
Deși pandemia de COVID-19 ne-a afectat în mod deosebit pe noi, absolvenții, 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, de comun acord cu Guvernul și 
Parlamentul, a găsit totuși soluția potrivită pentru finalizarea studiilor de către 
promoția anului 2020. În zilele apropiate, vom intra în posesia  documentelor 
de absolvire a liceului. Iată de ce meditez, tot mai mult și mai profund, în ceea 
ce privește alegerea facultății și profesiei pe care voi studia-o pe viitor. Oscilez 
între câteva preferințe, dar totuși, sincer recunoscând, încă n-am hotărât defi-
nitiv... DE CE noi, absolvenții, adesea șovăim la alegerea viitoarei profesii? Ce 
sfaturi ne-ați da acum, când am  ajuns la prima  noastră răscruce?

Victor  DIACONU, elev în clasa a XII-a
mun. Strășeni, Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”

Alegerea este sursa și începutul tuturor lucrărilor bune.
Jean CALVIN (1509-1564), teolog reformator și scriitor francez

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

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

DE CE șovăim la alegerea viitoarei profesii?

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

Numerele  23-24  vor  apărea  pe  25 iunie  a.c.
 în  ediție  cu  volum  dublu  (16 pagini)

ABONAREA — 2020

Eu pe tata azi l-am întrebat:
,,Care meserie e mai bună?”
El a râs și mi-a răspuns îndat’:
,,Asta nimeni nu știe să-ți spună!”
Dar grăbi s-adauge îndată
Când citi în ochii mei mirare:
,,Orice meserie-i minunată,
Dacă-o faci cu drag și-ndemânare;
Poți fi muncitor într-o uzină,
Medic, pădurar, aviator,
Poți lucra în sonde sau în mină,
Pe ogor sau în laborator.
Peste tot nevoie e de tine
Și de mâna, și de mintea ta,
Ca să-i fie omului mai bine
Și să înflorească patria!”
Știu acum și spun nedezmințit:
Toate meseriile-s frumoase!
Fiindcă rodul lor meșteșugit
Ne-aduce tuturor foloase!
Știm și mulțumim noi, toți copiii,
Că părinții munca-și dăruiesc,
Să le crească-n bucurie fiii
Pe, frumos, pământul strămoșesc.

emilia CălDărAru

Acord  liric

Toate meseriile 

Dragi profesori, 
părinți și bunici!

La „Florile Dalbe" vă 
puteți abona oricând 

elevii, copiii sau nepoții
reţineţi, „Florile dalbe” înseamnă:
• un colind pentru mintea și sufle-

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

• un profesor subtil de educaţie ci-
vică și moral-creștină, de literatură, 
istorie, cultură, civilizaţie, filozofie, 
ecologie, artă plastică etc. — un su-
pliment considerabil la manualele 
școlare;

• un prieten fidel care oferă copii-
lor și adolescenţilor cele mai potrivi-
te sfaturi în cele mai delicate situaţii;

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

Condiţiile de abonare pentru ju-
mătatea a doua a anului le găsiţi la 
orice oficiu poștal. 

Preţul ABOnAMentuluI:
1 lună – 32 lei, 4 luni – 128 lei

„Florile dalbe” apare la tipar 
offset, color.

Consultaţi Catalogul 
Poștei Moldovei, index PM21238

Într-adevăr, dragi absolvenţi, în pofi-
da piedicilor puse de pandemie, ia-
tă-vă ajunşi la prima voastră răscru-

ce din marele şi anevoiosul drum al vieţii. 
Anii de gimnaziu sau de liceu rămân, ca 
o miraculoasă poveste, undeva în urmă, 
în lumea de basm a copilăriei, iar în faţă 
vă iese ispititoarea maturitate cu sute de 
căi necunoscute. Pe care să apucaţi, ca să 
nu daţi greş? Care dintre ele ar putea să 
vă ducă, încet, dar sigur, către împlinirea 
unui vis, a acelui vis ce îl credeţi unicul 
în stare să vă marcheze întregul destin, 
întreaga viaţă?..

E clar că voi, cei care aveţi deja bine 
conturată dorinţa de a vă continua stu-
diile la colegii sau universităţi, vă veţi în-
cerca neapărat norocul la concursul de 
admitere. Sunt sigur că băieţii şi fetele 
care au pus preţ pe carte, în toţi anii de 
scoală, vor izbuti să devină studenţi „la 
buget”. Însă unii dintre voi, absolvenţii, 
s-ar putea să nu treceţi prin sita deasă a 

concursului. Şi nici bani pentru înscrierea 
prin contract s-ar putea să nu aibă bunii 
voştri părinţi. Să disperaţi? În nici un caz. 
Toată viaţa vă este încă înainte. Puteţi 
lesne reuşi în următorul an. Sau chiar şi 
peste doi, trei ani, dacă veţi avea insis-
tenţa şi tenacitatea cuvenită. Principalul 
e să vă formulaţi, încă înainte de absol-
vire, un scop clar, bine determinat şi în 
concordanţă cu vocaţia nativă necesară 
viitoarei profesii. 

În general, atenţie la talentul pe care-l 
aveţi! Unul desenează bine, altul cân-
tă la vreun instrument muzical, celălalt 
are darul actoriei, al patrulea sculptează 
bine în lemn sau modelează excelent lu-
tul... Este un dar de la Dumnezeu şi, dacă 
îl urmaţi, la sigur că veţi avea parte de 
o veritabilă profesie-brăţară de aur. Or, 
talentul, vocaţia nativă încă pe nimeni  
nicicând nu l-a dat de gol. Important e 
ca acest dar divin să fi fost descoperit la 
timp de către profesori şi părinţi, apoi 

cultivat cu dăruire atât la şcoală, cât şi în 
familie... Dacă nu-ţi urmezi talentul, într-
adevăr,  poţi avea ghinion.

Dar, în ceea ce-i priveşte pe ghinionişti, 
ar fi bine să nu uite nici ei că în viaţă îşi 
mai au rostul zeci şi zeci de meserii, pe 
care nu e neapărat să le însuşeşti la cole-
gii, universităţi sau academii. Ele, aceste 
meserii, pot fi deprinse direct la locul de 
muncă, făcând ucenicie la brutărie, fri-
zerie sau... Sau la şcolile profesionale şi 
cele de meserii.

N-aş vrea s-o fac pe mentorul, dar nu 
pot să nu-mi permit câteva sfaturi pen-
tru voi, absolvenţii gimnaziilor şi liceelor. 
Nu vă aruncaţi cu toţii de-a valma după 
profesii aşa-zise „romantice” (cântăreţe, 
dansatori, actori...) sau „la modă” (jurişti, 
economişti, vameşi, finanţişti, vorbitori 
de limbi moderne etc.). Viaţa de azi, dar, 
mai ales, cea de mâine, are şi va avea ne-
voie mai mult de profesii oarecum prozai-
ce: fermieri, bucătari, frizeri, constructori, 
ingineri, învăţători, contabili, asistente 
medicale, lucrători calificaţi în sfera servi-
ciilor sociale, operatori de computere etc.

- Parcă operator de computer este o 
profesie prozaică?! ar putea să se mire 
unii cititori de-ai noştri, mai ales dintre 
cei care încă nu au  un computer perso-
nal acasă .

Da, în ţările dezvoltate, computerul a 
devenit demult un atribut obişnuit al vie-
ţii. Aşa se va întâmpla şi la noi în curând. 
Iar, ca să se întâmple asta cât mai repe-
de, trebuie să vă convingeţi de un simplu 
şi veşnic adevăr: viaţa are nevoie de voi 
oriunde. Deci, nu ezitaţi prea mult la pri-
ma voastră răscruce. Păşiţi mai ferm în 
căutarea propriului destin. Succese şi... 
pe curând, în maturitate!

Ion AntOn

• toate meseriile-s frumoase!
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EVENImENT

Mesajul ministrului Educației, 
Culturii și Cercetării, Igor Șarov, 

cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului

ACtuAlItAte • răBOj  InFOrMAtIv

EDUCAţIA ON-LINE: OPINIA PROFESORULUI

„Procesul de învăţare este important, 
orice formă ar lua”

Dragi copii,
Amintirile din copilărie întotdeauna trezesc în sufletul 

adulților un sentiment de melancolie și nostalgie.
E pentru că vrem cu toții să fim din nou copii. De ce? Deoa-

rece  copilăria este o lume aparte, plină de lumină și armonie.
Copilăria înseamnă zâmbete, vise împlinite, veselie și joacă, 

bucurie și visare.
Copilăria este un dar.
Să aveți mereu sufletul curat, zâmbetul gingaș și viața fără 

griji!
Pentru a crește frumos, trebuie să citiți și să ascultați povești, 

poezii, povestiri, să cântați și să dansați, să explorați și să 
descoperiți, să vă jucați și să învățați, să ascultați și să povestiți.

Vă doresc să aveți o copilărie frumoasă alături de părinții și 
bunicii voștri, alături de frații și surorile voastre. Să creșteți la 
fel de visători, fericiți și sănătoși precum sunteți. Nu uitați să 
zâmbiți și să vă bucurați zilnic, pentru că alături de voi suntem 
noi, părinții și bunicii voștri.

Stimați părinți și bunici,
Astăzi, 1 iunie, este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria 

și copiii, de a le oferi iubirea și aprecierea noastră.
Această zi este, de obicei, sărbătorită cu petreceri, la diverse 

spectacole dedicate copiilor sau cu reuniuni în aer liber ale fa-
miliilor.

În condițiile determinate de pandemia virusului COVID-19, 
vă îndemn să aducem  zâmbetul pe buzele celor mici, oferindu-
le timp, îmbrățișări, zâmbete, multă căldură și atenție!

Bucurați-Vă de ei, de inocența și frumusețea lor, de clipele fe-
ricite alături de ei.

Vă mulțumesc pentru grija față de copii, pentru colaborarea 
frumoasă cu școala, pentru că Vă îngrijiți de sănătatea lor fizi-
că, la fel ca și de cea emoțională.

Bucurați-Vă de prezența lor! Bucurați-Vă împreună cu ei!
NOTA REDACȚIEI: Am decis să publicăm acest sincer și 

părintesc mesaj, deoarece considerăm că el rămâne a fi ac-
tual nu doar pentru întreaga lună iunie, ci pentru întreaga 
voastră copilărie, dragi cititori ai săptămânalului „Florile 
Dalbe”. Or, în pofida pandemiei și a altor dificultăți cotidi-
ene, Ziua Copilului ar trebui să fie în fiecare zi! Sperăm că 
anume așa va fi.

EPICUL  ROMANESC  ÎNTRE  SIMPLITATE  ȘI  COMPLEXITATE
Omul învață din toate câte îl înconjoară.

Anatol Caraman
Autor al mai multor plachete lirice și al câtorva încercări epice, inclusiv privind 
drama deportărilor conaționalilor noștri dintre cele două ape din Valea Plânge-
rii moldovenești-românești, vorba vine, Anatol Caraman ne surprinde prun te-
meritatea lui scriitoricească de-a asalta dinspre simplitate și complexitate epicul 
romanesc de la înălțimea obiectivității și individualității sale de acasă.

Interviu cu dna Svetlana RECICHIN,  profesoară de limba şi literatura ro-
mână la Gimnaziul „Dumitru Creţu” din satul Cărpineni, raionul Hânceşti

- Cum credeţi, învăţarea on-line, în timpul Co-
vid-19, a fost o soluţie utilă pentru elevi și pro-
fesori?

- Fără doar şi poate. Situaţia generată de pan-
demie a determinat o reorganizare a sistemului 
de educaţie şi cred că învăţarea la distanţă a fost 
unica soluţie spre a continua procesul educaţio-
nal fără a întrerupe comunicarea cu elevii.

- Cum aţi reușit să vă adaptaţi și ce provocări 
aţi întâmpinat?

- La început, ne-a fost greu tuturor. Credeam 
că situaţia dată va dura puţin, poate vreo două 
săptămâni. Din păcate, pandemia s-a agravat şi 
a trebuit să ne conformăm realităţii în care s-a 
pomenit o lume întreagă. Aflarea noastră în casă 
pentru toată ziua şi accesarea diverselor şi nenu-
măratelor aplicaţii şi platforme virtuale ne-a afec-
tat, mai întâi, starea emoţională. A fost stresantă 
însăşi gestionarea şi organizarea timpului şi a ac-
tivităţilor concrete, pe obiectele ce se predau în 
şcoala naţională. Treptat, însă, le-am depăşit pe 
toate, astfel că, graţie activităţilor on-line, comu-
nicarea profesor-elev a intrat într-un ritm aproa-
pe firesc, reuşindu-se din start drept una recipro-
că şi eficientă.

- Ce soluţii aţi aplicat în timpul carantinei pen-
tru a continua și a spori atractivitatea și eficien-
ţa procesului educaţional la distanţă?

- În ce mă priveşte, mai întâi mi-am îmbunătăţit 
competenţele virtuale, participând la diverse we-
binare. De multe ori, însă, am beneficiat de ajuto-
rul elevilor mei care cunosc şi utilizează foarte bine 
mijloacele tehnice actuale. De ce? Fiindcă învăţa-
rea digitală corespunde mediului în care se „scal-
dă” mintea noii generaţii, ce se naşte, creşte şi se 
dezvoltă în vecinătatea imediată a internetului.

- vorbiţi-ne despre străduinţa elevilor în cadrul 
orelor on-line și despre atitudinea acestora, în 
genere.

- Elevii s-au adaptat uşor schimbărilor existen-
ţiale bruşte, majoritatea implicându-se activ în 
colaborarea cu profesorii prin mijlocirea inter-
netului. Astfel s-a făcut clară dovada încrederii, 
responsabilităţii şi a respectului generaţiei tinere 
faţă de noi, profesorii. 

- Care, credeţi, sunt avantajele și dezavantaje-
le învăţării on-line?

- Evident, un avantaj vizibil în acest caz este dis-
tribuirea rapidă a materialului didactic şi folosirea 
conţinutului interactiv, existenţa feedback-ului etc. 

Oamenii au mereu nevoie de o socializare reală. 
Lipsa acesteia şi folosirea mediului virtual în ex-
ces, care, cred, ne robotizează pe toţi deopotrivă, 
fie copil sau matur – iată dezavantajul! 

- Consideraţi că învăţarea on-line poate înlo-
cui activitatea ,,faţă-n faţă" din sălile de  clasă?

- Procesul de învăţare este important, orice 
formă ar lua. Desigur, cu toţii ne dorim să reve-
nim în sălile de clasă, iar învăţarea on-line să fie 
una temporară.

- Ce sfaturi sau îndemnuri aveţi pentru elevi 
referitor la perioada vacanţei mari, luând în 
considerare pandemia de coronavirus care mai 
persistă în republică? 

- Aştept şi eu, precum şi elevii noştri, un mo-
ment de respiro, când am putea avea şi alte 
preocupări sociale, culturale şi, în definitiv, pro-
fesionale. Eu voi savura fiece clipă petrecută cu 
familia mea, contemplând farmecul naturii şi ci-
tind cărţile preferate. Acelaşi lucru vi-l doresc şi 
vouă, dragi cititori ai revistei „Florile Dalbe”. Şi să 
nu uităm de acele reguli stricte care trebuie res-
pectate în timpul pandemiei, pentru că, precum 
ştiţi, sănătatea omului e mai scumpă decât toate.   

Vacanţă plăcută tuturor!

Consemnare:
teoctista COlţA, 

elevă în clasa a vIII-a 
la Gimnaziul „Dumitru 

Creţu”
s. Cărpineni, 
r-nul Hânceşti  

ORA  DE  LITERATURĂ

Scrierea de faţă, în fond, e o sagă oscilând 
între povestire şi roman pe mai departe.  
Perspectiva publicistică, conturată anterior 
în încercările naratologice ale autorului, se 
face evidentă şi-n lucrarea curentă, care-i 
oferă un prilej fericit de a-şi manifesta vocaţia 
de la pământ, de la Baştină care descind în 
agora căutărilor cu tot entuziasmul ce-l ca-
racterizează deloc întâmplător. Or, „Viaţa ca 
o întâmplare” ne dezvăluie o seamă de eve-
nimente şi întâmplări legice, dar  şi alogice în 
mare parte, care nu puteau să nu se produ-
că, odată ce istoria, roata şi tăvălugul, mala-
xorul istoriei au fost puse în funcţiune c-un 
anume scop ştiut-neştiut, tragico-dramatic, 
cu rădăcini în civilizaţia secular-milenară tre-
cută prin vâltoarea timpurilor şi încercărilor 
necruţătoare ale evoluţiei şi involuţiei socio-
umane şi naţional-universale.

Cadrul narativ-istoric şi etico-civic este unul 
moderat colorat dinspre sentiment şi atitu-
dine. Surprinse de un ochi distanţat-ironic 
în parte, tablourile de viaţă ce fac întregul 
scrierii ne permit să bănuim dincolo de capă-
tul vederii o dramă interminabilă în care se 
confruntă diferite interese, tradiţii şi culturi, 
dar şi o încercare de bestializare a omului, 
de îndobitocire a lui, de călcare în picioare a 
oricărei demnităţi socioumane şi naţionale. 
Toate calamităţile cad pe capul omului sim-
plu şi nu numai, deoarece uniformizarea săl-
batică şi necruţătoare transformă individul 

într-o unealtă îndreptată împo-
triva băştinaşilor. Colectivizarea 
forţată şi deznaţionalizarea con-
sângenilor noştri capătă dimen-
siuni apocaliptice, îngrozitoare şi 
inimaginabile privind gradul de 
nedreptăţire şi umilire a omului 
de către om. Stilul sobru şi oral 
al scrierii şi compoziţia ei simplă 
fac posibilă pătrunderea criticii 
indirecte urmărită de autor. Ide-
ea de om, de bine şi de frumos, 
de viaţă şi de necesar, de ideal 
nu-l părăseşte nicio clipă pe pro-
zator. De aceea el apelează firesc 
la neotăcerile personajelor bine 
realizate şi la mesajul  polivalent 
al motourilor care-i îmbogăţesc 
limba şi stilul, caracterul de idei al romanului.

Personajele principale, prota-goniştii 
lucrării, între care poporul, ţăranii, 
credincioşii, mirenii creştin-ortodocşi, bi-
serica, preşedintele Spiridon Vasilievici 
etc., prin toate filierele lor directe şi indi-
recte, retopite în ţesătura totuşi „rară” a 
scrierii, dezvăluie o dramă istorică în care 
acţionează inuman forţele adverse ale 
creşterii şi descreşterii speciei umane de-
date umilirii şi exploatării crunte, dezuma-
nizării, ideologizării şi realităţii subordona-
te magistralmente principiilor dictatoriale 
şi de comandă ale sistemului care şi-a 

subordonat şi metoda de creaţie artistică, 
numită „realismul socialist”.

Complex sunt zugrăvite chipurile altor 
personaje, între care cele mai convingătoa-
re, în continuă creştere şi devenire, princi-
pialmente servind cauza celor mulţi. Toto-
dată, e remarcabilă şi creşterea conştiinţei 

de sine a protagonistului 
care va trece prin grele şi 
dureroase frământări, dar 
luptând pentru adevăr, pen-
tru demnitate şi plătind cu 
inima deschisă toate vămile 
evoluţiei atitudinal-perso-
nale.

„Plastic” şi dinăuntru e 
reflectată activitatea dicta-
torială a politicii lui frontale 
şi găunoase, nu întotdeauna 
cumpătată. Personajul ne-
gativ Tăvăluţă (Pavel Matfe-
evici...) este o găselniţă a au-
torului care nu trebuie tre-
cută cu vederea. La fel meri-
tă atenţia cititorului curajul 
manifestat de preşedintele 

Spiridon Vasilievici de a nu executa orbeşte 
unele hotărâri, cum este şi cea pripită, pri-
vind defrişarea viilor (campanie „antialcoo-
lică...” supranumită, chipurile...).

Romanul, prin construcţie şi ideaţie este 
panoramic, problematic, trăit, pare-se, 
obiectiv şi cu un substrat psihologic anu-
me. Ceea ce i-ar da o culoare mai vie, evi-
dent, ţine de  trăirile psihologice profunde 
şi nu de cele schiţate fugitiv, creionate din 
mers, cum se mai întâmplă, de fapt. Mai 
multă psihologie, inimă şi frământ ome-
nesc transfigurat, şi nu declarat.

Pe fundalul celor două destine impună-
toare – al preşedintelui şi al lui Paraschiv, 
celelalte personaje pălesc, desigur, dar în 
forma pe care o au, certifică totuşi un înce-
put cu dreptul la viaţă. O retuşare a materi-
ei lingvistice şi o echilibrare a unităţii stilu-
lui, a depăşirii vocabularului gazetăresc se 
impune de la sine. „Viaţa ca o întâmplare” 
este o probă primă, pe care prozatorul Ana-
tol Caraman o înaintează judecăţii critice cu 
inima deschisă. Este însemnul creşterii, deşi 
evenimentele au partea lor de necunoscut, 
uneori intraductibilă, trăirii şi în cuvinte. 

Proza întotdeauna are un câmp mai mare 
de desfăşurare obiectivă decât poezia. 
În ce măsură autorul a reuşit să-şi pregă-
tească uneltele de lucru pentru a face faţă 
situaţiilor create sau epicului romanesc 
contemporan în varianta dată  e dificil a 
constata. Atâta ştim că pofta lui de lucru 
asupra cuvântului e mare şi încurajatoare, 
gospodărească, în stilul preşedintelui şi 
al lui Paraschiv, ceea ce nu-i puţin, parcă 
s-ar părea. Mai e nevoie de un efort stilis-
tic susţinut, ca să nu se producă fisuri între 
simplitatea şi complexitatea socioumană şi 
cea a bunei-credinţe, a tradiţiei şi inovaţiei  
nu întotdeauna făuritoare, mai plătind tri-
but exerciţiilor mimetice, opuse celei  faus-
tice, care poate coagula „părţile” într-un 
întreg sclipitor şi ordonator subsidiarmente 
din toate perspectivele posibile şi imposi-
bile numai crişeizând ideea adevărului de 
noi în linia evoluţiei socioumane credibile 
şi expresive, păstrând cu sfinţenie totodată 
chemarea bunului-simţ ce le-a dat naştere 
şi vigoare existenţială şi tărie artistică reală, 
măiestrit  escamotabilă.

tudor PAllADI
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ULTIMUL SUNET, o speranţă la bine

Clipe fericite la șfârșit de an școlar

MulțuMIM, STIMAțI  ProfESorI!
Lumina spiritului

• O singură rugăciune am: “Doamne, să nu mă 
laşi niciodată să fiu mulţumit cu mine însumi!”

• Ce este cuvântul, orice cuvânt? Nimic decât 
o rană a tăcerii.

• Te poţi împodobi cu penele altuia, dar nu poţi 
zbura cu ele.

• După ce am descoperit că viaţa nu are nici un 
sens, nu ne rămâne altceva decât să-i găsim un 
sens.

• O nicovală dobândeşte cu timpul tăria tutu-
ror ciocanelor care au bătut-o.

• Soarta e o prăpastie în care cădem numai 
dacă privim prea mult în ea.

• Proverbul are întotdeauna înţelepciunea bă-
trânilor.

• Totul mi se pare că are greutate, chiar şi lu-
mina. Numai farmecul femeii iubite este impon-
derabil. 

• Unele spirite foarte adânci sunt atât de cla-
re încât apar, ca fundul unui lac limpede, mai pu-
ţin adânci decât sunt…

• Veşnicia s-a născut la sat.

MAxIME şI AfORIsME 
de Lucian BLAGA

Au zburat ca o clipă patru ani de muncă 
necondiționată pe care ați depus-o,  lecție de 
lecție, zi de zi și an de an, în beneficiul copiilor 
noștri. Toate cunoștințele acumulate de ei le 
datorăm efortului Dumneavoastră, dragi peda-
gogi. Din partea părinților, aducem plecăciuni 
celui mai devotat și amabil Îndrumător, primei 
învățătoare doamnei Elena Boboc, care i-a 
însoțit în această călătorie, demonstrând tact 

pedagogic, multă bunătate și răbdare, dăru-
ire și perseverență.

Multumim doamnei profesoare Oxana Pagu, 
pentru că le-a ajutat să înțeleagă frumusețea 
limbii engleze, dar și oportunitățile ce le des-
chide cunoașterea limbilor străine. Sincere 
mulțumiri și profesoarelor Livia Condor, 
Olga Bulat și Diana Crețu, care le-au des-
coperit cultura spaniolă și sonoritatea limbii 

lui Cervantes. Un mulțumesc deosebit 
doamnei Marta Madan, actriță și pro-
fesoară, pentru că le-a dat aripi copiilor 
noștri în lumea frumosului. Îi suntem 
recunoscători și domnului Ion Cate-
rinciuc, neobosit de a transmite noilor 
generații comoara din sufletul său. Este 
cel care a reușit, prin orele suplimenta-
re de șah, să le cultive copiilor bucuria și 
satisfacția de a-și descoperi noi abilități. 

Dragi profesori, vă dorim sănătate și 
multă răbdare pentru a lumina, în con-
tinuare, calea vieții discipolilor Dum-
neavoastră. Și vă mulțumim pentru că 
purtați cu demnitate titlul onorific de 
Dascăl al sufletului de copil! 

Cu drag, colectivul de părinți al 
clasei a IV-a „A”, 

Liceul Teoretic 
„Miguel de Cervantes Saavedra” 

mun. Chișinău

Cu toate că spaţiul on-line conţine multe  beneficii, copiii 
şi-ar fi dorit ca atât lecţiile, cât şi activităţile extraşcolare, în-
tâlnirile la distanţă cu diverşi oaspeţi - scriitori, medici, bibli-
otecari, activişti civici - organizate pentru ei de către doamna 
învăţătoare Natalia RUFANDA, să fie vii, reale, ca odinioară!

Totuşi, elevii au încercat să transforme ultima lor zi de 
şcoală într-o sărbătoare de  neuitat, altfel. Adică vizionând 
împreună un film al clasei, creat cu ajutorul doamnei învăţă-
toare şi al părinţilor în ultima săptămână de studii din acest 
an – săptămâna Recunoştinţei.

Cea care a rostit de pe ecran primele cuvinte de recunoş-
tinţă a fost dna Natalia Rufanda. Ea a adus cu sine câteva 
borcănaşe cu miere (numite simbolic „borcănaşele recu-
noştinţei”), mulţumind, în primul rând, eroilor propriului 
ei basm „Şcoala primară”, elevilor din clasa a IV-a „A”, care, 
în decurs de patru ani, deşi au jucat nenumărate roluri, au 

Pentru copiii din țara noastră, ultimul sunet al clopoţelului a fost diferit de 
cel din anii precedenți. Absolvenţii clasei a IV-a „A” de la Gimnaziul nr. 53 
din municipiul Chișinău au trăit clipe emoţionante legate de acest eveniment. 
Tristeţea despărţirii de prima lor învăţătoare, dar şi de unii dintre colegi le-a 
fost dublată de faptul  că au fost nevoiţi să spună „Adio, clase primare!” de 
acasă, aşa cum s-au obişnuit să comunice în perioada pandemiei. 

ADIO, CLASE PRImARE!

Am ajuns la finele acestui 
an școlar cu multe emoții, dar 
și cu frumoase  realizări. Deși 
presărată cu dificultăți, a fost 
totuși o perioadă prosperă, 
deoarece am reușit să parti-
cip la diverse concursuri, să 
mă dezvolt multilateral și să 
acumulez competențe în mai 
multe domenii. 

În această perioadă, am trăit 
câteva evenimente fantastice, 
pe care vreau să le împărtășesc 
și cititorilor revistei „Florile 
Dalbe”. Printre acestea, parada 
„Zâna toamnei”, desfășurată în 
centrul capitalei, la care mi-am 
reprezentat liceul și am ocupat 

locul II. Împreună cu clasa, am 
obținut premiul I pe sector la 
concursul „Medalioane litera-
re”, închinat Luceafărului po-
eziei noastre Mihai Eminescu. 
Nu voi uita niciodată momen-
tul când, în cadrul conferinței 
„Micii Cercetători”, organiza-
tă în incinta L. T. „Gheorghe 
Asachi”, mi s-a decernat Pre-
miul Mare. Am prezentat o teză 
despre influența și alternative-
le plasticului în viața cotidiană, 
la care lucrasem mult. Lista ar 
fi putut continua, dar, din cauza 
pandemiei, au fost suspendate 
mai multe proiecte pe care le 
așteptam.  

În același timp, am însușit 
platforma Zoom, cu lecțiile 
predate într-un mod interac-
tiv și interesant de către sti-
mata mea învățătoare, dna 
Elena Boboc, și am avut 
ocazia să exersez mai mult la 
pian, care este pasiunea mea. 
Sunt mândră de tot ce am re-
alizat până acum și sper ca 
treapta gimnazială să-mi adu-
că noi succese. 

Sofia LUNGU, absolventă
a clasei a IV-a „A”, 

Liceul Teoretic 
„Miguel de Cervantes 

Saavedra” 
mun. Chișinău

rămas aceiaşi copii sinceri, buni la suflet şi săritori la nevoie. 
Următorul discurs a fost adresat părinţilor, care au susţinut şi 
monitorizat rolul deţinut de elevi în această poveste frumoasă. 
Nu au fost trecuţi cu vederea nici partenerii de proiecte, cola-
boratori neobosiţi din diverse domenii  ce au trudit la formarea 
personalităţii copiilor în primii lor ani de şcoală.

Elevii, la rândul lor, au venit şi ei cu mesaje din inimă pen-
tru draga lor învăţătoare şi pentru profesori. Au derulat clipele 
memorabile petrecute împreună cu părinţii, cu poetul Arcadie 
SUCEVEANU, compozitorul Eugen DOGA şi alte personalităţi  
notorii. S-au amuzat vizionând imagini din prima zi de şcoală: 
erau atât de mici şi de nostimi. În alt episod, s-au revăzut de-
monstrându-şi, triumfători, diplomele şi medaliile obţinute la 
numeroasele concursuri şi competiţii. 

Elevii s-au simţit onoraţi să primească felicitări din partea 
dnei Svetlana STAŞEVSCHI, directoarea gimnaziului, dar şi a 
profesorilor. Au dorit să le ureze drum bun spre treapta gimna-
zială un grup de colegi din clasa a opta şi Vlada SEVEROVEANU, 
absolventă a Liceului „Aristotel” - cu toţii, discipoli vrednici ai 
dnei Natalia Rufanda. Surprizele au continuat cu un salut pri-
etenesc al organizatorilor concursurilor internaţionale: Super-
sMarty, Discovery, Jurnalul exploratorului isteţ, desfăşurate 
în România, concursuri la care eroii noştri au ocupat primele 
locuri. Dna Ana OSTSAŞEVSCHI, colaborator al Bibliotecii „Ovi-
dius”, scriitorul Alexandru PLĂCINTĂ şi alţi oameni din lumea 
cărţilor au ţinut să fie alături de micii lor prieteni în aceste  clipe 
importante  pentru ei.  

Săptămânalul nostru, la fel, îi felicită pe aceşti copii harnici 
şi talentaţi care, timp de patru ani, i-au fost cititori fideli şi au 
colaborat neîncetat cu publicaţia lor preferată. Vă îndemnăm, 
dragi copii, să rămâneţi şi în continuare cititorii noştri, căci săp-
tămânalul FLORILE DALBE este destinat în special elevilor din 
ciclul gimnazial.

Vă urăm tuturor o vacanţă veselă, cu jocuri, multă voie bună 
şi lecturi fascinante.

lica MOvIlă

să scriem şi să vorbim corect

ȘEDINțĂ
 „luCrATIVĂ”?

Nu o singură dată, de la diferite tri-
bune, unele foarte înalte, vorbitorii 
pledează pentru o „şedinţă lucrativă”. 
Uneori, tot de la înalte tribune, este 
lăudat efortul „lucrativ” al unui grup 
sau al unei persoane, adjectiv utilizat 
cu sensul de „productiv”, „rezultativ”, 
„perseverent”, „punctual” etc. Formu-
lări similare întâlnim şi în unele surse 
scrise.

- Şi unde-i greşeala? Pare să fie totul 
corect! ar putea să intervină careva 
dintre cititori.

Pare, dar nu e corect nici pe depar-
te. Ca să ne convingem, vom apela la 
dicţionarul explicativ.

LUCRATIV, -I; LUCRATIVĂ, -E (adj.)- 
care aduce câștig; rentabil; bănos; 
avantajos; profitabil; profesie lucrativă. 

Acest adjectiv creează impresia 
greşită (de unde şi confuzia utilizării 
lui improprii), că ar proveni de la ver-
bul „a lucra” sau de la substantivul 
„lucru”. Etimologic, însă, el a venit în 
limba română din franceză: lucratif sau 
din latină - lucrativus, în ambele limbi 
având sensurile redate mai sus şi de 
dicţionarul nostru: rentabil, bănos...

Deci, fiţi de acord, o şedinţă nu poate 
fi „bănoasă” decât în cazul când ea du-
rează prea mult timp, iar risipa de timp, 
conform unui dicton popular, înseam-
nă risipă de... bani.
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ADIo, ClASE PrIMArE!

– Bunico, toba pe care 
mi-ai făcut-o cadou de 
ziua mea este minunată!

– Într-adevăr?
– Da, mama îmi dă mereu 

10 lei ca să nu mă joc cu 
ea…

*  *  *
Învăţătorul: – Din ce fa-

milie face parte pisica?
 Elevul: – Din familia 

omului.  
*  *  *

– Mămico, de ce uşa noas-
tră are termometru?

– Pentru a vedea câte 
grade de căldură sau frig 
sunt în apartament.

 – Da eu credeam că e 
bolnavă casa noastră. 

*  *  *
Tatăl:
– Aveţi în clasă elevi mai 

buni ca tine?
Fiul (cu părere de rău):
– Avem un băiat care miş-

că extraordinar din urechi!
*  *  *

– Ce e un explorator  al 
Polului Nord? întreabă  în-
văţătorul.

– E un om care caută Po-
lul Nord şi pe care  trebuie 
să-l caute, apoi, alţii. 

Glume

Coordonator de pagină: lica MOvIlă

Nr. 13 (2105)

Completează grila, apoi plasează literele corespun-
zătoare culorilor în casetele de mai jos și vei descoperi 
o mare bucurie a verii. trimite răspunsul la redacţie și 
câștigă, la sfârșit de an, concursul celor isteţi.  

Vacanța 
mare 

EşTI IsTEţ?

Un peștișor și-a cumpărat umbrelă

BUCURIA  VERII
vine vara, vine vara,
toţi ne bucurăm.
eu cu mama și cu tata
la munte plecăm. 
vara caldă ne aduce
Gustul de cireașă dulce,

De căpșună delicioasă 
şi de zmeură mustoasă. 

Maria-Magdalena LEAHU,
elevă în clasa a III-a „A” 

mun. Chişinău,      
Liceul Teoretic „Gh. Asachi”  

Într-o zi senină şi luminoasă de toamnă, am 
cunoscut-o pe prima mea învăţătoare, doamna 
Elena BOBOC, şi pe copiii care aveau să-mi devi-
nă colegi de şcoală şi cei mai buni prieteni. Eram 
fericită când doamnele bibliotecare mi-au dat 
primele manuale, al căror  miros nu-l pot uita nici 
acum. Timp de patru ani am trecut împreună  prin 
clipe şi evenimente  care ne-au dat putere să în-
vingem greutăţile, să depăşim frica şi timiditatea, 
să devenim încrezători  în forţele proprii. La şcoală 

fund recunoscători primei noastre  învăţătoare, 
care este şi mama unor artiste veritabile.

Şi eu sunt îndrăgostită de frumos: iubesc mu-
zica, dansul, pictura. De aceea am dorit să ur-
mez Şcoala de Muzică „E. Doga”, unde studiez 
pianul, Şcoala de Arte Plastice „A. Şciusev”. Sunt 
membră a Clubului de dans „Space”, în cadrul 
căruia am participat la  multe concursuri şi emi-
siuni televizate. Cu multă pasiune frecventez 
Studioul coral „Lia-Ciocârlia”, aici am evoluat 
alături de mari personalităţi din lumea artelor. 

Debut la „I.-Î.”

Ludmila SOBIEŢKI 

vara o aștept eu tare,
Pentru că-i vacanţa mare.
şi atunci plec la bunici,
Cu păpuși și cu pisici.  
Iar în luna lui cuptor,
Când soarele-i dogoritor,
Mergem toţi la mare,
ne bronzăm la soare!

Anabela TODOS,
elevă în clasa a III-a „A”  

mun. Chişinău,      
Liceul Teoretic „Gh. Asachi”  

am avut parte de lecţii foarte interesante, din care 
am învăţat multe lucruri necesare pentru a urca o 
nouă treaptă de studii, cea gimnazială.

Şi nu ne-am limitat doar la însuşirea temelor. Îm-
preună, am participat la diverse activităţi extraş-
colare, recitaluri de poezie dedicate marilor noştri 
poeţi Mihai Eminescu şi Grigore Vieru, la concur-
suri, festivaluri  desfăşurate în cadrul şcolii şi al mu-
nicipiului. Ghidaţi de doamna Elena Boboc, am or-
ganizat sărbători frumoase  pentru părinţii noştri. 
De fiecare dată, am fost acompaniaţi  de formaţia 
„Trio Vatra  Neamului”, ai cărei fani vom rămâne 
întotdeauna. Pentru aceste succese îi suntem pro-

Pentru primăvara aceasta am avut preconi-
zate o mulţime de evenimente artistice. Pla-
nurile noastre, din păcate, au fost spulberate 
de invazia coronavirusului Covid-19. Pandemia 
ne-a răpit trei luni de şcoală şi libertatea de a ne 
realiza visele! Desigur, despărţirea de colegi, de 
doamna învăţătoare a fost foarte grea. Ne vom 
ruga bunului Dumnezeu pentru ca revederea 
noastră să se întâmple cât mai curând. 

rubina-Constantina MuruG,
absolventă a clasei a Iv-a „A”

mun. Chişinău, 
Liceul Teoretic „M. de Cervantes”

Un peştişor şi-a cumpărat 
umbrelă şi se plimba, fericit, pe 
aleile râului. Învârtea umbrela 
deasupra capului, de-ţi părea 
că e un curcubeu ce se dă de-a 
rostogolul. Peştişorul era mul-
ţumit de cumpărătură. Fraţii săi 
l-au aprobat în tăcere. Broaşte-
le verzi l-au admirat, gălăgioa-
se, afirmând că umbrela îi sub-
liniază talentul (nu v-am spus că 
peştişorul era poet). Şi s-au în-
ghesuit în librării să-i cumpere 
ultimul volum de poezii. Racul, 
de uimire, nu mai mergea de-
a-ndoaselea şi chiar i-a propus 
peştişorului să fie prieteni. Um-
bra de la umbrelă îi cădea une-

ori pe câte un cleşte şi atunci se 
simţea mândru şi aproape poet 
şi el. Iar peştişorul, înaripat de 
succes, îşi compunea poeziile 
din mers şi racul le declama la 
serbările râului:

un peștișor cu umbrelă
A întâlnit o gazelă.
Biata gazelă
e fără umbrelă
şi soarele-i arde blăniţa.
Racul mai uita să spună cine 

e autorul poeziilor şi, cu tim-
pul, toată lumea îl crezu poet. 
Iar peştişorul nu observa nimic: 
era fericit că are umbrelă şi că 
poate să compună despre ea 
poezii minunate.

Dar iată că, odată, veni în râul 
acela o ştiucă invidioasă. Ea se 
uită la peştişor şi zise:

– Ia te uită, nu vrea să fie ca 
toată lumea! Îi trebuie umbrelă 
şi poezii!

– Cranţ! şi umbrela s-a frânt 
în dinţii ştiucii. Bietul peştişor 
abia a reuşit să se ascundă...

– Ia te uită, a ţipat şi racul, ur-
mărit de ochiul vigilent al ştiu-
cii, nu mai vrea să fie ca toată 
lumea!

Şi, din nou, a mers ca toţi ra-
cii, de-a-ndoaselea.

– Ia te uită!... au ţipat şi 
broaştele.

– Vezi, i-a spus peştişorului 
crapul de o sută de ani, dacă nu 
te vei deosebi cu nimic de ceilalţi 
peşti, poate scapi nemâncat.

Sufletul peştişorului plângea. 
El voia să compună poezii! Dar 
cum s-o facă ascuns în prundi-
şul de pe fundul râului?! Şi n-a 
stat mult pe gânduri: şi-a cum-
părat un evantai. Se plimba, fe-
ricit, pe aleile râului şi cânta:

un peștișor și-a luat
la iarmarocul din lac,
un evantai colorat...
Acum broaştele îl salutau din 

nou, iar racul îl ruga să fie pri-
eteni.Desen de Petru Gheţoi

Desen: Cristina  COvrIG



11 iunie, 2020 nr. 21-22 (4315-4316) 5

Coordonator de pagină:
  eudochia verDeş

„Să  nu  uiți  să  te  rogi  în  fiecare  zi.  Dumnezeu 
nu  uită  să  te  trezească  în  fiecare  dimineață”

(Sfânta Scriptură)

Nr. 6 (64)

ABC  creştin-ortodox

Mihai Eminescu 

Sfânta 
Treime 

sărbători creştine

21 mai/3 iunie – Sfinţii mari Împăraţi 
Constantin și mama sa Elena (întemeietorii 
creştinismului)

07 iunie – Pogorârea Duhului Sfânt - 
Duminica Mare (rusaliile, Cincizecimea) 

08 iunie – Sfânta Treime
24 iunie/ 7 iulie – Nașterea Sfântului Ioan 

Botezătorul (Sânzienele, Drăgaica)
29 iunie/ 12 iulie – Sfinţii Apostoli Petru și 

Pavel (învăţători ai credinţei, pocăinţei şi misiunii 
Bisericii în lume)

Pilde cu tâlc

SPIrItuAlItAteA  CreştInă

Pogorârea  Duhului  Sfânt  - 
sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine

In memoriam 

În cea de-a cincizecea zi de 
la Învierea lui Hristos, săr-
bătorim Pogorârea Sfântu-
lui Duh, praznic cunoscut și 
sub denumirea de Duminica 
Mare, Cincizecimea sau Rusa-
liile. Este ziua în care Sfântul 
Duh S-a pogorât în chip de 
limbi de foc peste Apostoli 
(Faptele Apostolilor, capitolul 
2, versetele 1-11). Și ei au în-
ceput să-l slăvească pe Dum-
nezeu în limbi diferite, pe 
care nu le cunoșteau mai îna-
inte. Acest har al cunoașterii 
limbilor străine le-a fost dat, 
pentru ca ei să poată predica 
învățătura lui Hristos tuturor 
popoarelor. 

În aceeași zi, în urma cu-
vântării însuflețite a Sfântului 
Apostol Petru, s-au convertit 
la creștinism cam la trei mii 
de suflete, care au alcătuit 
cea dintâi comunitate crești-
nă din Ierusalim (Fapte 2,41), 

nucleul Bisericii de mai târ-
ziu. Biserica devine o reali-
tate văzută prin pogorârea 
Duhului Sfânt, iar a fi creștin 

înseamnă a avea pe Duhul 
Sfânt. După pogorârea Sfântu-
lui Duh, Apostolii au pornit la 
drum să vestească Evanghelia 
în toată lumea, iar Domnul le 
confirma spusele prin multe 
minuni. 

Sărbătoarea inaugurează un 
nou mod de legătură între cei 
ce cred și Dumnezeu,  nevăzut 
de ochii noștri, dar simțit de 
inimă. De Duminica Mare, în 
biserici se aduc ramuri de tei 
sau de nuc care se sfințesc și 
se împart credincioșilor, sim-
bol al limbilor de foc coborâte 
peste Apostoli și putere a Du-
hului Sfânt. 

(n. 15 ianuarie 1850, Botoșani – 
d. 15 iunie 1889, București)

„Nu e ramură de ştiinţă, afirma 
Ioan Slavici despre Mihai Eminescu, 
pentru care el n-avea, cum zicea, o „particulară slăbiciu-
ne”, şi când se înfigea odată în vreo chestiune, citea un 
întreg şir de cărţi privitoare la ea…”

Nu avem ştiinţă că Mihai Eminescu să fi urmat vreun curs 
de teologie în anii studiilor în străinătate. Avem mărturie 
însă că, în primul rând, acasă, şi, mai apoi, la Cernăuţi, a fă-
cut cunoştinţă cu biserica şi cărţile liturgice. Ceasloavele, 
liturghierele, mineiele, sinaxarele, cărţile de învăţătură 
n-au rezistat curiozităţii tânărului din Ipoteşti şi au fost 
cercetate cu atenţie. Chipul lui Iisus Hristos apare evo-
cat în câteva poezii şi în articole publicate în „Timpul”. 
Intuiţiile lui Mihai Eminescu asupra Persoanei Fiului lui 
Dumnezeu întrupat nu sunt foarte numeroase, dar com-
pensează prin profunzimea lor. Cel mai reprezentativ 
text cu privire la creştinism este un articol intitulat „Și 
iarăşi bat la poartă…”, publicat în ziarul „Timpul”, datat 
12 aprilie anul 1881. Se pare că este vorba de Vinerea 
Mare sau chiar Sâmbăta din Săptămâna Mare a acelui an, 
pentru că autorul scrie: „Astăzi încă Iisus Hristos este în 
mormânt, mâine se va înălţa din giulgiul alb ca floarea de 
crin, ridicându-şi fruntea sa radioasă la ceruri”. 

Sursa:Portalul Moldova Ortodoxă

Despre trei lucruri nu 
te grăbi să vorbești

Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, 
până ce nu-ți întărești credința în El; despre păcatul altuia, până 
ce nu-l cunoști pe al tău; și despre ziua de mâine, până ce nu se 
luminează de ziuă.

nicolae velimirovici, Gânduri despre bine și rău, 
editura Predania

Rugăciune
 Crăiasă alegându-te 
 Îngenunchem rugându-te, 
 Înalţă-ne, ne mântuie 
 Din valul ce ne bântuie; 
 Fii scut de întărire 
 şi zid de mântuire, 
 Privirea-ţi adorată 
 Asupra-ne coboară, 
 O, Maică prea curată 
 şi pururea Fecioară, 
 Marie! 
 noi, ce din mila Sfântului 
 umbră facem pământului, 
 rugămu-ne-ndurărilor, 
 luceafărului mărilor; 
 Ascultă-a noastre plângeri, 
 regină peste îngeri, 
 Din neguri te arată, 
 lumină dulce, clară, 
 O, Maică prea curată 
 şi pururea Fecioară, 
 Marie! 

Mihai EminEscu

Un om simplu călătorea pe 
un drum de ţară, în tovărăşia 
unui preot. Vorbind ei de una, 
de alta, omul şi-a arătat o nedu-
merire: 

- Cuvioase părinte, nu pot în-
ţelege cum de în Sfânta Treime 
sunt trei Persoane care formea-
ză Una singură. Cum de Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh sunt trei 
persoane unite, nedespărţite, 
dar fără a se amesteca una cu 
cealaltă? 

- Fiul meu, îi răspunse cu 
răbdare preotul, sunt şi lucruri 
mai presus de gândirea noastră 
păcătoasă, însă ceea ce spui nu 
este atât de greu de priceput. 
Să privim, de exemplu, soare-
le! Să zicem că sfera de foc, ce 
dăinuieşte acolo de veacuri, 
este Tatăl. Apoi, să spunem că 
lumina care ne vine de la soa-
re este Fiul, Iisus Hristos, ce a 
venit să ne lumineze viaţa şi să 
ne scape de păcate. Apoi, căl-
dura, care vine tot de la soare 
pentru a ne încălzi, să zicem că 
ar fi Sfântul Duh, care, cu dra-
gostea Sa, ne încălzeşte mereu 
sufletele îngheţate de răutate. 
Vezi tu, fiul meu, soarele cu lu-
mina şi cu căldura lui nu sunt 
unul şi acelaşi lucru şi, cu toate 
acestea, cele trei rămân diferi-
te când vorbim despre fiecare? 

La fel şi în Sfânta Treime, Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh sunt Unul şi 
Acelaşi Dumnezeu, căruia noi, 
credincioşii, ne închinăm. 

Omul, ca şi toate celelalte 
vietăţi şi lucruri, este creat de 
Dumnezeu din iubirea sa infini-
tă. Dar omul este doar o creatu-
ră şi înţelepciunea sau puterile 
sale nici nu pot fi comparate cu 
cele ale Domnului, însă oame-
nii mândri păcătuiesc îndrăz-
nind să creadă că nimic nu este 
mai presus de ei şi că toate, mai 
devreme sau mai târziu, le sunt 
accesibile. Omul credincios ştie 
însă că nu mintea şi nici pute-
rea, ci doar iubirea le poate cu-
prinde pe toate. 

„nădejdea mea este tatăl, 
Scăparea mea este Fiul, Aco-
perământul meu este Duhul 
Sfânt. treime Sfântă, mărire 
ţie!” (Sfântul Ioanichie) 

Călăuză ortodoxă
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Poezii  adolescentine

Cum te exprimă ceea ce îmbraci
Circumstanțe speciale

Nr. 6 (105)

strict  confidenţial

„Se poate întâmpla oricui, dar nu mie” – așa își 
zic adesea fetele când se gândesc la posibilitatea 
apariției unei sarcini timpurii neplanificate. Copiii 
sunt întotdeauna un lucru minunat. Dar într-ade-
văr poți oferi tot timpul tău copilului, abandonând 
studiile și prietenii?

Coordonator de pagină: Octombrina OnOFreI

şi îmbrăcăminte poate re-
prezenta o provocare care 
se întinde pe parcursul 
mai multor ani. Constrân-
gerile educaţiei, influenţa 
părinţilor, a prietenilor, 
toate acestea îşi lasă am-
prenta asupra gusturilor 
fiecăruia dintre noi.

Hainele îţi schimbă sta-
rea de spirit. Alegem să 

purtăm o haină, pentru că 
reprezintă felul nostru de 
a fi şi a simţi, dar şi in-
vers: o piesă vestimentară 
ne influenţează emoţiile şi 
gândurile. Ele ne pot trezi 
sentimente ascunse sau ne 
pot determina să ne gândim 
la lucruri cu totul noi.

Haina chiar „îl face pe 
om”. Felul în care ne îm-
brăcăm, dincolo de orice 
cochetărie, este foarte 
important. De ce? Deoa-
rece este relevant pentru 
ceea ce eşti. Uneori vrei 
să exprimi ceva prin haine-
le pe care le porţi, alteori 
vrei să ascunzi de ceilalţi 
gândurile şi emoţiile tale. 
Iată câteva stări evoca-
te de haine: „aroganţă sau 
apartenenţă, acceptare sau 
nonconformism, pasiune sau 
doliu, renunţare sau iubire, 
veselie, respect… Contează 
ce porţi când eşti trist(ă), 
fericit(ă), când eşti furios/
furioasă, îndrăgostit(ă) sau 
dezamăgit(ă).”

Când vine vorba de hai-
ne, în ce categorie te înca-
drezi?

Ludmila DVINGA, 
absolventă 

a Liceului Teoretic 
„E. Alistar” 

mun. Chişinău

Invitaţie la discuţie

Posibilitatea apariției unei sarcini este un element al vieții 
sexuale. Totuși, cum demonstrează studiile, peste jumătate din 
tineri și tinere nici măcar nu s-au gândit vreodată că apariția po-
sibilă a copilului le poate schimba complet și ireversibil viața.

În funcție de vârsta părinților, nașterea unui copil este legată 
de o schimbare bruscă a stilului de viață. Dar atunci când se în-
tâmplă la o vârstă timpurie, consecințele pot fi mult mai serioase.

Dezvoltarea fiziologică incompletă a femeii tinere poate fi 
cauza unor consecințe medicale grave ale sarcinii timpurii și 
nașterii. 70 000 de adolescente se confruntă în fiecare an în lume 
cu complicații ale sarcinii sau la naștere.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, riscul decesului la 
naștere pentru o femeie de 15-19 ani este de două ori mai mare 
decât la vârsta de 20-24 de ani. În cazul mamelor-adolescente au 
loc mai des nașteri premature, iar copiii lor sunt subponderali. 
Mai mult decât atât, copiii mamelor-adolescente suferă mai des 
de întârzieri în dezvoltare.

Să fim sinceri unii cu alții. Sarcina și apariția pe lume a copi-
lului pot modifica radical și planurile de viitor ale mamei tinere 
legate de studii și serviciu. Elevele și studentele de colegiu nu 
reușesc adesea să reia sau să încheie studiile, întrerupte din ca-
uza sarcinii, prin urmare, există mai puține șanse ca mai târziu 
să-și găsească un serviciu interesant și bine plătit. 

Unele fete decid să nască un copil, ca să cimenteze relațiile din 
cuplu. Dar știm cu toții că această alegere este periculoasă și nu 
funcționează de cele mai multe ori, mai ales că, în realitate, doar 
2 din 10 cupluri tinere merg după asta împreună la oficiul stării 
civile. Și chiar dacă, în aceste condiții speciale, ați obținut certi-
ficatul de căsătorie, nu există, din păcate, nici o garanție că viața 
voastră în doi vă va aduce într-adevăr bucurii, și nu decepții.

Sunt dimineți în care orice haină din garderobă pare nepotrivită… Nici 
o alegere nu este bună… Află ce se ascunde în spatele acestei nehotărâri 
tipic adolescentine.

Pantalonii negri şi bluza/
cămaşa care mă pun mereu 
în valoare? Ciudat. Astăzi 
nu mă simt atât de bine 
îmbrăcat(ă) aşa… Soluţia 
salvatoare: hainele comode, 
cele pe care, de obicei, par-
că nici nu simt că le port. 
Dar, surpriză! Nu mă simt 
comod, parcă nu sunt eu în-
sămi. Astăzi parcă nimic nu 
îmi vine bine.

Sentimentul îţi este fa-
miliar… Sunt zile în care 
parcă întreaga garderobă 
este împotriva ta. Te-ai 
gândit că poate nu hainele 
sunt problema ta reală în 
acele momente? Psihologii 
susţin că astfel de stări 
reprezintă doar o latură a 
unei trăiri mai complexe: 
uneori obosim să mai fim noi 
înşine, cu corpul, cu emoţiile 
şi cu gândurile noastre. Cu 
viaţa noastră…. şi, cum nu 
putem face întotdeauna 
modificări radicale, dăm 
glas schimbărilor la nivelul 
imaginii noastre - îmbrăcă-
mintea este purtătorul de 
cuvânt al trăirilor noastre.

În căutarea stilului tău. 
Pentru unii adolescenţi 
perfecţionarea armoniei 
dintre trăirile interioare 

Clipe
Octombrina COVRIG

Între ieri și mâine
Mai există un azi –
Dorul ce rămâne
rază pe obraz.
Între azi și mâine
Sunt și eu si tu –
Clipa ce rămâne
În dulcele-ţi sărut.
Între ieri și mâine
este-al nostru dor –
Clipa ce ne ţine
În al iubirii zbor.

DRAGI CITITORI! 
Dacă doriți și în continuare să învățați a fi mari, nu uitați 

să vă reînnoiți abonamentul la florIlE DAlBE pentru 
jumătatea a doua a anului 2020. Abonamentul poate fi per-
fectat la orice oficiu poștal din localitatea voastră. Costul 
unui abonament pentru patru luni (septembrie-decembrie) 
este de 128 lei. În lunile iulie-august ne aflăm în vacanță, 
dar abonamentele se perfectează anume în această perioa-
dă. roagă-i pe părinți sau  pe cei deja mari din preajma ta 
să-ți ofere un abonament!

AVIZ ImPORTANT!
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PRImUL CANTONAmENT

Spartachiada  elevilor  din 
raionul  Cimișlia: baschet

Citius,
altius, 

fortius! Nr. 6 (74)

ediţie de sport

PASIune • DIStrACţIe • SănătAte

Campionat de fotbal 
în perioada pandemiei

Coordonator de pagină:  renata CuPCeA

Echipa naţională de fotbal 
și-a încheiat cantonamentul 

 Natalia Munteanu, cea mai bună 
jucătoare de fotbal din Moldova

Echipa de fotbal BATE Borisov a cucerit primul 
trofeu al fotbalului european în perioada pande-
miei de coronavirus, Cupa Belarus. Informează 
moldpres.md

TINERI SPORTIVI

În prezent, ungheneanca Natalia Munteanu 
locuieşte în capitala Republicii Belarus. În fie-
care zi, se antrenează cu echipa clubului Dina-
mo Minsk. Consideră că antrenorul de portari 
Aleksandr Skakalin are nişte exerciţii foarte in-
teresante pentru portarii echipei, cum n-a mai 
văzut vreodată.  

„Îmi place foarte mult Belarus, care a deve-
nit ca a doua patrie pentru mine. Este o ţară 
foarte frumoasă și curată. Obosesc după an-
trenament și am nevoie de timp pentru recu-
perare. Uneori, mai ies la o plimbare în oraș, 
singură sau cu vreo prietenă din echipă”, a 
spus Natalia.

Faptul că meciurile naţionalei feminine cu 
Spania şi Polonia au fost amânate au întristat-
o nespus, dar, în acelaşi timp, înţelege că este 
decizia forului fotbalistic european şi trebuie 
să se conformeze acestei hotărâri. Totuşi conti-
nuă să facă antrenamente şi să se pregătească 
pentru meciuri.

Meciul cu Azerbaidjan din preliminariile 
EURO a adus  echipei primele 3 puncte în cla-
sament şi va rămâne în memoria jucătorilor 
pentru cele 4 cartonaşe roşii şi 2 penalti-uri. 

Ea şi-a adjudecat trofeul după 
o victorie dramatică cu Dinamo 
Brest. Meciul s-a jucat  cu re-
prize suplimentare dictate de 
arbitri.  Când partida se apropia 
de loviturile de departajare, Za-
har Volkov a marcat în minutul 
120, după o fază încâlcită în ca-
reul advers.

BATE Borisov şi Dinamo Brest, 
campioana en-titre a Belarusu-
lui, s-au întâlnit şi în ultima eta-
pă din campionat. Tot BATE a 
câştigat şi miercuri, cu 3-1, şi s-a 
distanţat în fruntea clasamen-
tului primei ligi din Belarus.

Campionatul Belarusului s-a 
desfăşurat în sistemul primăva-
ră-toamnă şi este singurul din 
Europa care nu a fost întrerupt 
din cauza pandemiei de corona-
virus.

BATE Borisov şi Dinamo Brest 
au fost adversare în finala Cupei 
Belarusului şi cu doi ani în urmă, 
atunci când tot BATE a câştigat 
al doilea trofeu intern.

Primul club de fotbal a fost 
înregistrat în Belarus în 1910 la 
Gomel. Primul campionat în re-
publică s-a desfăşurat în 1922.

La start s-au prezentat 15 echipe de băieți și 12 formații 
de fete. După disputarea întrecerilor zonale, pentru etapa fi-
nală s-au calificat patru selecționate masculine și cinci repre-
zentative feminine. După o serie de partide jucate de echipe, 
titlul de campioni ai raionului a fost cucerit de către tinerii 
baschetbaliști de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul 
Cimișlia. 

Pe locul doi s-au situat reprezentanții Gimnaziului din comu-
na Porumbrei.

Ultimul loc premiant a revenit băieților de la Gimnaziul din 
satul Sagaidac.

Fetele cel mai bine pregătite s-au dovedit a fi baschetbalistele 
de la Liceul Teoretic „Hyperion” din satul Gura Galbenei. Titlul 
de vicecampioană, ca și la masculin, a fost cucerit de lotul femi-
nin al Gimnaziului din comuna Porumbrei.

Formației Gimnaziului „Sergiu Coipan” din satul Selemet i s-a 
acordat locul trei.

Următoarea probă sportivă din cadrul programului 
competițional al Spartachiadei elevilor este voleiul, care, de 
asemenea, se va disputa atât între echipele de băieți, cât și în-
tre cele de fete.

Cu câteva zile înainte de demararea cantonamentului de la Vadul lui Vodă, toți 
jucătorii, staff-ul tehnic și lucrătorii Centrului de pregătire a loturilor naționale 
au trecut testul COVID-19. Ulterior toți au respectat cu strictețe condițiile im-
puse de autorități pentru această perioadă. A fost efectuată dezinfectarea auto-
carului naționalei și a tuturor încăperilor de la baza de antrenamente.

La primul cantonament din 
timpul pandemiei au partici-
pat 16 jucători:  

Portari: Nicolae Calancea 
(Dunărea Călărași, România), 
Cristian Avram (Petrocub-
Hâncești), Nicolae Cebotari 
(Sfântul Gheorghe). 

Apărători: Anatolie Prepeliță 
(Spartaks Jurmala, Letonia), 
Ion Jardan, Sergiu Plătică, Pe-
tru Racu (tustrei, Petrocub-
Hâncești).  

Mijlocași: Andrei Cojocari, 
Artur Patraș (ambii, Speranța), 
Cristian Dros (ASU Politehni-

ca Timișoara, România), Ia-
ser Țurcan, Dan Taras (ambii, 
Petrocub-Hâncești). 

Atacanți: Vitalie Damașcan 
(Fortuna Sittard, Olanda), Ma-
xim Cojocaru (Sheriff), Vladimir 
Ambros (Petrocub-Hâncești), 
Constantin Sandu (Speranța). 

„Am avut o săptămână foar-
te frumoasă la Vadul lui Vodă, 
totul a fost organizat perfect. 
Ceea ce ne-am propus să fa-
cem din punct de vedere al 
securității, am realizat per-
fect. Începând cu testarea, 
continuând cu dezinfectarea 
și controlul medicilor. Nu am 
avut nici o problemă. Toto-
dată, am organizat antrena-
mentele în grupuri mici, așa 
cum am convenit”, a declarat 
antrenorul echipei naționale, 
Engin Firat. 

„A fost un joc unic în felul său, de care încă nu 
avusem parte. A fost greu, din punct de vedere psi-
hologic, să joci în inferioritate numerică, să iei un 
gol direct din lovitură liberă. Chiar și așa, echipa s-a 
mobilizat și a luptat pentru victorie”, îşi aminteşte 
tânăra.

De-a lungul carierei s-a produs pe mai multe 
poziţii în teren. A început să joace  fotbal ca apără-
tor central, apoi a trecut ca atacant. Şi-a găsit locul 
de portar mai mult dintr-o glumă. La un antrena-
ment al selecţionatei de junioare U19 a fost orga-
nizat un concurs de şuturi spre poartă, pentru a 
vedea cine marchează cele mai multe goluri şi cine 
va fi cel mai bun portar. Astfel a avut ocazia să  ape-
re  cele mai multe şuturi spre poartă şi antrenorii 
Igor Şpaniora şi Petru Lisnic au decis să-i schimbe 
poziţia în teren – aşa a devenit goalkeeter.

„Îmi amintesc că am jucat în poartă trei me-
ciuri de calificare pentru Naţionala U19. La club, 
însă, eram în continuare în teren. Apoi am ajuns 
la Naţionala feminină și Alina Steţenco a hotărât 
că voi fi mai utilă în teren, pe poziţie de fundaș 
central. În ultimii ani, am evoluat doar pe post de 
goalkeeter”, a adăugat Natalia.

La sfârşitul anului 2019, Natalia Munteanu a fost 
desemnată cea mai bună jucătoare din Moldova. 

Sport News

COmPETIţII  RAIONALE

Baschetbaliștii de la Liceul Teoretic „Mihai Emi-
nescu” din orașul Cimișlia și baschetbalistele de la 
Liceul Teoretic „Hyperion” din satul Gura Galbe-
nei au devenit campioni ai acestui raion la proba 
sportivă în cauză.
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Cum l-au păcălit 
prietenii pe Eminescu 
să se lase fotografiat

„Eu şi Eminescu ar trebui să ne «posăm» şi, 
pentru ca să ne «posăm», ar trebui să avem bani”

IStOrIe  lIterAră

O fotografie făcută în grabă la Praga avea să devină, peste ani, emblema 
lui Mihai Eminescu. Şi chiar dacă preferinţa pentru o imagine sau alta a 
poetului a cunoscut vârfuri sau scăderi de formă, în funcţie de epocă, acest 
portret realizat în anul 1869, în Piaţa Sf. Wenceslas, atunci când Eminescu 
avea 19 ani, a reuşit să-şi impună supremaţia. Aşa îl cunoaştem noi pe Emi-
nescu, aceasta era fotografia din cărţile de Limba Română: profil aproape 
sculptural, frunte înaltă, păr pe spate, papion. Totuşi, ce alte fotografii ale 
lui Eminescu mai există? Şi cine le-a realizat? Un lucru e sigur: ocaziile în 
care poetul s-a lăsat fotografiat au fost rare,foarte rare. Demersul nostru 
are, aşadar, vocaţie recuperatoare: iată povestea celor patru portrete ce-
lebre ale lui Mihai Eminescu. Adăugăm însă aici şi o succintă informație 
despre cele câteva poze care stârnesc şi astăzi controverse: îl înfăţişează ele 
sau nu pe scriitor?

CELEBRELE   FOTOGRAFII 

Portretul care a fost con-
siderat, o bună perioadă de 
timp, imaginea reprezentativă 
a poetului îi aparține lui Franz 
Duschek, un fotograf ceh care-
și avea studioul pe Str. Fran-
klin din București. Fotografia 
a fost realizată în perioada 
1880-1883, atunci când Emi-
nescu avea în jur de 30-33 de 
ani, și a fost publicată de Titu 
Maiorescu într-un medalion 
cu portretele membrilor aso-
ciației culturale Junimea, aces-
ta și fiind motivul pentru care 
poetul a ajuns în atelierul lui 
Duschek. Portretul a fost fo-
losit ulterior în volumul Prin-
ceps, intitulat Poesii, dar și în 

revista „Familia”, la moartea 
lui Eminescu, în 1889.

Iată ce se scria, la începu-
tul secolului al XX-lea, despre 
această imagine: „Portretul 
cel mai vrednic de nemuri-
torul nume al luǐ Eminescu 
rămîne fotografia din tablo-
ul «Junimei». Ea datează din 
epoca maturitățiǐ poetului 
cînd personalitatea sa extra-
ordinară ajunsese a se ma-
nifesta în toată strălucirea și 
toată vigoarea eǐ: și’n litera-
tură, și’n viața publică. Ea ne 
arată imaginea poetului din 
vremea în care el a fost, pe cît 
soarta și mediul l’aǔ iertat să 
fie, maǐ mult ca orǐ’cînd al săǔ 

propriǔ, orǐ maǐ bine zis – al 
geniului săǔ.

De aceea este și portretul 
cel mai indicat a decora ca-
sele cărturarilor noștri, mu-
seele noastre, toate așesă-
mintele noastre culturale; a 
înfățișa străinilor pe cel mai 
de seamă poet și cugetător al 
Romînilor;a inspira pe artiștiǐ 
viitorului carǐ vor prinde în 
culorǐ și carǐ vor săpa ’n mar-
mură, orǐ vor turna în bronz 
pentru veciǐ vecilor, chipul cel 
mai adevărat al scriitoruluǐ 
nostru celuǐ mai desăvîrșit! 
[…] Aceasta-ǐ cea mai bună și 
cea mai credincioasă icoană a 
luǐ Eminescu”.

Ca fotograf al Curţii, Franz Duschek era apre-
ciat de clientela aristocrată a epocii. Cunoscut în 
rândurile protipendadei bucureştene, îşi anunţa-
se cu emfază deschiderea studioului în care îl va 
fotografia mai târziu pe Eminescu: „Îmi permit a 
face onorabilul public atent că posiţiunea favora-
bilă a actualului meu atelier ’mi permite de aci 
înainte a effectua în modul cel mai bun recepţiuni 
fotografice, în toate zilele, în orice timp, senin sau 
nouros, şi, prin urmare, sînt în plăcuta posiţiune a 
assigura că voi putea satisface orice justă accep-
tare a unor public ce-mi va visita atelierul”.

Probabil că onorariul pretins de fotograf era 
destul de mare, de vreme ce Slavici şi Eminescu 
au fost nevoiţi să ceară ajutor financiar de la Ne-
gruzzi pentru a se putea fotografia: „Eu şi Emi-
nescu ar trebui să ne «posăm» şi pentru ca să ne 
«posăm» ar trebui să avem bani, iară ca să avem 
bani ar trebui să ne trimiteţi D-voastre din Iaşi. 
Lucrul e pe cât se poate de lămurit: bani şi iară 
bani“. Se pare că, în final, cel care l-a însoţit pe 
Eminescu în atelierul lui Duschek a fost chiar Titu 
Maiorescu. „Cu Eminescu am să mă duc eu, mîi-
ne, la fotograf, mai înainte însă la bărbier să se 
radă. La Bohème Roumaine“, scria el într-o scri-
soare către Negruzzi. Cu siguranţă că Titu Ma-

iorescu cunoştea buna reputaţie a lui Duschek, 
de vreme ce a ales ca fotografiile pentru tabloul  
Junimii să fie făcute acolo. Pesemne că şi lui Emi-
nescu i-a plăcut acest portret, având în vedere că 
i-a dăruit Veronicăi Micle un exemplar. În ediţia 
din 1904 a „Calendarului Minervei” este repro-
dusă fotografia lui Eminescu, însoţită de o poezie 
scrisă de Veronica Micle. O redăm întocmai:

„Pe portretul unui poet” 
(Michaiǔ Eminescu)

Privindu-ţǐ faţa de farmec plină,
luci o raza în al meǔ sin;
Crudă fu însă a eǐ lumină,
Din piept ea-mǐ scoasă un lung suspin.
Dară suspinul, ce nălucire,
Sbura ca vîntul ce-a adiat;
n’a sburat însă șǐ’acea simţire,
Ce-adînc în suflet l’a deșteptat.
ş’acum mă’ntreb: simţirea adîncă
Cum de se naște pentru’un portret,
Căci nu-ţi văzusem ochiǐ tăǐ încă,
ştiam atîta că estǐ poet!” (veronica Micle)

Portretul făcut de Duschek a fost folosit ca punct 
de plecare pentru bustul lui Eminescu realizat de 
sculptorul Mihai Onofrei în parcul Institutului de Fi-
zică de la Măgurele. Statuia se află lângă chioşcul de 
lemn unde se presupune că veneau Eminescu şi Sla-
vici în plimbările de sfârşit de săptămână. „Cea mai 
apropiată din grădinile de la Filaret şi totodată cea 
mai vestită dintre aceste grădini boiereşti era cea 
de la Măgurele a lui Oteteleşanu, care era deschisă 
pentru bucureşteni“, după cum povestea Slavici .

Altă fotografie a lui Eminescu (o vedeți alături) este 
realizată la Iaşi, prin anii 1884 -1885, în atelierul lui 
Nestor Heck. Împrejurările în care a avut loc vizita la 
atelierul lui Heck şi fotografierea sunt relatate de unul 
dintre prietenii poetului, A. C. Cuza:

„În sfârşit, într-o zi, vara, profitând de bunele dispo-
ziţii, l-am luat de pe terasa hotelului Traian din Iaşi 
pe Eminescu, împreună cu Wilhelm Humpel şi cu Pe-
tru V. Grigoriu, şi aşa, îmbrăcat în costumul său alb 
de vară, cum era, ne-am dus cu toţii la atelierul de 
fotografie Nestor Heck, strada Lăpuşneanu, nr. 42, 
unde a consimţit a se fotografia, însă numai în grup, 
alăturea de noi, ne-am aşezat împreună. După indi-
caţiile noastre, însă, fotograful l-a scos numai pe dân-
sul, ceea ce nu puţin l-a supărat mai apoi, văzându-se 
amăgit ca un copil“.

Această imagine figurează în numărul comemorativ 
al revistei „Floare Albastră” şi în volumul scrisorilor 

Henriettei, dar cu menţiunea greşită „fotografia cea 
din urmă”.←
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Cehul Jan Tomáš e autorul celui mai 
cunoscut portret al lui Eminescu

Fotografia care a intrat în istorie este însă cea 
realizată la Praga, în 1869, la vârsta de 19 ani. 
Autor e un alt fotograf ceh, Jan Tomáš, cunoscut 
de către personalitățile culturale ale momen-
tului. N-avea cum să bănuiască Tomáš că foto-
grafia realizată de el va reprezenta mai târziu 
portretul oficial al scriitorului; nu ni-l putem 
închipui astăzi pe Eminescu altfel decât în fo-
tografia lui Jan Tomáš din Praga. Dintre autorii 
care s-au aplecat asupra pozei, unii cred că i-a 
fost necesară lui Eminescu pentru dosarul de 
înscriere la Universitatea Carolină.

Anume această ipostază în care a fost imor-
talizat Eminescu a intrat în istorie. Mihai Emi-
nescu a ajuns la Praga în jurul datei de 13 
septembrie 1869, împreună cu părinții și sora 
Aglaia. Plecaseră cu trei zile înainte cu trăsura 
de la Botoșani până în gara Dornești, de unde 
au luat trenul cu destinația Praga. Eminescu do-
rea să ajungă la Viena, pentru a urma studiile 
universitare, dar a făcut o oprire la Praga, pen-
tru că acolo se afla fratele său, Șerban, care era 
student la medicină.

Familia sa a frecventat băile, iar Eminescu a 
locuit timp de două săptămâni cu fratele său. 
Unii cercetători susțin că Eminescu ar fi încer-
cat să se înscrie la Universitatea din Praga, care 
era una dintre cele mai vestite din Europa, dar 
că nu ar fi reușit din cauza studiilor gimnaziale 
neterminate și a birocrației.

După două săptămâni de încercări nereușite, 
Mihai Eminescu a ajuns pe data de 2 octombrie 
la Viena, unde s-a înscris la Facultatea de filo-
zofie.

Eminescu s-a fotografiat la Praga pentru 
prima dată în viața lui, iar poza a devenit, ul-
terior, cea mai cunoscută a poetului „nepere-
che“ datorită frumuseții acestuia. „Fotografia 
îl prezintă cu privirea spre stânga, privire pă-
trunzătoare, frunte înaltă şi luminoasă, obrajii 
unduind într-un zâmbet romantic, buze senzu-
ale, părul terminat schubertian; portret „luci-
ferian” ce sugerează pe poetul iubirii veşnice“, 
arată eminescologul Nicolae Iosub într-un 
material din revista „Luceafărul“.

Potrivit acestuia, au fost realizate șase fo-
tografii, din care una i-a fost dăruită de Emi-
nescu Veronicăi Micle, în anul 1872, când 
aceasta a venit la Viena la tratament.

Totuși, Henriette (Harieta) Eminescu men-
ționează, într-o scrisoare adresată Corneliei 
Emilian, că fratele ei s-a fotografiat pentru 
„hatârul“ Veronicai Micle. În epocă, întâia fo-
tografie a lui Mihai Eminescu n-a fost perce-
pută ca imagine absolută, ci a fost văzută ca o 
fotografie reușită de tinerețe:

„Portretul, despre care vorbim şi pe care l’am 
văsut într’o escelentă reproducere (după ori-
ginal) la d. A. C. Cuza, ne dă impresiunea unui 
frumos tînăr, care, dacă nu aduce prea mult cu 
poetul de maǐ tîrziǔ, arată desluşit caracterele 
fisionomice ale acestuia. Ras la mustăți şi cu 
părul mare – reminiscențe ale vieții de actor – 
Eminescu ni se înfățişează deja cu figura-ǐ dis-
tinsă: cu capu-i cesarian remarcabil, cu fața de 
un oval clasic, cu fruntea largă, netedă, nobilă, 
cu ochii luminoşi, visători, cuminți, cu gura ex-
presivă, cu toate trăsăturile fețiǐ ca eşite din in-
spirația unui mare artist al armonieǐ plastice“.

o fotografie din 1888, 
a mamei dvs. cu Emi-
nescu la Botoşani, şi 
ultima posă l-a prins pe 
Eminescu cu dr. Iachi-
movici: Iahimoviciţ, la 
Odesa, în anul 1885.

De asemenea, şi Sa-
moil Isopescul amin-
teşte că s-a fotografiat 
alături de Eminescu şi 
Teodor V. Ştefanelli la 
Viena în atelierul Lovy 
de pe Mariahilferstrasse.

De-a lungul timpului 
au existat însă şi foto-
grafii misterioase, care 
au stârnit controverse, 
dar nu au reuşit să se 
impună. Una dintre ele 
este aceea pe care G. Că-
linescu a publicat-o cu ti-

tlul: Eminescu la 16 ani. 
Astăzi se consideră că 
tânărul din fotografie îl 
înfăţişează pe un actor 
contemporan cu Emi-
nescu.

Criticul Al. Piru spune 
că portretul e mai mult 
ca sigur inautentic şi deci 
putea fi dat cel mult cu 
menţiunea „presupus”. 
Totuşi, el va fi publicat 
şi într-o ediţie ulterioară. 
Un alt fals a fost publi-
cat de Octav Minar sub 
titlul Ultima fotografie a 
lui Eminescu, făcută la 

Mânăstirea Neamţului în al-
bumul Eminescu-Comemo-
rativ, Album artistic-literar, 
Iaşi, 1914. Presupusul Emi-
nescu este surprins stând pe 
un scaun în timp ce ţine un 
ziar în mână.

Dintre toate aceste foto-
grafii, numai patru sunt re-
cunoscute ca portretele lui 
Eminescu, iar dintre cele 
patru, numai una a rămas în 
istorie, confundându-se cu 
întreaga lume a poeziei sale. 
O fotografie multiplicată în 
miliarde de exemplare, înso-
ţită de o certitudine: „Aşa a 
arătat Eminescu”.

ALE MARELUI EMINESCU

ultimul portret: „înfăţişarea 
unui om de rînd, istovit, sdrobit, 

pierdut, umbra lui Eminescu”
De fapt, ultima fotografie a poetului este cea realizată prin 

anii 1887-1888 de către fotograful Jean Bieling din Botoșani. 
În primii ani de după moartea poetului, aceasta a fost poza 
care convenea imaginarului unei epoci, în care Eminescu era 
considerat filozoful pesimist, nebun, care a sfârșit în mizerie.

Prin urmare, portretul a fost publicat pe coperta primelor 
ediții Şaraga și pe cărți poștale, însă, la scurt timp, a fost res-
pins de contemporaneitate. După numai 15 ani de la moartea 
lui Eminescu, deja se afirma că ultima fotografie „este înfățișa-
rea unui om de rînd, istovit, sdrobit, pierdut, umbra lui Emi-
nescu, ear nu icoana genialului poet (…) și este potrivită numai 
pentru a-l nedreptăți și a falsifica în ochii publicului imaginea 
fizionomiei adevărate a lui.”

Celelalte fotografii, cu totul necunoscute, 
şi alte instantanee controversate

Mărturiile prietenilor lui 
Eminescu demonstrează că 
poetul s-a mai fotografiat şi 
cu alte ocazii. Într-o scrisoare 
de-a lui I. Slavici către Vale-
ria Micle-Sturza, întâia fiică 
a Veronicăi Micle, este men-
ţionat: „Nu mă dau înapoi că 
am primit (...) de la sora dvs. 
Virginia Micle-Gruber, a 
doua fiică a Veronicăi Micle, 
un număr de cinci fotografii 
care mă leagă de M. Emi-
nescu (...). Având şi astăzi 
aceste daruri preţioase, îmi 
fac datoria să le amintesc: 
o fotografie din 1881 în care 
mă aflu eu, Candiano Popes-
cu, şi Eminescu la Ploieşti, 
un bust Eminescu tânăr, un 
alt bust Eminescu din 1878, 

EmINESCIANA               - 2020



11 iunie, 2020 nr. 21-22 (4315-4316)10 DAtInI • trADIţII • OBICeIurI

Calendar popular

Coordonator de pagină: eudochia verDeş

Sărbătorile lui Cireșar

DATINA STRÃBUNÃ
Ediţie de etnografie şi folclor            Nr. 6 (56)

Festivalul „Duminica Mare” la Domulgeni, r-nul Florești

În calendarul popular, luna iunie, Cireşar sau Cireşel, este una dintre cele 
mai importante, având multe sărbători şi evenimente folclorice, tradiţii şi ritua-
luri ce-au dăinuit în timp şi au alinat viaţa strămoşilor noştri. 

Tinere talente

„Cântecul folcloric 
îmi este alinare” 

Ziua Naţională a Portului Popular

Duminica Mare
Este o sărbătoare închinată ve-

getației pământului, naturii dă-
tătoare de viață, elogiului apei. 
În această zi, copiii sunt trimiși 
să adune flori de corovatic, cim-
brișor, care se aștern în casă. Cu 
rămurele verzi de salcie, nuc, tei, 
frasin, scumpie sunt împodobiți 
stâlpii de la porți, ușile, feres-
trele, drept simbol al fertilității. 
Unele crenguțe sunt duse la bi-
serică și sfințite, după care se 
păstrează cu mare grijă la icoa-
ne, iar când plouă cu piatră, sunt 

alunga spiritele malefice. În zona Olteniei, oa-
menii obișnuiesc să-i întâmpine cu frunze de 
nuc, pelin, usturoi, apă și sare.

Paparudele
Obiceiul „Paparudelor” este o invocare ritu-

ală a ploilor, făcută la vreme de secetă.  Alaiul 
este alcătuit din fetițe și fete nemăritate, iar 
una dintre ele joacă rolul unei zeități vegetale, 
împodobite cu flori și frunze. În timpul jocu-
lui sau după terminarea lui, este obligatorie 
udarea cu apă. Pentru dansul lor, fetele sunt 
răsplătite cu daruri rituale ce semnifică abun-
dența și belșugul: ouă, mălai, grâu, caș, lapte, 
colaci, fructe, bani etc.

Drăgaica sau Sânzienele 
Drăgaica, îmbrăcată ca o mireasă și împodo-

bită cu spice de grâu, este însoțită de alte câteva 
fete îmbrăcate în alb și purtând pe față un văl în 
care sunt prinse flori de sânziene. Fetele pornesc 
prin sat și pe ogoare, iar la popasuri, la răscruci, 
formează un cerc, cântând și dansând cu mișcări 
ce desenează o cruce. Se spune că Drăgaica face 
ca fructele să se coacă mai repede, ferindu-le de 
stricăciuni și putrezire. În alte localități, Dră-
gaica are și denumirea de Sânziene. Sânzienele 
sunt zâne bune, foarte frumoase, care plutesc în 
aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 
24 iunie, marcând mijlocul verii. Este o sărbă-
toare a dragostei și fertilității, precedată de o 
noapte în care se „deschid cerurile”. 

aruncate în curte. Una din caracteristicile de 
bază ale acestei duminici este pomenirea mor-
ților la biserică și obiceiul de a se duce la cimitir, 
la fel ca în ziua de Blajini. Pe vremuri, buruienile 
de la Duminica Mare se stropeau cu apă, după 
care se dădeau la vite pentru a le feri de boli. 
Udarea frunzarilor era însoțită de urări de tipul 
„Să ploaie, Să se facă pâinea, Să fim sănătoși!” 

Rusaliile aduc Călușarii
Se consideră că „Dansul Călușarilor” este un 

joc tămăduitor, care aduce sănătate și noroc. În 
strânsă legătură cu străvechiul cult solstițial al 
soarelui, jocul în cerc al călușarilor simbolizea-
ză mersul soarelui pe cer, iar toiegele din mână 
reprezintă razele soarelui. În cete de câte 7-8, 
călușarii își încep dansul a doua zi de Rusalii, 
mergând din casă în casă pentru a colinda și a 

Primele melodii pe care le-a 
auzit Livia ONICI, din fragedă 
copilărie, au fost cântecele fol-
clorice. Se trage dintr-o familie 
muzicală, în care se cântă frec-
vent. Livia îşi aminteşte cum 
seara, când se adunau cu toţii 
acasă, bunicul scotea carneţelul 
cu cântece vechi, transmise din 
generaţie în generaţie, lua baia-
nul şi începea sărbătoarea. Cân-
tece de glumă, de petrecere, de 
inimă albastră răsună şi acum 
din ograda bunicilor din satul 
Tudora, raionul Ştefan-Vodă.

Pasiunea pentru cântec i s-a 
dezvoltat şi la grădiniţă, la orele 
de educaţie muzicală. Se poa-
te spune că la serbările de la 
grădiniţă şi-a început cariera de 
interpretă, prima fiind o melodie 
despre mărţişor. A conştientizat 
pe deplin că muzica este desti-
nul ei, la vârsta de 10 ani, atunci 
când a participat la Concursul 
raional „Se caută o stea” şi a 
câştigat locul doi. A marcat-o 
extrem de mult acea evoluare, 
încât simte şi acum fiorii care 
au cuprins-o la vederea scenei 
enorme, de culoare albastră, a 
juriului ce părea de temut. De 
atunci, a apărut în multe emisi-
uni televizate, a participat la un 
şir de concursuri. Cum reuşeşte 
să facă  faţă emoţiilor? Livia a 
descoperit de curând un secret 
pe care îl împărtăşeşete şi altor 
începători: emoţiile negative le 
transformă în unele constructi-
ve şi le îndreaptă spre mesajul 
cântecului.

Timp de mai mulţi ani, Livia 
ONICI a cântat în Ansamblul 
folcloric „Datina” din satul de 
baştină Tudora. „Datina” rămâ-
ne leagănul copilăriei şi cea mai 
frumoasă perioadă trăită până 
acum. Poate şi datorită faptului 
că din acest colectiv face parte 
întreaga ei familie: mama, sora, 
prietenii şi consătenii. La Tudo-
ra a cules mult folclor, a trăit 
primele experienţe şi eşecuri, 
dar şi momente extraordinare 
alături de oameni dragi sufletu-
lui. Le este profund recunoscă-
toare soţilor Ecaterina şi Andrei 
Bezusenco, fondatorii şi inima 
colectivului, cei care au îndru-
mat-o în alegerea muzicii ca 
viitoare profesie. „Datina” este 
murmurul Nistrului şi doina su-
fletului meu”, susţine Livia.

În prezent, adolescenta de 
17 ani îşi face studiile la Cen-

trul de Excelenţă în Educaţie 
Artistică „Ştefan Neaga” din 
Chişinău. Studiază canto aca-
demic, descoperind la fiecare 
lecţie noi taine ale muzicii cla-
sice, şi munceşte asiduu, pen-
tru a-şi dezvolta aptitudinile 
vocale. Deşi nu poate exclude 
muzica academică, dragostea 
ei cea mare rămâne a fi muzi-
ca populară. De aceea o aflăm 
acum printre membrii Ansam-
blului etnofolcloric „Doina”, 
condus de Ion Glodea, colectiv 
care întruneşte  un grup de ti-
neri ce promovează folclorul 
autentic românesc, prin inter-
mediul cântecelor şi costumu-
lui popular. Se simte împlinită şi 
fericită  interpretând cântecele 
de acasă, iar ritmurile horei „Vă 
poftim pe toţi la joc” îi dau  în-
credere în forţele proprii. Iată 
cum se caracterizează pe sine 
tânăra interpretă Livia ONICI:

- La prima vedere, sunt o sim-
plă adolescentă plină de vise, 
aspiraţii şi „probleme” ado-
lescentine. Dar mă consider o 
personalitate puternică, având 
calităţile necesare pentru a 
ajunge la scopul dorit: curaj, 
ambiţie, entuziasm. Am o ati-
tudine serioasă faţă de viitoa-
rea mea profesie şi îmi calculez 
foarte bine orice minut, pentru 
a le reuşi pe toate. Cred că anu-
me aceasta este formula succe-
sului şi anume ea mă defineşte. 
Visez să devin o artistă profe-
sionistă şi să-mi construiesc o 
carieră de succes. Să promovez 
în continuare folclorul şi tot ce 
înseamnă „de-al nostru”.

D. rADu

Cariera internaţională a IEI
Știați că superba ie, cea 

mai importantă piesă din 
costumul nostru popular, 
a servit drept sursă de 
inspirație mai multor pic-
tori? Cunoscutul impresi-
onist Henri Matisse (1869 
- 1954) este pictorul fran-
cez care a făcut-o celebră. 
Tabloul lui „la Blouse 
roumaine“ poate fi văzut 
astăzi la Muzeul Național 
de Artă Modernă „Geor-
ges Pompidou” din Pa-
ris. Matisse desăvârșește 
lucrarea în aprilie 1940, 
după o muncă asiduă de 
șase luni și un lung pro-
ces de implicare, opera 
sa devenind simbolul 
identității românești și, 
în mod particular, al 
feminității. 

Și iată că, acum un an, 
șapte meșterițe din româ-
nia au decis să reproducă 
motivul iei pe care o poar-
tă personajul pictat. După 
ce și-au cusut cu mâna lor 
câte o cămașă asemănă-
toare, autoarele au ținut 
să ajungă la Paris, ca să 
le compare cu „la Blouse 
roumaine”, de Matisse. 
Sute de viziitatori de dife-
rite naționalități ai Muze-
ului „Pompidou” au avut 
parte în acea zi de o lecție 
de artă vie. Ei au admirat 
măiestria meșterițelor, 
fiind surprinși de miga-
la cu care s-a lucrat, dar 
și de semnificația pe care 
o poartă ornamentele și 
simbolurile brodate pe ie. 
Au  avut șansa să înțeleagă 

ce l-a inspirat pe Matisse și nu 
au ezitat să filmeze cu telefoa-
nele mobile acel moment ine-
dit. 

Din anul 2016, în a patra 
duminică a lunii iunie, la noi 
este marcată Ziua Națională 
a Portului Popular. Scopul 
sărbătorii este valorificarea 

costumului autentic popular 
românesc și al etniilor din re-
publica Moldova, cunoașterea 
pieselor componente ale cos-
tumului și ale simbolurilor 
acestuia, precum și promo-
varea tehnicilor de confecţio-
nare a costumului popular pe 
plan naţional şi internaţional. 

Drăgaicele

Henri Matisse. „La blouse roumaine”

Muzeul „Pompidou” din Paris, lângă tabloul lui Henri Matisse
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Invenţii  revoluţionare

LOnGITUDInEA - 
o problemă deloc simplă 

SECRETELE  ALBASTRULUI  EGIpTEAN 

O frescă pictată cu albastru egiptean. Foto: Chemistry World

lul. Așadar, însemna culoarea vieții, a 
fertilității și a renașterii.

În antichitate, una dintre sursele na-
turale de pigment albastru era lapis 
lazuli, o piatră semiprețioasă, care pu-
tea fi mărunțită. Trebuia, însă, impor-
tată din Persia și costa mult. Evident, 
egiptenii, o civilizație dezvoltată, au 
dorit să inventeze un pigment sintetic, 
care, mai târziu, a ajuns să fie produs 
dincolo de granițele Egiptului, în tot 
bazinul Mării Mediterane. Arheologii 
au constatat acest fapt când au văzut 
pigmentul pe o mulțime de obiecte 
grecești și romane, inclusiv pe statu-
ile din Partenon. În secolul al XIX-lea, 
albastrul egiptean a fost redescope-
rit datorită săpăturilor de la Pompei. 
Multe fresce erau colorate cu azuriu.  

Cercetătorii de la Laboratorul Nați-
onal Lawrence Berkeley au observat 
că pigmentul albastru egiptean ab-

soarbe lumina vizibilă și emite raze 
în intervalul infraroșu apropiat. Acest 
lucru le-a sugerat că ar putea fi folosit 
în materialele de construcție destina-
te răcirii acoperișurilor și pereților 
în zonele cu climă caldă și pentru 
nuanțarea sticlei pentru a îmbunătăți 
performanța celulelor fotovoltaice. În 
plus, celebrul albastru se descompu-
ne în straturi nanometrice invizibile, 
dacă este amestecat în apă caldă timp 
de câteva zile, ceea ce-l face foarte util 
în biomedicină. Proprietățile unice 
ale albastrului egiptean sunt potrivite 
pentru o varietate de aplicații moder-
ne și din domeniul telecomunicațiilor, 
construcțiilor, pentru răcirea acope-
rișurilor în zonele cu climă foarte cal-
dă.  

Nr. 6 (280)

Astăzi oricărui elev din clasa a V-a îi pare un 
lucru obişnuit când, la vreun test de geografie, 
se descurcă de minune aflând poziţionarea 
unui obiect datorită longitudinii când cunoaşte 
latitudinea. Totuşi, până în secolul al XVIII-lea, 
aflarea locului unui vas în ocean fără repere vizuale 
era o sarcină dificilă, deşi astronomii şi navigatorii 
ştiau să calculeze latitudinea, măsurând, cu 
cuadrantul sau astrolabul, înălţimea Soarelui sau 
a anumitor stele faţă de meridian. 

Metodele propuse anterior (de Amerigo Vespucci, 
în secolul al XVI-lea; de Galileo Galilei, la începutul 
secolul al XVII-lea), metode bazate pe poziţia Lunii 
şi distanţa dintre ea şi Pământ, ori pe poziţiile unor 
sateliţi naturali ai altor planete, erau extrem de 
complicate şi imprecise. Pe atunci orice eroare, 
dar acestea erau de sute de kilometri, se solda cu 
un dezastru naval. Pentru a soluţiona problema, 
guvernul britanic a format, în 1714, Comisia 
Longitudinii, care trebuia să evalueze metodele 
propuse de inventatori. A fost propus un premiu 

generos. L-a câştigat (abia în 1773) nu un om de 
ştiinţă, ci un ceasornicar - John Harisson, un geniu al 
mecanicii, pionier al ştiinţei ceasurilor portabile. El 
a realizat ceea ce Newton credea că ar fi imposibil: 
inventarea unui cronometru marin, capabil să 
calculeze longitudinea după ora din portul de 
plecare. Harrison, un om simplu, dar cu o inteligenţă 
deosebită, l-a avut ca inamic pe reverendul Nevil 
Maskelyne, al cincilea „astronom regal”, cel care 
i-a contestat dreptul la premiu. Ceasornicarul şi-a 
perfecţionat mecanismul 16 ani şi, până la urmă, la 
vârsta de 80 de ani a obţinut premiul.

Fără studii speciale sau ucenicie la vreun 
ceasornicar, Harrison a construit o serie de 
ceasuri, care nu necesitau ungere sau curăţare, 
din materiale care nu rugineau şi care funcţionau 
perfect. El a renunţat la pendul, combinând 
diferite metale în mecanismele lui în aşa fel, 
încât la schimbările de temperatură metalele 
îşi balansau dilatarea şi contracţia păstrându-şi 
funcţionarea constantă.

Anticii în serviciul modernităţii 

Cercetătorii au descoperit că substanța din care e compus pigmentul ceruleum, cunoscut încă din 
Egiptul Antic, în nanostraturi are proprietățile fluoroforului – o proteină verde fluorescentă – și 
poate fi utilizat pentru colorarea structurilor biologice în timpul cercetărilor. Rezultatele au fost 
publicate în revista Nature Communications. Pigmentul se conține și în vopseaua cu care e acoperit 
faimosul bust al reginei Nefertiti.

Pigmentul artificial, numit și albas-
trul egiptean, a fost folosit de civilizația 
de pe valea Nilului pentru a picta fres-
cele din morminte, sarcofagele și sta-
tuile.  În plus, cu ajutorul acestuia se 
producea un înveliș ceramic special, 
cunoscut ca faianță egipteană.

Faimosul pigment se poate obține 
prin încălzirea la 850-900 de grade 
Celsius a unui amestec din carbonat 
de calciu, un compus de cupru, dioxid 
de siliciu și potasă. Culoarea, datora-
tă cuprului, are mai multe nuanțe, în 
funcție de modul de prelucrare și de 
compoziție. Pigmentul măcinat gro-
solan e colorat într-un albastru închis 
și intens, pe când cel foarte fin e de o 
nuanță slabă.

În credința egipteană, albastrul era 
considerat culoarea cerurilor și, prin 
urmare, reprezenta universul. De 
asemenea, era asociat cu apa și Ni-

Albastrul egiptean într-o frescă din 
Pompei. Foto: Chemistry World 

Aparatul de măsurat longitudinea al lui john Harisson

Coordonator de pagină:  
Mariana GABură
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Animalele ar putea proteja 
Arctica de încălzirea globală

Primul motor cu reacție 
fără combustibil

Ediţie pentru curioşi           Nr. 6 (94)

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

Recent, o echipă de cercetători au descoperit indicii ale prezenţei apei în ma-
terialele care s-au format în urmă cu 4,5 miliarde de ani. Pentru a ajunge la 
această concluzie, oamenii de ştiinţă au analizat meteoritul recuperat din lacul 
Tagish şi au găsit o serie de molecule şi de pori pe crusta acestuia, care indicau 
prezenţa apei şi a altor lichide.

Fluidele din Sistemul Solar 
sunt baza vieţii biologice

Prezenţa animalelor ar putea să protejeze integri-
tatea permafrostului din Arctica. Încălzirea globală 
afectează diferite regiuni de pe glob în mod dispro-
porţionat, cel mai mult acționând asupra Arcticii. 
Aici temperaturile ridicate peste nivelul obișnuit 
fac ca gheţarii şi permafrostul să se topească cu 
consecinţe semnificative asupra întregului glob. 

În funcţie de punctul de observaţie, continuumul spaţiu-timp poate părea „ne-
ted” sau, din contră, într-o continuă schimbare.

Transporturile aeriene de bunuri şi persoane re-
prezintă o inovaţie care a schimbat radical modul 
în care funcţionează lumea noastră. Totuşi, din 
nefericire, acest avantaj tehnologic a venit de-a 
lungul anilor cu un preţ: poluarea. Combustibilul 
folosit de avioane, dar şi de rachetele lansate în 
spaţiu, produce cantităţi mari de emisii. O echipă 
de ingineri a publicat un articol în care e descris 
un nou tip de motor cu reacţie, care foloseşte doar 
energia electrică pentru a se propulsa.

Care este natura spațiu-timpului?

O echipă de cercetători pro-
pune o idee inedită: aducerea 
în Arctica a unor turme de ani-
male ierbivore, cum sunt re-
nii sau bizonii, care ar ajuta la 
menținerea temperaturilor sub 
punctul de îngheț doar prin ta-
sarea permafrostului. O astfel 
de măsură ar putea să prote-
jeze 80% din permafrostul din 
Arctica până în anul 2100.

Oamenii de știință constată 
faptul că zăpada care cade în 
zona arctică apare ca un strat 
de izolație între sol și aerul 
rece, dar, odată cu agravarea 
problemelor climatice, riscă să 
devină din ce în ce mai subțire, 
ceea ce pune în pericol integri-
tatea permafrostului și chiar 
topirea acestuia. 

„Știm că apa era abundentă în Sistemul So-
lar timpuriu, dar există foarte puține dovezi 
directe despre chimia sau aciditatea acestor 
lichide, chiar dacă au fost critice pentru for-
marea și evoluția timpurie a aminoacizilor și, 
în cele din urmă, pentru viața microbiană”, ex-
plică dr. Lee White, cercetător postdoctoral la 
Muzeul Regal din Ontario, Canada.

Noua cercetare la scară atomică furnizează 
prima dovadă a fluidelor bogate 
în sodiu în care s-a format mag-
netita. Fluidele sunt preferențiale 
pentru sinteza aminoacizilor, cre-
ând condițiile pentru dezvoltarea 
vieții microbiene încă de acum 4,5 
miliarde de ani.

„Aminoacizii sunt elemente 
esențiale ale vieții pe Pământ, 
totuși mai avem multe de învă-
țat despre formarea lor în Siste-
mul Solar. Mai multe variabile pe 
care le putem identifica, cum ar fi 
temperatura și PH-ul, ne permit 
să înțelegem mai bine sinteza și 
evoluția acestor molecule foarte 
importante în ceea ce cunoaștem 
acum ca viață biotică pe Pământ”, 
declară Beth Lymer, doctorandă a 
Universității York, Regatul Unit și 
coautoare a studiului.

„Tomografia cu sondă atomică ne oferă opor-
tunitatea de a face descoperiri fantastice pe 
bucăți de material de o mie de ori mai subțiri 
decât părul uman”, spune dr. White. „Misiunile 
spațiale se limitează la aducerea unor cantități 
minuscule de material, ceea ce înseamnă că 
aceste tehnici vor fi esențiale pentru a înțelege 
mai multe despre Sistemul Solar, păstrând și 
material pentru generațiile viitoare”.

Savanţii ne anunţă că au reuşit să prezinte o dovadă a concep-
tului, ridicând o sferă din oţel de 24 mm în aer. Calculele arată că 
forţa necesară pentru aceasta e proporţională cu cea produsă de 
un motor cu reacţie convenţional.

Noul tip de motor comprimă şi ionizează moleculele din aer, 
transformându-le în plasmă, care apoi, la fel ca motoarele cu re-
acţie convenţionale, asigură deplasarea.

„Rezultatele noastre au demonstrat că un astfel de motor de 
avion bazat pe plasmă cu microunde poate fi o alternativă viabi-
lă a motorului convenţional pe combustibil. Motivaţia activităţii 
noastre este de a ajuta la rezolvarea problemei încălzirii globale 
cauzate de utilizarea motoarelor cu combustie fosilă, cum ar fi în 
cazul maşinilor şi al avioanelor. Nu este nevoie de combustibil fosil 
pentru proiectul nostru şi, prin urmare, nu există emisii de carbon 
care să ducă la agravarea efectului de seră”, explică Jau Tang, cer-
cetător al Universităţii Wuhan, China.

Universul are patru di-
mensiuni: trei spaţiale şi 
una temporală, împreună 
formând, după cum expli-
că Albert Einstein, spa-
ţiu-timpul. Paul M. Sutter, 
astrofizician la Institutul 
Flatiron din S.U.A., pune o 
serie de întrebări extrem 
de interesante: „Care este 
natura acestui continuum? 
Este spaţiu-timpul neted 
sau agitat şi plin de fisuri?”

Pentru a avea un răspuns, 
trebuie să ne amintim de te-
oria relativităţii generale a 
lui Einstein, care tratează 
gravitaţia şi relaţia acesteia 
cu spaţiu-timpul. Mai exact, 
ecuaţiile lui Einstein arată 
că materia şi energia distor-

sionează spaţiu-timpul, ceea 
ce face ca acesta să contro-
leze modul în care energia 
şi materia se deplasează. Pe 
scurt, e doar un mod alter-
nativ şi un pic mai complicat 
de a defini gravitaţia.

Teoria lui Einstein nu 
este singura care explică 
modul în care funcţionează 
Universul. Un cuvânt impor-
tant de spus în acest sens 
îl are mecanica cuantică,  
clarificând interacţiunile 
care au loc între particule-
le subatomice. Atunci când 
vorbim de acest aspect 
al Universului, trebuie să 
ştim că este caracterizat 
de incertitudine: particu-
lele apar şi dispar. Pornind 

de la observaţiile mecani-
cii cuantice, fizicianul John 
Wheeler sublinia ideea că, 
dacă am putea face obser-
vaţii la cea mai mică scală 
posibilă - scara Plank, spa-
ţiu-timpul nu ar trebui să 
fie deloc neted, ci să arate 
ca o „supă” agitată de par-
ticule care creează con-
stant găuri în  continuum şi 
apoi le acoperă instant.

Aşadar, din punctul de 
vedere al cunoaşterii şi lo-
gicii comune, ne aflăm în 
faţa unui paradox: ambele 
interpretări ale naturii Uni-
versului pot fi adevărate si-
multan. Iar unii cercetători 
sunt de părere că un răs-
puns corect s-ar putea afla 
la intersecţia dintre cele 
două abordări: gravitaţia 
cuantică. Cu regret, în pre-
zent, oamenii de ştiinţă nu 
au înregistrat evoluţii sem-
nificative în acest domeniu.

Pentru a obţine mai mul-
te date despre natura spa-
ţiu-timpului, un grup de 
oameni de ştiinţă a propus 
construirea unui instru-
ment special: ESPRESSO, 
Echelle Spectrograph for 
Rocky Exoplanet and Sta-
ble Spectroscopic Obser-
vations. Astfel ar putea fi 
realizate observaţii asupra 
diferitelor obiecte din Uni-
vers şi asupra luminii pro-
duse de către acestea.Sursa materialelor din pagină: descopera.ro
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Copleşită de farmecul Cuvântului scris, tânăra condeieră Vic-
toria Dascăl vine către noi cu poezia în suflet și-n priviri. Mâna ei 
aşterne pe lumina zilei rânduri dictate de timpul ce-l trăim. Eleva 
noastră scrie cu drag şi respect de țară și de neam, de părinți, de 
frate, de colegii de şcoală, de profesori şi copii. Ne bucură faptul 
că Victoriei îi place foarte mult lectura şi cărţile de calitate. Nu 
e zi să nu citească pagini de proză și de poezie, dar, mai ales, să 
recite strofele îndrăgite. Înzestrata elevă participă cu plăcere la 
diverse concursuri literare școlare, dar și la cele orășenești, in-
spirând colegilor de liceu curaj creativ, bucurându-se de succesul 
lor precum te-ai bucura de propria izbândă. Poverile timpului şi 
ale vieţii nu-i stăvilesc voinţa, crezul şi elanul tineresc, toate aces-
tea alcătuind un test salutabil pentru sufletul ei.

Dragă Victoria! Directoratul, colectivul pedagogic şi de copii 
al liceului îţi doresc sănătate şi noi izbânzi întru marea Poezie. 

Domnul sa te aibă mereu în paza Sa! 
Eugenia IȘCENCo, profesoară 

de limba şi literatura română,
grad didactic 2 

mun. Chişinău,
Liceul Teoretic „Universul”

ORIzONTUL

Cu poezia în suflet

Astă-seară, la bunei
Au venit trei nepoţei.
unu-i harnic,
Altu-i darnic,
Iar al treilea e zburdalnic.
Sunt vioi și frumușei,
nu te mai saturi de ei.
Buneii i-au sărutat
şi-mpreună s-au jucat,
Poezii au învăţat –
toţi au fost de lăudat! 

Nepoței și bunei

Ah! Broscuţa cea micuţă
ţine-o floare în lăbuţă
şi zice c-o dăruiește
Celui care o iubește.
vine-un mândru brotăcel,
Parcă-i tras printr-un inel.
ţopăie-naintea ei,
veselind pe brotăcei.
De-o văzu așa ochioasă,
Dintre broaște mai frumoasă,
Cu o floare și-n papuci, –
De la ea cum să te duci?!

Azi sunt tristă, n-am ce face,
M-au uitat de mult cu toţii!
nimeni nu mai vine-ncoace-
nici bunica, nici nepoţii.
Dar găsii o păpușică
Printre straturi, în grădină.
Îi cam roăsă, urâţică, 
Dar tristeţea mi-o alină!

Ce familie drăguţă –
Mama, tata și lenuţa!
Care are-un frăţior,
Ce tot sare-ntr-un picior.
Cât e ziulica mare,
Mihăiţă-astâmpăr n-are.
Fuga-ncolo, fuga-ncoace,
ştie numai să se joace.
Înspre seară – ţuști în casă
Să mai scrie, să citească
şi lenuţa, uite-o, vine, 
Chiar de încă-i mică. 
Ca să-i dea o bombonică,
numai să înveţe bine!

Azi răţușca cea moţată
Își duce puii la baltă.
Să-i înveţe a zbura, –
(Mă scuzaţi, a înota!)
Merge ţaţa legănată
Înainte, tot spre baltă.
Iar răţoiul, păpuroiul,
A zis că duce gunoiul!

Visul lui Ionel, un băiat ce 
și-a încheiat de curând clasele 
primare, e să ajungă un scrii-
tor cunoscut. Când s-a confe-
sat amicilor, au pufnit cu toții 
în râs, zicând că nu e decât un 
băietan verde, pe când scrii-
torii sunt niște oameni cu un 
orizont larg și, până a ajunge 
ca ei, mai are și are... 

Cum a fost înțeleasă și co-
mentată taina lui înde ei nu se 
știe, dar de atunci el n-a mai 
spus nimănui nimic. Se temea 
că iar va fi luat peste picior și 
încurcă ițele și mai tare fără să 
consulte un dicționar explica-
tiv ori să le ceară sfatul părin-
ților. Naiv din fire, nicidecum 
nu putea scăpa de gândul des-
pre scriitorii cu orizontul lor 
deosebit și, respectiv, despre 
orizontul ce leagă cerul de pă-
mânt, noțiuni care în mintea 
lui se făcură una. 

Într-o zi, ca de obicei, Ionel 
medita despre toți și des-
pre toate, cu ochii ațintiți 
în zare. Gândurile îi veneau 
ca șuvoaiele de apă în plină 
vară: când reci, când fierbinți, 
amețindu-l sau mângâindu-i 
sufletul. Înțelese că-i prea 

tocmai la capătul localității. 
Luând-o pe un drumușor ce-l 
ducea iute la vale, nu reuși, 
însă, să înconjoare un pietroi 
și se împiedică brusc de el, în-
tinzându-se la pământ cât era 
de lung și mare. Bicicleta se 
făcu zob, el se răni la genunchi, 
la coate. Era clar că într-un 
asemenea hal nu-și mai putea 
continua calea decât mergând 
pe jos. În cele din urmă, hotă-
rî să ia autobuzul care tocmai 
mergea, ridicând colbul, pe la 
marginea satului. Când acesta 
se apropie, Ionel îi făcu șofe-
rului semn să oprească: 

– Încotro ții calea, tinere? 
întrebă omul, privind cu inte-
res la fața lui zgâriată.

– Spre orizont! rosti cu 
mândrie bravul călător, deși 
durerea nu-i dădea pace.

– Cam departe, zâmbi șo-
ferul, dar cine se scoală mai 
devreme, vorba ceea... Mergi 
până la ultima stație? 

– Întocmai! răspunse mili-
tărește băiatul.

Când ajunse, coborând la 
fuga, se minună de faptul cât 
de puțin totuși s-a deplasat 
autobuzul, căci până la ori-

zontul spre care râvnise cu 
toată ființa rămăsese parcă 
tot aceeași distanță… Nedu-
merit, nici nu-și aminti de 
geanta pe care o lăsase pe 
bancheta din salon. Porni pe 
jos, țintind cu ochii tot înainte, 
spre orizont. La un timp, însă, 
îl răzbi foamea și începu a 
căuta febril să îmbuce măcar 
ceva, dar … Probabil că geanta 
lui cu merinde (pe unde oare 
s-o fi aflat în acea clipă?!) râ-
dea de se prăpădea. Ionel, stă-
pânul acesteia, însă, nu se lăsa 
de visul său și, așa înfometat, 
grăbi înainte. În curând, soa-
rele scăpătase spre orizontul 
portocaliu, care devenea din 
ce în ce mai ademenitor, che-
mându-l spre el ca niciodată 
să-i divulge secretele.

Ionel, însă, era prea obosit 
ca să se lase ispitit până într-
atâta. Picioarele  trudite nu-i 
cereau decât odihnă și băiatul 

se culcă la adăpostul unor tu-
fari bogați, în preajma cărora 
se așterneau flori de câmp cu 
miresme calmante.

Naiv de firea lui, a doua zi, ho-
tărî să „prindă” totuși orizontul 
cu o altă cursă, îndreptându-și 
repede pașii înspre gara auto, 
unde se vindeau bilete pen-
tru călătorii mai îndelungate. 
O luă, dar, spre autobuzul plin 
cu turiști ce aștepta pașnic 
la stație. Deodată, o rafală 
năstrușnică de vânt îi smulse 
din mână biletul. Sleit de pu-
teri, băiatul urcă în autobuz și 
adormi strâns. S-a trezit acasă, 
în fața porții, șoferul fiind un 
bun cunoscut al părinților săi. 

Astfel băiatul a înțeles că 
orizontul, pe care sperase 

Dragă redacție! 
În instituţia noastră descoperim mereu copii minunaţi şi talente adevărate, 

care se manifestă activ nu doar în cadrul orelor de şcoală, dar şi al atelierelor 
de creație. Mulți dintre ei sunt admiratorii fideli al revistei „Florile Dalbe”, 
în care ar dori să-și vadă publicate lucrările de început. Pentru ediţia de azi 
vă propunem o proză semnată de  eleva Ana-Maria CARPENCO. Ulterior, ar 
putea fi publicată şi lucrarea elevei Valeria CATAN, cu speranţa că cititorii vor 
aprecia creaţiile autoarelor drochiene. 

Cu mult respect față de munca dumneavoastră nobilă, vă transmit cu drag 
salutul fierbinte al elevilor din clasa a V-a.

liliana CEBoTArI, profesoară 
de limba și literatura română 

or. Drochia, Gimnaziul nr. 2

Debut la „f. D.”

Broscuța cea 
ochioasă

Păpușica

Grivei
Spune iute, bre Grivei,
Cât or face doi plus trei?
Mă întreabă o fetiţă,
În sandale și fustiţă.
Socoteala-i pentru mine.
eu pricep să număr bine,
e-o nimica, dac-aţi ști, 
Dar păcat, – nu pot vorbi.
şi de-aceea repejor
voi lătra de vreo cinci ori!

Victoria DASCĂL, 
elevă în clasa a IX-a „C“ 

mun. Chişinău,
Liceu Teoretic „Universul”

O familie unită 

rățușca 

În oglindă nasu-i nas,
Ochii-ochi și gura-gură,
Dar a mea cu necaz –
Mă lungește pe la nas,
Mă lăţește pe la gură…     
Ce oglindă mofturoasă!
Dacă nu-i cu supărare,
Pun în ceai puţină sare:
eu sunt, sigur, mai frumoasă!

Oglinda 
mofturoasă

mult până când va ajunge un 
condeier mare și vestit. De 
aceea, mai întâi, își propuse să 
vadă, totuși, ce se află dincolo 
de orizont.

Hotărî să meargă într-acolo 
chiar de mâine. Era convins 
că o carte se scrie mai ușor, 
câștigând și un titlu potrivit, 
doar dacă nu stai pe loc, ci 
călătorești cercetând lumea. 
După ce-a copt bine planul în 
capul său, apăsă butonul de 
alarmă, apoi se trânti în pat, 
adormind  buștean. Visa atât 
de frumos, încât, atunci când 
răsună alarma telefonului, cu 
greu își dădu seama că era 
deja  dimineață.

Cu gând să se întoarcă sea-
ra mai devreme, odată trezit, 
protagonistul nostru își luă 
geanta de călătorie, încălecă 
grăbit bicicleta și, cât nu i s-a 
răzgândit inima, porni îna-
intea orizontului ce se arăta 

să-l „prindă” cu tot dinadin-
sul, este egal cu nesfârșitul 
pe care omul îl poate cuprin-
de doar cu sufletul. Iar ca să 
scrii o carte, nu-i neapărat să 
mergi orbește spre capătul 
pământului, adică spre ori-
zont. E de ajuns să-l admiri de 
la distanță ori să-l visezi, căci 
tot ce e vis, odată și odată, se 
poate materializa, devenind 
temelia unei scrieri. Iar ceea 
ce i se întâmplă lui Ionel nu-i 
altceva decât subiectul pro-
priei lui copilării. Cum o va 
trăi, așa și se va reflecta în 
cartea vieții sale. 

Iar titlul… Titlul trebuie să 
fie asemeni unei provocări: cât 
mai ademenitor și mai tare!

Apropo, cum credeți, va 
ajunge Ionel scriitor?...

Ana-Maria CARPENCO,
elevă în clasa a V-a

or. Drochia, Gimnaziul nr. 2 
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Claudia PArTolE-65         
scrisoare Copilăriei...

Desen de Cristina COvrIG

ANIVERsĂRI

Coordonator de pagină: 
Ion AntOn

Muscuța 
călătoare

Muscuţa se plimbă prin lume
şi zboară atât de frumos,
Se uită la oameni, trufașă:
ei văd înaltul de jos!
Muscuţă, dar nu oarecare,
Atâtea în viaţă-a văzut!
Din tot ce-a atins cu aripa
Ceva cel mai mult i-a plăcut.
Mai mult ca parfumul de 

flori...
Să zboare! şi are un vis:
Să stea agăţată de nori,
Hamac peste-al lumii abis!
S-o mângâie raza de soare
şi vântul s-o strângă la piept.
Ce muscă?! O visătoare!
Păcat că nu este poet...
Ar spune în versuri ce vede,
Dar... n-are talent, n-are 

școală!
Ca toate muscuţele lumii
şi ea e o muscă banală!

Cine nu crede în vrăjitorii, să-l 
întrebe pe Gigel! Dar mai bine să 
nu-l întrebe. Numai amintindu-și 
îl trec fiorii. Și n-a fost un vis...

Într-o zi, când se juca de-a 
pirații, mama l-a întrerupt.

– Dă o fugă până la magazin!
Zadarnic a căutat motive! Nu 

le-a găsit. Se terminase pâinea! 
De ce tocmai el trebuia să se 
ducă să cumpere? Unde era Sori-
na? Adormea păpușile? Supărat, 
luă banii și o rupse din loc. Își 
imagina că e pe urmele unui pi-
rat care-a părăsit vasul. „Nu-mi 
scapi!” îi strigă Gigel și se trezi 
izbindu-se în cineva. „Hei, nu da peste oameni!” În fața lui, stă-
tea trântită la pământ o babaie supărată. „Ferește-te! Nu vezi 
că-s grăbit?!” îi strigă Gigel și, ocolind-o, își căută de drum. Pe 
lângă urechile lui zburară vorbele bătrânei, care era o vrăjitoa-
re. Zise: „Să te prefaci chiar acum într-un cățeluș! Și să umbli așa 
până te-a recunoaște cineva...” 

Gigel dădu să intre în magazin, dar un bărbat îl împinse, zi-
când revoltat: „Cățeii aceștia fără stăpân trebuie duși la azilul 
de câini vagabonzi!” Gigel încremeni! Se văzu în ochii bărbatu-
lui și în sticla ușii. El nu mai era el! Avea coadă, urechi, patru 
lăbuțe. Era câine în toată legea! Degeaba striga: „Eu sunt Gigel!” 
Nimeni nu-l înțelegea. Vorbele lui se prefăceau într-un lătrat 
jalnic. 

Cu urechile pleoștite, cu capul plecat, se întoarse la locul 
unde o îmbrâncise pe bătrână, dar... Ia-o de unde nu-i! Necăjit, 
împiedicându-se de coadă, Gigel ajunse lângă poartă. Dădu să 
intre, dar Grivei sări supărat din cușca lui: „Fugi de-aici! Eu îs 
stăpânul...” Mama tocmai ieșise în prag, zicând: „Unde s-a pră-
pădit ușernicul cela? Se răcește ciorba!” Bietul cățeluș-Gigel! 
Simți că-i e foame și se linse pe bot. Zadarnic lătra: „Nu vedeți? 
Eu sunt!” Pisica se uita mirată la cățelul de lângă poartă. Și Sori-
na, sora lui, ieși în curte... „Chiar nimeni n-o să mă recunoască?” 
se întreba Gigel, țopăind și scâncind rugător.

Bine că mai există în lume și minuni, nu numai vrăjitoare! O 
minune l-a dezlegat pe Gigel de vrajă...   

Eu știu cum s-a întâmplat! Dar aș vrea să vă provoc pe voi, 
dragi copii! Încercați să-l ajutați pe Gigel. Imaginați-vă că 
sunteți în „pielea” lui. Ce-ați face ca să fiți recunoscuți? 

Draga mea! Vreau să cred 
că nu m-ai uitat, că-ţi amin-
teşti de mine şi că nu te-ai 
supărat... Ne era atât de 
bine împreună! Părea că ni-
ciodată n-o să ne despărţim. 
Aveam jocurile noastre, am 
născocit o limbă pe care o 
înţelegeam doar noi... Dar 
ce mare bucurie a fost 
când am descoperit cea 
mai frumoasă ocupaţie – 
cititul cărţilor! Citeam şi 
visam să ajungem departe, 
să cunoaştem multe. Ast-
fel creşteam amândouă în 
visele noastre. Credeam că 
vom ajunge mari ţinându-
ne de mână, dar... Tu ai ră-
mas în cel mai frumos vis, 
iar eu am crescut mare. Nu 
ştiam că cine iese din Copi-
lărie nu mai poate reveni. 
Iar Copilăria o poate întâlni 
doar în vis... Când mai eram 
împreună şi ne jucam de-a 
urzitul cuvintelor, am scris 
o poezie. Ți-o aminteşti? 
Aş vrea să scriu o poezie,/ 
Dar numai florile să ştie,/ 
Că poate ele o să-mi spună/ 
De poezia mea e bună... Am 
luat-o cu mine, ca pe ceva 

unic şi drag, ca pe o formulă 
magică. Ca să vezi, îmi aju-
tă până acum! Când îmi este 
greu, dacă-mi amintesc de 
jocul nostru de-a cuvintele, 
mi se face uşor şi bine în su-
flet. Astfel te simt alături! 
Cuvintele mi-au devenit 
călăuze şi acum n-aş putea 
fără ele. Îmi amintesc de 

tine, de tot ce ne era drag, 
când le urzesc şi le ţes cu 
gândul la noi. Iar ca să nu 
mă uiţi, din când în când, îţi 
scriu câte un mesaj într-o 
carte, pe care ţi-o trimit 
prin copii. Vreau să-ţi adu-
că aminte de mine – cea 
care atât de mult a dorit să 

crească, iar acum ar schim-
ba câţiva ani pe un joc de 
o clipă cu tine. Spune-mi, 
te rog, dacă au ajuns până 
la tine mesajele tăinuite în 
cărţi şi trimise prin copii. 
Ți-am expediat, la început, 
ceea ce ticluisem împreună 
în cartea „Mahalaua vese-
lă”, apoi, şi alte cărţi: „Are 
mama fată mare”, „Cea mai 
aşteptată întâlnire”, „Un 
mare calendar pentru tine, 
mic ştrengar”, „Salba cu 
mărgele care plâng”, „Lola 
cea frumoasă”, „Invazia”, 
„Domniţa păstoriţă” şi alte 
cărţi...

Nu te supăra, dacă, de la 
un an la altul, mă depărtez 
de visul în care eram îm-
preună! Să ştii că mi-e tare 
dor de tine... Ca să-mi alin 
dorul, mă întâlnesc cu alţi 
copii de-o seamă cu tine. 
Mă joc pe săturate cu ei în 
cuvinte şi cred pentru câ-
teva clipe că iarăşi suntem 
împreună. Draga şi neuitata 
mea Copilărie!

Claudia PArToLE

CARAmELELE
Întotdeauna bunica avea în 

buzunarul pestelcii ceva deli-
cios pentru noi, nepoţelele ei 
scumpe. Odată însă, nu ştiu 
cum s-a întâmplat, dar buzu-
narul stătea cu gura închisă, li-
pit de haina bunicii – semn că 
n-avea nimic! Buna citi în ochii 
noştri nedumerirea şi scoase 
băsmăluţa în care avea „ban-
ca de economii”. Unde-şi păs-
tra bănuţii! A dezlegat cu grijă 
nodul, ca să nu se risipească 
mărunţişul, apoi a scos câţiva 
bănuţi de aceeaşi „mărime” şi 
ni i-a dat, zicând:

– Daţi fuga până la magazin 
şi cumpăraţi-vă bomboane de 
care vreţi!

Ce mare e bucuria să ai banii 
tăi, să faci cu ei ce-ţi pofteşte 
inima. Cu bănuţii în pumn am 
poposit la Alimentara. Am stat 
în coadă, ca toată lumea, iar 
când m-am văzut în faţa vi-
trinei cu tot felul de dulciuri, 
m-am pierdut. În cap îmi roiau 
gânduri diferite: „Ce-i mai bine 
să-mi cumpăr: bomboane mai 
ieftine, dar mai multe sau o cio-
colată scumpă?” Cât am cântă-
rit gândurile, verişoara mea şi-a 
cumpărat o ciocolată. A dezve-
lit-o şi, pe loc, a muşcat din ea 
cu poftă...

–  Mie daţi-mi nişte carame-
le! am rugat vânzătorul.

Până acasă verişoara şi-a lins 
degetele. Înfulecase ciocolata. 
O fi fost tare bună!? 

Eu număram în minte cara-
melele. Le împărţeam: două 
bunicii, două fratelui şi... Una 
mie! Atâtea aveam! Până acasă 
n-am pus niciuna în gură! Am 
făcut împărţeala aşa cum gân-
disem. S-a bucurat şi bunica, şi 
fratele. Iar verişoara m-a săge-

tat cu privire mofturoasă: 
–  Eşti o zgârcioabă! De ce nu 

mi-ai dat şi mie!? 
Bunica a auzit-o şi i-a întins 

caramelele ei, ca s-o împace. 
Iar mie mi-a reproşat:

– Nu-i frumos să uiţi de 
verişoara ta!

Am izbucnit în plâns. Prima 
dată în viaţă bomboana mi s-a 
părut sărată. 

Verişoara se simţea în al no-
uălea cer. Avea tocmai două ca-
ramele! Le-a savurat îndelung 
şi cu multă plăcere...

Timpul a zburat, noi am cres-
cut. De câte ori ne întâlneam, 
ne amuzam pe seama carame-
lelor. Verişoara se lăuda de fi-
ecare dată că bunica i le-a dat 
şi pe-ale ei. Dar s-a întâmplat 
ceva... 

Bunica s-a îmbolnăvit şi ne-a 
chemat la ea. S-a bucurat când 
ne-a văzut grămăjoară.

–  Ce bine-i că vă am! Voi avea 
nevoie să stea cineva cu mine 
un timp...

N-am reuşit să deschid gura, 
că verişoara mea a sărit cu vor-
ba:

– O să stau, dacă-mi laşi casa 
moştenire... Să am o casă de 
vacanţă, când vei muri!

Şi eu, şi fratele am muţit. Nu 
ştiam ce să spunem. Ne-a sal-
vat bunica:

–  Vezi că nu mă pregătesc să 
mor degrabă! a zis ea. 

Verişoara a strâmbat din nas, 
ne-a măsurat pe toţi cu privire 
de om important, apoi a rostit:

–  Vă las pe voi să aveţi grijă 
de ea! 

Atunci am simţit gustul să-
rat al caramelei din copilărie. 
Acum părea dulce-amărui...

VRĂjITOAREA

Desen de Cristina COvrIG

la bibliotecă, alături de cititori
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De ce plecați, părinți?
De ce plecaţi, părinţi, și ne lăsaţi
Grăbind în ţări străine? ne faceţi nouă bine?
Dar știţi cum doare-a noastră despărţire,
Cu lacrima vărsată până la altă întâlnire?
Cum așteptăm în nopţi nedormite
Să fim iar împreună ca mai înainte.
Avem un dor nebun de mame și de taţi.
De ce plecaţi, părinţi, și ne lăsaţi?...

Liliana BORDEI, absolventă 
Liceul Teoretic „Ion Creangă” 

s. Rădoaia,  r-nul Sângerei

Soarele dimineţii
Iubirea mea neîncetată,
tu, Patrie nevinovată,
De-ai tăi copii mereu lăsată,
O alta ca tine nu mai găsesc.
Suspină copiii cu toţii odată 
Pentru locul acesta dumnezeiesc.  
Patrie, ești soarele dimineţii,
lumina curată a tinereţii.
Acum, că nu ești încă depărtată, 
În inima mea ești purtată.  

Iulia PLATNIUC, 
elevă în clasa a IX-a 

la Gimnaziul Bilicenii Noi 
r-nul Sângerei 

Să bată veșnic al speranţei clopot,
Căci făurim aievea viitorul,
Păstrând și graiul, și poporul, 
şi nu lăsăm părinţii să ne ducă dorul.
trăind în pace, cu credinţă, 
ţara strămoșilor noi o cinstim,
Să nu cunoaștem suferinţa
şi din străinătăţi să revenim.
ne vom iubi ca fraţii, pe vecie,
Căci dulce-i slova vechilor cazanii,
Ce ne unește într-o poezie
Ce nu ne-o vor lua dușmanii.  

Vasile PERESUNCO, elev 
               la Gimnaziul „Vasile Alecsandri” 

s. Drăgăneşti,  r-nul Sângerei

Limba Noastră
Patrie ce mă iubește,
neam care mă ocrotește –
limba noastră.
Pasăre ce mi-a vorbit
şi mereu m-a îndulcit,
Chiar de eram amărât –
limba noastră.
limba noastră-i bucurie
Care-n poezii învie.  

Ionuț VACARENCO,
elev în clasa a VIII-a 

la Gimnaziul Brăviceni
r-nul Orhei 

Dulce 
ţărișoară-a mea

Cine ţara își iubește,
Își dă viaţa pentru ea.
Atunci inima îi crește,
Căci gândește-a o salva.  
Peste mări, locuri străine,
Pe aripi de dor și stea, 
vin mereu, grăbesc spre tine,
Dulce ţărișoară-a mea!

Cristina ZARĂ,
elevă în clasa a IX-a 

la Gimnaziul „Vitalie Ceban”
s. Alexăndreni, 
r-nul Sângerei

Mă doare 
sufletul

Mă doare sufletul
De-atâta nedreptate,
Când înconjoară pământul,
Căutând libertate.
Mă doare inima frântă,
Soarta ţării mă doare.
Cerul fără de ciocârlii
şi codrul fără căprioare.
şi suferă ochiu-mi deschis, 
În care tu te uiţi acum
Ca-n oglinzile strâmbe, precis,
Sau, poate, ca prin fum...
Cetăţile. le-avem pe toate, 

oare? 
vai, câte s-au făcut istorie, 

scrum!   
nu-i credeţi pe cei care vă spun 
Că inima pentru nimic nu-i 

doare.
Andreea LUNGU, absolventă, 

Gimnaziul „Leonida Lari” 
s. Bursuceni, 
r-nul Sângerei

muguraşi

Familia mea
Fiece copil are dreptul la o familie, iar eu sunt unul dintre acei copii 

fericiţi care se bucură de o familie frumoasă şi împlinită. Cine, dacă nu 
mama, mă va mângâia, când sunt tristă, mă va încuraja, când am îndo-
ieli, mă va iubi, indiferent de felul meu de a fi. Cine, dacă nu tata, mă 
va proteja de tot ce-i rău,  veghind liniştea şi siguranţa noastră. Cum 
oare aş putea să-mi imaginez o viaţă fără fratele meu mai mare, când 
discuţiile cu el, munca pe lângă casă şi joaca pentru noi sunt o bucurie? 

familia mea e „ţărmul de echilibru”, care-mi dă curaj să visez în cu-
lori, dar şi aripi uşoare să pot zbura spre noi culmi ale copilăriei. Cu 
adevărat, este o binecuvântare să creşti înconjurat de dragostea părin-
ţilor, atenţia bunicilor, sprijinul fraţilor şi al  surorilor. 

Laura RUsU, elevă în clasa a IV-a „A”
la şcoala Primară „Ion Creangă” 

or. Ialoveni

Satul meu
unde plouă și-amiaza frige,
Ori mi-adie în faţă un vânt, 
unde soarele mereu răsare,
e cel mai drag pământ.  
Acolo-i căsuţa mea
Cu-n nuc rotat în prag.
Acolo e și măicuţa 
Ce mă așteaptă cu drag. 
tu, sătucul meu frumos, 
ești un colţișor de rai.
şi ca bunicul cel sfătos
Doar bucurii îmi dai. 
Să trăiești ani mulţi, mănoși, 
Sat cu dealuri, văi, poiene,
unde-n horă Feţi-Frumoși
joacă mândre Cosânzene.

Adriana MIHENCO,
elevă în clasa a X-a 

la Liceul Teoretic „Pan Halippa”
s. Cubolta, 
r-nul Sângerei   Desen de laura ruSu, 

elevă, or. Ialoveni

Cântec 
Facă-se, dar, frunza foc,
Dacă-oi părăsi ist loc.
şi de-l voi uita vreodată,
Să mi se facă sângele apă.
De s-a face floarea fân, 
eu voi fi și sunt român.
Iar de nu mă voi întoarce,
voi nu mă lăsaţi în pace!

Dan GHERMAN, elev 
la Liceul Teoretic Rădoaia  

r-nul Sângerei

Scumpa mea ţară 
Scumpa mea ţară –
un cuib de vise plin. 
Pentru-n dor ești flacără, 
Pentru doină – suspin.
Mi-s dragi nopţile-n care
Stele pe cer se adună
şi Moldovioara noastră are
locul ei sub lună.
şi voi, câmpii și codri deși,
Suntem copii de voi aleși.
Frumoși la chip și la fapte,
Căci Domnul ne face parte!
Nicoleta CAVCA, absolventă, 

Gimnaziul „D. Matcovschi” 
s. Cotiujenii Mici, 
r-nul Sângerei 

Desen de laura ruSu, 
elevă, or. Ialoveni

Patria
Frumoasă mi-e patria străveche, 
Întinsă peste dealuri și văi, 
Cu fete frumoase ce au de pereche 
Mândri și ageri flăcăi.
Patria-i un trandafir scăldat în rouă, 
la ea azi cu drag mă gândesc,
Căci seamănă cu-o grădină când plouă
şi toate florile-n ea înfloresc.

Cristina MOTRUC, elevă în clasa a IX-a 
la Gimnaziul „Vitalie Ceban”

s. Alexăndreni,  r-nul Sângerei

Desen de Mihai PărPăuţă, elev, mun. Chișinău

Clopotul  speranţei

Desen de laura ruSu, elevă, 
or. Ialoveni

Desen de vlada BOrISOvA, 
elevă, c. Stăuceni, mun. Chişinău

Desen de victoria OnOFreI, mun. Chișinău
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Versuri de
Victor MArolA (Galați) Citind la persoana 

întâi, singularoriginar din Galați, Victor Marola (2 mai 1968) 
a început să scrie poezie de la vârsta de 15-16 ani 
(,,Vis de dor’’), dar a publicat mult mai târziu. 

Este prezent cu poezii în antologiile: Cuvânt 
deSpre Cer (Ed. omega, Buzău, 2009), Zâmbe-
tul liric al toamnei (Ed. Inforapart, Galați, 2019), 
Penseiro de la mamma (Ed. Cento Verba, Bologna, 
2020), Antologia poeziei românești din mileniul III 
(Chișinău, 2020, în curs de apariție). A publicat 
volumul de versuri: Iubire diafană (Ed. lumen, 
Iași, 2019). În curs de apariție: Confesiuni lirice, 
versuri (2020), Carmina rediviva, versuri (2020). 

Eseurile, poeziile și interviurile îi apar în re-
vistele: Literatura și Arta (Chișinău), Nord Li-
terar (Baia Mare), Lumină lină (New York), 
Eminesciana (București), Dunărea de Jos, Axis 
libri, Boema (Galați), Intercultural (Sibiu), Lu-
mina (București). Dominus (Galați), Convorbiri 
literar-artistice (București), sintagme Literare 
(Timiș). Este inclus în Bibliographie Internati-
onale de l’Humanisme et de Rennaissance (Ed. 
Dron, Geneva, 1996) și în Enciclopedia Scri-
itorilor Români contemporani de pretutindeni 
(Chișinău, 2019). 

Amintiri
Ca ieri eram copii voioși și sprinteni,
cu gândul la vacanţă mai mereu,
între vecini, colegi și doi prieteni,
noi nu știam de griji și nici de greu.
şcoala-i un templu, unde mă închin,
câte emoţii, planșe, câte teme,
și-un verb tot încercam să îl declin,
ori să rezolv pe seară trei probleme.
Iar prin amiezi de orișice uitam
și încercam să mai zburdăm din nou,
doar pufuleţi și un covrig mâncam,
iar seara doar un ceai sau câte-un ou.
şi prin vacanţe mai treceam prin parc,
ne ascundeam adesea prin copaci,
o praștie noi ne făceam și-un arc,
ce veseli mai eram, deloc opaci.
Grădinile în dimineţi, un colţ de rai,
cireși-n floare, pruni și un cais,
doar un copil năstrușnic tu erai,
și parcă nu te  mai trezeai din vis.
şi-acum cu nostalgie-mi amintesc
de anii ce-au trecut și voi, zglobii,
chiar astăzi și cei mari mai povestesc,
și-i simţi că-n suflet au rămas copii.

Fărâme de gând
Când gloria-n viaţă-i vânare de vânt,
când zbaterea omului este deșartă,
revin înlăuntru c-un simplu cuvânt
și-ntreb dacă viaţa-i o artă.
Captivă-n nesaţ și mândrie e lumea,
și prinsă-n schimbări de decor,
neliniște-n jur, dar în inima mea
nu-i senin în grădina cu dor.
Ce multe se năruie-n gândul confuz,
când omul e-un biet instrument,
ce noapte-i în cuget și bruiaj în auz
când sufletul parcă-i absent !
Se retrag și artiștii, și poeţii, plângând,
praf de stele e omul și fărâme de gând...

Psalm 
 târziu

Cobor în cuget uneori,
cobor și parcă-mi dă fiori,
că n-am ţinut un legământ
și cugetul nu-mi este sfânt.
Cuvânt, lumină mi s-a dat,
dar eu prin lume-am perindat
și risipit, și-nsingurat,
în seri de toamnă-nfrigurat.
te port în cugetul meu, 

Doamne,
mi-ai dat și veri, îmi dai și 

toamne,
tu ne-ai ferit de tot ce-i rău,
de ură, cazne și de hău.
eu nu-s smerit, dar 

îndrăznesc,
ești darul meu dumnezeiesc,
și-aș vrea mereu să fii cu noi
în vremuri bune și-n nevoi.
Sunt oscilant, când mă

comport,
dar eu în sufletu-mi te port,
te rog să-i luminezi pe toţi,
pe cei bolnavi din pat 

să-i scoţi;
Pe cei orfani să-i miluiești,
pe toţi cei mici să-i ocrotești,
ei te iubesc, chiar de-s 

sărmani;
și eu cu tine trec prin ani...

IMPREsII  DE  LECTURĂ

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

 
 

 

 

 

 
 

Elegie
Din crâng  mai strâng  o floare-n gând,
un vers, din mers, așez în rând;
Prin aluniș, mai pe furiș, te urmăresc,
şi, când cobori, de-atâtea ori, eu te privesc;
tu vei pleca și-n urma ta, eu voi fi trist,
voi încerca, voi căuta  să mai exist.
Oricât aș vrea, eu n-aș putea să fiu boem,
Dar tu și eu vom fi mereu într-un poem.

Îndemn
În miez de zi nu sunt torent,
dar văd cum ploaia cerne des,
și gândul meu e recurent,
iar eu în minte tot îndes
povești, imagini, nonmodele,
schiţe, polemici, parodii,
sonete, teze și rondele,
mai mici, acide, dar hazlii,
drame, descrieri și nuvele,
reflecţii, cugetări și note,
dicton, proverbe, anecdote...
Citești din toate și culegi,
doar ce-i curat mereu s-alegi.

Un mărţișor
Cu tine-n minte adormeam,
copil eram, te îndrăgeam,
te căutam mereu prin flori
și în sertarul cu scrisori.
tu, mărţișor de primăvară,
ne-aduci lumină-n suflet iară,
cu un fir roșu și-unul alb
și-un ghiocel atât de dalb.
nu ești o piesă-n cabaret,
dar ești sensibil și discret,
atât de simplu și umil,
când te revăd, mă simt copil.
tu, mărţișor, la toţi ești drag,
ești mai frumos ca un șirag
de pietre scumpe prinse-n fir,
discret, întreci și-un trandafir.
vă dăruiesc un mărţișor,
cu drag de viaţă și mult dor,
de primăvară-nmiresmată,
întâi de lună parfumată.

 Pomul vieţii. Autor: Sergiu Puică

Amor tripolian. Autor: Sergiu Puică

Există proze care te lim-
pezesc. Aceasta te tulbură. 
Există proze care răspund la 
întrebările tale. Aceasta te în-
treabă. Și tu, citind filă cu filă, 
prinzi să pricepi că nu tot ce-i 
mare e și lung. Proza scurtă 
a pedagogului și scriitorului 
Vlad Sărătilă impresionează 
anume prin mărime. Mărime 
ca mesaj, ca valoare literară, 
profundă ca… adâncime ide-
atică, fie-mi iertat pleonas-
mul. Dar e un pleonasm comis 
intenționat. Pentru că vreau 
să subliniez în mod special 
sorgintea filologico-literară 
a acestei curioase lucrări, în 
care își fac mai întâi prezența 
„mister Paradox”, duplicitarul 
Paronim, fățarnicii Omofon și 
Omograf (Omonim, nu știu de 
ce, a rămas în umbră), opozan-
tul Alter Ego. Anume aceste 
„personaje” filologico literare 
intervin în derularea subiec-
tului sub forma unor digresi-
uni mai mult filozofice decât 
lirice, invocând nume de scrii-
tori celebri și minți ilustre din 
toate epocile civilizației uma-
ne. Prin asemenea digresiuni 
(uneori ele creează impresia 
că „dezlânează” acțiunea, și 
așa punctată vag), Vlad Sără-
tilă te poartă de la Hernani la 
Proust, de la Kafka la Ionesco, 
de la Faulkner la Sartre… La 
un moment dat, ai impresia 
că scriitorul, prin personajul 
său central EU, vrea să facă 
paradă de erudiție filologico-
literară, adunată prin osârdia 
sa de „șobolan de bibliotecă”. 

Totuși, dincolo de numeroa-
sele capcane filologice, de tri-
miteri și referințe „cerebrale” 
la zecile de somități desprinse 
din lecturi, scriitorul reușește 
să ordoneze proza sa într-
un chenar de impresionism 
rațional, dictat de realitățile 
vieții noastre cotidiene, viață 
ironică și eroică totodată. Or, 
când ajungi pe la mijlocul 
prozei insolite, înțelegi totuși 
că „zidul filologic” este să-
rit (da, sărit, nu distrus!) de 
imaginația personajului cen-
tral, pe care putem să-l numim 
și EL, dar este totuși EU, adică 
un erou la persoana întâi, sin-
gular, totalmente identificat 
cu naratorul-scriitor. Or, în-
treaga narațiune, fragmentată 
în segmente filozofico-psiho-
logice mozaicale, se derulea-
ză la persoana întâi, singular, 
procedeu artistic numit de 
teoreticienii literari soliloc. 
Anume acest procedeu, ca și 
întreg stilul sintetic-meditativ 
al lucrării, îmi amintește de 
romanul francezului Marcel 
Proust În căutarea timpului 
pierdut sau de romanul Prins  
al românului Petru Popescu, 
autori și lucrări la care nara-
torul-scriitor face trimitere, 
nu întâmplător, de câteva ori.

În general, în lucrarea ALB 
INSERAT se disting trei per-
sonaje principale: El, scrii-
torul; Ea, iubita; și Editorul. 
Ultimul apare în final și tre-
buie să editeze cartea care 
s-a născut în urma relației 
dintre El și Ea, relație iscată 
la ședința unui cenaclu literar. 
Editorul, însă, rămâne, proba-
bil, decepționat de lipsa unei 
„relații intime de calitate” și 
este gata s-o omoare pe Ea, 
într-un bar (poate discotecă), 
plin de „fum de țigară, dro-
guri, vin, tărie și voie bună”. 
Evident, o lamă de cuțit intră 
în corpul Ei, iar făptașul, adi-
că editorul, izbuti să scape, 
strecurându-se în… perete și 
„punând chitul la loc”. Este o 
scenă cu sens profund simbo-
lic, de parabolă, generalizând 
pornirile editorilor în a hăcui, 
nepăsători, creațiile literare, 
băgând cuțitul până în inima 
Inspirației. Pentru că Ea, în 
nuvela ALB INSERAT, după 
mine, simbolizează anume 
inspirația, punctul inițial din 
care a pornit și s-a dezvoltat 
narațiunea până când s-a ro-
tunjit într-o nuvelă, într-o car-
te. Și, cum inspirația e invin-
cibilă, chiar dacă uneori este 
cocoșată, eroina Ea se salvea-
ză, rămâne în viață! Ba îl sal-
vează și pe naratorul-scriitor, 
care, parcă trezindu-se dintr-
un vis plin de „monstre” filo-
logice, își vede tipărită… car-
tea visului său.

Eu, la fel parcă văzând-o aie-
vea, am încercat să citesc acea 
carte, pulverizându-mă con-
comitent în toate direcțiile ge-
ografice ale literaturii univer-
sale. Apoi, gând cu gând, idee 
cu idee, am revenit de pre-
tutindeni într-un tot întreg   
mult mai mare, mai bogat și 
mai puternic. Te îndemn, dra-
gă tinere cititor, să procedezi 
asemeni mie, citind cartea 
la persoana întâi, singular, și 
sunt sigur că ai să-mi dai ne-
apărat dreptate: nu tot ce-i 
scurt este și mic, adică nu tot 
ce-i mare e și neapărat lung.

Ion ANTON


