămân singură cu bunica. Mă uit la 
ea, dar nu-i mai văd fața încremenită şi ochii închişi. 
Parcă nu mai zace întinsă în sicriu, ci stă în picioare 
înaintea mea, sprijinindu-se în toiagul său noduros, 
cu mânerul lustruit de palmele ei trudite. Mă priveşte 
cu ochii săi albaştri şi blânzi, puțin spălăciți:

– Ai venit, Silvica? Iaca, mă duc de la voi! îmi zice 
cu un zâmbet uşor în colțul buzelor.

– Unde te duci, mămunea? o întreb cu o naivitate 
ca de copil.

– În lumea celor drepți, îmi răspunde ea, continu-
ând să zâmbească.

Simt cum mă copleşeşte un nou val de durere şi 
lacrimile îmi taie iarăşi răsuflarea. Nu vreau să ne 
părăsească! O iubesc atât de mult! De mică, de la 
vreo trei-patru anişori, cel mai mult pe lume mă te-
meam să nu moară bunica. Bunica mea! Eram atât 
de ataşată de ea, încât la gândul că n-am s-o mai văd, 
mă apuca groaza.

Odată, când s-a dus în grădină după nişte ştir pentru 
purcel şi a lipsit mai mult timp, m-a cuprins o adevă-
rată panică. Tremurând ca varga, am prins a o striga:

– Mămunea, mămunea!
Niciun răspuns. Am tot răcnit eu aşa vreun sfert de 

oră. În acest răstimp multe gânduri sumbre au trecut 
prin mintea mea de copil speriat: „Dacă a căzut un-
deva şi a murit? Ce mă fac fără ea?” Voiam să intru în 
păpuşoi s-o caut, dar mă temeam... De cine? Nu ştiu. 
Dar frica îmi era enormă, inconştientă şi irațională. 
Răguşită de atâtea strigăte, abia de mai puteam şopti 
printre suspine:

– Unde eşti, mămunea? Mămunea mea!
Bunica apăru pe neprins de veste cu un mănunchi 

de ştir subsuoară şi cu nişte mere văratice în pestel-
că. M-am repezit spre ea, încleştându-mă în fustă cu 
amândouă mâinile. În acea zi de pomină, nu m-am 
despărțit de mămunea mea până seara târziu – um-
blam din urma ei ca o stafie. Şi ea, sărmana, nu mi-a 
zis nimic! Trăgea doar cu coada ochiului spre mine 
şi surâdea cu zâmbetul ei deosebit.

Era de o bunătate rară bunica mea Alexandra! 
Nu exista om să intre în ograda noastră şi să iasă 
de acolo cu mâna goală. Fie copil, bărbat ori feme-
ie, mătuşă ori moş – tuturor le dădea câte ceva: 

două-trei turtițe de casă, un măr, câteva nuci, nişte 
pere, nişte roşii, ba uneori chiar şi vreo trei-patru 
castraveți sau un pumn de fasole, dacă nu avea ceva 
mai potrivit sub mână. Iar pe copii îi bucura mereu 
cu bomboane. „De unde dai, Dumnezeu îți dă”, sau: 
„Cel ce dă, parte îşi face”, zicea ea, de obicei. Am me-
morizat pentru întreaga viață aceste cuvinte!

Pe lângă faptul că era un om minunat, bunica mai 
era şi o înzestrată povestitoare. Iarna, în nopțile lun-
gi şi geroase, mă aciuam lângă ea pe cuptorul fier-
binte şi porneam să o sâcâi:

– Mămunea, mai povesteşte-mi ceva din trecut!
– Ce să-ți mai povestesc, copilo, le ştii pe toate!
– Ba nu chiar pe toate, o făceam eu pe niznaiul. 

Vreau să-mi spui cum a fost pe timpuri, cu vreo sută 
de ani în urmă, încercam să îndrept vorba pe făgaşul 
istoric, atât de drag inimii mele!

– Cu vreo sută de ani în urmă, cred că mamaia (buni-
ca) mea era fată mare, îmi răspundea ea îngândurată.

– Da câți ani avea bunica matale pe atunci?
– Nu ştiu.
– Păi socoate.
– Nu pot socoti, că n-am umblat la şcoală, zise ea 

amărâtă. În copilăria mea numai băieții erau dați la 
carte, iar fetele erau deprinse de mici cu porăiala pe 
lângă casă, căci se pregăteau să devină gospodine. 
Învățau a coase, a țese, a toarce, a prelucra cânepa, a 
scărmăna lâna, a face mâncare, a coace pâine, adică 
deprindeau toate treburile casei!

– Atunci hai să-ți socot eu!
 La cei şapte ani ai mei, ştiam să număr până la o 

mie, ba chiar şi mai mult.
– Mata te-ai născut în anul 1891, aşa-i?
– Nu ştiu, că nu mi-a spus nimeni când m-am năs-

cut.
– Eu ştiu, tătuța (bunicul) Roman mi-a spus. Dacă 

depănăm o sută de ani înapoi, ajungem la anul 1791. 
Pe atunci îmi pare că era fată mare străbunica mata-
le. Ştii ceva despre ea?

– Cred că da. Mamaia Dochița mi-a povestit multe 
despre străbunii ei, care, împreună cu încă câteva fa-
milii, au purces de undeva „din jos” şi s-au aşezat cu 
traiul la Ceabrâu, mahalaua dinspre Criva a satului 
Drepcăuți. (Pe atunci, fiind mică, nu prea înțelegeam 
ce înseamnă acest „din jos”. Dar după ce am mai cres-
cut, mi-am dat seama că Drepcăuțul e situat la o alti-
tudine mult mai mare decât centrul şi, mai ales, decât 
sudul Moldovei. De aceea „din jos” ar fi putut însemna 
Râşcani, Bălți sau chiar Orhei...). S-au refugiat de la 
baştină de frica unui boier aprig şi hapsân, care prin 
înşelăciune le-a luat tot pământul, ba mai umbla să-l 
trimită la cătănie pe stră-străbunul meu. Pusese ne-
trebnicul ochiul pe nevasta lui, femeie tare frumoasă.

Potrivindu-şi broboada, bunica depăna mai de-
parte firul povestirii:

– Tinerii însurăței şi-au încărcat toată averea în-
tr-o căruță şi, împreună cu alte două familii, au luat 
drumul în cârcă şi s-au pornit „în sus”. Au mers ei cât 
au mers până au ajuns în lunca Prutului. Au trecut de 
Lipcani, de Zalucea şi de mahalaua cea mai veche a 
Drepcăuțului, cu numele Bordei (se zice că, în vremu-
rile străvechi, oamenii din partea asta a satului trăiau 
în bordeie). S-au oprit tocmai pe Dealul Urlei. Acesta 
era acoperit de păduri dese, prin care mişunau multe 
jivine: urşi, cerbi, mistreți, haite numeroase de lupi. În 
nopțile întunecoase lupii urlau sfâşietor, de aceea col-
nicului împădurit i-au zis „Dealul Urlei”. 

Din partea de la asfințit a acestui deal era o vale 
frumoasă, ce se întindea chiar pe malul râului Prut 
şi unea Drepcăuțul cu Criva. În această vale din lun-

ca Prutului, zisă Ceabrâu, chiar în inima pădurii, au 
descălecat strămoşii mei. Veneticii s-au aşezat la câ-
teva azvârlituri de băț unii de alții, despădurind pen-
tru țarcuri şi grădină câte o bucată de pământ. Case, 
la început, nu şi-au făcut, ci şi-au săpat  bordeie, la 
adâncimea unui stat de om. Le-au acoperit cu crengi 
uscate, peste care au turnat un strat nu prea gros de 
țărână. Încetul cu încetul, viața a intrat pe obişnuitul 
ei făgaş: bărbații umblau cu chiria, adică luau mărfu-
rile negustorilor de la Hotin, Noua Suliță, Herța, şi le 
duceau la Râşcani, Bălți sau în alte târguri mari. Lip-
seau de acasă cu săptămânile, femeile rămânând să 
aibă grijă de gospodărie. În câțiva ani, vitele şi oră-
tăniile li s-au înmulțit – aveau câte un ocol întreg de 
animale, pe care le păşteau în pădurea din preajmă.

Povestea stră-străbuna că în sălbăticia ceea traiul 
era tare primejdios. Haite de lupi umblau prin hățişuri, 
dând târcoale vitelor, ba uneori chiar şi oamenilor. În-
tr-o noapte, când a rămas singură acasă, a auzit nişte 
urlete fioroase. Apoi au început a hămăi câinii şi a 
boncălui boii. Stră-străbuna mea s-a trezit şi asculta, 
speriată. Peste o vreme, liniştea nopții a fost spartă de 
schelălăitul jalnic al câinilor şi de o mare zarvă ce ve-
nea dinspre ocolul vitelor. Se vede că o haită de lupi 
flămânzi tăbărâse asupra gospodăriei. Dihăniile au su-
grumat câinii şi s-au pus pe sfârtecat vitele. Stră-stră-
buna nu cuteza să iasă, căci înțelegea ce o paşte în acea 
groaznică sălbăticie. După un timp, urletele de lup au 
prins a se apropia de bordei. Nu trecu mult şi fiarele 
au început a scurma țărâna de pe acoperiş. Sărmana 
nevastă, cu sufletul la gură, asculta cum cade pământul 
în tindă, unde stăteau la prins ulcelele cu lapte. 

– Să fi fost la vreun cot de pământ deasupra bor-
deiului, preciză mămunea Alexandra. Au scurmat 
cât au scurmat jigodiile, dar, văzând că nu pot in-
tra în bordei, şi-au luat tălpăşița. Dumnezeu a scă-
pat-o de la moarte ca printr-o minune pe străbuna 
mea. Ea, tremurând ca varga, toată noaptea a stat 
în genunchi într-un ungher şi s-a rugat cu lacrimi 
în ochi Domnului s-o treacă peste această cumpănă. 
Abia când s-a crăpat de ziuă, s-a încumetat să iasă 
în tindă. Şi ce i-au văzut ochii? Ulcelele erau acope-
rite cu un strat gros de țărână, crengile ce slujeau de 
acoperiş erau dezgolite şi printre ele se întrezărea 
cerul. Încă puțin şi s-ar fi trezit cu lupii în tindă!

Afară văzu câțiva viței sfârtecați, iar o vacă şi câte-
va oi – ia-le de unde nu-s! Dar stră-străbuna mea nu 
s-a scârbit deloc, şi-a făcut cruce şi i-a mulțumit Bu-
nului Dumnezeu că a scăpat cu zile! Erau tari de fire 
strămoşii noştri, nu se speriau cu una, cu două! Înfrun-
tau toate primejdiile cu smerenie şi mare credință în 
Tatăl Ceresc, adăugă bunica Alexandra cu glas puțin 
somnoros. Hai, fato, la culcare, că e târziu de acum!

Pe atunci, încă nu aveam în sat lumină electrică 
şi casele erau luminate de lămpi cu gaz lampant, 
care ardeau cu o flacără gălbuie, destul de palidă, 
dar bunicăi îi păreau culmea progresului, căci aveau 
o lumină mai puternică decât opaițele, cu care era 
obişnuită din tinerețe. 

– Te rog, mămunea, mai spune-mi încă o întâm-
plare şi apoi îți jur că ne culcăm!

– Nu, că-i târziu. Mâine trebuie să mă scol tare 
dimineață, că am de plămădit.

– Te ro-o-o-o-g!  Doar încă una! o imploram eu cu 
glas jalnic.

– Bine, drăguțo, ce vrei să-ți mai spun?
– Spune-mi întâmplarea cu femeia sălbatică, care 

a venit la străbuna ta să ceară de mâncare.
– Păi ți-am spus-o de atâtea ori, cred că o ştii pe 

de rost.
– Ei şi ce? Doar e atât de interesantă! Vreau s-o 

mai aud încă o dată de la mata!
– Bine, dar să ştii că e ultima! Într-o zi de vară, când 

stră-străbunica mea prăşea în grădină, auzi nişte 
paşi însoțiți de un mârâit înfundat. A ridicat capul şi 
a văzut o făptură tare deşănțată: parcă era o femeie, 
avea două țâțe mari care îi ajungeau aproape până 
la genunchi. O țâță era aruncată peste umăr. Trupul 
acestei arătări era acoperit de la brâu în jos cu o bla-
nă deasă, iar părul din cap era atât de lung, încât îi 
acoperea gleznele. Sălbăticiunea a făcut câțiva paşi 
spre stră-străbuna şi, prin semne, i-a arătat că-i flă-
mândă, că are sugari, dar n-are lapte şi nu poate să-i 
hrănească. Străbunei i s-a făcut milă de nenorocită, 
i-a scos din bordei o bucată de mămăligă şi o oală cu 
lapte acru. Cât ai clipi din ochi, femeia cea sălbatică 
a îmbucat cu poftă de lup tot ce i s-a adus, s-a închi-
nat până la pământ şi a luat-o la fugă spre pădure. În 
scurt timp, a dispărut în desiş... Hai la culcare, că-i 
târziu! mă îndemnă iarăşi bunica. 

Mie, însă, nu-mi ardea de somn, îmi plăcea atât de 
mult să ascult pătăraniile pline de farmec şi mister, 
povestite cu mult har de bunica mea, încât eram 
gata să nu dorm toată noaptea!

– Mai spune-mi ceva, mămunea! Te ro-o-og! scân-
cii iarăşi cu glas implorator.

– Gata, nu mai țin minte nimic, am uitat totul! Bu-
nica era categorică de această dată.

– Te ro-o-og!  încă o poveste, una scurtă! continu-
am eu să miorlăi.

– Poveste, poveste,
Cu nouă neveste,
C-un cal sur...,
porni bunica versificarea ei tradițională pe care o 

rostea de fiecare dată când voia să scape de insistența 
mea. De îndată ce răsunau aceste cuvinte, pe care le 
uram din suflet, înțelegeam că rugile mele nu mai au 
niciun sens şi bunica de această dată nu va mai face 
niciun compromis. Fără a mă mai împotrivi, mă în-
torceam cu fața la perete şi încă multe ore în şir îmi 
imaginam că trăiesc într-o lume misterioasă, plină de 
ființe fantastice şi peripeții extraordinare...
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Versuri noi de 
Beatrice Cristina PREDA 

(București)
Născută în data  de 02 martie, 1996, la București. 

După absolvirea Liceului Teoretic „Dante Alighi-
eri” din București, profil filologie bilingvă ro-
mână-italiană, s-a înscris la Universitatea din 
București, Facultatea de Sociologie și Asistență 
Socială, specializarea Asistență Socială (2016-2019). În prezent, este Master la 
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, specia-
lizarea Asistență Socială, Consiliere în Asistență Socială. A publicat șapte cărți de 
poezie și proză adresate copiilor. A fost menționată cu numeroase premii literare, 
inclusiv câteva acordate de prestigioase jurii ale unor concursuri din Italia. La 
„Florile Dalbe” publică pentru a doua oară.

Broasca Li și nuferii
broasca Li în zori orăcăia,
spre nuferi țanțoș se îndrepta.
voia cu trufie să poruncească,
aleasă cunună să-și împletească.
– ziua bună, flori ciudate,
de frunze veșnic agățate!
doresc repede o coroniță,
să fiu a lacului zeiță.
Nuferii întrebător priveau,
din umeri nepăsători dădeau:
– Nici te rog, nici mulțumesc,
ce ești tu? vreun soi regesc?

Li nu se lăsă cu una, cu două
și amenință cu o-ncruntătură:
– În apă vă voi răsturna,
petale împrejur voi arunca!
Auzind așa înfumurare,
stăpânul vorbi cu înfrigurare:
– Învață întâi să spui cu tact,
abia atunci conduci un lac!
Li căută un pic speriată,
glasul să găsească odată!
Apoi își aminti de acel ecou,
căci toți locuiau... într-un tablou.

Dansând
 cu stelele

Într-un sătuc din suburbia oraşului 
s-au născut doi frați gemeni – Rafael şi 
Matei. Mama lor a decedat subit şi băie-
ții rămaseră singuri, tatăl lor fiind ple-
cat în lume cu slabă nădejde de întoar-
cere. Rubedeniile deciseră să aibă grijă 
de copii, crescându-i până la vârsta ma-
joratului. Rafael a fost adoptat de către 
rudele din partea mamei, iar Matei – de 
cele din partea tatălui. După multe în-
cercări de a supraviețui, familiile, însă, 
au plecat în localități depărtate una 
de alta şi pentru cei doi frați începu o 
nouă filă a copilăriei. Când învățau deja 
la şcoală, atât Rafael, cât şi Matei aveau 
note mari şi erau nişte elevi exemplari. 
Simțeau, însă, că sunt o povară pe spa-
tele rudelor şi, la un moment dat, au 
sesizat că, încetul cu încetul, trebuie 
să-şi facă viitorul pe cont propriu.  Mul-
țumiți barem că n-au fost lăsați de izbe-
lişte, aşteptau mereu fericita clipă când 
se vor îmbrățişa iar. Inima le spunea că 
vor reuşi întru toate şi cândva părinții 
dragi, plecați în lumea celor drepți, le 
vor zâmbi din ceruri.

Adolescența gemenilor a trecut repe-
de, marcată de sârguința lor la şcoală, 
după care, fiecare în parte, a ales să-şi 
continue studiile. Astfel că destinul a 
făcut ca la facultate ei să fie iar împreu-
nă, dar fără a şti că sunt frați de sânge. 
Mergeau ambii la bibliotecă, iar la orele 
practice făceau cu plăcere cercetări de 
laborator. Deveniseră prieteni buni şi 
nici nu bănuiau că sunt mai mult decât 
atât, adică frați. Odată, Matei, fiind un 
fan al muzicii pop, plecând la concert, 
l-a invitat şi pe Rafael. Gestul i-a apro-
piat şi i-a făcut mai încrezători unul 
față de altul. Zilnic se duceau la ore, 
după care studiau iar şi iar, fără înceta-
re. A venit şi mult aşteptata zi în care, 
studiind la politehnică, trebuiau să de-
monstreze colegilor că, atunci când eşti 
informat, eşti protejat de problemele 
existențiale, de lauda de sine a celor 
incompetenți în materie, sau de ghini-
on la sesiune când îi copleşeau emoții 
mari. De obicei, însă, frații ieşeau din 
sala de examinare cu fruntea sus, chi-
pul luminat şi zâmbetul pe buze.

După decernarea diplomelor de ab-
solvire, cei doi frați au fost angajați la 

serviciu în cadrul unui laborator şti-
ințific. Aşadar, viața tinerilor savanți 
evolua de la sine. Matei era responsa-
bil de o secție şi de toate activitățile 
practice, iar Rafael, şeful laboratorului, 
era şi profesor al celor care abia de-şi 
începeau activitatea. Între timp, Matei,  
lucrând  zile şi nopți întregi întru dez-
legarea unei formule matematice, până 
la urmă, a obținut rezultatul dorit şi i 
se păru deodată că, în sfârşit, tot uni-
versul e în mâinile sale. Din acest mo-
ment, un sentiment de invidie pentru 
şeful său Rafael nu-i mai dădea pace. În 
cele din urmă, morbul invidiei, punând 
stăpânire pe el, l-a transformat  într-un  
om fără scrupule şi, tam-nisam, între 
cei doi s-a iscat o ceartă. Rafael l-a con-
cediat pe Matei, care şi-a zis în sine că, 
odată şi odată, se va răzbuna pe el.

Făcând nişte cercetări de rutină asu-
pra probelor de sânge colectate de la 
membrii secției care, de fapt, în fiece an 
mai erau şi nişte donatori exemplari, 
Rafael descoperi, pe neaşteptate, că 
doar două persoane aveau aceeaşi gru-
pă de sânge şi acelaşi RH negativ – el şi 
... Matei. Adică, după ce a consultat şi un 
medic, şi-a dat seama că cel alături de 
care şi-a petrecut o parte din copilărie 
şi întreaga adolescență era chiar ... fra-
tele său. Nu-i veni a crede. Uimit peste 
măsură, brusc l-au cuprins remuşcările 
pentru faptul că l-a concediat. 

Aşadar, lăsând mândria la o parte, 
porni maşina şi merse la Matei să-i 
ducă vestea că sunt frați şi să-şi ceară 
iertare că a fost nedrept cu el.

Cu lacrimi de bucurie, cei doi frați 
s-au îmbrățişat strâns şi pentru tot-
deauna. De aici încolo relațiile dintre ei 
s-au ameliorat într-atât, încât urcuşul 
lor în carieră era ca şi garantat, căci, 
reuniți, ei se susțineau în toate.

Voi, cei care la bine şi la greu aveți ală-
turi frați, părinți şi prieteni, prețuiți-i la 
vreme, căci pe lume sunt destui care-şi 
doresc acest dar al sorții, dar nu-l au.

Valentina VRABIE, 
elevă în clasa a IX-a 

la Liceul Teoretic „T. Vladimirescu” 
or. Bucureşti

(Originară din satul Suric, r-nul Cimişlia) 

Să vă spun, copii, o stranie 
întâmplare,

pe care am scuturat-o dintr-un borcan
Sau poate zumzăia din izvoare-n 

izvoare, –
despre o buburuză pe margine 

de vulcan.
cum a ajuns acolo? Habar nu avea!
călători încetinel din depărtare,
știind doar că inimioara-i îndrăznea
să se viseze înfloritoare.
de vulcanul fumegând defel nu se 

temea,
soare-n buline purta, pe crater rouă 

îi picura.
Norii abătuți gonea, de frig cu drag

îl oblojea,
voios fredona, puncte roșii îi croșeta.
Ia privește ce trăsnaie! 

Strașnică încurcătură!
În zori, curioasa buburuză se trezi
să afle ce-i în despicătură.
Ei, ce vulcan mai îmblânzi!
vulcanul era, de fapt, fântână
cu apă și-un șirag de flori.
buburuza nu se mai credea o zână
ce a învins balauri de fiori.
Atunci i-au surâs pe trup petale,
când își pierduse vitejia.
I-au tivit aripi de cicoare,
inima-i dansa înfloritoare.

copile, sub sprâncenele tale mirate 
se trezește

înmugurita boltă ce din povești 
va crește.

dospită în inima-ți cea dreaptă ca un 
trandafir,

te așteaptă o lume de minuni, o lume 
de cașmir.

ce se aude colo, pe lacu-nvecinat?
rățușca cea urâtă adânc a suspinat.
Suratele arțăgoase o strigă în fel și chip,
s-ar ascunde, biata, și într-un grăunte 

de nisip.
mica Sirenă se agită întruna pe uscat,
glasul vrăjitoarei deunăzi i-a dat,
în schimbul picioarelor, al visului 

înfăptuit,
cântul ei senin pe dată-a amorțit.
departe, departe, la poarta unui 

împărat,
bobul de mazăre alege fetele 

de măritat.
O prințesă în furtună dârz s-a avântat,
bobul sub saltele a aflat, cu prințul 

s-a cununat.
dintr-un bob de orz, fetița s-a ivit,
chiar degețica pe laleaua roșie 

a răsărit.
În leagănul de alun boarea o alinta,
cu plapumă de toporași, noaptea o 

cuprindea. 
copile, ia aminte din tot și din toate,
al tău soldățel de plumb răutatea 

străbate,
dacă în loc de săgețile încrâncenate,
armura-i va fi sincera bunătate.

Buburuza 
visătoare

Copile…

MUGURAşI 

dragă lună, 
A cerului regină!
Noaptea tu domnești  
Şi visul copiilor păzești. 
dacă-ai putea, 
pe cer mai mult ai colinda. 
dar vine soarele-vlădică 
Şi somnul dulce mi-l strică.
Lumina-i aprinsă, puternică  
Scaldă odaia mea unică. 
Lună, fantasma ta vie
E cea mai frumoasă melodie.   
vreau să dansez cu stelele 
prin regatul tău misterios.
dar vino la fereastra mea,
Să te privesc din profil,
ca pe un prieten, –
un extraterestru așteptat,
În visele mele...

Domnica ȘOLDAN, 
elevă în clasa a VI-a 

la Liceul Academic 
de Arte Plastice „Igor Vieru” 

mun. Chișinău

Stau acasă, lumea-i mică,
de toate mă plictisesc.
Iau o carte, zău, nu strică 
citind să mă-nveselesc.
O deschid să aflu totul:
ce e gluma, ce-i năpasta.
Îți lărgește orizontul,
doamne, carantina asta!

Laura RUSU, 
elevă  în clasa a IV-a „A”, 

la Școala Primară „Ion Creangă”
or. Ialoveni

Carantina

strălucește, 
dragă 

soare!
Soare, soare auriu, 
m-am decis astăzi să-ți scriu.
pe un timp fără măsură
ce distracția mi-o fură.
dar te rog eu foarte mult,
Strălucește și mai tare,
Tot cu raza ta cea lină, 
Să mă scoți din carantină.
vreau un piculeț de soare,
Să mă pot juca pe-afară
cu băieții mei, cu-amici,
printre melci, printre furnici.
Strălucește, dragă soare!
Eu te chem la râu, pe vale.
măi covid! zău, nu renunț
Să alerg pe drum, desculț! 

Filip CHIRIAC, 
elev în clasa a VI-a 
la Liceul Academic 

de Arte Plastice „Igor Vieru” 
mun. Chișinău 

DOI FRAŢI
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Păpădii

LUMEA MEA
Încercând să evadeze din lumea lor 

monotonă, unii oameni încep a scrie. 
Scriind ei își crează propriul univers 
în care se cred a fi stăpânitorii su-
premi. Astfel procedez și eu, căci îmi 
place mult să călătoresc, iar asta o 
fac, în special, atunci când scriu. Uneori discut îndelung 
cu amica mea de năzbâtii, Alice, și cu iepurașul ei nobil și 
elegant cu ceas la mână. Alteori mă plimb cu Micul Prinț 
pe întinsul altor planete. Nu demult l-am vizitat chiar și 
pe Rege, care ne aștepta la ora prânzului să luăm masa 
împreună. Ni s-au părut stranii invitația și cuvintele sale, 
dar ne plăcea de el. Singurătatea îl făcu înțelept. Venea 
cu diferite sfaturi, unele chiar plictisitoare, pe care ni le 
da, de obicei, pe la ora prânzului. Îmi mai plăcea să călă-
toresc și împreună cu Digory și Polly din “Narnia" lui Lewis 
prin diferite lumi. Mai întâi treceam de pădurea misteri-
oasă, apoi avui ocazia să văd și Atlantida, după care, am 
parcurs și triunghiul Bermudelor...  

STĂM  ACASĂ, CĂ  NE  PASĂ...

de când virusu-a venit,
În izolare ne-am oprit 
Şi la școală nu plecăm –
de la distanță învățăm!
pandemia nu se lasă, 
Ne ține închiși în casă.
Învățăm cu mare spor,
Însă de colegi ni-i dor.
profesori, vă mulțumim!
Sănătate vă dorim.
pentru grijă și răbdare,
pentru dragostea cea mare!

Cristian RUSU

Debut la „f.D.”

Primăvara
cu rochița parfumată,
Subțire și-nvolburată,
A venit la noi în țară
mândra zână primavară.
Şi-a suflat cu duioșie
Aer cald și bucurie – 
peste iarbă, mugurași,
Stârnind păsări, fluturași
Şi albine muncitoare,
ce zboară din floare-n floare.
cu toții ne-am bucurat:
Natura a înviat!

Delia STOICA

De la distanță
zi cu soare, razele cobor,
E-o liniște cu glasuri de cocor,
dar a venit neașteptat un virus,
Necruțătorul cOrONAvIruS...
Toți oamenii sunt supărați,
E trist că lumea nu o vezi.
Suntem on-line la ore adunați:
Scrii cu atenție și exersezi.
Şi-n acest răstimp mai greu
dumnezeu ne are-n pază,
Şi de virusul cel rău
Ne salvează cu o rază.
vezi tu, noi suntem copii,
uneori nu ne prea pasă.
dar să ascultăm părinții,
căci pandemia-i nemiloasă.
chiar de suntem încă mici,
viața-i înainte, zici?
carantina are un sfârșit,
dar atenție… la cOvId!

Cristian PUPAZAN

Școala altfel

primăvara istui an
A bătut la noi în geam,
Nu cu-n mărțișor frumos,
ci cu-n virus odios.
Ne-a băgat în carantină
până-n vară, fară milă,
fără chip de-a ne-ntâlni,
paștele-a sărbători!
Însă ne-am rugat frumos 
pentru țară, sănătate.
Şi a-nviat Isus Hristos
Să ne facă acum dreptate. 

Alina MAMAEVSCHI

Virusul

Profesorul
profesoru-i un părinte
blând și drag, și iubitor,
cu vorba caldă, om cuminte –
de care mâine ți-a fi dor.
profesorul e lumina
ce se arată-n calea ta, –
Ostaș prezent la datorie,
El dreptul ți-l va apăra.
Ascultă-i, dar, povața
cum e să fii un bun copil,
Să-ți prețuiești viața,
parfumul florii de april.  

căci îți va prinde bine atunci
când aripa ți-a crește,
Şi de acasă o să pleci,
urcând ale tinereții creste.
Adu-i în semn de mulțumire
vreun  bujor sau o lalea.
Şi nu uita nicicând de școala
unde mereu te-a aștepta.

Teoctista COLȚA,
elevă în clasa a VIII-a

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

MUGURAşI 

Propunem cititorilor revistei poezii semnate de către câţiva copii din clasa a III-a „A” 
şi a IV-a „A” de la Şcoala Primară „Ion Creangă” din oraşul Ialoveni. Diriginţi – dna 
Alexandra Hâncu (director al instituţiei) şi, respectiv, dna Tatiana Lapteacru. Micilor 
poeţi li s-a alăturat cu un vers, la fel inspirat de realitatea timpului ce-l parcurgem, 
elevul Alexandru Golub (clasa a VI-a) de la Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” din 
aceeași localitate. Sperăm ca rândurile ce urmează să aibă ecou în sufletul celor ce vor 
deschide aceste pagini.

pentru mine, primăvară,  
Tu aduci belșug în țară. 
cu flori și cu melodii, 
cu bănuți de păpădii.
ce frumos e pe câmpie, 
parcă nici nu-i pandemie! 

Dragoș BOLDURAT

Cartea
cartea-i o valoare
ce în lume seamăn n-are,
cu povești și poezii,
cântece și bucurii.
cartea-i o minune
ce ne-nvață lucruri bune,
de la mic și pân-la mare
E citită cu ardoare!

Dimitria SĂNDUȚĂ

Dragii mei pisici
Au venit pe lume
Şi, zău, nici nu le pasă,
că toți copiii lumii
Stau închisi în casă.
Scumpa lor mămică,
pisica cea măiastră,
fără nicio frică
Îi urcă prin fereastră.
E minunat, dar zău,
Ea ușurel i-aduce,
pe rând, în patul meu 
cu drag să-i culce.
pisica habar n-are
că, uite,-n acest an
Lecția învățătoarei
O ascultăm on-line.

Sabina SLIVINSKI 

Iată și versurile celor din clasa a IV-a „A”, Şcoala Primară „Ion Creangă” 
din or. Ialoveni, dirigintă dna Tatiana Lapteacru.  

viziunea noastră-i clară,
A venit azi ciuma-n țară.
S-a transmis, s-a auzit, –
da-s copil și n-am crezut.   
Seara la televizor,
Se declară, se vorbește:
Izolarea este bună,
mie, însă, nu-mi priește. 
mi-ar plăcea să ies la joacă
cu amicii pe toloacă!

Adelina LEORDA 

Coronavirus

uite-i luna mai la geam,
pasărea cântă pe ram.
Natura iarăși reînvie
chiar pe timp de pandemie.
pe sub soarele-răsare,
Nu mai zboară avioane.
doar virusul nerușinat
bântuie din sat în sat.
părinți, bunei, surori și frați,
Suntem cu toții izolați.
Nu mai ieșim deloc din casă,
fiindcă tuturor NE pASă!
Nu mai mergem la plimbare
pe străzi, în parcuri, ulicioare.
căci astfel riscăm cu viața,
Şi seara și dimineața. 
cât mi-e dor de-ai mei amici!
vreau să-i văd și pe bunici!
Să-i sărut și să-i cuprind,
dar mi-i teamă de cOvId.
Tu, măi virus blestemat!
Globu-ntreg l-ai speriat.
du-te de pe-al meu meleag,
căci nu ești la nimeni drag!

Alexandrina DOGOT

Stăm acasă, 
că ne pasă… 

O, moldova mea duioasă,
de când virusu-a venit, 
dintr-o țară preafrumoasă
Tristă, sumbră-ai devenit.
boala cea nenorocită
Te și vede doborâtă!
vrea să-ți ia copii, nepoți!
dar tu rezistă, știu că poți!
mereu ai fost o luptătoare.
Învinge! chiar dacă te doare.
Lumea-i la cOvId suspectă,
carantina n-o respectă.
curaj la medici să le dai,
Să apere al nostru trai!
Noi mereu le mulțumim,
cOvId-ul să-l fugărim!
Am vrea să uităm de el,
de-acest coșmar, 

dușman mișel.
ca iar să ne îmbrățișăm 

cu drag,
pe-al nostru scump și 

sfânt meleag!
Alexandru GOLUB, 

elev în clasa a VI-a „C”
la Liceul Teoretic „P. Ștefănucă”
or. Ialoveni

Moldova,
 rezistă!

desen de dragoş bOLdurAT

desen de Laura  ruSu

desen de Alexandrina dOGOT

desen de delia STOIcA

Într-una din deplasările mele, într-un mod absolut mira-
culos, l-am întâlnit pe Jules Verne pe când era doar un co-
pil. De fapt, eu sunt cea care l-a ajutat să-și scrie romanul 
despre lumea dispărută, povestindu-i din toate cele, care, 
probabil, nu-și aflase existența în mintea-i vreodată. 

Atunci când scriu, parcă aș avea o putere inexplicabilă. 
Pot cutreiera spații nemărginite fără bilete de avion, doar 
cu un simplu stilou și asta mă face să cred  că sunt o fată 
specială. În lumea noastră dezechilibrată eu una sunt per-
fectă. Toate în jurul meu sunt perfecte, chiar și haosul pe 
care doar îl deslușesc și îl consider de rai. Deși, scriind, 
îmbin notele realului cu cele ale interiorului meu, totuși 
mă simt mai împlinită ca niciodată. 

Dar spuneți, poate fi o vârstă mai frumoasă decât ado-
lescența? Evident, doar copilăria, dar asta e deja o altă 
poveste…

Scriind, mă apropii și mai mult de mine, ca și cum aș re-
descoperi o altă eu. 

Dumitrița HARABAGIU, elevă în clasa a VIII-a 
la Gimnaziul „D. Matcovschi”

s. Cotiujenii Mici, r-nul Sângerei

Pedagogul e un pom cu mere de aur. 
El îşi împărtăşeşte cunoştinţele şi

experienţa elevilor dornici de carte, 
susţinându-i.

Această poezie e dedicată tuturor 
pedagogilor şi, în special, celor de la 
Gimnaziul ,,Dumitru Creţu” din satul 
Cărpineni, raionul Hânceşti, care de-
pun o muncă enormă în educarea şi 
instruirea copiilor, mai ales în această 
perioadă a vieţii noastre.
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Născut la 3 iunie, 1940, în comuna Mălăieşti, judeţul Bălţi (azi 
Râşcani) – decedat la 19 iunie, 2012 (Călărași). Poet, prozator, pu-
blicist şi traducător. Licenţiat în filologie şi istorie al Universității 
de Stat din Chişinău. Debutează cu volumul de poezii Sărutul soa-
relui, 1965. Din 1967 până 1990 publică culegerile: An neobişnuit, 
Struguri în amiază, Întoarcerea lui Călin, Firul Ariadnei, Cântece de-
acasă, Semnele iubirii, Sonetele câmpiei, Alte cântece de-acasă, Veş-
nic renaşte, Vârsta teiului, Turnul de pază, Spicul şi steaua (volum  
retrospectiv). În 1995, la Bucureşti, apare volumul Flori de tei de-
asupra noastră, iar Editura „Glasul” tipăreşte volumul Rugă de 
ostatic. Din 1973 până în 2003, semnează cărţi de proză şi versuri 
pentru copii: La izvoare, Foişorul, Poiana de argint, Cântecul vio-

rii, Despre-o viţă şi-o bobiţă, Sol de pace, Hai, ploiţă ş.a. Autor de 
antologii: 10 poeţi moderni, Poeţi italieni, Lirică franceză – poezia 
rezistenţei, Iubire şi speranţă, Zi de zi (Giuseppe Ungaretti) ş.a. În 
anii 2000-2001, la Editura „Biodova” apar volumele de versuri 
Poemele durerii şi Cântecele mântuirii. Urmează cartea Blestemele 
nobleţei (Timişoara 2002) şi volumul antologic Toga iluziei (Edi-
tura „Litera”, colecţia „Biblioteca şcolarului”). A fost tradus la 
Moscova, Kiev, Tbilisi, Erevan, Țările Baltice, Bulgaria, Iugos-
lavia, S.U.A., Brazilia. Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova 
şi al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, 
Premiul Naţional al Republicii Moldova pentru volumul Cântece-
le mântuirii (2002) ş. a., Ordinul „Gloria muncii”, 2010. 

ANAToL CIoCANU - 80

Taină 
de copii

Să fim copii în pragul sorții
Să credem tainelor – că sânt! –
Acea a vieții și a morții,
Acea a verdelui pământ.
Acea a mărilor ce cheamă,
Acea a păsării ce-n zbor
Spre casa ta se tot îndeamnă
pornind de la ecuator.
Acea a vinului ce cântă
Sub aburul bobiței sfânt
Şi taina pâinii, taină sfântă
de veacuri binecuvântând…
Taina iubirii – ce-o fi oare,
că-o tot chemăm s-o dezlegăm
Sub veșnic semn de întrebare,
vai! cum n-am vrea 

să regretăm –
mult însetați de-a o cunoaște,
Am fi înstrăinați de ea,
de taina vieții ce se naște
Şi ne omoară-așijderi ea…
mai credem tainelor naturii,
Ne vrem copii la pragul lor,
cu floarea obrintită-a gurii
Trăind un vis multicolor!

E-o pasăre în zbor Speranța –
cum ne mai poartă-n visuri ea!
Şi trecem mărilor distanța,
La mal ajungem și la stea.
Hai, pasăre, ne du departe –
mai arde sufletul în noi
Şi poate-o dragoste mai arde
de-a ne întoarce înapoi.
măria-Ta, domnița noastră,
cum ne încântă chipul tău,
cu apa cerului albastră
Ne speli părerile de rău.
copiii tăi suntem sub stele,
copii avizi și visători,
prin zile bune ori mai rele
Tu ne înșeli de-atâtea ori.
Şi tot de-atâtea ori, speranță,
din nou ne umpli de curaj
Şi-i iar pe lume dimineață,
Şi iarăși toate ne sunt dragi!
Ne poartă tu, speranța noastră,
prin veacul marilor răscruci,
dar nu uita, pasăre-Albastră,
din nou acasă să ne-aduci…

Cântec 
pentru Iunia

Speranța

Ai să faci pe valuri
 Globului-nconjur….
           Şi-ți mai las odorul
           Stropului de stea
           Să păzești izvorul
           cu-amintirea mea.
 Şi-ți mai las chemarea
 veșnicei iubiri –
 Ştiu – amară sare 
 Ți-a lăsa-n priviri…
         pare grea pe umeri,
         Grea ți-e vârsta mea?
         viața-i de povară,
         de povară grea.
poartă-o demn și mândru,
chiar de ți-o fi greu:
doar prin tine ști-voi
că sunt viu și eu!

Selecţie din volumul „Ora sărutului”, Editura „Princeps Magna”, 2010. 

IN mEmORIAm

Cântec pentru Iunia

de toate lunile anului
am fost ferit:
de orbalț, de făcut, de orice 

boală,
ca de săgețile dușmanului
ce-ar fi îndrăznit
peste iarba mea să dea năvală
și-ncă pragul să-mi prăvală;
dar numai una
mi-a sărutat ochii-ntotdeauna:
era Iunia
cu părul ca petunia,
ca nici a uneia!
Ea – cu ochi de cireașă,
cu buze de căpșună,
îndrăgostită ca o nebună
de nopțile cu lună,
când roua peste ierburi sună
și stelele-n izvoare se adună –
rugăciunile secerișului să le 

spună! 
…Iunia, sora mea dragă
pe-o viață întreagă –
vino să-ți sărut ochii de rouă
care cu lumină plouă
pe lună nouă!

desen de mihai părpăuȚă, elev, mun. chişinău

(fragment)
Noi vom fi,
vom fi, vom fi:
          vom da glas în zori de zi,
          tot pământul vom trezi,
          florile i-om primeni,
          cu lumină-l vom iubi,
          cu brazda în plină zi
          până ce va înverzi,
          până când ne va șopti:
– Eu voi fi cât veți trăi,
fără voi m-aș prăpădi,
Spicul mi s-ar ofili,
pasărea m-ar ocoli,
steaua-n ceruri m-ar orbi,
          de nu-ți fi, nu-ți fi,
          nu-ți fi…

De moștenire

Noi vom fi!

(fragment)
pruncule ca roua
ce sărută flori,
vino, de-mi ia noua
vârstă – s-o măsori!
          moștenire ție,
          de-ai venit, ți-o las –
          Ani de bucurie,
          dar și de necaz!
vei purta-o tânăr – 
mantie în vânt,
vârsta-i e pe-o viață
dată pe pământ.
           pomului-n rodire,
           ce ți-l las acum,
           Să-i șoptești cuvinte
           de prieten bun.
Şi-ți mai las oglinda
mărilor din jur –

Trandafirul-
astru

cine frâu va pune
Tinereții tale? –
Anii sunt în spume
Limpezi, de petale.
          plopul verde-n zare
          Nalt, albastrul scrie –
          E oșteanul care 
          crede-n veșnicie!..
Numai frunza-i șoaptă,
Numai ramul tace,
râu de seve poartă,
muguri noi desface.
          Şi nicicând se-ntreabă
          viață de mai are –
          unica lui treabă
          E să nască floare!
Tinereții tale –
cine frâu i-a pune?
O, nici sub zăvoare
Nu se va supune!
ci-a porni buiacă,
S-a certa cu toții,
care au să-i treacă
drumurile sorții.
Trandafir va prinde
cerului albastru:
O, pe pieptu-acestui –
va mai arde-un astru!

(fragment)
din mine răsărea
brad până la stea –
ca la nimenea;
          din tine-nflorea
          dulce micșunea –
          cum nu se vedea;
când de braț ne-am luat –
cer cu pământ
mâna și-au dat
          Şi-atunci a plouat
          cu dragoste
          peste sat!

Noi

Cântec simplu
cuvinte de dor voi spune
Şi cu limbă de cărbune,
imnuri pentru-această viață
spune-voi și de sub gheață,
rugi voi spune pentru pace
chiar dacă pământ m-oi face,
vai! și-aș crește cărți de pâine –
una de nu mi-ar rămâne!
șoapta codrului voi strânge –
nici o doină n-a mai plânge,
și de dragoste-oi cânta
până ce m-or îngropa,
să-mi crească din ochi izvoare
murmurând imnuri de soare!

APRECIERI
… A fost redactor și s-a manifestat ca un publicist deo-

sebit al generației sale la revista „Moldova” și la săptămâ-
nalul „Glasul Națiunii”.  În poezie, debutează cu placheta 
de versuri „Sărutul soarelui” (1965), anunțându-se ca un 
romantic ce scrie o poezie a stărilor sufletului cutreierat 
de fiorii adolescentini ai dragostei, a setei de viață și de 
afirmare. Dorul și nostalgia, visarea și resemnarea sunt 
motivele predilecte ale poetului și în cărțile de mai târziu. 
Poet solar și optimist, Ciocanu are conștiința vicisitudini-
lor existenței și se vrea un „poet unanim”, asemenea lui 
Giuseppe Ungaretti, din care a tradus; poet al frăgezimilor 
și candorilor, se inspiră cu succes din obiceiurile și tradi-
țiile autohtone ale satului de care nu se desparte: „Cân-
tece de-acasă” (1971) și „Alte cântece de-acasă” (1978). 
Poezia lui Ciocanu este cantabilă, multe versuri ale lui au 
devenit texte pentru cântece lirice ușor de memorat.

Vitalie RĂILEANU, poet, critic literar

… Bineînțeles, au existat mai mulți artiști și scriitori 
valoroși care și-au pus amprenta pe gândirea și simțirea 
contemporanilor. Îndrăznesc să spun că nici un tânăr poet 
n-a exercitat, la noi, o fascinație mai mare asupra tinerilor 
decât cea pe care a avut-o Anatol Ciocanu. 

Ioan MÂNĂSCURTĂ, scriitor

...Prin manierele sale rafinate și ținuta vestimentară 
aleasă cu gust, Anatol Ciocanu părea un nobil aristocrat 
poposit de prin saloanele pariziene în sumbra realitate 
chișinăuiană. Mulți poeți șaptezeciști și optzeciști îi sunt 
recunoscători pentru sprijinul acordat cu generozitate, 
fiind promovați să debuteze cu poezii la celebra rubrică 
„Ritmuri tinere” din revista „Moldova”.

Ion ANTON, scriitor 
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Sugestii de lectură

Cultura naturii devine și 
natura Culturii umane sau 

,,Contururi din Templul naturii”

În floare parcă și Timpul se preface în Lumină.
Eugenia MANEA-CERNEI

Călătoria în Cuvântul Naturii 
divine şi în Natura Cuvântului de 
acasă pe care o întreprinde dna 
Eugenia Manea-Cernei prin re-
velatorul volum „Contururi din 
Templul Naturii” (2020) este una 
fascinantă prin mesajul ei ecologic 
şi energetic, estetic şi euristic de o 
eleganță ieşită din comun şi de o 
prospețime ideatică şi metafizică 
plină de farmec şi molipsitoare de 
frumos.

Personajele neordinare ale 
acestor „peisaje ale sufletului” 
(aricelul, veverița, câinişorii, mie-
lul, cerbul, căprioarele, rândune-
lele, grăuraşii, canarii, vrăbiuțele, 
ciocârlia, delfinii, şerpii, peştişorii 
etc. alte vietăți ale Firii...), cu care i-a fost dat  autoarei a se întâlni 
în experiența ei de viață şi a „dialoga” în graiul irostibil al aces-
tora, pe un ton dictat de natura lucrurilor de la sine şi dintr-o 
deschidere aleasă către frumos şi armonie, către universalita-
tea ideii de existență şi de prezență în spațiul viu al comunicării 
remarcă înclinația  unui suflet trăind la propriu şi la figurat cu 
ideea de tot, de întreg. Omul şi Natura, idealul şi viața, revelația 
şi poezia sunt însoțitorii ei de drum peste tot. Spațiul moral şi 
sociouman al scrierilor este unul vibrant, depăşind hotarele or-
dinarelor consemnări, poietizări, el direcționând lectorul către 
poiana de lumină a gândirii „omului nou”, cu Dumnezeu în inimă 
şi cu zâmbetul deschis către sacru, către vibrațiile Firii eterne.

Salbele (cum le numea T. Arghezi...)/ poemele în proză/ ,,con-
tururile din Templul Naturii” sunt, de fapt, o încercare de a de-
monstra metaforic că „amintirile” din care şi-a clădit templul 
acestei cărți „sunt clipe de aur... sau diamante spirituale”, care, 
după J. Lubbock, ar avea un „scop”, ca şi cel al „religiei” care „e 
nu de a-l introduce pe om în cer, ci de a introduce cerul în om”,  
în acest „stâlp de lumină” cosmic, precum este considerat.

Privite de la înălțimea sentimentului Naturii, întrețesută cu cel 
al poeziei, „contururile” savantului în biologie Eugenia Manea-
Cernei reflectă pe mai departe pasiunea fierbinte a autoarei pen-
tru ideea divină a frumosului, tălmăcită printr-o serie sugestivă 
de întâmplări, de cazuri de viață, de experiențe proprii pildui-
toare sau de „viorele spirituale”,  cum le zice inspirat Domnia Sa, 
dacă nu un fel de „învățăminte”, de lecții de studiere a Naturii din 
perspectiva Întregului. Nu e deloc incidentală în acest sens citată 
şi poezia „Învață de la toate” de Rudyard Kipling (în tălmăcirea 
lui Traian Dorz), care serveşte ca o călăuză înțeleaptă pentru ci-
titori (... Învață de la toate, că toate-ți sunt surori,/ Să treci frumos 
prin viață, cum poți frumos să mori...// Învață de la GREIER, când 
singur ești, să cânți,/ Învață de la Lună să nu te înspăimânți.// 
...Învață de la păsări să fii mai mult în zbor,/ Învață de la SOARE 
că totu-i trecător./ Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,/ 
Să-nveți din tot ce piere cum să trăiești în veci!”).

Referințele de caz la Biblie, la poeții clasici şi contemporani 
de acasă şi din străinătate dau o ținută aparte textelor/table-
telor/microeseurilor auctoriale, conferindu-le o conotație 
poematică şi specifică, pătrunsă de un spirit rar gospodăresc, 
caracteristic polonezilor (m-a convins însăşi mărturisirea-i 
sinceră că pe linia mamei poartă-n vene sânge polonez...).  De 
asemenea, incorporarea unor pasaje memorabile din Rig-Veda 
ne demonstrează că scrisul dnei Eugenia Manea-Cernei ține de 
spiritualitate, de marcanta ei individualitate creatoare şi nu de 
un joc metaforic/metafizic ordinar. Mai mult, scrisul în cazul 
Domniei Sale e un imn vieții, adevărului şi frumosului peren. 
Eternul Verde, pe care îl glorifică direct şi indirect, îi dezvăluie 
firea modestă şi sinceră (preferința culorii verzi este şi ea un 
indice în atare sens cu asupra de măsură). 

Toate, dar absolut toate microeseurile au ceva din „imnele bu-
curiei”, cum ar zice marele poet Ioan Alexandru. Pentru că Na-
tura este una care ține de Divinitate, de Grădina Domnului, fi-
nalmente. „Candorile vegetale” şi ,,Bulgării de lumină”, „Inocența 
firească” şi „Afecțiunile şi despărțirile” coagulează nu numai me-
taforic şi ludic, dar şi compartimental (opțional - sentimental) şi 
ideal însăşi ideea de „Templu al Naturii” sau de „contururi” ale 
acesteia din perspectiva metafizică a cunoaşterii. Comentând 
o zisă a celebrului Grigore Vieru – „Doamne, ne-ai dăruit atâta 
frumusețe, că nu avem atâția ochi s-o privim...” –, ea îşi îndeam-
nă compatrioții „să includem şi Ochiul al treilea” („unic”, cum 
îl numea Iisus Christos...), cel al Sufletului, şi cu el să admirăm 
frumusețea, pe care cu atâta generozitate şi dragoste ne-a dăru-
it-o Marele Creator!”. Alături de „Clepsidra cu flori”, „Contururile  
din Templul Naturii” ne mărturisesc atât de vocația de biolog a 
distinsei doamne Eugenia Manea-Cernei, cât şi de pana ei inspi-
rată de scriitoare care ne-a oferit două cărți antologice, pe lângă 
cele de poezie propriu-zisă (gen „Sub poleiri de lună” şi „Valori 
eterne sau cântece de-ntors cocorii”), neuitând de antologia liri-
că „Universul florilor” (2012) etc.

Tudor PALLADI

Un om ca un accent al memoriei...
Rubrică de iurie COLEsniC

Efigii de pe Columna Noastră

mormântul lui Elefterie  
Sinicliu, cimitirul mănăstirii 
cernica

La momentul formării Sfatului Țării, în oc-
tombrie 1917, Elefterie Sinicliu (4.VIII.1895, s. 
Echimăuți, jud. Orhei – 1980, București, Cimiti-
rul Mănăstirii Cernica) era printre cei mai tineri 
deputați. 

Provenea dintr-o familie cu rădăcini macedo-
niene – Sinicli, cum figurează în unele documen-
te. Bunicul lui se stabilise, pe timpuri, la Rezina, 
unde s-a căsătorit și s-a ocupat de agricultură.

Elefterie, fiul Mariei și al lui Ion Sinicliu, a făcut 
studii la Școala Agricolă de la Cricova, din preaj-
ma Chișinăului. Odată cu începerea Primului 
Război Mondial, a fost mobilizat în armată, uni-
tatea lui fiind dislocată în Ekaterinoslav. Aici s-a 
și  remarcat ca bun organizator al Comitetelor 
ostășești moldovenești.

În 1917, a organizat artileria 
moldovenească la Ekaterinoslav 
și Odesa, aducând-o ulterior la 
Chișinău. 

Ca entitate politică, se conside-
ra membru al Partidului Socialist-
Revoluționar.

În vara anului 1917, de rând cu 
Pan Halippa, a participat ca dele-
gat al Basarabiei la Primul Con-
gres al Sfaturilor populare, care 
și-a ținut lucrările la Petrograd.

În manuscrisul „Cronica vieții 
mele” (1967), Pan Halippa descrie 
în caietul 7 cum a fost organizat 
documentul despre Declarația 
Unirii din partea județului Orhei:

„...Ideea unirii a pătruns și în 
județul ORHEI. Sinicliu Elefterie și 
Andrei Scobioală au fost rânduiți 
acolo să vadă ce-i de făcut, căci 
organizațiile zemstvei de județ, 
de voloste, precum și consiliul 
orașului Orhei, păreau că nu vor s-asculte de 
indicațiile de la centru și se ocupau numai de 
probleme gospodărești și să nu se arunce în sfera 
celor politice, care erau rezervate Sfatului Țării și 
Consiliului de Miniștri. Elefterie Sinicliu îmi spu-
ne că județul Orhei a făcut și el un act al Unirii, 
neținând seama de indicațiile de la Chișinău. Și 
lucrul pare să fie tot în spiritul vremii. Toată lu-
mea se întreba: de ce Sfatul Țării nu ia în discuție 
chestiunea Unirii, că doar clasele populare erau 
pregătite sufletește pentru lucrul acesta.

Explicația întârzierii cu discuția problemei Uni-
rii la Sfatul Țării este următoarea: conducerea Re-
publicii Moldovenești era preocupată de studie-
rea problemei unirii Basarabiei cu România din 
toate punctele de vedere, și cel politic, și cel eco-
nomic, și cel social, și cel gospodăresc.” (Ion Con-
stantin, Ion Negrei „Pantelimon Halippa. Apostol 
al Basarabiei” ( Chișinău, 2013, p. 96).  

A participat la Congresul Militarilor Moldoveni 
(Chișinău, 20-27 octombrie 1917). Din partea 
acestui congres a fost ales membru al Sfatului Ță-
rii, unde a aderat la Blocul Moldovenesc. A fost 
secretar al Biroului de Organizare a Sfatului Țării. 
A deținut un mandat validat de la 21.XI.1917 
până la 27.XI.1918. Chestionarul de membru al 
Sfatului Țării l-a completat pe data de 19.I.1918, 
fiind în etate de 22 ani. Reședința permanentă o 
avea în s. Echimăuți, jud. Orhei.

La 27 martie 1918, a votat Unirea Basarabiei 
cu România. 

După Unire, a făcut 
parte din Parlamentul 
României Mari. Alte 
funcții: președinte al 
Comisiei de Expropri-
ere și Împroprietărire 
în județul Orhei, vice-
primar al Chișinăului ș.a. Membru al unor socie-
tăți culturale, comerciale, financiare ș.a.

Distincții: 
Ferdinand I, Steaua României, Coroana Româ-

niei ș.a.
Între anii 1942 și 1944, a fost primar de sec-

tor în Odesa, unde primar general era Gherman 
Pântea:

„Sinicliu Elefterie a condus direcțiile uzinei 
electrice, uzinei de apă, a tram-
vaielor și direcția viilor și a grădi-
nilor exclusiv cu elemente locale, 
dovedind o putere de muncă și o 
pricepere excepțională, căci la di-
recțiile lui Sinicliu totul a fost dis-
trus și totul a fost refăcut. Merită 
în mod special de subliniat că Sini-
cliu, la direcția viilor și a grădinilor, 
a creat câteva parcuri noi, foarte 
frumoase, care erau o podoabă a 
Odesei, provocând admirația pu-
blicului local. În mod special, se 
releva parcul în stil „englezesc” de 
lângă port și scările care duceau 
la port. Pe acest loc, până atunci, 
se cărau gunoaiele din oraș” (Iurie 
Colesnic, „Basarabia Necunoscu-
tă”, vol.7, 2007, p. 87).

La 1 ianuarie 1964, Pan Halippa 
nota în Jurnalul său:

„Cu Dl. Sinicliu ne-am întreținut 
în amintiri și cu privire la activi-

tatea cercurilor revoluționare moldovenești din 
1917 și 1918 până la  înființarea Sfatului Țării și 
la acțiunile acestui organ revoluționar reprezen-
tativ al Moldovei de Răsărit. E.Sinicliu ține minte 
mai bine decât mine.” (Ion Constantin, Ion Ne-
grei „Pantelimon Halippa. Apostol al Basarabiei” 
( Chișinău, 2013, p. 399).

La moartea lui  Pan Halippa au participat basa-
rabenii din Sfatul Țării, admiratori ai lui P.Halippa, 
ca Iorgu Iordan, dar și mulți securiști sovietici. 
Poziția basarabenilor a conturat-o clar Elefterie 
Sinicliu, cum reiese din însemnările lui Nichita 
Smochină:

„19 mai
Conform înțelegerii telefonice de ieri, mi-a fă-

cut o vizită Elefterie Sinicliu. Mi-a făcut o expu-
nere cum a decurs ceremonia înmormântării lui 
Halippa. El mi-a spus în rezumat: că s-a deplasat 
acasă la Nae, fiul defunctului. Acolo era domnul 
Stoica de la Uniunea Scriitorilor, care a spus că în-
mormântarea o face Uniunea Scriitorilor. Sinicliu 
i-a răspuns: „Foarte bine, dar noi, basarabenii, 
vrem a-i face după obiceiul nostru, al basarabe-
nilor, și vom ține cuvântări după simțul nostru ro-
mânesc și vom ataca problema Basarabiei, care 
ne doare”, la care domnul Stoica a răspuns: „A 
ataca problema Basarabiei să nu o faceți, ca să 
nu avem conflict cu sovietele...”. (Ion Constantin, 
Ion Negrei „Pantelimon Halippa. Apostol al Basa-
rabiei” ( Chișinău, 2013, p. 610-611).

Peste un an, murea și Elefterie Sinicliu... 

Simplitate și talent
Interpreţi  preferaţi

Interpreta a recunoscut că 
este adoptată de la 6 luni, iar 
talentul pe care îl are nu știe 
de la cine l-a moștenit. De 
mică, are o legătură aparte cu 
tatăl adoptiv, care o iubește 
nespus de mult. Părinții i-au 
oferit atenția și afecțiunea 
de care are nevoie un copil și 
au susținut-o în alegerea de 
a deveni artistă. Chiar tatăl 
său a descoperit că fata are 
har. La vârsta de 12 ani, a în-
scris-o la Școala de Muzică 
„Valeriu Poleacov”, de unde 
a și început totul. Cei doi ani 
cât a studiat canto popular 
sunt de neuitat.

„Inițial, mi-am dorit un 
alt nume scenic, însă tata 

m-a sfătuit să-mi păstrez 
numele adevărat. Îl port cu 
demnitate și sunt mândră 
de familia mea”, spune  Lia.

A încerca să o cunoști pe 
Lia Taburcean e ca și cum ai 
pune la ochi un caleidoscop: 
în fiecare secundă îți apa-
re în chip nou și neașteptat. 
Tânăra originară din Vere-
jeni (Telenești) a devenit un 
adevărat fenomen în indus-
tria muzicii autohtone, grație 
colaborărilor cu rapperul Ka-
pushon. Chiar videoclipul pri-
mei ei piese lansate, „La nun-
ta asta”, a adunat peste 3 mil. 
de vizualizări; după care au 
urmat cântecele: „Ca-n filme 
indiene”, „Când eu iubesc”, 

„Scârț-Scârț” alături de Ka-
pushon, și multe altele piese 
care aduc buna dispoziție.

Nu s-a așteptat la un ase-
menea succes. De fapt, a 
început copilărește, dar, 
peste un timp, și-a dat sea-
ma că e foarte dificil să te 
menții în top. Artista a de-
pus mult efort pentru a fi 
îndrăgită de public. Acum, 
însă, nu regretă nici un pic 
sacrificiile pe care le-a fă-
cut, orele nesfârșite de 
repetiții, deoarece, pentru 
ea, muzica e un lucru sfânt. 

Renata CUPCEA

Lia Taburcean este una dintre cele mai tinere artis-
te din Republica Moldova. A devenit cunoscută pentru 
melodiile săltărețe cântate la aproape toate nunțile din 
țară, însă puțini îi cunosc viața personală, care nu a fost 
întotdeauna atât de veselă precum sunt piesele sale.

O carte scrisă cu atâta suflet, cu atâta dăruire de sine rar 
poți întâlni în zilele noastre. Și mai ales despre Cultura Natu-
rii divine și despre natura Culturii umane. La hotarul dintre 
poemul în proză și meditația lirică de o densitate personală 
covârșitoare, de eseu, schițele/ ,,contururile” de portret re-
spective, direct și indirect, sunt o pledoarie efervescentă între 
cinstirea și monumentalizarea ideii de Natură prin prisma de 
lumină a culturii pe care ne-o dictează metaforic și metafizic 
în „dialogul” ei cu noi, cu trăitorii în sânul  ei dintotdeauna.
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Curajul  artistic  și  inventiv  al  copiilor

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

 
 

 

 

 

 
 

Ediție susţinută de Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova

Totul e posibil în cultură, a spus Constantin 
Noica. Ne convingem încă o dată de acest lu-
cru, descifrând lucrările elevilor de la Şcoala 
de Arte pentru Copii din oraşul Orhei, insera-
te în ediţia acestui Vernisaj. Este, de fapt, un 
proiect original realizat cu suportul ARBOR 
Association for Culture & Arts în colaborare 
cu Gili MOCANU, artist plastic din România, 
care a organizat în cadrul instituţiei-gazdă un 
original atelier de pictură. 

Abordând un subiect inspirat din tra-
diția populară – „Omul Negru”, elevii 
Dana GLIGA, Dina DANILCEAC, Ale-
xandra PLATON, Cristian LEFTER, 
Valeria SANDU, Liuba SADOVSKAIA, 
Lorenzo CORCIU, Alina TOMOV, Iana 
HUŞTIUC ş. a. au pictat chipuri ale 
unor personaje desprinse parcă din 
mituri sau proze fantastice, sau, mai 
degrabă, dintr-o lume inexistentă.

Analizându-le, rămâi la ideea că un 
copil, „filtrând” realitatea imediată, 
trecutul, sau poate chiar şi viitorul, 
vede, simte şi, în cele din urmă, „prin-
de” insesizabilul şi nevăzutul de către 
noi, toți ceilalți. Dar ce să zici dacă la 
toată această minune Dumnezeu îi dă 
copilului şi un învățător? Neobişnuit, 
subiectul propus de către dl Mocanu 
(într-una dintre cele mai prestigioase 
instituții de specialitate din republică)  
a răsunat pentru junii plasticieni ca o 
frumoasă provocare întru a picta alt-
ceva şi poate un pic… mai altfel. Şi le-a 
reuşit. 

Acum, dragă cititorule, nu-ți rămâ-
ne decât să admiri curajul lor artistic 
şi inventiv, totodată, căci au redat în-
tr-o manieră aluzivă şi autentică nişte 
chipuri-personaje prezente mai mult 
în fantezia lor debordantă, adică, pe 
drept cuvânt – personaje inventate. 
Evident, în baza celor cunoscute din 
cărți, filme horror, legende urbane şi 
din poveştile de seară ale bunicilor.

A sparge, însă, tiparele unei branşe 
nu e simplu. Paleta imagistică a aces-
tor autori uimeşte, dăruindu-ne cu un 
repaos interior, dar şi punându-ne pe 
gânduri. Ne întrebăm: ce vrea, totuşi, 
să ne spună copilul-pictor şi cine sunt 
„eroii” pânzelor sale pe care le vedeți? 
Poate-s portretele haioase ale colindă-
torilor ce ne vin cu voioşie în prag de 
Crăciun sau la Paşte, ori ale solilor îm-
păraților din basme rămaşi  incognito 
printre noi sau în paginile istoriei? Nu 
cumva aceste figuri îl reprezintă chiar 
pe fatalul Coronavirus, cel de nevăzut 
şi de nebănuit, al cărui chip mefistofelic 
şi prezență odioasă copiii au intuit-o cu 
mult înaintea celor maturi?... 

Posibil că ne-am fi aşteptat la cu to-
tul alte teme ale proiectului, precum 

ar fi „Omul Bun” sau „Omul 
cel Frumos”, de exemplu. E 
absolut altceva să explorezi 
talpa universului uman, de-
conspirând în registrul lui 
magic fețe deocheate, carac-
tere complexe, un alt port, 
figuri în mişcare înspre un 
undeva neclar, zâmbetul 
persiflant sau privirea tai-
nică, întrebătoare a unui 
personaj aruncată, parcă în 
treacăt, în prezentul imedi-
at, către noi toți…

Cu alte cuvinte, mediul 
artistic de la şcoala de arte 
orheiană facilitează şi per-
mite elevilor să-şi dezvolte 
din plin aptitudinile nati-
ve, imaginația, ca să putem 
aprecia pe drept jocul spectacular al 
acestor „măşti“, cred, foarte potrivite 
de a fi descifrate anume pe timp de 
carantină. E dificil s-o facem? Deloc. 
Le putem descrie cu lux de amănunte, 
înțelege şi critica. De cine sau de ce ne 
amintesc ele? Poate de grafica satirică 
a lui Goya, sau de o reluare pe nou a 
fețelor din papier-maché semnate de 
maestrul Glebus Sainciuc?

Deocamdată, copiii n-au pus titluri, 
ba nici n-au semnat mostrele prezen-
tate, lăsând la discreția voastră, dragi 
cititori ai revistei, mici şi mari, ceva 
spațiu liber pentru alte opinii decât 
acestea. Astfel că vom putea remarca 
în plus mesajul dens, rezumativ al lu-
crărilor, aerul magnetizant al fiecărui 
personaj în parte, chiar dacă elevilor 
nu le-au pozat nici Spânul din poveşti, 
nici saltimbancii veseli  sau „ascunşi”, 
copiați pe îndelete din realul epocii 
noastre. Atât că a fost pusă pe cântar 
doar strategia picturii, cutezanța vâr-
stei de zbor, proiecția imaginară şi do-
rința de afirmare ce s-au sincronizat 
într-un mod ideal cu munca şi sârgu-
ința creativă a talentaților interpreți 
de imagini. Pentru ce îi şi felicităm cu 
drag, dorindu-le succes şi în continua-
re. Lumea, cu fețele ei multe şi diverse, 
nu se termină aici. Perseverați, copii şi 
tineri!

Lidia UNGUREANU 

pictorul Gigi mOcANu cu autorii acestui 
vernisaj


