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Bună ziua, dragă „Orizont cognitiv”!
De mai multă vreme mă frământă o întrebare şi am decis să mă adresez 

ţie. Sunt la vârsta primelor prietenii şi, fireşte, nu toţi reuşim să ne facem 
prieteni adevăraţi. Cauza? Nu ştim care-s criteriile de apreciere a unei 
amiciţii durabile, cum se iscă şi cum se întreţine o prietenie. De aceea nu-i 
de mirare că prieteniile  nici nu s-au înfiripat bine şi deja  se destramă, 
învinuindu-ne reciproc de trădare. DE CE nu ştim, uneori, să ne alegem 
prietenii?  În general, ce este un prieten? Pe ce criterii se bazează o pri-
etenie sinceră şi durabilă?

Maria MUNTEANU, elevă în clasa a VII-a „A”
s. Bravicea, r-nul Călărași

• Suntem prieteni adevărați!

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

DE CE nu  ştim,  uneori, 
 să ne alegem prietenii

www.floriledalbe.md

Numerele 29-30 vor apărea pe 8 octombrie a.c. în ediție cu volum dublu (16 pagini)

Acord  liric

Grigore VIERU

Prietenul
Un prieten – ştiți voi oare? –
E comoara cea mai mare!

Omul fără de prieteni
E ca bradul fără cetini.

Ca ogorul fără apă,
Ca o mână fără altă.

Un prieten, ia aminte,
Nu se cumpără, nici vinde!

Mare şi dorită minune este prietenia!  
Doar de un prieten adevărat te simţi le-
gat prin afecţiune şi dragoste. Doar un 
prieten adevărat te poate ajuta să gân-
deşti pozitiv. El te poate încuraja şi îţi 
ridică moralul, când treci prin momente 
grele. El poate chiar să sufere alături de 
tine. Fireşte, ca să ai un prieten bun, tre-
buie să fii un bun prieten tu însuţi. Cheia 
succesului în orice relaţie dintre oameni 
este stima reciprocă şi iubirea de se-
meni. Într-o prietenie frumoasă, draga 
mea cititoare Maria, e mai important să 
dăruieşti decât să primeşti. Trebuie să 
fim gata să punem necesităţile priete-
nului nostru mai presus de preferinţele 
noastre şi propriul confort. Întrebându-i 
în mod sincer pe prietenii noştri cum se 
simt, încercând să le înţelegem proble-
mele şi făcând pentru ei tot ce ne stă 
în putinţă, fără să ne roage, cimentăm 
relaţia de amiciţie. Prin urmare, trebuie 
să arăţi mereu interes faţă de ceilalţi, in-
clusiv faţă de prietenii pe care îi ai deja. 
Consolidează mereu relaţiile dintre voi. 
Ascultă cu atenţie tot ce-ţi spune, ară-
tându-i un interes deosebit faţă de  măr-
turisirile lui, fără a-l întrerupe. Alt ele-
ment-cheie într-o prietenie frumoasă şi 

durabilă este respectul reciproc. A-l su-
foca cu prezenţa ta, a fi geloasă sau po-
sesivă înseamnă a diminua, fără să-ţi dai 
seama, relaţia cu prietenul tău. Lasă-l pe 
amicul tău să-şi facă şi alţi prieteni...

 – Dar cum, totuşi, să-ţi faci un prie-
ten adevărat? ar putea interveni aceeaşi 
Maria Munteanu.

Dacă eşti în căutare de prieteni, poa-
te n-ar trebui să-i cauţi prea departe. 
Unii dintre colegii tăi de clasă sau din-
tre vecinii de mahala sau curte, cu care 
ai tangenţe în mod frecvent, ar putea fi 
prietenii tăi. Mai mult chiar, poate că şi 
ei au nevoie de prietenia ta. Totuşi, nu 
te necăji în caz dacă nu toate încercări-
le de a-ţi face prieteni duc la o legătu-
ră profundă. De obicei, este nevoie de 
timp pentru a lega o prietenie veritabilă. 
Şi, bineînţeles, îi dăm dreptate autoarei 
„De ce?”- ului, o alegere greşită a prie-
tenilor nu va face altceva decât să intri 
mereu în încurcătură. Prietenii exercită o 
mare influenţă asupra noastră. Mai de-
vreme sau mai târziu, vom ajunge să fim 
şi să gândim  ca ei. Care este soluţia pen-
tru a face o alegere bună? Uită-te atent 
la conduita lui, pentru că aceasta îţi va 
spune ce fel de persoană este. Şi numai 

după ce te-ai convins că are o conduită 
asemănătoare cu cea a amicilor din cer-
cul tău,  decide-te să-l încadrezi şi pe el 
în grupul tău de prieteni. Dar ia seama să 
nu-ţi strici cumva prieteniile vechi. Căci, 
de multe ori,   un amic nou este privit de 
vechii prieteni drept o ameninţare  a bu-
nelor voastre relaţii. Apoi, e bine să nu 
provocăm uneori  dureri şi  suferinţe pri-
etenilor noştri sensibili, chiar dacă avem 
simpla intenţie de a glumi. Or, se ştie că 
prietenii adevăraţi  sunt ataşaţi unul de 
altul ca şi fraţii, poate chiar mai mult. 
De aceea în relaţiile dintre voi trebuie 
să predomine sinceritatea. Căci prietenii 
sinceri se iartă unul pe altul.

Într-adevăr, nu este uşor să-ţi faci un pri-
eten perfect. Putem avea  zeci de cunos-
cuţi. Dar un prieten este mai mult decât 
un cunoscut. Cunoaştem, probabil, mulţi 
oameni – vecini, colegi, profesori, rude... 
Însă într-o prietenie se investeşte timp, 
energie şi sentimente. Şi este o onoare 
să fii tu însuţi prietenul cuiva. În plus, deşi 
oferă multă bucurie, prietenia implică şi 
responsabilităţi. O faptă ce denotă lipsă 
de loialitate poate distruge chiar şi priete-
nii îndelungate. Prietenii obişnuiesc să se 
sfătuiască şi în chestiuni confidenţiale. Ei 
îşi vorbesc din inimă, fără a se teme că vor 
fi luaţi în râs sau că vor fi trădaţi. Întrucât 
prietenii ne influenţează sentimentele, 
gândirea şi comportamentul, este impor-
tant să ne facem prieteni dintre cei al căror 
mod de viaţă e apropiat de al nostru. Tre-
buie să fim atenţi şi să legăm prietenii cu 
cei care au aceleaşi idealuri şi convingeri 
ca noi. Anume astfel de prietenii vor fi cu 
adevărat durabile şi ne vor oferi nu numai 
satisfacţie sufletească, ci chiar ne-ar putea 
ajuta să atingem mai uşor  unele obiective  
propuse în viaţă.

Ion ANTON
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Știați că în deșertul Austra-
liei trăiește o specie de fur-
nici care fac… miere?

Scriitorul și pedagogul Vlad 
PAOMI (Vlad Sărătilă) a scris 
o  nouă povestire pentru copii. 
Fiți atenți: vom publica-o în 
câteva numere consecutiv.
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pag. 6 Adolescenții și pandemia: 
să avem grijă de noi și de cei 
din preajmă.
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Teatrul Republican de Păpuși 
„Licurici”, dezmierdat cu 
drag de copii drept „căsuța 
cu povești”, va marca în 
curând 75 de ani. Felicitări!

PATRIMONIU: concursul 
„Muzeul nostru” continuă. 
Participă și tu, având șanse 
reale să câștigi un premiu!

WUNDERKIND încearcă 
să vă convingă: când îți 
dorești ceva cu adevărat, 
totul devine posibil.
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ATÂTA TOAMNĂ-N CODRI  
ȘI-ATÂTA CODRU-N VÂNT… 
Acesta e mesajul unui gru-
paj de poezii semnate de Ion 
Hadârcă, proaspăt Laureat 
al Premiului Național 
în domeniul literaturii. 
Felicitări, maestre!
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EDUCAţIE

Situația pandemică de la 
începutul anului școlar

Ministerul Educației, Cul-
turii și Cercetării va transmi-
te instituțiilor de învățământ 
cel puțin 20.000 de lapto-
puri, calculatoare sau tablete 
până la sfârșitul acestui an. 
Datele au fost prezentate de 
către Igor Șarov, ministrul 
Educației, Culturii și Cerce-
tării în cadrul unui briefing 
susținut recent.

LECTURA să devină o PASIUNE zilnică…

20 000 de computere  vor  fi 
transmise  în  școli  pentru  asigurarea

 învățământului  la  distanță

Campania Naţională de Promovare a Cărţii şi Lecturii „Să citim împreună!”

Emoționante  și  înțelepte 
LECȚII DE VIAȚĂ

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a pre-
zentat recent, în cadrul unui briefing de presă, datele la zi pri-
ind situația pandemică în instituțiile de învățământ. Datele 
arată că azi numărul elevilor testați pozitiv cu Covid-19 este 
de 187, iar 4958 de elevi au fost plasați în regim de autoizo-
lare. 173 de cadre didactice au fost confirmate pozitiv cu noul 
coronavirus. În autoizolare se află 288 de cadre didactice. Din 
personalul nedidactic și auxiliar au fost infectate cu noul virus 
40 de persoane, iar alte 118 se află în autoizolare.

În cadrul briefingului, Ministrul Educației, Culturii și Cerce-
tării a declarat: „În primul rând, se observă că începerea școlii 
nu a dus la o creștere majoră a numărului de infectări, numărul 
acestora fiind aproximativ egal în rândul populației generale 
comparativ cu populația școlară. Aceste date ne arată că, cel 
puțin până acum, școala nu a fost o sursă de risc mai mare decât 
au fost activitățile celor neimplicați în procesul educațional”.

Din cele 1240 de instituții de învățământ general publice și 
private care activează, 10 își desfășoară activitatea la distanță 
din cauza carantinei, ca și în cazul a 171 de clase. Ministrul a 
menționat la acest capitol că numărul de școli închise în două 
săptămâni este același cu numărul de școli închise în 1 septem-
brie. „Dar, așa cum ne așteptam, avem un număr crescător de 
clase care activează la distanță din cauza virusului”, a mai pre-
cizat Igor Șarov.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării a subliniat că au fost 
luate măsuri pentru optimizarea procesului educațional pen-
tru copiii care, din cauza COVID-19,  trebuie să stea în conti-
nuare acasă. Menționăm că informația este una dinamică și se 
schimbă în permanență, în funcție de situația din teritoriu.

Sursa: www.mecc.gov.md

„Dacă e să analizăm investi-
țiile în echipamentele electro-
nice: computere, laptopuri, 
tablete în ultimii 20 de ani, 
atunci vom observa că ele 
sunt minime în raport cu  me-
ga-solicitările pe care le avem 
la moment. În acest an, vom 
face o investiție fără prece-
dent,” a precizat ministrul.

Pe parcursul anului 2020, 
din bugetul administrației pu-
blice locale și al instituțiilor 
de învățământ au fost achi-
ziționate 2.216 unități de teh-
nică de calcul. 

Cea mai mare parte de 
computere (11.500) vor fi 
achiziționate prin interme-
diul Proiectului „Reforma 
Învățământului în Moldo-
va”, gestionat de minister și 
finanțat de Banca Mondială. 
Acestea urmează să fi livrate 
până la sfârșitul anului curent.

Guvernul Republicii Moldo-
va a alocat 20 mil. de lei pentru 
asigurarea desfășurării calita-
tive a procesului educațional 
în instituțiile de învățământ 

general, astfel, în școli ur-
mează să ajungă aproximativ 
2500 de laptopuri, până la 
sfârșitul lunii octombrie.

La 1 iulie 2020, Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării 
a lansat Campania Națională 
„Donează un computer pentru 
educație”. În contextul aces-
tei campanii, s-au recepționat 
1136 de computere, laptopuri 
și tablete. 

În cadrul briefingului, Igor 
Șarov a mai subliniat că minis-
terul va depune în continuare 
efortul necesar pentru a aco-
peri lipsurile de echipament 
electronic în toate instituțiile 
de învățământ din țară, cam-
pania „Donează un computer 
pentru educație” fiind încă în 
desfășurare. În momentul de 
față, instituțiile de învățământ 
primar și secundar general  
sunt dotate cu 38.059 tehni-
că de calcul (computere/lap-
topuri/tablete), dintre care 
32.098 sunt utilizate în sco-
puri educaționale.

Scriitorul Ion Anton, originar 
din raionul Strășeni, a fost cel 
care ne-a adunat la 10 septem-
brie a.c. în jurul său la o întâlnire 
pe Zoom, în cadrul căreia am dis-
cutat romanul „Ieșirea din uita-
re”, apărut de sub tipar la editu-
ra „Lumina” în anul 2019, lucrare 
dedicată marelui nostru înaintaș, 
compozitorului Eugeniu Coca. 

Romanul este citit în acest an 
de întreaga republică, în cadrul 
Campaniei Naționale „Să citim 
împreună!”, organizată pentru 
deja al nouălea an la rând de Bi-
blioteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă” din Chișinău.  La 
întâlnirea moderată de doamna 
Nadejda Pădure, șefa Bibliote-
cii Publice raionale „M.Sadoveanu”, au parti-
cipat elevi, profesori, bibliotecari și cititori ai 
romanului din mai multe localități ale raionului 
Strășeni.

Expunându-se pe marginea romanului 
„Ieșirea din uitare” de Ion Anton, în cadrul în-
tâlnirii on-line cu autorul, cititorii din raionul 
Strășeni (profesoarele Maria Prodan și Ana 
Tertiuc, bibliotecarele Olesia Bunica din Gălești 
și Tatiana Mogâldea din Voinova, elevi de la Li-
ceul Teoretic „Ion Vatamanu” din Strășeni, în 
incinta căruia pe timpuri s-a aflat Școala Medie 
Nr.1, în care a studiat scriitorul Ion Anton, și alți 

vorbitori) au menționat că au rămas profund 
impresionați de această carte, în special de me-
sajul și structura ei, care este una originală, ine-
dită, precum și de emoționantele și înțeleptele 
lecții de viață oferite tinerei generații, dar și 
celor deja maturi. 

Scriitorul a răspuns la numeroasele întrebări 
adresate lui, anunțând că de curând i-a apărut 
la București romanul-cronică „MARELE NANU 
sau STEJARUL genealogic DICESCU”, consa-
crat viței nobiliare Dicescu, descendentă din  
Gălești, Strășeni.

Recent, cu concursul Bibliotecii Publice raio-
nale „Vasile Alecsandri” din Teleneşti,  scriitorul 
Titus Ştirbu a fost în „ospeţie” on-line în 5 biblio-
teci din raion: Ineşti, Băneşti, Ciulucani, Hirişeni şi 
Chiştelniţa. Cititorii din aceste biblioteci, prezenţi 
la întâlnirea virtuală, au declamat poezii din 
creaţia lui Titus Ştirbu, iar unele lucrări au fost 
înscenate. A fost o discuţie prietenească, veselă 
şi de suflet. Copiii s-au simţit ca şi cum ar sta la 
sfat cu un bunic plin de înţelepciune, care, prin 
umor şi ghiduşiile copilăriei, îşi îndrumă nepoţii. 
Participanţii la întâlnirea on-line au adresat diver-
se întrebări scriitorului. Maestrul Titus Ştirbu a 
recitat celor prezenţi poezii umoristice şi a rămas 
plăcut surprins de faptul că şi copiii din raionul 
Teleneşti îi cunosc bine poeziile.  

La finele întâlnirii, Titus Ştirbu a lansat îndem-
nul ca fiecare copil să-şi facă o bibliotecă perso-

nală, iar din lectură – o pasiune zilnică ce îi va 
ajuta să crească tineri deştepţi.

Texte şi captare fotografii: 
Tamara lUPU-CROITORU

„Poezia este o parte din mine”

S-au scurs  deja şapte ani de atunci şi ea a ră-
mas la fel, sufletistă şi talentată. La cei 18 ani 
ai săi, Monica împărtăşeşte aceleaşi valori şi 
aceeaşi credinţă profundă în Dumnezeu. Ado-
lescenta este  elevă la Liceul „Mircea Eliade” 

din capitală. Ea ne-a mărturisit că teatrul este 
vocaţia sa, de aceea merge des la spectacole.

Fiind deja  în clasa a XII-a, ea îşi continuă 
activitatea la cursuri de dansuri populare, de 
limbă engleză şi de teatru. În anul 2017, tână-
ra a acceptat să fie prezentatoare a emisiunii 
radiofonice „Ora Copiilor”. Pe atunci frecventa 
cercul dramatic organizat la şcoală.

Monica promovează învăţămintele şi valori-
le creştineşti în rândul tinerei generaţii, fiind 
premiată în cadrul Galei Tineretului Ortodox. 
Astfel, în luna mai, a participat la organizarea 
unui spectacol creştin în mai multe oraşe din 
nordul Italiei (Bologna, Parma, Padova, Tre-
vizo, Milano, Ferrara şi Rovereto) – „Departe 
de casă, aproape de Dumnezeu”.

„Mă străduiesc să-mi orientez gândurile şi 
energia spre lucruri importante şi să nu-mi iro-
sesc timpul în zadar. Îmi fac un plan al zilei, 
apoi îl urmez”, a spus Monica. Pe bună drepta-
te, faptele-i sunt în deplin acord cu intenţiile-i 
frumoase.

Renata CUPCEA

Monica Pîrlici, fetița din Zberoaia, Nisporeni, avea doar 11 ani, atunci când a 
emoționat o țară întreagă, convingând spectatorii că merită victoria de la „Mol-
dova are talent”.  S-a prezentat la concurs la iniţiativa tatălui. Adoră să recite 
poezii şi să fie în centrul atenţiei. A cucerit publicul după ce a recitat o poezie în 
limba rusă și o rugăciune în limba română.

Copii dotaţi
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O carte ce merită a fi citită

ŞI-AU  ORGANIZAT  VACANȚA

Pentru Centrul de Activitate 
Extrașcolară ,,Curcubeul” pan-
demia nu a fost un motiv de a 
întrerupe activitățile creative 
ale copiilor. În timpul vacanței, 
pe parcursul lunii iunie, con-
ducătorii lui au organizat și au 
desfășurat Proiectul estival 
,,Tabăra de creație ,,Curcu-
beul Estival-2020”. Ideea de a 
crea și a se relaxa online a fost 
susținută cu bucurie de părinți 
și i-a încântat pe copii. Pasiu-
nea pentru frumos și dorința 
de a persevera i-a încurajat pe 
cei mai dedicați, 1412 de mem-
bri ai centrului, să se înscrie, în 
baza unui formular de înregis-
trare, pe pagina de Facebook a 
instituției, aceștia fiind reparti-
zați în grupuri conform genului 
solicitat, la profilurile: muzică, 
dans, teatru și arte plastice.

A fost o experiență inedită, atât pentru ca-
drele didactice, cât și pentru tinerii artiști. Sub 
îndrumarea a 42 de conducători entuziaști, co-
piii și-au pus la treabă hărnicia și talentul, fă-
urindu-și o vacanță de care au rămas mândri. 

Prin participarea la sesiuni individuale și de 
grup, ei au învățat, au exersat și 
s-au distrat, reușind să facă față 
provocărilor creative.

Membrii cercului de artă 
plastică (conducători - Vitalie 
GANGAN, Valentina GANGAN) 
și-au impresionat pedagogii, 
dar și colegii, încercând să re-
dea prin intermediul culorilor, 
ritmul în natură, să reprodu-
că  o natură statică, să confec-
ționeze o ilustrată sau o cutie 
pentru rechizitele școlare. Și la 
„Decor-Art” (conducător - Ma-
ria BOICO) s-a muncit cu râvnă 
și pasiune, pentru ca, în final, 
spectatorul să poată admira 
miniaturi (Unicorn alb, Minion 
distrat  etc.) executate impe-
cabil. Grupul vocal „Armonia” 
(conducător - Ludmila POCI-
TARI) nu a renunțat nici în tim-
pul vacanței  la studii muzicale. 
Dimpotrivă, repetițiile și lecții-
le tematice: instrumentele și genurile muzica-
le, improvizația, ținuta scenică - au aprofundat 

interesul tinerilor față de  această artă. În pași 
de dans și-au petrecut vacanța fetele și băieții 
din ansamblul de dans popular (conducător 
- Ana CRÎŞMARI) și cei care au ales profilul 
dans modern („Cireșarul”, conducători - Tati-
ana RUSU și Olga PÎŞNENCO). Îndrumate de 

Recent, în minibiblioteca mea a ajuns cărţulia pe care doream 
foarte mult s-o deschid mai înainte, dar, din lipsă de timp, tot 
amânam această clipă minunată. Cartea respectivă are şi un tit-
lu intrigant – ,,Viaţa ca un joc de şah” şi e semnată de către 
scriitoarea Maria Grapini din România.

Cartea m-a impresionat anume prin mesajul său clar, expus cu 
multă simpleţe şi transmis prin intermediul diferitelor persona-
je şi a situaţilor de viaţă ce reflectă actualitatea descrisă. Mai 
mult, însă, m-a atras mulţimea poveţelor tipărite cursiv pe coala 
de hârtie, poveţe care parcă îmi făceau cu ochiul pentru a le citi 
mai întâi spre a înţelege miezul întregului text. 

Iată, dar, un dicton: ,,Viaţa este ceea ce laşi în urmă". Medi-
tând asupra acestuia, am înţeles că noi toţi, de la mic la mare, 
trebuie să ne  respectăm reciproc unul pe celălalt, să ne respec-
tăm opiniile şi deciziile – doar aşa vom putea face ordine în 
societatea în care ne perpetuăm existenţa. Totodată, cartea ne 
învaţă că, în destinul oricărui om, familia este mai mult decât 
importantă, motiv din care e necesar să preţuim orice clipă trăită 
alături de cei dragi.

Într-un final, autoarea susţine ideea că viaţa noastră este pre-
cum un joc de şah, deoarece fiece persoană are un rol predesti-
nat în societate şi istorie cu tactica şi regula sa de mers asemeni 
pieselor de şah, unde fiecare este importantă, fiindcă fără măcar 
una dintre ele întreg jocul nu ar mai avea sens. 

Teoctista COLţA, elevă în clasa a VIII-a
la Gimnaziul ,,Dumitru Creţu”

s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

ECOURILE  VERII

Centrul de Activitate Extrașcolară ,,Curcubeul” din sectorul Râșcani, muni-
cipiul Chișinău, este o instituție de educație extrașcolară pentru copii și tineret 
(de la 5 la 21 de ani) pasionați de muzică, coregrafie, teatru și arte plastice. 

„Activităţile desfăşurate în cadrul a 188 de cercuri le dezvoltă copiilor apti-
tudinile creatoare, multiplele talente, le cultivă un stil de viață civilizat, stimu-
lându-le, totodată,  un comportament  creativ  în diferite domenii. Succesele 
obținute în timp de cadrele didactice şi învăţăceii lor o demonstrează cu priso-
sinţă”, ne-a relatat  Grigore OXINTE, directorul Centrului. 

Viorica PARASCHIV, fetițele de la cercul de 
artă decorativă au realizat adevărate bijuterii, 

cu ajutorul aței și croșetei. 
Păpușarii și actorii Teatru-
lui dramatic (conducător 
- Alina VOICU) au delectat 
publicul internaut cu spec-
tacole originale, iar dom-
nițele din grupul folcloric 
Opincuța, condus de Maria 
LUPU, nu s-au mai oprit din 
cântat, dădăcit și dezmier-
dat copilașul - la fel cum o 
făceau cândva străbunicile 
lor. O tabără online de tra-
diții populare!

Vacanța în Tabăra de 
creație ,,Curcubeul Esti-
val-2020” a fost una plină 
de impresii, voie bună și 
experiențe utile. Fiind lip-
siți de multe privilegii de 
care s-au bucurat în vacan-
țele anterioare, copiii au 
descoperit că pot realiza, 
alături de maturi,  lucruri 
frumoase, în orice condiții. 
Cum ar fi, bunăoară, o va-
canță de vară  în pandemie.

Lica MOVILĂ 

Lumina spiritului

• Unora le place numai ce înțeleg, alții înțeleg 
numai ce le place.

• Destinul e singura putere ce ne poate dezar-
ma în totalitate.

• A nu-ți respecta duşmanul înseamnă a pierde o 
şansă de a-l învinge. 

• Umbrele. Umbrele seamănă ce-i drept cu întu-
nericul, dar sunt fiicele luminii.

• Numai creația răscumpără toate suferințele.
• Rănile. Mai calde decât ființa noastră – sunt 

totdeauna rănile.
• Rezistențe mari şi piedici mari se opun în lu-

mea asta numai unei voințe mari.

MAXIME şI AFORISME 
de Lucian BLAGA

LECTURILE  MELE

Vacanţa e un bun pri-
lej de-a face lecturi. Însă, 
cuprinși de dorinţa de a citi, 
de cele mai multe ori,  noi 
nu ştim ce carte să alegem. 
Cred că-i o problemă, în 
special, pentru adolescenţii 
care sunt mereu antrenaţi 
în diverse competiţii şcola-
re. De aceea am hotarât să 
vin cu o recomandare pen-
tru toţi doritorii de a afla 
ceva inedit şi interesant prin 
intermediul lecturii. 
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A  ÎNCEPUT  ŞCOALA!

EşTI ISTEţ?

Una dintre căpşunile din imagine diferă de celelalte. Găseşte-o, 
trimite răspunsul la redacţie şi participă la concursul nostru. 

Mihail Ion CIBOTARU

NE-A  FOST  TARE  DOR!

Cine-adună MIEREA dulce?
Ce s-ar mai mira albinuţele dacă ar afla că în deşertul Australiei  

trăieşte o specie deosebită de furnici care fac… miere! E posibil 
aşa ceva?

În ciuda arşiţei, în solul nisipos de acolo cresc arborii acacia (sal-
câm), care conţin multe sucuri naturale. În lipsa albinelor în aces-
te locuri, furnicile-de-miere adună nectarul direct de pe copaci, 
iar, când acesta este insuficient, ele mai folosesc şi surplusul de 
substanţă zaharoasă obţinută din sucurile arborilor  de către alte 
insecte mici, afidele.

Să nu credeţi, însă, că furnicile sunt nişte hoaţe. Ele convieţuiesc 
în bună înţelegere cu afidele, luând de la vecinele lor doar restul 
netrebuincios şi apărându-le pe acestea de paraziţi şi duşmani. 
Furnicile îşi depozitează mierea nu în faguri, aşa cum o fac albine-

le, ci în burţile unor surate de-ale lor. 
Acestea îşi duc traiul sub pământ, 
departe de arşiţă şi de oaspeţii 
nepoftiţi. Abdomenele lor, în care se 
păstrează nectarul  chihlimbariu, se 
aseamănă  cu nişte borcănaşe pline-
ochi.  Din ele se înfruptă întreaga 
colonie de furnici, atunci când hrana 
este mai greu de găsit.

Dragi învârtecuși, cunoașteți și 
voi insecte care produc miere? 
Povestiți-ne despre ele. 

 INElUŞ

Curios!

Gândește-te și răspunde repede!

Ionuț:
– Mămico, cum își pun 

aricii foile de muștar când 
răcesc?

*  *  *
Mama își întreabă fiul:
– De-a ce v-ați jucat de 

te-ai murdărit așa?
– Am jucat fotbal. Eu am 

fost mingea.

*  *  *
– Cum arată  Italia pe 

hartă?
– Ca o cizmă de cauciuc.
– Corect. Dar  de ce de 

cauciuc?
– Pentru că e înconjurată 

de apă.

– Ce face un elefant pen-
tru a coborî dintr-un co-
pac?

– Se așază pe o frunză și 
așteaptă  să vină toamna.

*  *  *
– Mihăiță, ce zi e azi?
– Nu știu, uite-te în ziar.
– Inutil, ziarul e de ieri.

Glume

Suntem două surioare gemene, Adeli-
na și Mădălina Nistor. Pe 1 septembrie 
am pășit pentru prima dată pragul școlii 
și am devenit  eleve în clasa I-i la Gimna-
ziul „Grigore Vieru” din comuna Purcari. 
La început, ne-a fost puțin frică, nu de 
ceea ce ne așteaptă la școală, ci de contro-
lul medical. Dar am trecut peste asta și ia-
tă-ne așezați în bănci. Nu ne-am așteptat 
că vom sta câte unul în  bancă, căci mama 
ne spunea mereu să fim împreună, să ne 
susținem una pe alta. Ne place să scri-
em, știm să citim. Urmăm sfatul mamei: 
,,Comparați jocul cu învățătura.” E minu-
nat că doamna învățătoare ne apreciază 
eforturile și dragostea  noastră de carte!

La lecția de matematică am învățat  
cuvintele „identic” și ,,diferit”. Colegii, 
privindu-ne, spun că suntem identice, 
iar noi le-am adus multe argumente că 
suntem atât identice, cât și diferite: se-
mănăm la exterior, dar considerăm că 
Adelina e copia tatălui, iar Mădălina – a 
mamei. Adelina preferă culoarea violetă 
și albastră, Mădălina – roz și roșu.

Important este că suntem fericite: 
mama, tata și fratele sunt alături de noi, 
ce ne mai putem dori? Să încheiem cu 
succes acest an de studii, alături de co-
legii noștri de clasă. Oare ce impresii 
au alți elevi din clasa întâi despre înce-
putul  anului școlar? Vă provocăm să vă 
spuneți părerea, dragi învârtecuși.

Adelina și Mădălina NISTOR,
eleve în clasa I-i

la Gimnaziul „Grigore Vieru”
Comuna Purcari, r-nul  Ștefan-Vodă

S-a întors de la bunici 
O republică de pici
Şi-au adus din tot ungherul 
Tot pământul şi tot cerul.

Tot pământul cu belşugul, 
Care mi-l aduce plugul, 
Tot înaltul şi seninul, 
Preacuratul şi preaplinul. 

Şi-amiroase-acum  prin în casă 
Tot a grâu şi-a tămâioasă,
Tot a flori şi a gutuie
Şi a linişte gălbuie…

• Care cer n-are stele?
• Cum scoatem cinci din cinci și rămân tot cinci?
• Cu care pieptene nu te poţi pieptăna?
• Care-i sora soarelui pe pământ?
• Cine poate mânca fier?
• Unde se văd ape fără apă?

desen: Cristina  COVRIG

Încă doi cititori pasionaţi ai paginii „Ineluş-Învâr-
tecuş”, Ilona POPA şi Leo LUCHIN, ambii  elevi în 
clasa a II-a „A” la Liceul „V.Vasilache” din mun. Chi-
şinău, au dorit să împartă cu semenii lor bucuria pri-
mei zile de şcoală. 

După o lungă vacanţă de vară, am revenit 
la şcoala dragă cu noi puteri şi cu dorinţa 
de a învăţa lucruri noi şi interesante. Prima 
săptămână a fost ca o sărbătoare. Ne-am 
reîntâlnit cu doamna învăţătoare Mariana 
CUCULESCU şi cu dragii noştri colegi, de care 
ne-a fost tare dor. Cu părere de rău, doar o 
parte din  elevi fac lecţii în schimbul întâi; 
ceilalţi  vin la şcoală după masă. Sperăm, însă, că doamna învăţătoare ne 
va ajuta să ne revedem cât mai curând, căci tare ni s-a făcut dor! 

Ilona POPA
În sfârşit, a sunat, din nou, clopoţelul. Cât l-am aşteptat! Primele 

zile de şcoală ne-au adus un car de bucurii şi emoţii. În această zi de 
toamnă, revederea cu doamna învăţătoare şi colegii de clasă ne-a 
impresionat ca niciodată. Ce-i drept,  mulţi copii au lipsit (regimul 
impus de pandemie nu ne permite să învăţăm cu toţii împreună) şi 
asta ne întristează. Poate nu va dura atât de mult. În schimb, ne-am 
bucurat să primim manualele noi, să le răsfoim şi să vedem: ce vom 
învăţa în noul an şcolar?  

Leo LUCHIN

*  *  *

LUNA  LUI  RĂPCIUNE

desen: Cristina  COVRIG

Felicitări pentru învârtecușii care au răspuns corect la  urmă-
toarele jocuri.

Nr. 23-24: Valeria GHERBALI (s. Iargara, r-nul Leova), Liliana 
CORCENCO (or. Leova), Sofia IANCIURSCAIA.  

Nr. 25: Liliana CORCENCO (or. Leova), Teoctista COLŢA (s. Căr-
pineni, r-nul Hânceşti), Sofia IANCIURSCAIA. 

BRAVO, ISTEţILOR!

Întâiul  clopoţel
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GLOSAR

PARTICIPĂ şI TU!

Concursul „Muzeul nostru” continuă
Aveți un muzeu școlar sau un muzeu al satului organizat în 

incinta gimnaziului, liceului sau căminului cultural?  Scrieți-
ne și participați la concursul nostru. Sunt acceptate nu doar 
eseuri și articole, ci și  interviuri cu responsabilii de muzeu, 
reportaje și fotografii cu vizitatori și exponate, biografii ale 
consătenilor expuși  în muzeu, descrierea unor obiecte-expo-
nate care au o istorie deosebită și interesantă. 

Totalurile vor fi efectuate la sfârșitul anului școlar, adică 
în luna iunie 2021. Învingătorii vor beneficia de Diplome de 
laureat și premii bănești. Pentru locul I – 500 lei; locul II – 400 
lei; locul III – 300 lei; pentru mențiuni – 200 lei. Așteptăm 
cât mai curând lucrările voastre Succes! 

ATENȚIE: Pandemia de coronavirus a modificat progra-
mul concursului anunțat anterior. Vă informăm, însă, că este 
efectuată o evidență strictă a participanților la concursul din 
anul de studii 2019-2020, astfel încât niciun participant nu 
va fi trecut cu vederea la totalizare. 

REGII  DACILOR  STRĂBUNI

DACUS
DACUS a fost primul rege în 

Dacia, însă izvoarele antice îl 
prezintă eronat ca fiind got sau 
danez. Totuşi menţionarea sa de 
către aceste izvoare este un lucru 
extrem de important. Heinrich 
Pantaleonis a făcut o compilaţie 
a acestor izvoare, pe care a pu-
blicat-o în „Cartea eroilor naţiunii 
germane" (1562).

Danus, numit şi Dacus de că-
tre protocronişti, este un perso-
naj mitologic, al treilea tovarăş 
al lui Tuiscon, care era înzestrat 
cu mare seriozitate şi pricepere. 
Tuiscon l-a aşezat în calitate de duce să stăpâ-
nească ţara de dincoace şi de dincolo de Istru, de 
asemenea spre miază-noapte, până în Sarmaţia, 
şi spre miază-zi, până la Dunăre. După aceasta 
a condus un mare popor, al danilor, până către 
Marea Germană (Marea Baltică) şi până către 
popoarele de miază-noapte şi cele de pe insu-
le. După părerea unora, afirmaţia anterioară în-

MUZEELE  CAPITALEI

MUzEUL NAţIONAL 
de Etnografie şi Istorie Naturală

MOMENT LIRIC

Ion  ANTON

STATORNICIE
Deschide 
ferestrele inimii
către rugul domol al toamnei
și ziuă albă s-a face
noaptea din suflet şi grai.
Şi vei vedea atunci
cum plouă mărunt,
ciobăneşte,
din nori migratori
de păsări,
statornicia iubirii de plai...

seamnă că Danus a constituit pe denmarci sau 
danezi. Țara aceasta o stăpâneşte şi în ziua de azi 
regele Danemarcei, având un mare renume între 
ducii germani. Confuzia, voită sau nu, a autorilor 
medievali între Dania (Danemarca) şi Dacia, re-
spectiv dani şi daci, a dus la multe speculaţii în 
rândul aşa-zişilor dacomani.

(Sursa: Wikipedia)

DICȚIONAR de istorie
A
asiriologie – ramură a arhe-

ologiei care se ocupă cu studiul 
vestigiilor culturilor din spaţiul 
mesopotamian.

askari – soldat indigen din ve-
chile trupe germane şi italiene.

Asociația Transilvană pentru 
Literatura Română și Cultura 
Poporului Român – (ASTRA) 
organizaţie culturală a români-
lor din Transilvania, înfiinţată în 
1861 şi care a avut un impor-
tant rol cultural şi politic în lup-
ta pentru eliberarea naţională a 
românilor transilvăneni, pentru 
menţinerea unităţii şi pregătirea 
Marii Uniri din 1918.

aspron – monedă bizantină 
de electrum emisă, pentru pri-

ma oară, la 1093, de împăratul 
Alexios I Comnen.

aspru – monedă otomană ce 
a circulat şi în Țările Române 
(vezi şi: akcea, beşlic, icosar, ir-
milic).

așezare – (în arheologie) loc 
pe care se păstrează urme de lo-
cuire ale oamenilor din vechime.

așezare militară – sistem de 
organizare a trupelor în Impe-
riul Rus în perioada 1810–1857, 
care a combinat serviciul militar 
cu munca în domenii producti-
ve, în special în agricultură.

așezământ – (termen în-
vechit) dispoziţie dată de un 
împărat, de un domnitor etc.; 
exemplu: aşezământul organic.

(Va urma)

(Continuare din nr.23-24 din 25 iunie a.c.)

 Vă place să ascultați poveşti, legende, isto-
rioare? Atunci mergeți neapărat în excursie 
la un muzeu, indiferent cât de departe sau 
aproape de casă este. După ce ghidul vă va 
purta prin săli, povestindu-vă istoria fiecă-
rui exponat, fiți de acord: imediat vă veți 
uita cu alți ochi la lumea din jur.

Vă recomandăm ca, cel puțin, o dată în an 
să ajungeți la Muzeul Național de Etnografie 
şi Istorie Naturală. Acest muzeu este cel mai 
vechi din Moldova, fiind găzduit de o clădire 
în stil pseudo-mauritian, atât de deosebită 
pentru arhitectura Chişinăului! Are în co-
lecție peste 135 000 de piese de muzeu de o 
mare valoare, multe dintre ele au fost expu-
se în diferite țări ale lumii.

Ajunşi acolo, veți fi curioşi să vedeți „sche-
letul de dinozaur”, aşa cum îl numesc copiii 
pe acel Deinotherium Gigantissimus cu vârsta 
de 7 milioane de ani.  Dar nu la acest expo-
nat se va reduce excursia voastră. Mergeți 
să vedeți toate colecțiile muzeului: bota-
nică, zoologică, paleologică, arheologică, 
numismatică, etnografică... Într-un cuvânt, 
aveți ce vedea!

În imagini: Clădirea muzeului; aspecte din 
sălile cu exponate.
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SĂNĂTATEA  ESTE  IMPORTANTĂ

EGALI  CU  CEILALţI

„Oamenii au uitat ce este respectul...”
Marina HAJDER este o tânără din raionul Cantemir, care a scris deja două cărți, prima fiind 

lansată în 2019 („Restul e tăcere”), iar a doua a fost finisată la începutul anului curent („Linii de 
dialog”). Am discutat cu ea despre dificultățile pe care le întâlnește un tânăr cu dizabilități în Re-
publica Moldova. Marina te inspiră să mergi mai departe, indiferent de obstacolele ce ți le-ar pune 
viața în cale. Le propun și cititorilor „F. D.” să urmărească dialogul nostru. 

Interviu cu tânăra scriitoare Marina Hajder

– Vorbind despre pasiunea pentru 
scris și dizabilitate, spune-mi, te rog, 
care au fost cele mai mari provocări 
peste care ai trecut?

– Îmi doream să învăț în România și 
am plecat la Galați, însă au apărut câte-
va probleme de sănătate – am disfuncție 
locomotorie pe partea dreaptă. A fost 
prioritar să mă ocup de sănătate, așa că 
planurile mele au eșuat... Când învățam 
la gimnaziu, de multe ori oamenii se 
uitau cu dispreț la mâna și la piciorul 
meu. Mă durea sufletul și plângeam 
adesea. Adevărata provocare a unei 
persoane cu dizabilități constă în fap-
tul că ea chiar este specială. Mă refer 
la lupta pe care o duce zilnic: cu oame-
nii, cu societatea în care trăiește. Lupta 
pentru libertate, intergritate, pentru 
drepturile sale. Acum, chiar dacă mă 

jignește cineva, eu o să zâmbesc amabil 
și voi merge mai departe. Am învățat 
care este puterea gândului pozitiv.

– Ce face și ce nu face Republi-
ca Moldova pentru persoanele cu 
dizabilităţi? 

– Societatea ne mai observă cumva. E 
bine că primim acea pensie pentru gra-
dul de invaliditate. Când mergem la fa-
cultate, avem o scutire la contractul de 
studii sau putem intra mai ușor la studii 
întreținute din buget. Însă există și foar-
te multe nedreptăți. Noi suntem înjosiți 
adesea, adică drepturile noastre nu 
sunt respectate. Nu avem accesibiliate 
peste tot – mă refer la oamenii care se 
confruntă cu probleme locomotorii mai 
grave decât ale mele. Un caz din propria 
experiență: eram, într-o zi, în troleibuz 
prin Chișinău și am fost împinsă de pa-

sageri, nu mi s-a oferit un loc pe scaune-
le care sunt rezervate pentru oamenii 
cu nevoi speciale. Mi-a fost dificil să uti-
lizez transportul public – nu m-am pu-
tut ține de bara de sus cu ambele mâini, 
așa că a fost periculos. Oamenii au uitat 
ce este respectul. Sunt răi și se grăbesc 
mereu undeva, fără vreun rost. 

– Ai scris vreodată o petiţie sau ai 
cerut de la autorităţi anumite lu-
cruri care crezi că nu-ţi sunt oferite?

– Încă nu. Nu m-am confruntat cu 
vreo problemă gravă, care să mă de-
termine s-o fac. În viitor, sunt sigură 
că mă voi confrunta cu așa ceva și sunt 
gata să lupt. Fiecare avem dreptul la 
viață și fiecare avem dreptul la opinie. 

– Ce sfat le-ai da tinerilor cu diza-
bilităţi care locuiesc în Republica 
Moldova?

– I-aș sfătui să fie puternici mereu, 
să lupte pentru visele lor și să nu 
renunțe la speranță. Dacă vrei ceva 
cu adevărat, trebuie să încerci. Mă 
bucur că am în preajmă asemenea 
oameni: luptători, ambițioși. Și vreau 
să le mai zic tinerilor cu nevoi speci-
ale: sunteți egali cu ceilalți. Simțiți-vă  
bine! Simțiți-vă împliniți!

A intervievat Natalia PÎRCIU, 16 ani

CONVENŢIA O.N.U. CU PRIVIRE 
LA DREPTURILE COPILULUI

Articolul 23
COPIII CU NEVOI SPECIALE
Ai dreptul la o viață activă și independentă, să participi 

la proiecte și diferite activități împreună cu semenii tăi, în 
școală și în comunitate, chiar dacă ai anumite probleme de 
sănătate fizică sau mintală. Guvernul trebuie să-ți asigu-
re, în cadrul comunității tale, accesul la servicii de îngrijire, 
tratament, educație și pregătire pentru viața de adult.

CONCURS:  Dreptul  meu  la  sănătate

Pe timp de pandemie, autorităţile au considerat dreptul cetăţenilor la sănătate 
ca primă prioritate. Am efectuat un mic sondaj printre colegi. Am aflat că dețin 
cu toții informaţii utile despre dreptul lor la sănătate; 50 de procente susțin că 
au avut loc situaţii în care le-a fost neglijat acest drept primordial; 50 de pro-
cente consideră că autorităţile au întreprins toate măsurile posibile pentru a 
menţine sub control sănătatea populației, iar alte 50 de procente susţin că ar fi 
loc de mai bine. Vă prezint câteva opinii la acest subiect.  

– Ce cunoşti despre dreptul 
tău la sănătate?

Ecaterina RECICHIN: – Ştiu că 
toţi copiii au dreptul la sănăta-
te, pentru că aceasta e cea mai 
importantă. 

Maria CIUBOTARU: – Ştiu că 
am dreptul la prevenire, trata-
ment şi control al maladiilor.

– S-a întâmplat să-ți fie ne-
glijat acest drept?

Ecaterina RECICHIN: – Până 
în prezent, nu am avut situaţii 
în care să-mi fie încălcat dreptul 
la sănătate.

Maria CIUBOTARU: – Da, cu 
câţiva ani în urmă, doctorii mi-
au recomandat nişte pastile 

care mi-au influenţat sănătatea 
într-un mod negativ.

– Cum crezi, autoritățile au 
făcut tot posibilul pentru ca 
dreptul tău la sănătate să nu 
fie îngrădit?

Ecaterina RECICHIN: – Eu 
cred că autorităţile se strădu-
iesc să ofere condiţii prielnice 
pentru sănătatea tuturor cetă-
ţenilor, inclusiv a copiilor, însă 
este loc de mai bine.

Maria CIUBOTARU: – Păre-
rea mea este că autorităţile îmi 
respectă întru totul dreptul la 
sănătate. 

– Ce părere ai despre restric-
țiile impuse în conformitate cu 
starea epidimiologică din țară?

Ecaterina RECICHIN: – Re-
stricţiile impuse pentru comba-
terea pandemiei, desigur, sunt 

bune, dar unii nu le respectă. Şi 
aş dori ca aceste restricţii să nu 
neglijeze dreptul la sănătate al 
tuturor oamenilor, mai ales al 
celor bolnavi.

Maria CIUBOTARU: – Consider 
că restricţiile impuse de auto-
rităţi au un rol imens în oprirea 
răspândirii virusului Covid-19.

– S-a întâmplat, dintr-un mo-
tiv sau altul, să neglijezi drep-
tul altuia la sănătate?

Ecaterina RECICHIN: – Întot-
deauna am grijă de sănătatea 
mea şi a celor din jur.

Maria CIUBOTARU: – Nicio-
dată nu am neglijat dreptul al-
tuia la sănătate.

Consemnare: 
Teoctista COlȚA, 

elevă în clasa a IX-a 
la Gimnaziul „dumitru Crețu”
s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Ecaterina Recichin

maria Ciubotaru Să avem grijă de noi 
și de cei din preajmă

Adolescenţii   şi  PANDEMIA

Pandemia Covid-19 ne-a pus în situaţia de a ne îngriji mai 
mult ca oricând de sănătate. Carantina nu m-a deranjat foarte 
tare, deoarece am avut mai mult timp liber. Am putut să stau 
mai mult cu familia şi, uneori, cu prietenele. Orele online iarăşi 
au fost o ocupaţie importantă în timpul izolării. Dreptul meu la 
sănătate a fost respectat pe deplin. 

Înainte de 1 septembrie, dar şi pe parcursul verii, profesorii 
ne-au adus la cunoştinţă măsurile de siguranţă pe care trebuie 
să le respectăm la şcoală şi în afara ei, pentru a nu risca să ne 
îmbolnăvim. Igiena noastră a devenit cu mult mai strictă. Di-
mineaţa, la intrarea în şcoală, ni se măsoară temperatura, în 
pauzele dintre ore ieşim afară, pastrând distanţa. Clasa este ae-
risită, băncile şi scunele sunt dezinfectate. La orele de educaţie 
pentru sanătate învăţăm cum să fim mai responsabili pentru a 
ne păstra sănătatea şi să avem mereu grijă de noi, dar şi de cei 
din preajmă.

Anastasia MARDARE, 15 ani
s. Cotul-Morii, r-nul Hânceşti

lansarea cărții marinei Hajder „Restul e tăcere” la liceul 
Teoretic „d. Cantemir”, or. Cantemir

nr. 7 (133)
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Pretext pentru meditaţie

Să trăim în acord cu natura
„Scopul vieții este de a trăi în acord cu natura” astfel afirma Zenon din Eleea, 

filozof grec, citatul căruia e un prilej de meditație. Deşi autorul a trăit în secolul 
al V-lea înainte de Hristos, spusele sale sunt actuale și astăzi.

Fără natură nu ar exista omul. Deci avem  o legătură indisolubilă. Oxigenul, 
elementul indispensabil vieții, e creat prin procesul de fotosinteză de plante. Ne 
hrănim cu darurile naturii, ne construim case din lemnul mărețelor păduri, 
profităm din plin de zilele cu soare și plecăm în sânul naturii pentru revigora-
rea forțelor...

Au trecut atâtea secole, însă 
omul nu se străduieşte să gă-
sească un compromis între ne-
voile sale şi bunăstarea lumii 
înconjurătoare.

Creşterea continuă a popu-
laţiei, ascensiunea cerinţelor 
de materie primă, exploatarea 
incorectă a resurselor naturale 
au contribuit la acutizarea pro-
blemelor ecologice. Printre ele 
se numără: despăduririle in-
tense, distrugerea habitatelor 
naturale, efectul de seră, ploile 
acide ş.a.

În consecinţă, potrivit Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite, cele 
mai grave dificultăţi cu care se 
va confrunta lumea în secolul al 
XXI-lea sunt: afectarea stratului 
de ozon, procesele de schimba-
re a climei, deşertificarea solu-
lui, afectarea  biodiversităţii.

Cu o serie de probleme se 
confruntă şi Republica Moldo-
va. Una dintre cele mai frecven-
te cauze sunt deşeurile arunca-

te neregulamentar, indiferenţa 
cetăţenilor. Lipsa gunoiştilor 
autorizate şi a utilajelor cores-
punzătoare au dus la poluarea 
rapidă a naturii.  

Spre sfârşit, menţionez că 
în mâinile tinerilor e viito-
rul pământului. Trebuie să 
conştientizăm că după noi are 

să se perinde multă lume. Tre-
buie să păstrăm şi să lăsăm o 
planetă verde următoarelor ge-
neraţii. Să diminuăm egocen-
trismul ce sălăşluieşte în noi şi 
să ne gândim la viitorul Terrei!

Andrei mOVIlă, elev 
s. Roşu,
r-nul Cahul

O australiancă de 17 ani a inventat 
un PLASTIC… bIOLOgIC

CURIOS!

Lucrurile geniale sunt simple. Angelina Arora, o tânără din Australia, a combi-
nat un element de coajă de creveți cu o proteină de păianjen și a obținut un fel de 
plastic care se descompune de 1,5 milioane de ori mai repede decât unul obișnuit. 

Invenţia i-a adus un premiu în ştiinţă şi tehno-
logie al Societăţii Geografice australiene, relatea-
ză news.com.au.

Fiind încă elevă de liceu, Angelina Arora a efec-
tuat experimente cu o serie de materiale orga-
nice, cum ar fi amidonul din porumb şi coaja de 
banană, dar a renunţat la idee, pentru că se dez-
integrau prea uşor. 

Într-o seară, în timp ce lua cina, a observat că re-
sturile de creveţi arată ca plasticul. „Evrika!”, şi-a 
zis. Apoi a pornit să facă cercetări suplimentare.

Arora a extras chitina (un carbohidrat din exos-
cheletul creveţilor) şi a transformat-o în chitosan 
pe cale chimică. A amestecat chitosanul cu fibro-
ina - o proteină insolubilă, care se găseşte în co-
conii de mătase. 

Folosind combinaţia acestor două materiale 
organice, adolescenta a creat un material incre-

dibil - asemănător unui plastic, dar care se des-
compune complet în doar 33 de zile.

Angelina acum negociază cu supermarketurile 
condiţiile de producere şi livrare a noului plastic, 
foarte ieftin în fabricare, spre deosebire de alte 
materiale biologice care se descompun prea re-
pede. Acest plastic poate fi folosit pentru orice 
ambalaj, deoarece este transparent, flexibil, du-
rabil şi insolubil. De asemenea, îşi poate găsi uti-
lizarea în agricultură, pentru că eliberează azot în 
sol, ceea ce e benefic pentru creşterea plantelor.

Acesta nu e singurul material creat din deşeuri 
rezultate din procesarea 

vieţuitoarelor marine. În 2019, Lucy Hughes, o 
studentă din Anglia, a inventat plasticul din sol-
zi de peşte, care se descompune în aproximativ 
şase săptămâni.

File din „Cartea Roşie”

Papucul-doamnei
Specie critic pereclitată. În 

Republica Moldova creşte în 
preajma com. Ivancea, r-nul 
Orhei; Rădenii Vechi, Seliş-
te, Bahmut, r-nul Ungheni. 
Peste hotarele republicii se 
întâlneşte în regiunile cu 
climat cald şi temperat ale 
Eurasiei.

Pentru creştere preferă 
comunitățile pădurilor revene de gorunet cu fag, carpen, 
adeseori în amestec cu plop, pe soluri brune şi cenuşii 
cu umiditate suficientă, sub coronamentul arboretului, 
uneori şi în stațiuni mai puțin umbrite.

În aspect cantitativ, numărul total nu este stabilit; se 
înregistrează tendința de micşorare a efectivului plante-
lor. Se întâlnesc sporadic exemplare izolate sau grupuri 
mici, care sunt formate din plante de vârstă diferită.

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

Este necesară limitarea distrugerii locurilor de creşte-
re şi culegerea plantelor de către populație. Creşte doar 
în condiții naturale. Este ocrotită teritorial în Rezervația 
Ştiințifică „Plaiului Fagului”.

desen de Cristina bOTEzATU, elevă la Şcoala de Arte 
Plastice din or. Teleneşti

ÎNSERAREA

desen de maria bUNESCU, elevă la Şcoala de Arte Plastice 
din or. Teleneşti

Coordonator de pagină: Octombrina ONOfREI

Cântăm  şi  desenăm  natura

Iar bate vântul, pleacă norii,
E singur bătrânul cais...
din aripi bat încet cocorii,
Ademeniți apoi de-un vis.
E obosită şi pădurea, 
Căci toată ziua a cântat.
Aşteaptă, tainică, tăcerea,
Sub dealuri locul şi-a aflat.
Se-ntunecă prin văi cărarea,
Izvoarele au adormit.

din cer coboară – 
adânca pace –  

Covor de gânduri împletit.
Aşa-i tăcută înserarea
Pe plaiul nostru strămoşesc,
Vrednici, să-i păstrăm 

cântarea – 
Imn clipelor ce rătăcesc.

Ecaterina CIOBANU, elevă
s. Marinici, r-nul Nisporeni
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CâND ÎȚI DOREŞTI CEVA CU ADEVĂRAT,
TOTUL  DEVINE  POSIbIL

Coordonator de pagină:  Eudochia VERdEş

Natalia PÎRCIU este mereu tentată să încerce ceva nou. Fiindcă depune 
multă abnegație în ceea ce alege să facă, succesul este de partea ei. A fost 
declarată „Gimnazista Anului” la finele anului de studii 2019-2020, când a 
absolvit clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Nicolae Mihai”  din satul Ciobalac-
cia, r-nul Cantemir.  Este pasionată de cărți, lectura constituie hobby-ul ei 
principal, însă nu unicul. De la 9 ani studiază muzica, a absolvit Școala de 
Arte „Valeriu Hanganu” din centrul raional. Își manifestă activismul civic, 
face voluntariat. S-a lansat în proiectul „Dezvoltarea gândirii critice în rândul 
tinerilor și sporirea gradului de participare la nivel local”, inițiat de Centrul 
Media. La fel, este membră a Clubului Ideilor Anticorupție, inițiat de CNA în 
parteneriat cu PNUD Moldova și Centrul Media. Lista ar putea continua, căci 
a reușit să facă multe lucruri uimitoare și în vacanță. Vreți să aflați care sunt 
ele? Urmăriți discuția pe care am avut-o cu această tânără neliniștită.

Recorduri GUINESS 
stabilite de copii

Julian Pavone, un băiețel din orașul Detroit (S.U.A.), 
a intrat în Guinness Book drept cel mai tânăr baterist din 
lume. El a moștenit talentul de la tatăl lui și a fost certificat 
de Guinness când avea doar 5 ani, 10 luni și trei zile.

Regulile Guinness, cu sediul la Londra, spun că un bate-
rist trebuie să fie autor al unui album și să fie plătit pentru 
aceasta. În plus, trebuie să susțină, pe parcursul a cinci ani, 
cel puțin 20 de concerte cu o durată de 45 de minute fiecare.

Julian Pavone este considerat un geniu al muzicii, fiind 
capabil să cânte la un set de 22 de piese și are contracte 
semnate cu Vic Firth, Sabian Cymbals, ddrum și Sennheiser 
Microphones. A apărut în peste 150 de emisiuni, inclusiv la 
Oprah Winfrey și a câștigat mai multe premii decât poate 
număra. Este un talent senzațional!

Nr. 6 (6)

– Dragă Natalia, poveste-
ște-ne ce surprize ţi-a adus 
vara aceasta, ce-ai făcut 
pentru prima oară și ţi-a 
reușit? 

- Ține de domeniul mu-
zicii, m-am clasat pe locul I 
la Concursul internațional 
„Спивограй” (Ucraina). A 
fost primul meu concurs 
internațional la care am par-
ticipat și, desigur, aveam 
emoții enorme. Chiar dacă a 
fost organizat online și a fost 
necesar să trimitem piesa în 
format video, a fost nemaipo-
menit. Adică, simțeam ceva ce 
nu am mai simțit până atunci. 

– Cum ai izbutit să cu-
cerești juriul?

– Am interpretat la pian 
,,Scherzetto” de Theodor Du-

bois. Am avut o profesoară mi-
nunată, care mi-a fost alături 
și m-a susținut, dna Natalia 
Manoli, căreia îi sunt recu-
noscătoare pentru tot efortul, 
toată răbdarea pe care a avut-o 
pe parcursul studiilor mele la 
Școala de arte. Nu mă așteptam 
să câștig locul întâi, mă bucu-
ram doar că pot participa. Că 
mă vor vedea oameni străini, 
își vor crea o impresie despre 
nivelul meu de interpretare, 
de redare a sentimentelor prin 
intermediul muzicii. Când am 
fost anunțată că am obținut 
locul I, am început să plâng de 
fericire... Mă simțeam un om 
împlinit, pentru că am putut 
să-mi fac părinții, pedagogii 
mândri de mine. 

– Felicitări pentru această 
prestanţă, felicitări și pen-

tru faptul că ai devenit stu-
dentă la Centrul de excelenţă 
în Educaţie Artistică „Ștefan 
Neaga”.

– Faptul că am reușit să 
ajung în frunte mi-a dat încă o 
dată de înțeles că aceasta este 
cea mai potrivită cale profesi-
onală pe care aș putea să mi-o 
aleg. Să promovez arta, să arăt 
lumii că totul e posibil când 
vrei și lupți pentru ceea ce îți 
dorești cu adevărat. Muzica, și 
anume pianul, mă fac fericită. 
Fericită cu adevărat. 

– Știu că ești o domnișoară 
cu mai multe pasiuni. Ce 
alte realizări te-au făcut să 
te simţi împlinită în ultimul 
timp?

– Am tins mereu să mă dez-
volt multilateral. De aceea 

am aderat la diverse proiec-
te susținute de Centrul Me-
dia și nu numai. Acum pot 
face diferența dintre știrile 
adevărate și cele false. Am 
învățat cu ajutorul formato-
rilor cum să creăm materiale 
bune, am realizat un repor-
taj. Așa am descoperit că îmi 
place să scriu texte la diferite 
teme. Îmi place să discut cu 
oameni frumoși, oameni care 
au o viață interesantă, să le 
adresez întrebări la care voi 
primi răspunsuri neașteptate, 
înțelepte. Dar mai am încă 
multe de învățat la acest capi-
tol. Mă bucur că am reușit să 
realizez și un produs video, pe 
care l-am înaintat la concurs 
în cadrul proiectului „Lupta 
cu corupția prin consolida-
rea integrității în Republica 
Moldova”. Am început să scriu 
versuri, sper să fie bune...

– Mult succes, dragă Na-
talia, în toate pornirile tale 
și, în special, în explorarea 
muzicii!

Consemnare: 
Eudochia VERDEŞ

Fii poetul 
care cântă

Găseşte-acel curaj în tine 
Care te face să iubeşti 
Tot ce-i frumos, dar şi pe mine
În viața ta să mă primeşti. 
Artist să fii e o valoare,
Însă-a fi om e-un lucru sfânt 
Şi nu lăsa să te doboare 
Al bogăției trufaş cânt. 
Creează-ți propriul film al vieții 
În care tu să fii actor, 
Tu să-ți scrii textul ca poveste 
Şi tot tu să fii regizor. 
Tu fii poetul care cântă 
În versuri marile iubiri 
Şi cu metafore m-alintă,
Şi nu mă pierde din priviri.

Natalia PÎRCIU, 
studentă în anul I-i 

la Centrul de excelență 
în Educație Artistică 

„Ștefan Neaga” 
originară din s. Flocoasa, 
r-nul Cantemir

Provocarea roboților
Mulți elevi de la Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale 

„Socrate” din capitală  sunt interesaţi de robotică și tehnologii. Îndrumați de 
minunații lor profesori, printre care Natalia Schițco și Doina Lișman, ei au 
posibilitatea să-şi dezvolte abilitățile în acest domeniu și să dea frâu liber fan-
teziei și creativității lor. În procesul de pregătire a unui robot, elevii realizează 
proiecte inginerești destul de sofisticate și învață foarte multe lucruri noi în 
afară de materia din manual.

Echipele „Vikings” şi „SocrateTeam” nu o 
singură dată şi-au reprezentat cu demni-
tate liceul în cadrul diverselor competiții. 
Bunăoară, la campionatul SumoBot Chal-
lenge, tinerii pasionați de robotică şi-au dat 
întâlnire pe un ring de luptă. Bătălia a avut 
loc după regulile sumo, sportul național al 
japonezilor. 88 de echipe din toate colțuri-

le țării au prezentat cei mai puternici ro-
boți confecționați din piese lego. Iar echipa 
„SocrateTeam” a reuşit să intre în top cu 
8 cei mai buni roboți (ghidați de Cosmin 
GUȚANU şi Ivan PROSCURCHIN). 

Le urăm elevilor de la Liceul de Limbi Mo-
derne şi Tehnologii Informaționale „Socrate” 
noi cuceriri în lumea roboticii, şi nu numai!
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Tehnologii  incredibile 

Circul animalelor din holograme

Operațiunea „Pisica acustică”

Primul cartier de case imprimate în 3D

CASCADA MOCONA
Nr. 6 (342)

Minuni ale naturii

La granița dintre Argentina 
și Brazilia se află o cascadă 
neobișnuită. Ceea ce o face 
specială nu este înălțimea că-
derii de apă. Se formează pe 
un râu care își varsă apa în 
lateral, într-un canion lung 
de 3 kilometri. E situată pe 
râul Uruguay, care joacă rol 
de graniță naturală între Ar-
gentina și Brazilia, astfel că 
acest obiectiv turistic aparține 

ambelor țări. Iată de ce are 
două denumiri: în Argentina 
e Mocona („Cel ce înghite tot”, 
în limba indigenilor guarani), 
iar în Brazilia e cunoscut ca 
Yucumã („Marea cădere”).

Canionul care creează cas-
cada s-a format în timpul Erei 
Glaciare și are până la 100 de 
metri adâncime. În funcție de 
debitul râului, înălțimea căde-
rii de apă este între 5 și 8 metri.

RECREAţIA  mARE

Curiozităţi

În vacanță, probabil, ați urmărit o mulțime de 
filme despre spioni. Unele istorii legate de spionaj 
sunt adevărate și incredibile. De exemplu,  la înce-
putul anilor ’60, CIA a încercat să „dreseze” niște  
pisici care să se deplaseze prin locurile în care se 
întâlneau spionii sovietici, unde să capteze și să 
transmită conversațiile printr-un sistem radio.

Operaţiunea s-a numit „Acoustic Kitty”. Animalului i s-a im-
plantat, pe cale chirurgicală, un microfon în canalul auditiv, un 
transmiţător la baza craniului şi o  antenă în coadă.

Apoi, pisica a fost dresată să acţioneze conform comenzilor. Se 
ştie însă că pisicile sunt mult mai independente decât câinii. Din ca-
uza că pisica nu răspundea comenzilor atunci când îi era foame, CIA 
a introdus în animal şi un dispozitiv care îi anula această senzaţie.

Operaţiunea a fost lansată în 1966. Pisica trebuia dusă în vecină-
tatea ambasadei sovietice din Washington, unde se presupunea că 
se întâlneau spionii URSS, şi apoi dirijată cât mai aproape de locul 
conversaţiei.

Înainte să se apropie, însă, pisica a fost lovită de un taxi. Astfel 
au fost irosiţi în zadar cinci ani de muncă şi cheltuiţi fără rost 20 de 
milioane de dolari investiţi.

Astăzi, agenţia de spionaj a SUA lucrează la proiecte mai seri-
oase: de exemplu, dezvoltarea unor sisteme biometrice care pot 
identifica feţe de persoane de la distanţe de sute de metri. Aceas-
tă tehnologie le-ar permite serviciilor de informaţii şi securitate să 
identifice cu rapiditate oamenii, folosind camere plasate pe clădiri 
şi pe drone, evident, mult mai sigure decât pisicile.

Spre sfârșitul anului 2020, într-o zonă rurală săracă a Mexicului, va fi fini-
sat un cartier întreg de 50 de case construite cu ajutorul unei imprimante 3D 
gigantice, de zece metri. Acestea sunt amplasate în statul Tabasco, o regiune 
seismică, care este, de asemenea, adesea predispusă la inundații.

Potrivit CNN, dezvoltatorii 
speră să ducă la bun sfârşit pro-
iectul inedit. Locuitorii pot deja 
admira primele mostre înălțate 
în numai 24 de ore fiecare. Aces-
tea sunt nişte case de vis pentru 
oamenii obişnuiți să trăiască sub 
limita sărăciei în nişte cocioabe 
adunate din bucăți de fier, plastic 
şi orice materiale ieftine pe care 
şi le pot permite. Aceşti sărmani 
din Mexic au cel mai mic venit din 
țară şi trăiesc în medie cu trei 
dolari pe zi. Casele noi au fost 
deja aprovizionate cu apă, curent 
electric, au canalizare şi, potrivit 
autorilor proiectului, sunt capabile să re-
ziste în fața inundațiilor şi cutremurelor. 
Potrivit organizației Habitat for Humani-
ty, aproximativ 1,6 miliarde de oameni din 
lume nu au locuințe normale şi trăiesc în 

colibe şi cocioabe. Ieftină şi rapidă, în cu-
rând, tehnologia 3D va revoluționa indus-
tria construcțiilor, mai ales când e vorba 
de restabilirea localităților după dezas-
trele naturale.

Cândva, Circul Roncalli din Germania era unul obișnuit. Astăzi, însă, fonda-
torii acestuia, Bernhard Paul și Andre Heller, au hotărât să uimească publicul 
cu spectacole de SF: animalele au fost înlocuite cu holograme 3D. 

Aceste efecte vizuale im-
presionante sunt obținute 
prin folosirea a 11 proiec-
toare diferite, astfel încât 
întreaga audiență să poată 
vedea aceeaşi reprezentare 
din toate unghiurile. Imagi-
nile holografice sunt scum-
pe, dar impresionante din 
punct de vedere tehnic şi au 
o anvergură enormă. 

Scena are lățimea de 32 
de metri şi adâncimea de 
5 metri, permițându-le 
elefanților digitali… să tro-
păie în voie. Decizia circului 
de a renunța la păstrarea 
animalelor sălbatice în cap-
tivitate a avut drept rezultat 
o avalanşă de laude pe plat-
formele media. Vremurile 
s-au schimbat şi, posibil că, 
în viitorul apropiat, nu va 
mai fi  nevoie de animale re-
ale în cadrul spectacolelor 
de circ din lumea întreagă.

Problemă  de  logică
Schimbați locul unui chibrit, astfel 

încât egalitatea să fie adevărată.
A răspuns corect la problema din 

23 iunie curent, Liliana CORCENCO 
(or. Leova)

Nu uitați, la sfârşit de an, 
câştigătorii concursului vor avea 
parte de premii.

Coordonator de pagină: 
 mariana GAbURă

desen: History Collection

foto: New Story
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O TâNĂRĂ VEDETĂ
La braţ cu EUTERPE

Irina Revenco este o fată ambițioasă, cu zeci de diplome și trofee de la di-
verse concursuri muzicale. Ea este elevă în clasa XI-a la Liceul Teoretic „B. 
P. Hasdeu” din Bălți. Se pricepe să-și câștige bani de buzunar cântând în fața 
oamenilor necunoscuți.

Primii pași în muzică i-a făcut încă din cla-
sele primare. Cu toate că patru ani a studiat 
vioara la Școala de Muzică „George Enescu”, 
tânăra zice că acest instrument nu este pen-
tru ea. În schimb, este pasionată de chitară și 
o studiază la Școala de Arte „Ciprian Porum-
bescu” din Bălți. Între timp, ia ore de canto la 
Palatul de Cultură „Flacăra” din oraș. În tre-
cut a făcut și sport de performanță, a practi-
cat handbalul, însă nici această ocupație nu îi 
aducea atâta satisfacție cât îi aduce muzica pe 
care o interpretează.

Pe lângă muzică, Irina este pasionată și de 
poezie. Astfel este autoare de versuri și mu-
zică, piesele ei fiind inspirate din filmele pre-
ferate, din frumusețea pe care o vede în tot 
ce o înconjoară. „Mă inspiră ideile, felul cum 
gândesc oamenii. Este o lume aparte, în care 
practic nu am acces”, spune Irina.

Tânăra își amintește  cum se simțea pentru 
prima oară când a ieșit pe scena improvizată 
de lângă cafenea.  „Mi-era teamă, dar, totodată 
mă simțeam bine, deoarece îmi place tot ce fac. 
Trecătorii se opresc, ascultă și reacționează 
pozitiv la piesele pe care le interpretez”. 

Inițial, părinții au fost împotrivă ca ea să 
cânte în public, însă, după primul „concert”, au 
fost fericiți. Erau mândri că fata a început să-și 
câștige propriii bani.

După acel live, tânăra a devenit destul de cu-
noscută la Bălți: „Odată, s-a apropiat de mine 
un tătic care m-a rugat să cânt pentru fetița 
lui care împlinise, în acea zi, trei anișori.” În 
plus, tânăra este bucuroasă că, grație acestei 
oportunități de a cânta în fața oamenilor, și-a 
făcut relații noi. Cel mai plăcut lucru, însă, pen-
tru ea este că oamenii o recunosc deja în stradă.

Irina a reușit să se evidențieze la mai 
multe concursuri locale, naționale, dar și 
internaționale. Are o mulțime de premii. A 

luat locul întâi la „Steluța Bălțiului”, a câștigat 
Mărul de Aur, dar și locurile întâi la trei cate-
gorii de muzică: populară, pop românesc și 
cel englezesc. Iar acum o lună, a câștigat con-
cursul din Bârlad (România) „Soul Music Art”. 
După ce va absolvi liceul, tânăra vrea să-și 
continue studiile la Iași, iar visul ei cel mare, 
evident, este legat de muzică. Își dorește să cu-
cerească întregul mapamond cu piesele sale: 
„Dacă aș trăi pe o altă planetă, unde muzica nu 
ar exista, aș muri. Datorită muzicii trăiesc, res-
pir, dorm, gândesc. Nu-mi imaginez ce aș face, 
dacă muzica nu ar exista”.

Între timp,  ea ascultă muzica rock și, une-
ori, muzică clasică. În funcție de dispoziție, fi-
ecare stil de muzică îi generează noi puteri și 
inspirație. Este pasionată de creația artiștilor 
Freddie Mercuri, Michael Jackson, Queen, 
Whitney Houston și Andra.

Teatrul „GUGUȚĂ” 
e în aer liber

REVENIREA  MELPOMENEI

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguţă” și-a re-
luat activitatea într-o variantă nouă. Spectacolele 
s-au desfășurat în aer liber, în curtea instituției, ne 
informează sputnik.md.

După o tăcere de jumătate de 
an, actorii Teatrului „Guguţă” 
au revenit pe scenă. Spectaco-
lele sunt jucate într-un spaţiu 
deschis, amenajat, cu respec-
tarea tuturor normelor de 
protecţie antiepidemice. Desi-
gur, cei mai fericiţi sunt copiii şi 
părinţii acestora, care de mult 
timp nu au avut parte de ase-
menea activităţi interesante.

Cert este că nu toate specta-
colele pot fi organizate în aer 
liber, iar în multe dintre aces-
tea este nevoie de participa-
rea a, cel puţin, trei persoane 
pe scenă. Totuşi, actorii rămân 
optimişti pentru vremuri mai 
bune şi chiar pregătesc o surpri-
ză pentru vizitatorii teatrului.

„Nu avem atât de multe spec-
tacole care pot fi jucate în aer 

liber, de aceea vom juca doar o 
parte din ele. Mai mult, dacă se 
răceşte afară, nu ştiu cum vom 
organiza aceste întruniri. Chiar 
şi aşa ne-am propus să venim în 
curând cu o premieră teatrală şi 
am pregătit două variante pen-
tru desfăşurarea spectacolului 
- cea de sală şi cea de afară”, a 
mărturisit Gabriela Lungu, di-
rectoarea teatrului.

Organizatorii au limitat acce-
sul publicului, astfel încât să nu 
fie mai mult de 50 de persoa-
ne şi au amenajat spaţiul pen-
tru menţinerea distanţei fizice 
de un metru între persoane. 
Excepţia de la regulă se aplică 
doar pentru membrii aceleiaşi 
familii şi/sau grupuri de până la 
trei persoane.

Un nou show pentru copii
În Moldova are loc selecția pentru înregistrarea la cel de-al doilea sezon al 

Proiectului republican de dans pentru copii „Puterea dansului. Drum copii-
lor”. Proiectul este unic prin faptul că la acesta vor participa cei mai talentați 
copii din toate colțurile Moldovei. Finaliștii vor lupta pentru titlul de cel mai 
bun dansator (dansatoare) al țării.

TERPSIHORA face selecţia

Copiii vor putea să-şi descope-
re posibilităţile unice în dome-
niul coregrafiei, actoriei în faţa 
publicului larg. În proiect au fost 
implicaţi cei mai buni coregrafi 
din ţară şi dansatori profesionişti. 
Evoluările tuturor participanţilor 
vor fi apreciate de un juriu profe-
sionist, competent. După cum a 
menţionat co-producătoarea pro-
iectului, Angelina Julev, acum are 
loc castingul pentru înregistrarea 
emisiunii televizate a proiectului. 

Ea şi-a exprimat recunoştinţa faţă 
de partenerii care, în pofida unui 
an dificil, au susţinut proiectul.

Angelina Julev a spus că, în 
acest an, organizatorii au primit 
un pic mai puţine cereri decât 
anul trecut - doar 980, deşi au 
aşteptat aproximativ 2000. Acest 
lucru se datorează, în primul 
rând, faptului că multe colective 
din ţară nu au făcut repetiţii, iar 
copiii nu au fost pregătiţi pentru 
concurs. Pentru a respecta toate 

normele, organizatorii s-au gân-
dit la nişte precastinguri şi au 
ales copii din colectivele de dan-
suri din întreaga ţară. Cei mai 
buni au fost invitaţi pentru două 
zile de filmări televizate.

„Sperăm foarte mult că îi vom 
alege pe cei mai buni, cei mai ui-
mitori şi talentaţi copii din repu-
blica noastră. Împreună cu întrea-
ga echipă dorim să mulţumim 
celor doi parteneri: Centrului 
Rus de ştiinţă şi cultură „Rosso-
trudnicestvo” şi „FinComBank”-
ului, care ne-au întins o mână 
de ajutor şi ne-au susţinut pro-
iectul. Am dori ca în acest sezon 
să avem rezultate remarcabile şi 
toată lumea să fie mulţumită”, a 
subliniat ea. „Ne bucurăm că am 
contribuit la acest proiect minu-
nat, deoarece „Puterea dansului” 
a demonstrat că este o platformă 
care oferă posibilitatea celor mai 
talentaţi copii din Moldova de a 
se realiza”, a menţionat Andrei 
Kibiriev, directorul Centrului Rus 
de ştiinţă şi cultură. 

Constelaţia  Laureaţilor

Steluțele-2020 din Moldova
Mai mulți tineri interpreți din Republica Moldova 

au devenit laureați ai Concursului Internațional de 
Artă „Звездочки Адыгеи-2020”, ediția a XI-a, orga-
nizat online în Republica Adîgheia din Caucazul de 
Nord, Federația Rusă, anunță moldpres.md.

Potrivit președintelui juriului, Eugenia Ursu, conducătoare 
a Asociației Obștești „Moldova și minoritățile sale”, Club UNES-
CO, concursul a fost organizat în orașul Maikop de către Mi-
nisterul Culturii și Centrul de Cultură Populară al Republicii 
Adîgheia, în cadrul activităților consacrate celor 100 de ani de 
la crearea acestei republici.

La concurs au participat circa 500 de copii și tineri din nouă 
țări: Belarus, Germania, Iordania, Israel, R. Moldova, România, 
Turcia, S.U.A. și Federația Rusă.

Laureați au devenit Anastasia Barbă din Chișinău (categoria 
de vârstă 10-15 ani), Irina Revenco din Bălți, Mădălina Sârbu 
din Stăuceni, Nadia Crajevschi din Chișinău (categoria de vâr-
stă 16-22 de ani), Roman Rurac din Bălți și Victoria Svarova 
din Chișinău (categoria de vârstă 10-15 ani) și Nicoleta Dolga-
niuc din Chișinău (categoria de vârstă 6-9 ani).

Eugenia Ursu a mai afirmat că, pe parcursul anilor, peste 100 
de copii și tineri din țara noastră și-au confirmat titlul de la-
ureat al acestui concurs. Astfel, în posesia Marelui Premiu au 
intrat Ana Cernicova, Cristian Papanaga, Mihaela Stratan și 
Evelina Malanca.

Laureați au mai fost Irina Covalciuc, Liuba Doga, Sandu 
Bantaş, Laura Bairamova, Valeria Dunai, Maria Codreanu, 
Valeria Ilcu, Natalia Țurcan ș.a.

Pagină pregătită de Renata CUPCEA
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lA  „CÃSutA  Cu  POVeSti”
TEATRUL  DE  PĂPUşI  „LICURICI”  LA  75  DE  ANI

‚ ‚
Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” marchează în zilele apropiate 75 de ani 

de la fondare. Profesionalismul şi frumoasele tradiții spirituale atrag aici, la „căsu-
ţa cu poveşti”, mii de spectatori – atât din țară, cât şi de peste hotare. Pe parcursul 
celor şaptezeci şi cinci de stagiuni, au fost montate în premieră 333 spectacole cu 
păpuşi după cele mai frumoase poveşti  de Hans Christian Andersen, Frații Grimm, 
Carlo Collodi, Gianni Rodari, Antoine de Saint-Exupéry, A. S. Puşkin, N. V. Gogol, 
E. Şvarț, Ion Creangă, Mihai Eminescu, precum şi ale dramaturgilor autohtoni: Gri-
gore Vieru, Petru Cărare, Gheorghe Urschi, Ludmila Sobietsky, Andrei Strâmbeanu, 
Iulian Filip, Ion Puiu, Veronica Boldişor, Gheorghe Calamanciuc ş. a.

Aranjamente muzicale la spectacolele Teatrului „Licurici” au realizat compozito-
rii: Z. Tcaci, E. Doga, V. Dânga, P. Rivilis, B. Dubosarschi, T. Chiriac, V. Loghin, I. 
Macovei, O. Negruță, L. Ştirbu, Il. Văluță, V. Bitchin, V. Burlacu.

Pe parcursul  celor 75 de ani de existenţă la „Licurici” s-au bucurat de succes şi 
scenografiile semnate de artiştii plastici: Sulamita Cervinschi, Anatol Şubin, Con-
stantin Lodzeischi, Sergiu Plămădeală, Ion Puiu, Nina Zabrodin, Vladimir Cantor, 
Angela Josanu,  Galina Molotov, Maria Gross.

Renumit și îndrăgit de copii, părinți și 
pedagogi, Teatrul Republican de Păpuși 
„Licurici” și-a început activitatea, în 
cadrul relațiilor culturale româno-ru-
se-ucrainene, stabilite după cel de-al 
Doilea Războiul Mondial, în primul an 
de pace,  cu spectacolul „Foișorul” de 
Samuil Marșak (15.10.1945). În primul 
sfert de veac (1945–1970), în trupa Tea-
trului „Licurici” și-au adus o contribuție 
importantă actorii-fondatori: N. Iliin-
schi, D. Socoliuc, D. Apostolidi, R. Levin, 
A. Neaga, L. Untu, E. Ghejenco, iar în sta-
giunea 1970/1971, trupa actoricească 
se completează cu noi  cadre  naționale 
– absolvenți ai Institutului de Teatru, 
Muzică, Film din Sankt-Petersburg: N. 
Clichici, M. Madan, V. Rusu, N. Terehov, 
N. Ștefaniuc, V. Ștefaniuc, I. Popescu, T. 
Macovenco, V. Șeluh ș.a.  

O altă promoție de absolvenți ai 
instituțiilor teatrale din Rusia și Ucrai-
na completează trupa în 1980 cu ac-
torii păpușari: V. Mocanu, I. Boiarchin, 
G. Boiarchin, S. Radu, A. Prepeliță, V. 
Dobzeu, L. Paiu, E. Ariton, V. Clichici, V. 
Poltaveț. În 1992, vine în teatru prima 
promoție de actori păpușari a Acade-
miei de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
din Chișinău: A. Madan, D. Nimijan, N. 

Brăguță, N. Lefter, N. Prescură, J. Basu, 
M. Ciobanu și D. Strungaru.

La dezvoltarea artei păpușărești din 
Moldova au contribuit esențial Con-
stantin Iliinschi, regizor-șef al Teatru-
lui din 1951 până în 1978, iar din anul 
1979  direcția artistică  a Teatrului „Li-
curici” a fost asigurată de „Mareșalul 
Păpușarilor” Titus Bogdan-Jucov, care 
a montat în premieră circa  șaptezeci 
de spectacole cu păpuși.

La „Licurici” au fost in-
vitați regizori renumiți 
din România (Nata-
lia Dănăilă, Constantin 
Brehnescu, Liviu Steciuc, 
Valentin Dobrescu, Ma-
ria Mierluț, Toma Ho-
gea), din Federația Rusă 
(A. Mișin, N. Naumov, Iu. 
Fridman, S. Jelezkin), din 
Ucraina (Iu. Sikalo și B. 
Azarov), din Bulgaria (T. 
Galabova și I. Mladenov).

În anul 1995, Teatrul Republican de 
Păpuși „Licurici” devine Membru al 
Uniunii Internaționale a Marionetiș-
tilor (UNIMA). În acest an, Teatrul a 
marcat jumătate de secol de activitate 
artistică cu organizarea primei ediție 
a „Galei Internaționale a Teatrelor de 
Păpuși–Licurici 50”, la care au parti-
cipat teatre din Bulgaria, Germania, 
România, Franța, Ucraina, Turcia și 

Federația Rusă, cu cele mai noi forme 
de exprimare a spectacolelor păpușă-
rești. De atunci, o dată la cinci ani, co-
lectivul Teatrului „Licurici” vine în fața 
marelui public – micii spectatori cu 
raport cincinal la „Gala Internațională 
a Teatrelor de Păpuși”. 

Teatrul a participat cu succes la di-
verse festivaluri internaționale din 
România, Ucraina, Federația Rusă, Be-
larus, Georgia, Bulgaria, Uzbekistan, 
Serbia, Italia, Spania, Germania, Polo-
nia, Turcia, de unde s-a întors mereu 
cu premii și mențiuni.

Lumea păpușarilor este o lume fru-
moasă și miraculoasă, cu oameni spi-
rituali și mărinimoși, înzestrați cu ha-
rul creației și pătrunși de sentimentul 
sublime al solidarității de breaslă. 

La „căsuța cu povești” vine cine vrea 
și rămâne cine poate, iar atât timp cât 
copiii se nasc din dragoste, Teatrul 
Republican de Păpuși „Licurici” este 
nemuritor.

A visat ca Făt-Frumos 
și a trăit ca Harap Alb

IN MEMORIAM

…Mult regretatul Titus Bogdan-
Jucov, pe lângă cei şapte ani de-
acasă, avea şi un atestat de matu-
ritate, care confirma că a absolvit 
zece clase cu Medalie de Aur şi 
însuşise lecţia că toate cărările 
duc acasă, la mama, iar drumul 
cel mare – spre lăcaşul sfânt, unde 
tatăl său, părintele Dionisie, făcea 
slujbă duhovnicească. Apoi, în cei 
patru ani de studenţie la Institutul 
de Cultură din Moscova, teatrul 
de păpuşi devenise pentru el o 
biserică laică, unde regizorul Ser-
ghei Obrazţov povestea copiilor 
despre „Facerea lumii”…

Astfel, ca printr-o minune a 
destinului artistic, la 1 aprilie 
1972,Titus Jucov a fost angajat 
în funcţia de regizor al Teatrului 
„Licurici”. Apoi, după ce a urmat, 
în anii 1975-1977, un stagiu de 
regie în clasa profesorului Viktor 
Sudaruşkin, la Teatrul Mare de Pă-
puşi din Sankt Petersburg, a fost 
avansat de Ministerul Culturii al 
Republicii Moldova în funcţia de 
regizor-şef al Teatrului „Licurici” 
– funcţie pe care a deţinut-o din 
1979 până la sfârşitul vieţii sale. 

În 1996, pe când exercitam 
funcţia de secretar literar al teatru-
lui „Licurici”, lui Titus i-a venit ide-
ea genială să aderăm la Uniunea 
Internaţională a Marionetiştilor 
(UNIMA) cu sediul în oraşul Chale-
ville-Mezieres (Franţa). Ideea ne-a 
fost sugerată, încă în noiembrie 
1995, de Margareta Niculescu, pre-
şedintele Consiliului UNIMA, care 
a fost oaspete de onoare la prima 
ediţie a Galei Internaţionale a Tea-
trelor de Păpuşi, consacrată jubi-
leului de 50 de ani de la fondarea 
Teatrului Republican de Păpuşi „Li-
curici”. Titus Jucov, fiind născut în 

Zodia Balanţei, a tot frământat acest 
gând şi a cântărit mult propunerea 
doamnei Niculescu de a adera la 
această asociaţie europeană (care 
întruneşte peste zece mii de mem-
bri din circa o sută de ţări) şi a luat o 
decizie corectă, fondând la Chişinău 
Centrul Naţional UNIMA Moldova. 

Teatrul „Țăndărică” din Bucu-
reşti, fiind de un leat cu „Licurici”-
ul, ne-a invitat în 1999 la Festivalul 
Internaţional al Teatrelor de Mario-
nete din Bucureşti, consacrat celei 
de-a 70-a aniversări de la fondarea 
UNIMA. Aici, Maestrul Emerit al 
Artei Titus Bogdan-Jucov s-a simţit 
ca la el acasă, iar când s-a întors la 
Chişinău, a primit Premiul Naţional 
al Republicii Moldova, pe care l-a 
împărţit frăţeşte cu cei o sută de 
membri ai colectivului „Licurici”. 

În registrul său regizoral s-au în-
scris peste o jumătate din montă-
rile de pe scena „Licurici”-ului sep-
tuagenar. A crezut o viaţă că micii 
spectatori trebuie învăţaţi să viseze, 
pentru că de la vis şi până la realita-
te distanţa e de un singur pas. Şi-a 
dorit foarte mult ca teatrul să rea-
lizeze ceva în educaţia copiilor, ca 
fiecare sămânţă răsădită să prindă 
colte, rădăcini şi să crească în sufle-
tul copiilor noştri. Acestui scop şi-a 
consacrat viaţa. 

A mai crezut că spectacolul tea-
trului de păpuşi – ca şi basmul 
– este „o vitamină bună pentru 
toate vârstele”. Supranumit (în car-
tea „Portrete cu jobenu-n jos” de 
Pavel Proca) „mareşalul păpuşari-
lor”, aluzie la mareşalul de armată 
Jukov, a purtat în raniţa sa de os-
taş bagheta fermecată şi traista cu 
poveşti de la „Harap Alb” până la 
„Luceafărul” şi de la „Bobocul cel 
urât” până la „Planeta de rouă”, 

implementând în repertoriul Tea-
trului „Licurici” o antologie a bas-
mului cult. 

A visat ca Făt-Frumos şi a trăit ca 
Harap Alb. L-am văzut păşind cu 
dreptul şi zâmbind ca un faraon în 
preajma piramidelor egiptene. L-am 
însoţit în Est şi în Vest şi i-am admirat 
talentul de regizor şi amabilitatea de 
om. A meditat mereu la faptul că a 
trăit mai mult decât a realizat şi avea 
mai multe de făptuit decât de trăit. 

Maestrul s-a grăbit (la 63 de ani) 
să-şi dureze lăcaşul de veci în Cimi-
tirul Central din Chişinău (28 sep-
tembrie 2013) şi foarte curând – la 
17 noiembrie 2013 – să moară în 
drum spre casă, în braţele unei ac-
triţe talentate din trupa „Licurici”-
ului, care se întorcea (din ultima lui 
plecare) de la Festivalul Internaţio-
nal al Teatrelor de Marionete din 
Turcia. Astfel, după ultima lui ple-
care, „căsuţa cu păpuşi” a rămas 
tristă şi îndoliată. 

Şapte stagiuni fără de Titus Bog-
dan-Jucov au trecut repede, aşa 
precum ai vedea şapte poveşti, în 
perioada 28 septembrie – 4 oc-
tombrie a. c., în colectivul Teatrului 
Republican de Păpuşi „Licurici-75”. 

Ion-Gheorghe ŞVITCHI, 
maestru în Artă

…Păpuşile ne înconjoară pe noi toţi întreaga viaţă. În frageda copilă-
rie, când copilul îşi confecţionează  o păpuşă, se naşte un mic teatru de 
păpuşi. Deci, am îndrăgit păpuşile de mic copil, fie încălecând pe un băţ 
şi alergând împrejurul casei, imaginându-mi că sunt un „Călăreţ năzdră-
van“, fie ridicând capul spre cer şi privind, ore în şir, la dansul norilor, la 
acea metamorfoză miraculoasă a naturii. 

M-am îndrăgostit de teatrul de păpuşi alergând prin sat în zilele Crăciu-
nului din urma Căluţului cu oglinzi, Caprei de cordele, Ursului din blană şi 
stuf, Cerbului cu coarne de aur, privind, cu „gura căscată“, la  reprezentările 
umoristice şi cele sacre, care  mi-au rămas în memorie pentru toată viaţa. 
Păpuşa teatrală „se bucură“ atunci când e luată de actor cu dragoste din 
castelul ei şi dusă spre scenă cu grijă şi cu dorinţa de joc, dusă spre scenă 
pentru însufleţirea ei… Fiecare păpuşă îşi are soarta sa, ca şi fiecare fiinţă 
umană. O păpuşă îşi duce existenţa în muzeul teatrului, alta ia drumul spre 
un teatru de păpuşi popular, iar cea de-a treia poate fi trecută la pierderi şi 
locul ei îl ocupă un alt personaj, o nouă invenţie a timpului, a copiilor înşişi.

Din notițele regizorului 
Titus  Bogdan – JUCOV 

…Copiii sunt foarte receptivi, mai ales dacă spectacolele sunt bune. Eu 
mă mândresc cu Harap-Alb, cu Răţuşca cea urâtă, cu Pinocchio, cu Gelso-
mino şi nu pentru că sunt montate de mine, ci pentru că şi-au găsit loc în 
inimile micuţilor, fiind cele mai îndrăgite de ei.      

 …La baza unui basm cult stă credinţa, speranţa şi iubirea. Teatrul de 
animaţie nu poate exista fără basm! Le-aş dori păpuşarilor să aibă cre-
dinţa că această profesie este cea mai frumoasă, nobilă şi necesară. Să 
aibă speranţa că în viaţa noastră, mai devreme sau mai târziu, va învinge 
binele, aşa cum învinge în basme şi poate cel mai important lucru este 
faptul că e imposibil să creezi fără dragoste. Distinşi păpuşari, cultivaţi 
în voi dragostea faţă de spectatori şi faţă de această scenă sfântă, unde 
apare miracolul păpuşăresc!

Coordonator de pagină: Ion ANTON

˘
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Muguraşi

Gândul
zboară-n mintea mea 
Ca vântul.
Când vrea  – vine, 
Când vrea – pleacă.
Ca şi toamna asta seacă.
Gândul nu-i un sentiment
Şi nici vers dintr-un poet.
Cându-i dor şi copleşire, 
dar, mai mult, e-o nesfârşire…

Ionuț VACARENCO, 
elev în clasa a VIII-a 

la Gimnaziul Brăviceni
r-nul Orhei 

gândul

doamne, -ndură-te de noi,
Nu ne lăsa la griji, nevoi!
Scapă-ne de acest Covid,
Ce copilăria ne-a mâhnit.
Nu vrem restricții dure, noi
Vrem toți la ore, înapoi,
Să stăm în bancă câte doi.
de bucurie aripi să ne crească,
Să ne zâmbească profesorul
fără mănuşi ori mască,
Să-i vedem iar chipul luminat,
de la dumnezeu lăsat.

Irina DĂNILĂ, elevă
s. Cotul-Morii, 
r-nul Hânceşti

Să ne zâmbească 
profesorul

desen de Gabriela mahu, elevă, or. Hânceşti

desen de Sergiu Cojocaru, elev la Şcoala de Arte Plastice, 
or. Teleneşti

ESEU

DOrUl DE CASĂ
Dorul din pieptul meu e ca pământul de greu 

– spune românul care poartă în suflet dulcea 
povară a dragostei. E foarte plăcut, însă, și, tot-
odată, greu și dorul de casa părintească. De lo-
cul în care mama coace pâine și te servește cu 
ceai aromat fierbinte, cu dulceață din diferite 
fructe. Acasă este locul în care oamenii iartă, 
locul în care te așteaptă frații și surorile tale.

A venit toamna și bagajele încă nu sunt gata. 
Apelurile Skype și WhatsApp de la familia ta 
îți reamintesc în mod constant să te duci aca-
să, dar cotidianul te reține: studiile, diverse 
sarcini  de viață, în definitiv – cariera de viitor. 
Cu toate acestea, simțim o nostalgie profundă 
după trecutul cu anii copilăriei și zilele cu soa-
re strălucitor și jocurile cu prietenii de cândva. 
Fiind copii, luam crengi de copaci și, făcând o 
casă de joacă, ne imaginam că suntem bogați 
cu o mulțime de ramuri și frunze. Construiam 
chiar și palate din nisip, ornamentându-le cu 
flori de romaniță prinse în coronițe, păpădii și 
alte plante ce ne erau la îndemână.

Azi e timpul să ne facem propriile case cu 
pereți adevărați și mobilă reală. Deseori ne 

apare în față pajiștea împodobită cu flori de 
mac, dar nu mai simțim, ca altădată, îndem-
nul să facem din ele coronițe. Alteori, gândul 
mă duce la casa copilăriei mele, unde acum 
lucrurile stau altfel. Amicii de cândva nu se 
mai află acolo. Unii au plecat în străinătate, 
alții sunt preocupați de viața lor nouă. În me-
morie îmi revin iarăși părinții și bunicii mei la 
timpul când găteau plăcinte delicioase cu di-
ferite brânzeturi. Îmi reamintesc că, după o zi 

lungă de joacă pe-afară cu copiii din ma-
hala, reveneam în casă abia târându-mi 
picioarele. Mâncam plăcinte fără să mă 
gândesc la caloriile lor, apoi intram în 
cămară, unde găseam suc foarte gustos 
preparat din diverse fructe, adeseori din 
caise dulci-acrișoare. Ce bine se potrivea 
sucul cu plăcinta bine rumenită! 

Când suntem tineri, visăm să creștem 
mari, iar când devenim adulți, ne-am 
vrea din nou copii. Ne dorim viața de mai 
înainte, fără responsabilități și fără a ne 
preocupa serios de viitor. De fapt, viața 
noastră e ca o clepsidră. Cu fiecare zi ce 
trece îmbătrânim, devenim, însă, mai 
înțelepți. Se spune: acasă e locul unde-
ți este inima. Adevărat. Doar acasă ești 
pătruns de profunda afecțiune a familiei 
față de tine, doar acasă te cuprinde o sta-
re emoțională plăcută. 

Să nu uităm, dar, unde și cine ne-a cres-
cut, pentru că, într-o bună zi, buneii și 
părinții nu vor mai fi, nu ne vor mai spri-
jini și înconjura cu atenția lor. Să-i vizi-
tăm acum cât mai des și să avem grijă de 
ei ca de noi înșine.

Andreea APETRI, studentă 
la Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă”
mun. Chișinău

desen de maria Novac, elevă, s. dubăsarii 
Vechi, r-nul Criuleni

desen de Tatiana  Scaliscaia, elevă, or. Ungheni

Toamnă, tomniță, ai coroniță.
Tomniță gătită-n rochiță,
Oacheşă şi sprâncenată,
Ca  şi roua curată. 
Toamnă cu gust de bobiță,
miroşi a gutui, a frunze-amărui. 
Toamnă, tomniță ca o fetiță, 
Ascunzi ruşinoasă fața 

frumoasă.
Ca steaua, ca mama, ca buna, 
Ca sora dragă îmi eşti, 
Toamnă, domniță din poveşti.  

Debut  la  „F.D.”

Salbe de toamnă
„O viață am adunat în sufletul meu frumosul, bunăta-

tea, înțelepciunea, priceperea, răbdarea, străduința, in-
teresul, curiozitatea pe care o transmit mereu tuturor 
copiilor. Sunt mulțumită de viața pe care am trăit-o şi 
demnă de copiii crescuți, de nepoții dragi şi doresc să fie 
pace pe pământ, iar restul depinde de noi toți. Ce poate, 
însă, fi mai frumoasă, mai interesantă, mai năstruşnică, 
mai fericită, mai dulce decât copilăria? Cred că cea mai 
fericită copilărie dintre toate câte au fost e copilăria 
mea.” – scrie dna Valentina Podrea, educatoare la grădi-
nița „Ghiocel” din satul său de baştină, Răuțel, r-nul Fă-
leşti, semnatara acestui ciclu de versuri despre toamnă. 
Din anul 2008 până în present, acest pedagog împătimit 
de Cuvănt. Cu o sensibilitate artistică aparte, a reuşit să 
publice câteva cărți precum urmează: „Poezii de suflet” 
(pentru maturi), „La răscruci de anotimpuri”, „Legende şi 
ghicitori” (pentru copii) ş. a.

dusă e vara, lună cu lună,
Septembrie fluieră-n prag. 
Auzi clopoțelul cum sună?
Ne cheamă cu clinchetu-i drag. 
Elevii se-ndreaptă spre şcoală, 
buchete de flori râd cu ei, 
Curtea, mai ieri tristă, goală,  
Vuieşte ca un ştiubei.
Priveşte, de dimineață
fața ei vesel zâmbeşte.
ferestrele triste prind viață
Şi roata şcolii porneşte. 
Pe pragul uşii deschise 
Învățătorii ne-ntâmpină cald, 
de aura vremii cuprinse,
Pe tâmpla lor brumele cad.

În prag 
e septembrie

Domniţa 

Dor neînţeles
Toamna-i tristă şi tăcută, 
Vânturile-s tot mai reci,
Iar pădurea parcă-i mută
Şi-i pustiu peste poteci.
zilele sunt tot mai scurte, 
Nopțile – fără sfârşit.
Până şi cățelu-n curte
latră rar şi răguşit.
Învelită-n şalul mamei, 
Stau la geam şi mă gândesc – 
Unde-s farmecele toamnei
Şi-al meu dor copilăresc?..

Ploaie de aur
Cer frumos e azi afară, 
Plouă aur peste țară.
Aureşte, arămeşte, 
doar în salbe o găteşte.
Parfumată, -mpodobită, 
Ca la sărbători gătită.

E toamnă, 
drag educator
Toamna-i tristă şi tăcută, 
Vânturile-s tot mai reci,
Iar pădurea parcă-i mută
Şi-i pustiu peste poteci.
zilele sunt tot mai scurte, 
Nopțile – fără sfârşit.
Până şi cățelu-n curte
latră rar şi răguşit.
Învelită-n şalul mamei, 
Stau la geam şi mă gândesc – 
Unde-s farmecele toamnei
Şi-al meu dor copilăresc?..

Vrăbiuţa
Tremură în vânt crenguța, 
Tristă este vrăbiuța.
C-au venit zile ploioase, 
Când copii stau prin case.
Sărmănica păsărea
O căsuță vrea şi ea. 
de e cald ori de e rece, 
Ea mereu în pom petrece.
Am să-i fac un cuib molcuț-
Să-i fie şi ei călduț. 

Pagină pregătită de lidia UNGUREANU

dna Valentina Podrea faţă în faţă cu noua generaţie
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cel mai frumos cadou din lume (i)
(fragment)

Povestiri  de  seama  voastră 

Vlad PAOMI (Vlad Sărătilă)

Povestea noastră a început 
în clipa, când în cer și pe pă-
mânt nu era nici zi, nici noapte.

În acest moment care se în-
tâmplă în fiecare dimineață și 
în fiecare seară Ziua cu man-
tie albă și Noaptea cu peleri-
nă de stele se îmbrățișează ca 
două surioare dragi.

Întreg Universul admiră 
uimit îngânarea zorilor. Suri-
oarele au ochii plini de rouă, 
pentru că știu că peste o cli-
pă se vor despărți. Nu pentru 
mult timp, până diseară, dar 
despărțirea este, oricum, grea.

Tocmai în această clipă, 
într-o liniște cosmică, mare 
larmă răzbi dinspre planeta 
albastră, numită Pământ.

Larma a făcut ca Soarele să 
tresară în somn. Roș la față, 
cum se întâmplă în zori, Mân-
drul Astru a întrebat:

– Cine oare s-a trezit înain-
tea mea și-mi sperie visele și 
planetele?

– Nu știm, Stăpâne, se pare 
că pe Pământ se veselesc niște 
câini!

– Ce i-o fi apucat?
Soarele, după ce s-a spălat 

pe față cu rouă din Carul Mare 
pe care l-a adus noaptea pe 
răcoare sora Lună, a trimis în 
cercetare o rază spre Pământ:

– Rază roză,vezi ce se întâm-
plă! Poate e ceva ce nu s-a mai 
văzut sub soare? Raza s-a furi-
șat printre planete și comete, 
printre frunzele copacilor din

pădure, printre ierburi și 
flori, a luminat locul de unde 
se auzeau chiote de bucurie și 
a dat de știre că fac ospăț, joa-
că, și bat laba la podea dulăul 
Clăpăug cel Frumos si nevasta 
lui Mămuca Hămăuca.

– O, da, îi cunosc! exclamă 
Soarele înflăcărat de ideea 
unui dans matinal. Ei se pri-
cep să facă din noapte zi.

Cred că știți, dragi copii, câi-
nii sunt săritori la nevoie și, 
încă mai repede, săritori la bu-
curie. Pe cei doi soți au pornit 
imediat să-i ajute ca să se bu-
cure prietenii lor din vecini. Pe 
vecini i-au susținut vecinii lor, 
iar pe vecinii lor, la fel,... vecinii 
lor. Of, mi se pare că m-am în-
curcat eu cu atâția vecini, dar 
sper că m-ați înțeles. Degra-
bă au început să danseze și să 
chiuie voios câinii de pe întreg 
globul pământesc pentru că 
întreg globul pământesc este 
compus din vecini. Nu ai cum 
să te numești vecin dacă nu ai 
măcar un vecin. Totul este ca 
în familie: dacă eu am un fra-
te, atunci și fratele meu are un 
frate; dacă tu ai o stea pe cer, 
atunci și steaua te are pe tine. 
Călătorind printre planete, am 
auzit cum stăteau la taifas două 
stele. Una dintre ele se lăuda:

– Să vezi ce fată frumușică 
am eu pe Pământ! Ea știe să 
cânte și să coase. Cealaltă răs-
pundea:

– Iar eu am un băiețel! E 
drăguț, bun de pozne și are 
bicicletă!

*  *  *

Deci, la răsărit de Soare, pe 
Pământ era mare sărbătoare! 
S-a format o HAM - HORĂ cât 
centura globului pământesc de 
lungă, acompaniată de o mare 
HAM-FARĂ cu 2891 de trom-
pete egiptene, trei mii de tobe 
asiatice, șase mii de fluiere ir-
landeze și de două ori mai mul-
te clarinete germane, saxofoane 
belgiene, banjo africane, cobze 
românești și corni franțuzești. 
Chiar și Soarelui i s-au aprins 
călcâiele de atâta joc ca să nu 
mai zic de cățeluși si cățelușe.

Aș vrea să vă întreb și pe voi, 
copii: Nu ați fost și voi la hora 
aceea?! Mi se pare că v-am ză-
rit cocoțați pe ecuator. Făceați 
mutrițe pentru a distra maimu-
țele. Nu știu dacă știți: de atunci 
maimuțelele sar din pom în 
pom, se dau în scrâncioburile 
lor din liane și fac mereu tum-
be. Se întâmplă așa, pentru că 
voi sunteți tare haioși, atunci 
când faceți mutrițe și lor le este 
dor să vă vadă, dar, și mai tare, 
să va revadă.

*  *  *
Lucru știut, pentru a organi-

za un festival internațional al 
lătratului și dansatului câinesc, 
este nevoie de un motiv serios.

O horă mondială nu-i ca o 
șotie la școală, pe care uneori 
o faci și nu-ți dai seama ce-ai 
făcut.

Hora mondială e treabă se-
rioasă, pentru că lătratul are 
tradiții stră, stră, stră și încă o 
dată stră vechi. Așa cum hotelul 
poate avea patru stele, lătratul 
are patru stră. El vine din tim-
purile când oamenii aprindeau 
focul, bătând piatră de piatră, 
și-l păzeau apoi cu măciuca.

Motivul cel mare al bucuri-
ei a apărut pe neașteptate: în 
această dimineață cățelușa 
Mușcățica și fratele ei Busnă-
țel, care au împlinit câte zece 
zile fiecare, au făcut ochișoori!

Să știți, copii: dacă veți ob-
serva că prietenul vostru pa-
truped sare în sus de bucurie, 
latră necontenit și se rotește 
în două labe, înseamnă că 
undeva pe globul pământesc 
vreun câțeluș a deschis ochii!

*  *  *
Încă ceva trebuie să știți: toți 

câinii fac ochi o singură dată în 
viață și fericitul eveniment, în 
tradiția câinească, este numit 
SĂRBĂTOAREA CELEI DE-A 
DOUA NAȘTERI. Firesc, una e 
să te naști și alta e să vezi cu 
ochii tăi cât este de bine că te-
ai născut. Să te naști a doua 
oară este treabă serioasă.

Clăpăug cel Frumos, când a 
văzut că urmașii lui au ochi, era 
atât de emoționat, încât nu-și 
credea ochilor. A încercat să-și 
muște coada, ca să se convingă 
că nu visează, dar coada s-a do-
vedit a fi sprintenă ca o șopârlă. 
Bietul câine, rotindu-se ca un 
sfârâiac, a amețit și a căzut în-
tre trandafirii de lângă poartă. 
Trandafirii, luați pe neaștepta-
te, l-au mușcat pe bietul tătic și 
atunci el a înțeles că visele au 
uneori spini. Nu încercați să re-
petați acest truc acasă, pentru 
că riscați să rămâneți fără cal-
culatorul plin cu jocuri ori fără 
oglinda de la dulap. Fetele fără 

oglindă sunt nefericite, iar fără 
calculator sunt nefericiți toți 
deopotrivă: băieți, fete și, une-
ori, părinții lor.

Vedeți cât de deștept este 
Creatorul lumii? Câteva zeci 
de mii de ani în urmă, el le-a 
tăiat oamenilor cozile, pentru 
ca ei să nu se rotească de bu-
curie și să nu distrugă orașe-
le și satele. Însă, între noi fie 
vorba, de la oameni te poți aș-
tepta la orice. Ei și fără coadă 
fac multe trăsnăi.

*  *  *
Ca să nu amețească și a 

doua oară, Clăpăug s-a apucat 
de meșterit. Dintr-o buturu-
gă mică a cioplit cu toporul 
un binoclu mare, pentru ca 
ochioșii tatei să vadă lumea 

mai bine. De, buturuga mică 
vede lumea mare. Din păcate, 
nu a reușit. Se vede că astăzi a 
dat peste o buturugă mioapă 
și binoclul tot miop a ieșit.

Mămuca Hămăuca a înțeles 
că odraslele ei privesc lumea 
ca toți câinii și a gândit cu mul-
tă înțelepciune: Este mai im-
portant să deschizi ochii decât 
să deschizi frigiderul. Cel care 
a deschis ochii este mai câine 
decât un câine fără ochi!

După ce a notat acest gând 
înțelept într-un caiet pe care-l 
păstra cu grijă de pe vremea, 
când era cățelușă cu fundițe 
la gimnaziul de fetițe, doamna 
cățea l-a mușcat cu dragoste 
pe Clăpăug de ureche:

– Bărbățele, lasă lemne-
le pentru la iarnă. Acum ia 
cârdul tău din poșeta mea și 
mergi de le cumpără odora-
șilor mamei daruri adevărate. 
Oof, nu vezi ce rotofei sunt! 
Mă tem că-s umflați de supă-
rare. Ham de-aici, nu mai sta!

*  *  *
Clăpăug a pus cârdul bancar 

după ureche și a pornit spre 

bazarul din pădure. Nu fuse-
se acolo niciodată și de aceea, 
abia trecând de poartă, mai să 
piardă căciula de mirare:

– Maica mea dragă, ce de-a 
lume! Se vede că astăzi au fă-
cut ochișori toți cățelușii de 
pe globul pământesc! Ori poa-
te s-a dat vreo lege precum că 
tot ce se vede și ce nu se vede 
să se vândă și să se cumpere? 
Mdaaa, este rău când nu ci-
tești ziare!

Clăpăug cel Frumos avea 
în vedere că este rău dacă nu 
mergi la bazar, pentru că ba-
zarul este cel mai mare ziar.

*  *  *
– Morcovi, morcovi! Cum-

părați morcovi! bătea toba un 
iepuraș. Cu morcovi veți avea 

cei mai urecheați copii din 
lume! Cumpărați morcovi!

Văzând că dulăul stă pe gân-
duri, iepurașul îi șopti la ure-
che ceva foarte important:

– Cățeii care mănâncă mor-
covi când sunt mici vor avea  
urechile mari și privirea age-
ră. În secret vă spun: cei cu 
ochii buni și urechile mari au 
toate șansele să fie angajați în 
serviciul național de contra-
spionaj. Gândește bine: e im-
portant să ai un spion la casă.

Clăpăug ciuli urecheanele 
sale așa de tare, încât era cât 
pe ce să piardă cârdul prin 
iarbă. El nu-și putea imagi-
na cum ar arăta Mușcățica și 
Busnățel cu urechi de iepure. 
În cazul acesta copilașii lui ar 
fi ca niște iepurocâini, ori câi-
ni iepuratici, veniți din două 
povești odată. Apoi, dacă e pe 
sincere, el nu a mâncat nici o 
dată morcovi și urechile lui au 
crescut mari așa, de capul lor.

Și încă o întrebare îi stătea 
drept în mijlocul capului: De 
ce el, clăpăug din clăpăugi, nu 
este până în prezent spion? Ar 

putea fi de folos Patriei. Ce mai, 
are urechile mari, ochii holbați. 
Pe lângă acestea, cei de sus ar 
trebui să țină cont și de faptul 
că are mirosul foarte bun, lucru 
important în munca de spion.

*  *  *
în momentul acesta, lui Clă-

păug i-a atras atenția o văcuță 
dărnicuță.

– Veniți a-muu și gustați lap-
te muu-lt! Cu lapte copiii cresc 
mari și frumoși ca niște vițe-
luși! Nu cer muult, schimb un 
ulcior pe o legătură de fânișor!

– Măi să fie! gândi Clăpăug. 
E o afacere bună. Te simți mai 
sigur pe tine, când ai alături 
un câine cât un vițel.

Deci, imediat, bătu laba sa cu 
copita vacii pentru un ulcior. 

Dar cum să plătească, în poia-
nă nu creștea fân, ci doar iarbă.

– Nu-ți face probleme, Clă-
păug, acum orice vacă acceptă 
plăți cu cârdul! vorbi vaca.

A luat Clăpăug ulciorul și a 
pornit cu el hai-hui prin pia-
ță. Acum apăruse a doua pro-
blemă. Bietul dulău uitase să 
întrebe de nevastă ce culoare 
trebuie să aibă cadoul? Pentru 
cățele culoarea este foarte im-
portantă. Ce te faci dacă laptele 
nu se potrivește la culoare cu 
cerul gurii cățelușilor? Poate ei 
sunt tărcați la mațe ori au ce-
rul gurii negru? Nici nu bagi de 
seamă cum îi strici la stomac.

Bietul Frumos ar fi vrut să 
mulțumească și să ducă mar-
fa înapoi, dar s-a gândit că 
vaca se va întrista. Ar putea să 
creadă cineva că laptele este 
expirat, deși a fost muls un 
minut în urmă. Unii ar îndrăz-
ni să se îndoiască de calitatea 
mărfii deși se știe bine că nu-
mai oamenii fac lapte din pe-
trol. Vacile – niciodată! Ele țin 
mult la demnitatea lor de vaci.

(va urma)

desen de Cristina COVRIG
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Ion HADÂRCĂ
Ion Hadârcă s-a născut la data de 17 iunie 

1949 în comuna Sângereii Vechi (astăzi orăşelul 
Sângerei). Membru al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova (1978). 

Ion Hadârcă a fost deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova între 1990 şi 1998 şi din 
2009 până în 2014. În anul 1990 deţine funcţia 
de prim-vicepreşedinte al Parlamentului. E 
fondator şi primul preşedinte al Frontului 
Popular din Moldova (1989-1992). 

Din 1977 până în prezent a publicat cărţi de 
poezie pentru copii şi maturi, precum: Zilele, 
Baciul mieilor chirilici, Lut ars, Noiţele, Darul 
vorbirii, Ambasadorul Atlantidei, Cetăţile albe, 

Helenice, Două imperii, A fi în timp, Albe cetăţile 
negre, Duminica Mare, Arena cu iluzii (intervi-
uri, discursuri, atitudini), Teoria stării inutile, 
Dezinfecţia de frontieră, Bunicuţa zburătoare, 
Aproape trei cai, Era barbară (publicistică şi 
eseuri), Grauncioare de lumină, Arta obsesiei, 
Perfectul (des)compus ş. a. 

Premii: Laureat al revistei „Flacăra” (1992), 
Premiul „Mihai Eminescu” al Consiliului 
judeţean Suceava (1997), Premiul „Carte 
frumoasă, cinste cui te-a scris...” pentru volu-
mul de poeme Helenice  (Iaşi, 1998), Premiul 
Național al Republicii Moldova pentru Opera 
Omnia (2020). 

Clasa-ntâi

Atâta toamnă-n codri şi-atâta codru-n vânt…

Precum albinele-n pomet
din floare-n floare sorb 

nectarul, 
Noi învățăm din Alfabet
Să ne iubim Abecedarul. 

Ca puii de pe ramuri vrem
Prin mii de glasuri guralive
Un cântec nou să învățăm
Cum n-au sunat pe portative.

Şi ca furnica-n muşuroi
Ce tot socoate şi adună, 
dorim a număra şi noi
Câte-s în stele şi în lună.

…Prin muşuroaie, stupi şi 
crengi

Atâtea şcoli deschide Glia, 
Că ni-i în grijă: – Oare bănci
Sunt pentru toți cei 

dintr-a-ntâia?

Anume pentru 
două nume

– mămică dragă,-ți mulțumesc
Că-anume tu eşti mama mea!
Că mi-ai dat inima să cresc!

– Tăticule, îți mulțumesc 
Că eşti mereu tăticul meu –
Prin ochii tăi lumea privesc.

– mămică dulce, mulțumesc
Că anume tu, mămica mea,
mi-ai dat o limbă – s-o vorbesc.

– Părinții noştri, pe-amândoi
Vă mulțumim că-anume voi
mereu, mereu sunteți cu noi.

Lupul şi 
capcana

Trăia un lup de soi,
dar foarte cumsecade – 
mânca în loc de oi
legume şi prăsade.

În loc de blană sură
Purta maiou vărgat
Şi-o floricică-n gură
de cimbru miresmat. 

Avea cultură, dragă, 
lupta şi pentru pace:
Voia să nu se facă
din blana lui cojoace.

dar lupului cuminte-i
Ieşi capcana-n cale
Şi-i scoase tocmai dintele
dispus la vegetale…

Septembrie
S-a ofilit şi frunza şi pasărea pe ram…
Vor zăbovi un pic la pietrele răscrucii?
Ce stranie-ntrebare, de parcă mai speram
Septembrie afară să-nmugurească nucii.

Sunt neclintite datini  aceste căutări
de stoluri răşchirate spre
calde Australii, 
Când încă năboieşte verdeața peste zări, 
dar alta i-i cadența în fibre vegetale.

Aceste mâini vopsite în cafeniu de nuc, 
Aceste coşuri pline de aur şi pământ, 
Septembrie se cheamă şi-n urma lor aduc
Atâta toamnă-n codri şi-atâta codru-n vânt.

desen de felicia SOROCEAN, elevă la l.T. „Ştefan 
cel mare şi Sfânt”, or.  Grigoriopol

Toamna a intrat 
în poamă

Uite-n struguri, uite, mamă!
Toamna a intrat în poamă!
– Sub cojiță strecurată 
Îndulceşte via toată: 
dulce-i dealul-moşnegelul, 
barba lui şi degețelul
Ce arată ori o nucă,
Ori cocoarele pe ducă…
– Uite şi-n prăsada-pară
brumărelul se strecoară!
Tremură pe câmp leguma
Să n-o bată vântul, bruma.
fulguşori încep să cearnă…
A intrat pământu-n iarnă…
Numai frunza s-a lăsat
Vânturată peste sat….
dar mai tremură şi-acum…
– de ce tremură şi-acum?

Rândunelele
Trei pe sârmă, 
Trei pe tei, 
Stau pe bârnă
Încă trei. 

Până-n seară
dacă plouă
Câte zboară?
Toate…   

desen de Andreea fIlIPPOVA, elevă la l.T. „Ştefan cel mare 
şi Sfânt”, or.  Grigoriopol

Copiii 
Scumpiei

Scumpii sunt copiii
din satul Scumpia, 
Scumpii sunt şi nucii, 
Scumpii sunt şi macii
Şi râul ce duce  
lumina în pace.
Scumpia 
mă-mbie
Cu deal şi câmpie, 
Păzită de templu şi-albină,
Aici eu mă simt că-s regină.
Scumpia, 
Scumpă şi mie, 
Să-mi dea şi o mie,
Că nu-mi schimb eu satul, 
Nicicând nu-mi schimb satul –
Aici eu îmi sunt împăratul.
Câmpie scumpie –
Aceasta mi-i împărăția. 

Poveţe pentru fiu
(fragment)

Cel cu carte are parte
de lumină şi de minte, 
Pune preț până la moarte
Pe idei, nu pe veşminte.
Că de cine nu învață
Toate relele se-agață, 
doar prostia din născare 
leac nu are.
fătul meu, pe astă lume
Semeni vânt – culegi furtună,
din nimică – 
Scoți nimic.

Însă – 
Nu disprețui scrierea mică, 
Un foc mic
Şi un dar mic. 
Când nu legi de viitor
zilele trecute, 
Vei apune trecător
Printre cele neştiute.
Ți-aminteşti? din fapta bună
Veacul țării se adună – 
Vorba este din bătrâni
Țara-i miezul unei pâini.

Tineri prin strâmtori
Pânzele întinse, 
Vele zbuciumate, 
Vai de paradisul
Țărilor bogate.
Numai de la gândul 
Ruperii de țară
Sărăceşte vântul
lanuri de secară. 
Numai de la chipul
Ei apropiat

Sarea şi nisipul 
Starea şi-au uitat.  
Cineva-şi petrece
Soclul la strâmtoare, 
Cineva-şi întrece
Propria onoare. 
Pânzele întinse, 
mână, căpitane!
Că ne-ajung din urmă
Pirații noştri – anii… 

Pastel
din codru pleacă frunza verde, 
din cuiburi mamele cu pui.
În urmă-s jocuri şi concerte, 
Iar de poveşti nici urmă nu-i. 
doar pe sub arbori se strecoară,
În blana-i roasă de regret,

Ecoul zilelor de vară
Apuse-n lacul violet.
Aceasta-i tot. Nimic n-aduce 
lumina dulce înapoi.
Tabloul scos să se usuce
Picură zdrențe, stoarce ploi.

Tărăboiul
Are tata doi copii
Numai buni de ghiduşii.
Cât ai zice hop! şi gata!
Îți răstoarnă casa toată.
mai găseşte-acum hârtia,
Tocul, geanta, pălăria, 
Ochelarii şi ciupicii,
Şi andrelele bunicii.
Eu le spun: – Numai la noi
Toată vremea-i tărăboi. 
Ori vă potoliți puțin, 
Ori mai treceți la vecini. 

Ce-a cântat 
cocoşul

– Cucurigu! Cucurigu!!!
Iată-i toamnă! Vine frigul!
de nu-mi dai cojocul, nene, 
Am să umblu-mflat în pene!
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Cântărețul  pasionat  de… pisici

IUbIREA  necondiționată 
a POEZIEI...ÎNaiNTe-MerGĂTorii (i)

Rubrică de Iurie COLESNIC

Efigii de pe Columna Noastră Sugestii  de  lectură

Interpreţi preferaţi 

The Motans îmbină mai multe stiluri, dar interpretează 
predominant stilul pop. Denumirea trupei a fost dată de 
solistul acesteia, care, de mic, adoră pisicile. Posibil că la 
nivel de subconştient el intuia că „motanii” îi vor aduce 
succesul actual şi nu a greşit. 

Printre cele mai însemnate piese ale formaţiei se numără: 
„August”, „Nota de plată”, „Versus”, „Drama Queen”, „Fri-
end Zone”, „1000RPM” şi multe altele. Cântecul „POEM” a 
adunat peste 35 de milioane de vizualizări pe YouTube şi a 
ajuns pe locul I în cadrul Summer Chart Media Forest.

Denis a fost specialist în marketing şi vânzări timp de 
doi ani, pentru ca, la un moment dat, să-şi schimbe ra-
dical cariera. „Visam pisici şi motani o dată la două zile 
sau chiar în fiecare zi, timp de şapte ani de zile. A fost un 

semn, pentru că pisicile sunt animale care fac întotdeau-
na ce vor în viaţă! Ele nu au stăpân”, spune interpretul. 
De când a început să fie ocupat exclusiv de muzică, au 
încetat şi aceste vise. Totodată, Denis a făcut faţă cu brio 
şi provocării cântăreţei române, Nicole Cherry, şi anume: 
să cânte o melodie numai cu „Miau!”.

„Senzaţia pe care mi-o dăruiesc oamenii din public este 
o combinaţie de euforie şi extaz, zice artistul. Când ai 
în faţa ta atât de multe persoane, trebuie să te deschizi 
100%. Eu cred că fanii simt asta şi vin şi ei cu sufletele 
deschise la concertele formaţiei. The Motans este o stare 
de spirit pe care o purtăm în suflet şi pe care o împărtăşim 
cu fanii noştri”. 

Renata CUPCEA

Sunt oameni care merg cu mult înaintea timpului lor, in-
tuind ce va fi, cum va fi și ce poate să se întâmple într-o 
situație sau alta. Unul dintre aceștia a poposit pe plaiuri-
le noastre și chiar s-a întâmplat așa că a rămas aici să-și 
doarmă somnul de veci. Și mai curios mi se pare faptul că o intuiție nemaipo-
menită l-a îndemnat să facă un gest pe care contemporanii noștri nu-s capabili 
să-l conștientizeze în deplina lui importanță. 

Spațiul mă ține în acest timp
Sau timpul s-a împiedicat în acest spațiu.

Victoria FONARI
Legată structuralmente de spațiile neptunice 

(gen „Ochii peștilor din ploaie”, „Titluri din co-
răbii” etc.), „scufundarea în lumină” a viersului 
fonarian aduce în adevăr cu o încercare întru a le 
„învinge (pe spațiile respective, cărora le suprapu-
ne  „spațiile ionizate”...), deși „rădăcinile noastre 
îmbrățișează pământul/ Și-l sărută în recunoștința 
timpurilor” interioare, deci a „timpurilor arhetipa-
le/ Când  pământul trăia în ape”, vorba poetei. 

CUlTURă • EdUCAţIE  ESTETICă 

S-a întâmplat așa că numele 
omului care a pus în circulația 
științifică numele „România” 
să fie legat direct de Basara-
bia. Grecul Daniil (Dimitrie) 
Philippide a tipărit în 1816, 
la Lipsca, două cărți: „Isto-
ria României” și „Geografia 
României” și asta după ce în 
perioada 1812-1816 a locuit 
la Chișinău, fiind ieromonah 
și aflându-se slujitor la Mi-
tropolia condusă de Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, despre 
care avea o părerea foarte 

bună, considerându-l un ade-
vărat gospodar. A plantat în 
curtea Mitropoliei cinci pla-
tani, copaci frumoși, aduși 
din Europa, unde a călătorit 
în mai multe rânduri: în Ita-
lia, în Franța (în 1790, la Pa-
ris), în Austria, unde la Viena, 
în 1791, editează „Geografia 
modernă”, în colaborare cu 
Costanda, și dedică cartea lui 
Grigorii Potiomkin, de care 
cei doi autori greci își legau 
speranța eliberării patriei lor. 
Acei copaci puteau fi văzuți și 
la începutul secolului al XX-
lea în curtea Mitropoliei. Do-
rul de călătorie, de impresii 

noi, de cunoștințe neașteptate 
îl ispitește mereu să fie prie-
ten cu drumul.

În 1796, îl găsim în Elveția, 
de unde trece din nou în Italia, 
ca, în 1801, să ajungă în Mol-
dova. Vara anului 1803 o pe-
trece la Târgu Ocna, după care 
pleacă în Austria, unde parti-
cipă împreună cu alți autori 
la traducerea și editarea cărții 
lui Lalande „Astronomia”. 

Deși vremurile erau tulburi, 
Rusia se războia cu Turcia și 
urma ca Principatul Moldo-

vei să piardă teritoriul dintre 
Prut și Nistru, anexat în 1812 
la imperiul țarist, Daniil Phi-
lippide e preocupat de munca 
de cercetare.

În 1810-1812, călătorește 
prin Ardeal în scopul docu-
mentării, iar în 1815 cerce-
tează malul Nistrului, fiind 
atras de orașul Cetatea-Albă.

Despre el și opera lui a scris 
pentru prima dată Constantin 
Erbiceanu în „Revista Teologi-
că” (articolul „Fragment pen-
tru istoria națională”(1886, p. 
520).

Alexandru Philippide, pro-
fesorul la universitatea din 

Iași, a tipărit, în 1893, în re-
vista „Arhiva” (Iași, p. 162-
1670) o „Notiță biografică și 
bibliografică asupra lui Dimi-
trie Philippide”, în care afir-
mă că acesta s-ar fi născut la 
1770 (cercetătorul N.Bănescu 
în studiul său „Viața și opera 
lui Daniil (Dimitrie) Philippi-
de”, susține în „Anuarul Insti-
tutului de Istorie Națională, 
București, 1924, p. 119-205, 
că s-a născut mai devreme.)

Nu este clar nici momen-
tul legat de anul decesului. 

Alexandru Philippide scrie în 
„Notiță...” că a murit în 1832, 
fiind egumen la o mănăstire 
din preajma Bălțului. Cercetă-
torul Miliraki e convins că Da-
niil Philippide moare în 1833. 
Iar fostul lui discipol Rizo 
Nerulos îi dedică cuvinte de 
mulțumire postum, la 1826. 
Deci el pe atunci nu mai era în 
viață.

Prin pana lui Daniil Philip-
pide, Basarabia a contribuit 
la înlocuirea vechii sintagme 
Țara Românească cu denumi-
rea România, care, exact peste 
50 de ani, a devenit nume de 
țară.

Deschise „durerii din fiecare 
zi” („Durere ce tună în spaţii/ 
Durere ce cheamă dorul de 
viaţă...”), poiezicerile Victoriei 
Fonari din volumul „Atingeri de 
aripi” (2018) sunt nu numai ele-
gii, dar şi un imn naturii, vieţii, 
frumosului. Poeta este şi o vi-
sătoare şi o luptătoare cu „în-
tunericul”, cu „eul în formatul 
întunericului”, convinsă că „ne 
putem desena aripi”, deşi „nu ne 
vedem spatele”. „Fuga în căuta-
rea armoniei” de aceea este una 
de acasă, dictată de inspiraţie şi 
de elanul momentului.

Poeta ştie prea bine că „Viul e 
pentru admiraţie”, de aceea nu 
agreează „dezumanizarea” şi 
„frica”, ea crede în „puterea”de 
a „creşte”, „de a învinge”, care 
realmente sunt „Puterea de a 
fi OM”. Libertatea interioară a 
autoarei este una „stăpânită”, 
dar care jinduieşte „conotaţii 
primordiale”.

Pentru sosia meditativ-lirică 
„Timpul se opreşte-n poezie”, 
adică „găseşte forţă să reînvie” 
interiormente prin asociaţie 
şi disociaţie („Pentru a asculta 
credinţa/ Zbor în iubire”). Dia-
logal-monologală, poiezicerea 
auctorială a „Atingerilor de aripi” 
ţine în mare de tălmăcirea tro-
pică a inefabilului (oricare ar fi 
spaţiile de manifestare a aces-
tuia...): „Aşa este copilăria – o 
tăcere vorbită -/ Un miracol ui-
tat, dar în care se apropie/ cerul 
şi soarele, / Se pot întâlni toate 
anotimpurile,/ Binele nu se pune 
la îndoială,/ Adevărul nu e re-
lativ”. Impresionant sunt con-
turate şi alte teme-motive ale 
trăirii de sine dinspre „tăcere” 
(„Tăcerea ne ascultă,/ Iar noi nu 
auzim ascultarea ei./ Tăcerea nu 
e surdă/ Noi suntem surzi/ Şi nu 
mai auzim tăcerea/ Tăcerea nu 
e oarbă/ Noi suntem orbi/ Şi nu 
o mai vedem/ Tăcerea e drumul 
luminii spre noi/ Şi de la noi”), 
dinspre „Toacă şi orgă”, dinspre 
„Esenţe cu marja de eroare”. În 
toate „dincolo de cuvânt/ e labi-

rintul înţelesului/ zidit cu esenţe 
suprapuse/ trasate pe linia tim-
pului/ în eu...”.  Voluptatea „Atin-
gerilor de aripi” este o revoltă 
tăcut-pictată, în parte niponiza-
tă prin extensiune, dacă nu un 
„strigăt” împotriva „nimicului” 
care „nu există” („şi noi nu mai 
suntem creaţi din cifre/ Suntem 
doar aripi/ Şi planăm/ De tot  ce 
ne-nconjoară/ ne desprindem”). 
Finalmente, sosia meditativ-li-
rică a Victoriei  Fonari pătrunde 
netăcerea tăcerii, adică rostul 
„schimbului” („Neglijent pe sea-
ma noastră/ Timpul se distrea-
ză”) şi al „visului” („Plânge clipa/ 
Răsare soarele/ Visul ne scrie/ 
Şi noi ne îmbrăţişăm/ Aureolaţi 
în Areopagul Iubirii”).  Instan-
taneic, poeta vede mai mult in-
tuitiv că „Sufletul în labirintul 
cotidian plânge/ Şi trăieşte prin 
zădărnicie”. De aceea şi declară 
continuamente:„Vreau să vor-
besc sensuri,/ Să nu profanăm 
viaţa!/ Nu e greu să fim./ Esenţial 
e să ne auzim!”. Or, Iubirea Poeziei 
e una inspirată şi necondiţionată 
în „corespondenţa geometrie-
poezie”  de trăire a clipei hă-
răzite dincolo de orice decor 
multicolor-incolor din împărăţia 
Dorului de rescriere a artei poe-
tice în tăcerea cronotopică-tropi-
că foşnind în „clepsidra timpului 
întors”. 

Tudor PAllAdI

Una din cele mai îndrăgite trupe în țara noastră, The Motans, a fost lansată în anul 
2015. Solistul este compozitorul și textierul Denis Roabeș.
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Am fost lăsați pe lume ca să iubim frumosul. Dumnezeu ne-a înzestrat cu 
un suflet mare, păstrător de obiceiuri și tradiții populare deosebite. Cea mai 
mare bogăție care ni s-a dat drept moştenire e pământul roditor și darnic, dar 
şi fermecătoarea natură ce ne mângâie privirile cu paleta sa de culori – sursă 
de inspirație pentru tânăra generaţie.

Cred că fiece om e artist în suflet, cu atăt mai mult copiii, aceşti mici visători, 
care, de cum încep a merge, cântă şi recită încercând, naivi cum sunt, să redea 
frumuseţea lumii ce le iese în cale. Primii lor dascăli sunt părinții. De aceea, 
pentru a nu le stinge flacăra dragostei de a crea, ei trebuie îndrumaţi mai întâi 
anume de aceştia, după care urmează străduinţa de ani şi ani a pedagogilor.

 
 

 

 

 
 

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

Pagina www.floriledalbe.md este 
în proces de dezvoltare cu sprijinul 
Sgg-Departamentul pentru Relația 
cu Republica Moldova. 

Sunt profesoară de educație 
plastică. Printre elevii mei 
harnici și ingenioși este și Ga-
briela Mahu, originară din 
satul Buțeni, o adolescentă 
modestă și sârguincioasă, în-
zestrată cu o aleasă vocație 
pentru artele vizuale. Ea pari-
cipă sistematic la concursuri 
școlare, raionale, dar și la cele 
republican, prezentând lu-
crări plastice inedite, executa-
te în tehnici variate (pictural 
sau decorativ) și cu diverse 
materiale de atelier. 

De obicei, Gabriela preferă 
natura statică și portretele, 
creând cu multă îndemânare 
și unele compoziții temati-
ce. Fiind, însă, o admiratoa-
re fidelă a naturii, în cele din 

urmă, tânăra pictoriță rămâne  
fascinată mai mult de peisaj. 

Între timp, a și realizat o se-
rie de mostre inedite ca mod 
de interpretare, abordând te-
mele: rustică, marină, foresti-
eră etc. Pânzele elevei noastre 
te cuceresc și te fascinează 
grație unui  limbaj plastic con-
vingător, ce denotă curaj și, 
totodată, blândețe coloristi-
că. Străduința elevei noastre 
i-a adus de curând succesul 
râvnit, ea învrednicindu-se de 
locul întâi la olimpiada scola-
ră raională. Știm, însă, că sunt 
abia primii pași ai tinerei ar-
tiste pe drumul deloc simplu 
al creației. 

Sper că Gabriela, mai cres-
când și acumulând experiența 

de viață necesară,  poate nu 
va fi nevoită să plece în altă 
țară pentru a-și croi o carie-
ră pe potriva dorințelor, ci va 
face tot posibilul de a-și vedea 
împlinite proiectele acasă. Se 
știe că, oriunde s-ar afla, dacă 
depune efort și suflet înmul-
țindu-și harul lăsat de la Dom-
nul, omul de artă reușește 
să-și atingă visul nutrit în 
copilărie. Îi urăm mult succes 
Gabrielei, căci are ce spune în 
pictura de viitor!

Vera TCACI, profesoară 
de Educaţie plastică 

și Educaţie tehnologică
 la Liceul Teoretic

„Mihail Sadoveanu”
 mun. Hâncești

CORAlI


