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Ca să-l înveți pe altul, e nevoie de mai multă minte decât să înveți singur.

MONTAIGNE (1533-1592), scriitor renascentist francez

E

Acord liric
Vasile ROMANCIUC

ÎNVĂţĂTORII

Colaj: C. COVRIG

xact acum trei zile, pe 5 octombrie,
am marcat sărbătorea profesională
a Măriei Sale Pedagogul. Și absolut nimeni nu a pus la îndoială faptul că
el, învățătorul, semănătorul de Lumină,
cultivatorul de Viitor, are dreptul moral
și cetățenesc la o sărbătoare a sa. Dimpotrivă, toți ne-am amintit că am avut și
noi cândva profesori. Că, datorită acelor
simpli învățători care ne-au călăuzit sufletele și cugetele, ne-au învățat cu migală
să rotunjim primele litere, să scădem, să
adunăm, să împărțim și să înmulțim cifrele, am răzbătut și noi în lumea cărturarilor.
Și conducerea țării și-a amintit de
învățători în această emoționantă zi. A fost
apreciat rolul nobil al învățătorilor ca semănători de lumină și cultivatori de viitor. Căci
anume generația pe care școala o educă azi
va prelua pe umeri, mâine, destinul țării. Dar,
în pofida muncii asidue și de mare răspundere, s-a constatat, cu regret (pentru a câta
oară?), că pedagogii noștri sunt remunerați
cu salarii încă destul de modeste, dar care,
totuși, ca să fim obiectivi, au fost majorate,
în ultimul timp, de către guvernare. Analizând situația din școlile sătești, conducerea
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
a ajuns, evident, la concluzia că o parte din
profesori au părăsit domeniul educației și
au pornit pe drumurile pribegiei prin Europa, în căutarea unor câștiguri decente, iar
tinerii specialiști nu se prea grăbesc să le

ORIZONT COGNITIV: DE CE? DE CÂND? DE UNDE?

DE CÂND

Ziua Pedagogului este
sărbătorită pe 5 octombrie

Buna ziua,dragă ORIZONT COGNITIV!
În prima săptămână a lunii octombrie marcăm o emoționantă sărbătoare, consacrată învățătorilor. Părinții noștri afirmă că, pe timpuri această zi
cădea în prima duminică a lunii octombrie. Eu vreau o mică clarificare și-ți
adresez întrebarea: DE CÂND Ziua Pedagogului este sărbătorită pe 5 octombrie? Există asemenea sărbători și în alte țări?
Sofia IANCIURSKAIA, elevă în clasa a IX-a
mun.Chişinău, Liceu Teoretic „Ginta Latină”

ocupe locul, mai ales în localitățile rurale,
chiar dacă guvernul le oferă o indemnizație
în mărime de ….. o sută douăzeci mii de lei!
Oricum, bunii și mărinimoșii noștri pedagogi, cei care au mai rămas pe la școlile
lor, mulți dintre ei- pensionari, și acei tineri
care au curajul să vină în clase, în pofida
tuturor obstacolelor, la care s-a mai adăugat și nesuferita pandemie, își fac cinstit
datoria, producând pentru societate cel
mai prețios material - materialul uman. Ei,
cu masca antivirus pe față, ore în șir, apar
zilnic în fața voastră, a elevilor, gata să vă
transmită cunoștințe noi și prețioase. Iar
voi, mă rog, ca toți elevii din toate timpurile: unii mai ascultători și mai sârguincioși,
alții mai obrăznicuți și nițel leneși. Unii
mulțumiți și recunoscători profesorilor,
alții un pic revoltați și cu o oarecare pică
pe ei: de, nu există pădure fără uscături!...
- V-ați cam abătut de la întrebarea clară
și destul de concretă! intervine un elev,
probabil, dintre acei cu musca pe căciulă.

Domnule învăţător,
Doamnă-nvăţătoare,
Eu încă sunt mic-micşor,
Firav ca o floare...
Cum rostiţi orice cuvânt,
Simplu, părinteşte,
Simt că şcoala-i locul sfânt
Unde-nveţi a creşte.
Simt: cum intră lin o stea,
Tainic, prin fereastră,
Aşa intră-n viaţa mea
Viaţa dumneavoastră.
Peste ani, ce mult aş vrea,
Dragi părinţi de carte,
Să vă-napoiez din ea
Cel puţin o parte...
Vă voi fi mereu dator
C-o iubire mare,
Domnule învăţător,
Doamnă-nvăţătoare!

Fiți pe pace! Vă răspund imediat. Sărbătorile profesionale, cum ar fi Ziua
Lucrătorului Medical, Ziua Presei, Ziua
Feroviarului, Ziua Agricultorului, Ziua
Silvicultorului etc., etc., sunt marcate în
Moldova de zeci de ani, adică au devenit
deja tradiționale. Multe dintre aceste sărbători au fost preluate dintr-un calendar
mai vechi și confirmate, cu unele modificări, de Parlamentul Republicii Moldova.
De obicei, pentru fiecare sărbătoare profesională a fost stabilită o anumită duminică dintr-o lună a anului. Astfel, pentru
Ziua Pedagogului a fost stabilită inițial
prima duminică din luna octombrie. Anume în acest mod sărbătoarea a fost marcată timp de mai multe decenii în șir, fiind
considerată o zi profesională națională.
Dar și pedagogii din toate țările lumii au
o sărbătoare a lor. În scopul de a sublinia
importanța socială a muncii pedagogilor,
dar și a altor specialiști antrenați în domeniul educației, și de a omagia public meri-

tele lor, cu mai mulți ani în urmă, UNESCO
a instituit Ziua Mondială a Educației, care
se sărbătorește în lumea întreagă pe 5
octombrie. Firește, această zi este consacrată tuturor cadrelor didactice: și educatoarelor de la grădiniță, și învățătoarelor
din clasele primare, și profesorilor de la
gimnazii și licee, dar și celor de la colegii
și universități. Începând cu anul 2001, la
propunerea Sindicatului Lucrătorilor din
Învățământ, Guvernul R. Moldova a aprobat sărbătorirea Zilei Pedagogului pe 5 octombrie. Adică, deja de douăzeci de ani,
îi venerăm pe bunii noștri profesori odată
cu întreaga lume! Anume așa este logic și
corect. Cu atât mai mult cu cât în această zi de lucru,urmând exemplul altor țări,
în multe școli și licee este organizată Ziua
Dublorului, când cei mai buni elevi din clasele liceale susțin lecții în locul profesorilor. Astfel elevii trec printr-o bună inițiere
în orientarea profesională și se pătrund de
respect deosebit pentru profesori și munca lor nobilă. Dar ar trebui să dați dovadă
de stima voastră sinceră nu doar într-o
singură zi a lunii octombrie, ci în fiecare
zi a anului de învățământ, arătându-vă interesul față de obiectul predat de fiecare
profesor și străduința de a însuși temele
cât mai bine. Doar învățătorii voștri merită din plin acest gest de recunoștință și
politețe care, vorba lui Cervantes, vă costă
puțin, dar valorează mult.
Ion ANTON

Numerele 31-32 vor apărea pe 22 octombrie a.c. în ediție cu volum dublu (16 pagini)
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poartă noroc.
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Continuă întâlnirile online în cadrul Campaniei
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cititorii noștri au împletit un
frumos buchet din cele mai
luminoase și sincere sentimente.

pag. 14
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Pictura naivă stradală:
antologia și simfonia asfaltului în viziunea scriitorului
Leo BUTNARU.
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Regulamentul Concursului de pledoarii
„Și tu ai dreptul...”

În ajunul Zilei Profesorului, o sărbătoare frumoasă
a oamenilor care apropie visurile copiilor de realitate, micii artiști de la Liceul „Da Vinci” din capitală
au creat minunate compoziții plastice cu genericul
„O glastră cu flori pentru profesori”. În cadrul
lecțiilor de educație plastică, elevii din clasa a III-a
au învățat să reprezinte natura statică (obiecte inanimate naturale) în gen pictural. Lucrările create au
adus multă satisfacție și împlinire atât copiilor, cât
şi profesorilor, cărora le-au fost dedicate.

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău,
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”,
Săptămânalul „Florile Dalbe”, Secția Națională IBBY
organizează, în colaborare, Concursul de pledoarii „Și tu ai dreptul...”, care are ca
scop educarea spiritului civic, încurajarea libertății de expresie și stimularea gândirii critice
la tinerele generații.
Concursul este dedicat aniversării a 25-a de când Republica Moldova este membru al Consiliului Europei, principala organizație care promovează și apără drepturile omului în Europa.
Pledoaria este un discurs prin care vorbitorul susține, apără o cauză sau o idee.
Desfășurarea concursului
1. Concursul se va desfășura în perioada 8 octombrie – 4 decembrie 2020 (termenul de expediere a lucrărilor 8 octombrie - 8 noiembrie).
2. La concurs vor participa elevi din clasele a V-a – a XII-a din localitățile Republicii Moldova.
3. Participanții vor prezenta la concurs o înregistrare video, în care ei rostesc o pledoarie
personală în susținerea unuia dintre drepturile sociale promovate de Consiliul Europei:
- dreptul la educație;
- dreptul la sănătate;
- dreptul la locuință;
- dreptul la un loc de muncă;
- dreptul la protecția juridică;
- dreptul la protecția socială;
- dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluderii sociale;
- dreptul la circulația persoanelor.
4. Fiecare participant prezintă la concurs o singură pledoarie prin înregistrarea video care
nu va depăși durata de 3 minute. De asemenea, participantul va pregăti și versiunea în format
word (textul scris) a pledoariei.
5. Participanții vor încărca fișierul video pe Google Drive și vor expedia link-ul la adresa de
email: info@bncreanga.md până la 8 noiembrie 2020.
6. În mesajul expediat prin email, pe lângă link-ul la video respectiv, se va expedia și textul
scris al pledoariei, cât și următoarele informații despre participant(ă): numele și prenumele;
clasa și școala/liceul; localitatea; nr. de telefon; adresa de email a părinților sau a participantului/
participantei.
7. Pledoariile înregistrate video vor fi grupate și evaluate de către juriu după trei categorii
de vârstă:
1) clasele a V-a – a VII-a;
2) clasele a VIII-a – a IX-a;
3) clasele a X-a – a XII-a.
8. Juriul va evalua pledoariile înregistrate video și va desemna, pentru fiecare categorie
de vârstă, laureații premiilor I, II și III, precum și deținătorii mențiunilor. Premiul I va fi în
valoare de 1000 de lei, premiul II – 700 de lei și premiul III în sumă de 500 de lei.
9. Criteriile de evaluare a pledoariilor vor fi următoarele:
- conținutul relevant subiectului ales pentru pledoarie;
- expunerea coerentă și convingătoare a gândurilor, ideilor, opiniilor;
- originalitatea argumentelor invocate;
- corectitudinea și expresivitatea exprimării verbale, bogăția vocabularului.
10. Premianții vor fi invitați să participe la evenimentul final al concursului, care va avea loc
online, pe platforma Zoom și va fi transmis live pe Facebook, în data de 4 decembrie.
11. Lucrările câștigătorilor la concurs vor fi publicate în revista săptămânală pentru copii
și adolescenți ”Florile Dalbe”.
12. Important! Dacă ai o idee grozavă și vrei să participi la concurs, dar nu dispui de echipamentul necesar, adresează-te la bibliotecă, unde vei fi susținut în realizarea și expedierea
pledoariei tale (acces la informații și tehnologii, instruire în utilizarea programelor de editare
video/audio ș.a., după caz).
13. Pentru informații suplimentare despre concurs ne puteți contacta prin email la adresa
info@bncreanga.md sau la telefonul 022 229556.

Ai dori să iei exemplu de la
aceşti copii și să creezi o astfel
de compoziție picturală în mod
individual? Urmează, deci, etapele de mai jos.
La prima etapă, pentru a realiza schița, vei avea nevoie de
un creion simplu și hârtie.

Alege formatul orizontal/
vertical. Fixează locul glastrei
și compune buchetul de flori:
florile și frunzele mai mari - în
apropiere, cele mai mici - în depărtare. Alege o formă simplă
pentru flori, de exemplu, cercul.

Eveniment cultural

Scriitorul Ion Anton a fost distins
cu Diploma de Onoare
a Consiliului Internațional
al Cărții pentru Copii și Tineret
Chişinău, 18 sep. /MOLDPRES/.
Consiliul Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) i-a decernat zilele acestea poetului, prozatorului și publicistului Ion Aton Diploma de Onoare
a Consiliului pentru cartea de poezie „Vesel îndrumar
pentru vestiar”, destinată preșcolarilor și elevilor din
ciclul primar, informează MOLDPRES.
Solicitat de agenție, Ion Anton
a menționat că pentru el este o
mare onoare această distincție.
Totodată, cu Diploma de Onoare a IBBY a fost distins artistul
plastic Lică Sainciuc pentru grafică și scriitorul Ivan Pilchin –
pentru traducere. Distincțiile le
vor fi înmânate celor trei autori
la Congresul IBBY, care va avea
loc anul viitor la Moscova.
Ion Anton s-a născut la 3 decembrie 1950, în satul Ghelăuza, raionul Străşeni. În 1977, a
absolvit cu mențiune secţia de
jurnalistică a Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din
Moldova. În 1977-1987 a fost
secretar general de redacţie la
săptămânalul „Literatura şi Arta”. Începând cu 1987 și până în
1994 este secretar general de redacție și redactor-șef adjunct
la revista săptămânală pentru copii și adolescenți „Florile Dalbe”. În 1994 este numit redactor-șef al aceleiași reviste.
Debutează editorial cu volumul de versuri „Vamă pentru
speranță” în 1983, urmat de „Viitorul ca moștenire”, apărut
în 1992. A mai editat cărțile „Dincolo de formule”, „Garderoba veselă”, „Rondelurile călătorului”, „Alfabetul pe portativ” şi
altele. În calitate de ziarist, Ion Anton promovează instruirea
filozofică a copiilor și adolescenților în pagina tematică lunară
„Căderea pe gânduri” din „Florile Dalbe” și colorează „petele
albe” din istoria românilor în pagina lunară „Patrimoniu”.
În 2000, Ion Anton a fost distins cu medalia „Meritul civic”,
iar în 2010 cu „Ordinul de Onoare” şi cu Diploma de Onoare a
Guvernului Republicii Moldova. Este laureat al mai multor premii literare din R. Moldova şi România.
Nicolae Roibu, MOLDPRES
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Lumina spiritului

Educaţie Plastică

PENTRU PROFESORI
La a doua etapă, vei avea nevoie de guașă, pensulă (îți sugerez să alegi o pensulă lată și
aspră de mărime medie) și un
pahar cu apă. Începe cu fundalul. Colorează-l monocromatic
(o singură culoare cu tonuri deschise și închise). Tonurile le poți
obține prin amestecul culorii
dorite cu culoarea albă. Guașa
o aplici vertical, de sus în jos,
alternând între nuanțe deschise și închise. Colorează glastra,
identificând lumina (tonuri deschise) și umbra (tonuri închise).
Selectează culoarea pentru
flori care trebuie să contrasteze cu fundalului (fundal – culori

Maxime şi aforisme
de Lucian BLAGA

reci/flori – culori calde). Cu vârful pensulei trasează linii întrerupte într-o spirală, mișcândule din centrul florii (cercului)
spre margine. Combină culori
similare (stau una lângă alta în
cercul cromatic, ex. mov, roșu,
portocaliu) plus alb.
În etapa finală vom picta
frunzele. Identifică lumina cu
culoarea galbenă, verde deschis și umbra cu verde închis.
Bravo! Ți-a reușit!
Nadejda MELNIC, profesoară
de educaţie plastică
la Liceul „Da Vinci”
mun. Chişinău

• De la viaţă să nu aştepţi nimic, dimpotrivă, tu
trebuie să-i dai totul. Numai aşa vei fi scutit de
deziluzii şi te poţi bucura de tine, de lupta, de
independenţa şi de puterea ta creatoare.
• Filozofia iederei: numai târându-te, te poți
înălța.
• Oamenii trebuiesc încă sistematic educaţi să
trăiască în “problematic”. Ei trăiesc prea insistent în iluzia “soluţiilor”.
• Poetul. Un donator de sânge la spitalul cuvintelor.
• Îți mai aduci aminte ziua când ai luat soarele
și mi l-ai pus în suflet?
• Sunt oameni care fierb – fără de-a avea în
acelaşi timp şi căldură; ca apa sub presiune atmosferică redusă…

Din arhiva redacţiei

VIVAT, CRESCAT,
FLOREAT
„FLORILE DALBE”!
Admir
talentul
și
chibzuința,
perseverența și tenacitatea cu care „Florile Dalbe” lucrează la făurirea noilor
generații de tineri intelectuali. Deși această publicație nu-și dă ifose de revistă elitară, ci cu părintească grijă se străduiește
să fie deopotrivă interesantă și accesibilă
pentru toți copiii, nu doar pentru cei ieșiți
din comun prin talentul lor, adică „cu
stea în frunte”, afirm cu toată certitudinea mea de octogenar, că oricine dintre
copiii-cititori, odată gustând din mireasma „Florilor Dalbe”, urcă neapărat cu o
treaptă mai sus pe scara intelectului lor,
dar implicit și pe scara spiritualității. Pe
ultima, poate, în primul rând. Pentru că
anume factorul spiritual (poezia, proza,
desenul, cântecul, jocul de perspicacitate…) a fost și rămâne mereu declanșatorul
evoluției intelectuale a copilului.
Revista basarabeană „Florile Dalbe” a
găzduit, în câteva rânduri, și unele plăsmuiri literare de-ale mele. M-a surprins
curajul și priceperea cu care au fost selectate fragmentele, dar, mai ales, mesajul pe care acele frânturi din întreg îl
transmiteau, intact,
tinerilor cititori.
De fiecare dată, redacția a manifestat
bunăvoința de a-mi expedia, în format
electronic, edițiile cu lucrările mele publicate. Apoi am descoperit adresa web
a acestei reviste săptămânale, pe care o
„răsfoiesc” uneori cu… mausul. Îi invidi-

ez pe copiii și adolescenții acestor timpuri,
pentru că, bunăoară, aflându-se la Mana,
vatra copilăriei mele de prin preajma Orheiului, sau la Paris, metropola unde eu
locuiesc în prezent, sau la Londra, Atena,
Roma, Madrid, Berlin, Lisabona, Tokio,
Washington, Moscova, Ankara, Ierusalim, etc., ei pot lesne citi, în versiune
electronică, o revistă care îți ridică, săptămânal, tonusul intelectual și cel spiritual. Și, bănuiesc, mulți copii basarabeni,
aflați în pribegie cu părinții lor emigrați
la munci în lumea mare, amară și neagră,
își îndulcesc și albesc existența cu „Florile
Dalbe”, care le oferă posibilitatea nu doar
să-și potolească dorul de baștină, ci să-și
clătească gândirea și simțirea în licoarea
tămăduitoare a limbii, istoriei, culturii și
tradițiilor milenare românești.
În aceste zile de matură și, concomitent,
tinerească aniversare, vin cu cea mai la
locul ei urare latină: VIVAT, CRESCAT,
FLOREAT „FLORILE DALBE”!

Paul GOMA (Paris)

11 martie 2016

In memmoriam Paul Goma citiți în pag 15

Laudă profesorilor

Profesorul ne acordă un sprijin real, părintesc. El ne încurajează să facem faţă provocărilor şi să mergem cât mai departe
în căutările noastre adolescentine. Poveţele profesorului ne
sunt abecedar pentru începerea vieţii mature, dar le găsim de
mare folos şi în clipele fericite, şi în cele grele, pe care le avem şi
noi, copiii. Dascălul de vocaţie este un model de viaţă pentru
fiecare dintre noi, dar nu sunt sigură că aş putea să fiu ca el,
atât de dificilă îi este sarcina. Fiece profesor îşi dă o parte din
propriul suflet elevilor săi. Se poate întâmpla ca o mică frază
spusă de el la timp să-l influenţeze mult pe elev. E lucru ştiut
că învăţătorul şi elevul au ceva să-şi ofere reciproc. În această
comunicare, observ cum scumpii noştri îndrumători ne formează personalitatea cu multă grijă şi afecţiune. Din toată inima
şi cu toată sinceritatea, în numele tuturor colegilor mei de liceu
le zic: laudă profesorilor noştri de acum şi dintotdeauna!
Alexandra TONU, elevă în clasa a VIII-a „A”
la Liceul Teoretic „Aurel David”
s. Bardar, r-nul Ialoveni

Trimisul Cerului pe pământ

Cred că fiece profesor este asemeni unui pomicultor care îngrijeşte de o livadă tânără. El ne îndeamnă să gustăm din fructele învăţăturilor eterne ce vor fi mereu actuale. Altfel spus,
acestea-s merele cunoaşterii, perele logicii, strugurii prieteniei
şi nucile omeniei. Profesorul e trimisul Cerului pe pământ, care
ne învaţă cum să deosebim binele de rău, adevărul de minciună
şi să vedem ce frumoase pot fi rezultatele muncii împlinite cu
cinste. La şcoală avem neuitate clipe de inspiraţie în care sorbim cu nesaţ vorbele-i înţelepte, iar timpul petrecut alături de
Domnia Sa e o dulce delectare pentru suflet.
Dragi profesori! Vă felicităm cu ocazia zilei dumneavoastră
profesionale! Vă mulţumim, pentru că ne faceţi copilăria mai
frumoasă.
Elena GRIGORIŢĂ, elevă în clasa a VI-a „A”
la Liceul Teoretic „Olimp”
s. Costeşti, r-nul Ialoveni
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Viorica COVALSCHI

TOAMNA CU PISTRUI

Nr. 18 (2110)

POVESTIRI DE SEAMA VOASTRĂ
Aurel SCOBIOALĂ

SEAMĂNĂ TOAMNA MĂLAI
După ce au secerat păpuşoii
şi i-au desfăşat, au clădit strujenii în glugi şi au pus ştiuleţii în
sâsâiac, bunelul s-a înţeles cu
un căruţaş din mahala să-i are
cu caii pământul.
Stănică şi Dănuţ s-au aflat şi
aici în treabă – au dus caii de
căpăstru, au ţinut plugul de
coarne.
– Ei, gata, zice Stănică, răsuflând uşurat când a văzut-o şi
pe asta isprăvită, până la primăvară nu mai avem ce face pe
postata noastră.
– Voi poate n-aveţi ce face,
da' eu am să pun nişte usturoi,
am să semăn pe la margine nişte mătură…
Nepoţii au rămas cu gurile
căscate: multe au semănat ei
astă-primăvară, dar că se seamănă şi mătura, încă n-au auzit.
– Iar ne încearcă bunelul de
minte, zice Stănică.
– Ba nu, o întoarce bunelul.
Mătură se cheamă mălaiul, fiindcă din el se fac mături. Iar
din mălaiul mărunt se face făină. Da' eu am să semăn şi de
unul şi de altul.
Băieţii, însă, habar n-aveau
nici ce-i unul, nici ce-i altul.
Bunelul scoase oleacă de sămânţă dintr-un săculeţ.
– Cândva, demult, le spune
el, mălaiul mărunt, adică meiul
sau păsatul, – ziceţi-i cum vreţi,
că n-o să greşiţi, – era prima
plantă pe care o cultivau străbunii noştri.

Toamna asta-i cu pistrui
Și cu mult cules pe-afară.
Are dinți și trenci gălbui
Soarele ieșit din vară.
Stropi de ploaie cad pe drum,
Printre frunze zgribulite,
În ogrăzile cu fum
Merele par zugrăvite.
Toamna asta-i cu pistrui,
Cu păduri de acuarelă.
Are gustul amărui
Și miros de crizantemă.

Desen: Cristina COVRIG

Fă-o cu mâna ta!

Baghetă pentru
BALOANE DE SĂPUN

Probabil, ai văzut în parc sau pe stradă clovni care fac baloane de săpun cu ajutorul unei baghete. Părinții sau frații mai
mari ar putea să te ajute la confecționarea propriei baghete.
Pentru aceasta ai nevoie de un umeraș metalic, detergent
lichid de vase, glicerină, apă, un vas mare, o folie de plastic, o
tavă.
1. Dă umerașului formă de cerc. Amestecă în vas două părți de
glicerină la 15 părți de detergent lichid. Adaugă încet 15 părți
de apă.
2. Acoperă vasul cu folia și lasă-l așa 2/3 zile. Toarnă amestecul într-o tavă de plastic.
3. Acum înmoaie bagheta în amestec și vântur-o încet, cu grijă,
prin aer. Dacă vrei, fă mai multe baghete, ca să poți crea baloane de diferite dimensiuni.
INELUȘ

Pictor Isaie CÂRMU
Băieţii tot încercau în dinţi
boabele de mei, să vadă ce are
el aşa de bun într-însul.
– Dar de ce să-l semeni acum,
lasă-l pe la primăvară, când s-a
încălzi, propune Stănică.
– He-he, primăvara, când s-a
încălzi, mălaiul meu o să fie de
acum mare, zice bunelul. Că
dintre toate culturile el se coace în primul rând. Anume mălaiul era singura scăpare a celor

săraci, care ieşeau din iarnă cu
tăbultocii întorşi pe dos. Nu degeaba spune un proverb vechi:
SEAMĂNĂ TOAMNA MĂLAI
ŞI AI MĂMĂLIGĂ-N MAI
Ce culturi se mai seamănă
toamna? Aflaţi de la părinţii şi
bunicii voştri. Scrieţi-mi dacă
participaţi şi voi la muncile
câmpului.
INELUŞ

Vraja jucăriilor

LEONA, prietena mea necuvântătoare

Debut la „I.-Î.”
Anotimpul preferat
Ascultaţi ce vă spun eu:
Toamna-i anotimpul meu.
Anotimp frumos, bogat
Şi, cred, cel mai colorat.
Prima dată-al mamei chip
L-am văzut tot toamna.
Toamna-mi seamănă leit,
Aşa zice mama.
Miroslava CĂUŞ,
elevă în clasa a III-a „A”
mun. Chişinău,
Liceul Teoretic „Gh. Asachi”

O am de la vârsta de patru ani, mi-au dăruit-o părinţii.
Este pantera Leona, jucăria mea preferată. Cu toate că e
necuvântătoare, mi-a devenit prietenă din clipa în care am
văzut-o. Împreună ne jucăm, ne plimbăm, călătorim. Îmi
place să-i mângâi blăniţa catifelată, să-i destăinui secretele mele. Când îi cer sfatul, Leona mă priveşte cu ochii ei
sinceri, strălucitori şi eu simt că mă aude şi mă înţelege ca
un animăluţ real. Te iubesc, jucăria mea!
Melissa MAZUR, elevă în clasa a III-a „A”
la Liceul Teoretic „Gh. Asachi”
mun. Chişinău

Desen de Mădălina PAŞA, elevă, s. Chetrosu, r-nul Drochia

Glume

Se întâlnește un câine cu o
pisică.
– De ce latri? o întreabă,
mirat, câinele.
– Studiez o limbă străină.
* * *
Răzvan s-a trezit brusc din
cauza că i s-a părut că întârzie la școală. A deschis ochii și
s-a liniștit. Era… la lecție!
* * *
Mama îl ceartă pe Mihăiță:
– Ți-am cumpărat un glob
nou, dar e plin tot timpul de
praf!
– Mămico, crezi că pot, de
unul singur, să șterg praful de
pe tot globul pământesc?

* * *
– Mădălina, ieri am primit
o scrisoare anonimă.
– Grozav! De la cine?
* * *
Marius se trezește, buimac,
din somn și întreabă:
– Mămico, cine a sunat?
– Deșteptătorul.
– Și ce-a vrut?
* * *
Un băiețel stă cocoțat într-un prun din livadă. Vine
paznicul și-l întreabă:
– Ce cauți acolo?
– Mănânc mere.
– Care mere, că acesta-i
prun.
– Mi-am adus de acasă.

Coordonator de pagină: Lica MOVILĂ
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Radu Gyr

Metanie
Doamne, fă din suferinţă
Pod de aur, pod înalt.
Fă din lacrimă velinţă
Ca-ntr-un pat adânc şi cald.
Din lovirile nedrepte
Aur facă-se şi vin.
Din înfrângeri, scări şi trepte,
Din căderi, urcuş alpin.

Din veninul pus în cană
Fă miresme ce nu pier.
Şi din fiecare rană
o cădelniţă spre cer.
Şi din fiece dezastru
și crepuscul stins în piept,
Doamne, fă lăstun albastru
și fă zâmbet înţelept.

Nr. 8 (66)

„Creşteţi-vă copiii în învăţătura şi înţelepciunea Domnului!”

(Sfânta Scriptură)

Sărbători creştine
1/14 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului
14/27 octombrie – Cuvioasa Maica noastră Parascheva

Biblia pentru copii

Dumnezeu este lumină
Aceasta e solia pe care am auzit-o de la El și
v-o vestim: că Dumnezeu este lumină și nici
un întuneric nu este întru El. Dacă zicem că
avem împărtășire cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu săvârșim adevărul. Iar dacă
umblăm întru lumină, precum El este în lumină, atunci avem împărtășire unul cu altul și
sângele lui Iisus, Fiul Lui, ne curățește pe noi
de orice păcat.
Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe
noi înșine și adevărul nu este întru noi. Dacă
mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne
curățească pe noi de toată nedreptatea. Dacă
zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și
cuvântul Lui nu este întru noi.
(Epistola întâi sobornicească a
Sfântului Apostol Ioan; 1, 5-10)

CONCURS: Descoperă un lăcaş sfânt
Publicăm cele mai reușite două texte despre Complexul monastic Țâpova, sosite la concursul inițiat în ediția din 3 septembrie. Anastasia MARDARE și Teoctista COLȚA câștigă câte o
carte creștin-ortodoxă, care le va fi expediată prin poștă.

Concursul Descoperă un lăcaș sfânt continuă. În septembrie curent, și-a sărbătorit
600 ani de la întemeiere una dintre cele mai vechi vetre monahale din țara noastră.
Despre ce mănăstire este vorba și ce știi despre ea? (o vedeți în imaginea de mai jos)
Cele mai bune lucrări vor fi publicate, iar autorii - premiați!

„Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, păzește-ne pe noi
de tot răul cu cinstitul tău acoperământ!”

Nicolae DABIJA

Copilul care știe „Tatăl Nostru”
este un copil salvat
Este foarte important ca toți copiii să-l descopere pe Dumnezeu cât mai devreme. Este foarte important ca unui copil să i se
spună o rugăciune. Pe când eram copil, bunica mă învăța să îmi
fac cruce, iar tata mă învăța să scriu. Eu am confundat aceste
lucruri, astfel țin pixul cu trei degete, ca și cum m-aș ruga. În
felul acesta scrisul pentru mine este ca o rugăciune.
Copilul care știe „Tatăl Nostru” este un copil salvat, care va fi
ajutat de Cel de Sus. Spun acest lucru, deoarece recent am ascultat o emisiune la radio în care un copil din România povestea că
era în mijlocul mării și s-a scufundat vaporul pe care se afla.
Deși nu putea să înoate, a început să spună „Tatăl Nostru” și, în
timp ce se zbătea în apă, a văzut
că a venit spre el o bârnă de care
se agățase. Băiatul respectiv spunea că se simte foarte norocos că
Cel de Sus i-a transmis o astfel de
bârnă care i-a salvat viața.
Este foarte important ca omul
să-l descopere pe Dumnezeu cât
mai devreme, pentru că, până la
urmă, cu toții îl căutăm pe Domnul.

Tărâmul legendelor

Un loc ce merită a fi vizitat
Un loc care m-a marcat şi pe care îl voi vizita neapărat, după această pandemie, este Ţâpova. Situat
pe aripa dreaptă a străvechiului Nistru, în palmele
masivilor codri, acest complex monastic uimeşte prin
vechimea sa, dar şi prin mulţimea de urme lăsate de
către strămoşi. Se află în cadrul comunei ce îi poartă
numele, adică Ţâpova, raionul Rezina, datând încă
din secolele al XVI-lea – al XVII-lea.
Repartizat pe trei niveluri, complexul are în componenţa sa trei biserici şi mai multe încăperi unite
prin tuneluri, galerii şi scări. Uimitor este faptul că
pereţii sunt dospiţi doar din calcar şi nimic altceva.

Poziţia sa în spaţiu deschide o privelişte uimitoare,
mănăstirea ţâpova fiind situată pe un mal abrupt,
la o înălţime de peste 100 m deasupra râului Nistru.
În apropiere putem descoperi cascade, dar şi rămăşiţele unei cetăţi dacice. Trecutul acestui loc parcă ar
vorbi de la sine despre ce s-a întâmplat aici cu sute
şi mii de ani în urmă. Legendele şi misterele te urmăresc prin tot complexul monastic, făcându-l deosebit
şi mai drag sufletului.
Teoctista COLţA, elevă în clasa a IX-a
la Gimnaziul ,,Dumitru Creţu”
s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Complexul monastic rupestru (construit în stâncă) de la Ţâpova
este, după părerea specialiştilor, unul dintre cele mai mari din Europa de Est. În total, numără 18 încăperi săpate în stâncă și este
format din două mănăstiri legate una de alta prin scări, treceri interioare şi balcoane. Se presupune că încăperile rupestre au fost
săpate de băştinaşi pentru a se refugia de atacul tătarilor, iar mai
târziu monahii au înfiinţat aici schitul devenit mănăstire.
Pe cât de frumos, pe atât de enigmatic, acest ţinut este tărâmul
legendelor. Una dintre legende istoriseşte precum că aici s-ar fi cununat însuși Ştefan cel Mare cu Maria Voichiţa. Localnicii spun că,
la apus de soare, chiliile sunt bântuite de o doamnă îmbrăcată în
rochie albă. Se presupune că ar fi doamna Maria Voichiţa sau fiica
ei, Maruşca. O altă legendă este legată de poetul antic Orfeu, care
ar fi fost exilat în aceste locuri. Mormântul lui s-ar afla într-o nişă la
poalele uneia dintre cascade, având o piatră funerară cu găuri. Specialiştii au recunoscut că a fost găsită o astfel de piatră. Nu se știe
dacă e adevărat sau nu, dar ceea ce putem confirma cu certitudine
este faptul că Ţâpova este unul dintre cele mai vechi şi mai valoroase monumente istorice ale neamului. Înfrumuseţat de defileul
natural, format de râuleţul Ţâpova şi de cascadele acestuia, înalte
de 16 m, complexul rupestru fascinează şi cucereşte pe oricine.
Anastasia MARDARE, 15 ani
s. Cotul-Morii, r-nul Hâncești
Coordonator de pagină: Eudochia VERDEȘ
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Poezii adolescentine
Octombrina COVRIG

La marginea cerului
La marginea cerului mereu e lumină,
E-acel început şi sfârşit,
Şi chiar nici luna nopţii, senină,
De ea n-a scăpat, n-a fugit.
La marginea cerului mereu e tăcere,
Pe-acolo nici norii nu zbor.
Şi-a vântului lină, plăcută adiere –
Acolo-i trecut-viitor.
La marginea cerului mereu e speranţă,
Şi-o floare de crin a-nflorit,
Şi poate aici e acea siguranţă
Că dragostea nu a murit...

Nr. 8 (107)

Invitaţie la discuţie

Importanţa lecturii în viaţa noastră
Lectura ne oferă posibilitatea de a ne transfera,
imaginar, într-o altă lume, departe de grijile cotidiene. De cele mai multe ori, nu dispunem de timp pentru
a ne delecta cu o carte de calitate sau nu considerăm
important cititul, ignorând această activitate, fără a
cunoaşte beneficiile ascunse în paginile unei cărţi.
Cu cât mai profund ne pasionează lectura, cu atât mai mult
ni se lărgesc vocabularul, cunoştinţele şi orizonturile. Problemele şi situaţiile critice cu
care se confruntă personajele
ne fac mai înţelegători, recep-

tivi, altruişti faţă de semenii
noştri care trec prin momente
grele asemănătoare.
Creativitatea este un alt
punct forte, pe care îl dezvoltăm lecturând. În plus, ni
se îmbunătățește memoria.

După o zi de muncă e o plăcere să avem o carte în mână,
dar, totodată, astfel putem
scăpa de plictiseală în timpul
liber, când, pur şi simplu, nu
avem cu ce ne ocupa.
Datorită cititului, devenim
mai deschişi şi comunicativi,
învăţăm mai uşor să ne construim relaţii interpersonale,
durabile în clepsidra vertiginoasă a timpului.
Lectura mai este o sursă de
informare şi un suport analitic indispensabil unui om inteligent şi cărturar.
Acestea sunt doar câteva
beneficii obţinute în urma lecturii intensive şi cursive.
Dragi cititori, sper că v-am
convins că cititul trebuie să
ocupe o parte importantă din
viaţa noastră şi că, pentru a
avea succes în viață, este nevoie de o atitudine serioasă
faţă de cărţi. Vă îndemn pe toţi
să găsiți zilnic timp pentru
această activitate de suflet.
Teoctista COLȚA,
elevă în clasa a IX-a
la Gimnaziul ,,D. Creţu"
s. Cărpineni,
r-nul Hânceşti

Între noi ADOLESCENţII

Despre dragoste şi (viitorii)
„tocilari” ai Internetului
Expres-test:
- Comunici cu prietenii şi cunoscuţii tăi pe Facebook sau Instagram?
- Publici deseori fotografii personale?
- Răspunzi la întrebările unor persoane necunoscute?
- Ai încredere în informaţia de pe Internet?
- Vizitezi, din când în când, paginile pentru
„adulţi” sau anunţurile de reclamă plasate pe
întregul ecran?
Dacă, cel puţin, unul dintre răspunsurile tale
este „Da”, înseamnă că acest articol îţi este
adresat şi ţie!
Cu toţii, într-o măsură mai mică sau mai mare,
avem nevoie de comunicare. Iar apariţia Internetului a reprezentat o adevărată revoluţie a
mijloacelor de comunicare. Acum nu mai contează distanţele care separă oamenii, şi nici tim-

pul, necesar altădată, pentru ca un plic să ajungă
la destinatar. Poşta electronică, chat-ul, mesageria online ne permit să discutăm în regim de timp
real, să împărtăşim idei care merită atenţie, să ne
exprimăm sentimentele şi să obţinem practic instantaneu reacţia interlocutorului.
S-ar părea că avantajele reţelei Internet în ceea
ce priveşte căutarea informaţiei sunt evidente:
eşti faţă în faţă cu monitorul şi ceea ce nu poţi întreba de părinţi, profesori, medici sau semeni, din
cauza că te sfieşti, poţi afla fără obstacole aici.
Totuşi aici există un dar! S-ar putea să ai dreptate, atunci când bănuieşti că nu este cazul să ai
încredere totală în informaţiile pe care le oferă
Internetul, atunci când cauţi răspunsuri la întrebările care te frământă! Este bine să reţii câteva
lucruri esenţiale despre asta. În reţeaua Internet
există multe site-uri care:
* Conţin informaţii incorecte, fapte care nu sunt
verificate şi multe mituri
* Oferă sfaturi care ar putea dăuna sănătăţii tale
* Prezintă materialele într-un mod inadecvat,
incorect, utilizează un limbaj licenţios sau imagini
pornografice (ai un pic de respect pentru propria
persoană!);
* Urmăresc să obţină cu orice preţ implicarea
adolescenţilor în relaţii sexuale interzise cu persoanele adulte. Şi aici deja nu este de glumit.
De aceea, înainte de a începe navigarea pe Internet în căutarea unor sfaturi utile şi importante,
ţine cont de riscurile, capcanele şi pericolele pe
care le ascund reţelele şi care pot face rău unui
adolescent.
Andrei MOVILĂ, elev în clasa a X-a
or. Cahul

Strict confidenţial

Contracepția
Importanţa vieţii sexuale pentru fiecare dintre noi
diferă de la un moment la altul. Şi, la fel, viaţa sexuală reprezintă o experienţă aparte legată de sentimente, emoţii, plăceri, dar şi de nesiguranţă sau
chiar neplăceri.

În general, adolescenţii ar trebui să nu se grăbească că devină
maturi înainte de timp. Dar dacă
nu au rezistat ispitei, ei trebuie
să fie prudenți și să utilizeze
orice metodă de contracepţie.
Pentru tineri, vârsta nu constituie un motiv medical de a refuza vreo metodă contraceptivă.
Cu toate acestea, luând în consideraţie riscurile mai mari pentru adolescenţi de a se infecta
cu ITS, inclusiv HIV, metoda de
preferinţă pentru ei rămâne utilizarea prezervativului, desigur,
în mod corect la fiecare contact
sexual, în unele cazuri împreună
cu pastilele contraceptive (metoda dublă de protecţie).
Ca să prevină o sarcină, adolescenţii trebuie să ţină minte
următoarele lucruri:
– Să se abţină de la relaţii sexuale, dacă nu-s siguri că sunt
pregătiţi suficient pentru a-şi
asuma responsabilitatea pentru consecinţele unei relaţii sexuale (abstinenţă).

– Dacă, totuşi, au început
relaţiile sexuale – trebuie să
folosească prezervativul (care
protejează atât de sarcină, cât
şi de infecţiile sexual transmisibile) la fiecare contact sexual (prezervativele se distribuie
gratis în Centrele de Sănătate
Prietenoase Tinerilor şi Cabinetele Sănătăţii Reproducerii).
Într-o relație, prevenirea sarcinii este responsabilitatea, în
egală măsură, atât a tânărului,
cât şi a tinerei.
Atunci când o fată sau un
băiat nu găseşte răspunsuri la
nişte întrebări sau se confruntă
cu probleme ce ţin de sănătatea sexual-reproductivă, poate
să apeleze pentru un sfat la un
specialist cu pregătire în domeniu, aşa cum ar fi cei de la Centrele de Sănătate Prietenoase
Tinerilor (medici, psihologi
etc.), în orice Centru al Medicilor de Familie.

Coordonator de pagină: Octombrina ONOFREI
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Citius,
Vis american împlinit
altius, Ediție de sport
Una dintre cele mai promiţătoare voleibaliste din
Ai noştri peste hotare

fortius!

Republica Moldova, Maria Idjilov, va trăi visul
american al sportului.

Nr. 8 (76)

Sport News

Două performere la Balcaniada de juniori
Două atlete din Republica Moldova au cucerit medalii de argint și
bronz la Campionatul balcanic pentru juniori, desfășurat la Istanbul, ne
informează moldpres.md.
Atletele Iuliana Dabija (triplusalt) şi Iana balcanic pentru juniori I (U20), desfăşurat pe
Garaeva (400m/g) sunt câştigătoare ale me- 12-13 septembrie la Istanbul (Turcia). Ambele
daliilor de argint şi bronz, la Campionatul tinere sunt absolvente ale Şcolii sportive nr. 3
din Bender.
Și alţi atleţi din echipa Republicii Moldova au evoluat, sutimi sau centimetri
despărţindu-i de un loc pe podium. Astfel, pe locurile 4 la probele lor s-au clasat
Nicolae Pavlenco (3000 m/ob), Ecaterina Cernat (5000 m) şi Nina Capaţina
(greutate), iar un loc 5 în clasament i-a
revenit lui Adrian Iordan (800 m).
La Balcaniada de la Istanbul, echipa de
atleți a Republicii Moldova a concurat cu
alte 12 echipe din regiune. Deplasarea
la competiţii a fost finanţată din fonduri
alocate de Ministerul Educaţiei, Culturii
şi Cercetării.

Speranţe sportive

Ea va juca la un club în
statul american Florida.
Recent, moldoveanca a
fost admisă la studii la College of Central Florida, Facultatea de Kinetoterapie,
şi a semnat un contract cu
echipa de volei a acestei
instituţii de învăţământ.
Astfel, după o perioadă
îndelungată de eforturi,
visul ei a devenit realitate.
În ţară, Maria a jucat la
echipa Speranţa Chişinău
şi la cea a Universității de Stat,
dar şi la naţionala de junioare a
Republicii Moldova.
În S.U.A. va combina studiile
cu sportul. Voleiul o va ajuta
considerabil în viața cotidiană.
Membrele echipei de volei a
colegiului beneficiază de o bursă pentru sportive. Conform
contractului, Maria Idjilov va
încasa anual 20 de mii 700 de
dolari.
„La volei, bursa sportivă se
oferă primelor 12 jucătoare ale

echipei. Bursa va acoperi toate
cheltuielile, începând cu taxa
de studii şi terminând cu mâncarea de trei ori pe zi. Va ajunge şi pentru manuale şi rechizite de care vom avea nevoie”, a
spus voleibalista.
Maria Idjilov are acum 18
ani, iar dragostea faţă de volei
vine de la sora sa mai mare,
care, la fel, e sportivă: Pentru
tânăra voleibalistă sora ei, cu o
experienţă mai bogată pe arena internaţională, este cel mai
bun exemplu de urmat.

În pofida PANDEMIEI

Cel mai tânăr căpitan al
echipei „Zimbru”
A devenit căpitanul echipei „Zimbru”, Chișinău,
la doar 19 ani, iar din acel moment își îndeplinește
misiunea cu multă exigență și pasiune. În pofida
vârstei fragede, Denis Furtună se bucură de un
mare respect din partea colegilor și a fanilor unuia
dintre cele mai iubite cluburi de fotbal de la noi.
Pentru prima dată, banderola de căpitan al echipei
„Zimbru” i-a fost înmânată lui
Denis Furtună într-un meci din
sezonul trecut, când au evoluat
contra rivalilor de la „Codru”.
„Am simțit o responsabilitate
mare, dar, în același timp, și o
onoare că sunt căpitan al unei
echipe atât de importante ca FC
Zimbru. Vreau să le mulțumesc
antrenorilor pentru încrederea
acordată”, spune tânărul.
„Zimbru”, pentru el, este
a doua familie. O echipă cu
tradiții, prima campioană a Moldovei. Aici sportivul a crescut ca
fotbalist, ca personalitate.
Chiar dacă „Zimbru” nu traversează acum cea mai grozavă
perioadă, Denis crede că devotamentul și sacrificiile zilnice
sunt cheia spre succes.
De mic, l-a admirat pe Carles
Puyol și consideră că fidelitatea

acestuia pentru Barcelona este
un exemplu demn de urmat.
Cum se cuvine unui adevărat
fundaș central, Denis este înalt
și puternic, în același timp însă,
foarte îndemânatic. Știe să
controleze foarte bine balonul,
este destul de rapid și are joc
de cap impresionant.
Oricine are șansa la națională,
dacă face o prestație bună la
echipa de club. El muncește
zi de zi, tinde spre asta și ar
vrea că, într-o bună zi, să calce pe teren în tricoul echipei
naționale.”
Denis a debutat pentru echipa mare a Zimbrului în 2017,
când avea doar 17 ani. De
atunci a participat la 42 de
meciuri pentru galben-verzi,
marcând și un gol. De asemenea, tânărul evoluează și la
naționala de tineret.

Denis Furtună, căpitanul echipei „Zimbru”

Primul turneu de tenis de câmp...
Primul turneu de tenis de câmp desfășurat după pauza creată de pandemie
a luat sfârșit. Cei mai buni tenismeni s-au ales cu premii, diplome și medalii,
se spune într-un comunicat emis de protv.md.
Zeci de tineri s-au prezentat la Turneul
în memoria Nataliei Rogova, ediția 2020,
competiție de Categoria a II-a națională,
turneu organizat de Școala Sportivă Specializată de Tenis și Federația Sportivă
Națională de Tenis. Printre cei mai buni
sportivi care au concurat se numără: Ilie
Snițari, Maxim Cazacu, Mădălina Grozavu, Renata Fărâmă, aceștia alegânduse cu locuri de frunte.
Maxim Cazacu s-a clasat pe locul întâi
la categoria de până la 18 ani, a câștigat
și titlul de dublu seniori. A pierdut, însă,
la marea finală la seniori în fața lui Ilie
Snițari.
Președintele Federației de Tenis a fost
și el nerăbdător să vadă performanțele

sportivilor si, organizând competițiile,
a ținut cont de toate regulile impuse de
autorități.
„Copiilor le-au lipsit evenimentele
sportive, din acest motiv au acceptat cu
entuziasm să participe la întreceri, fiecare dintre ei demonstrându-și puterile
și aptitudinile în domeniul sportului”, a
menționat Ceslav Ciuhrii, președintele
Federației Naționale de Tenis din Republica Moldova. Următorul eveniment, Cupa
municipală Chișinău, va avea loc în luna
octombrie.

Coordonator de pagină:
Renata CUPCEA
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URCUş PE SCARA SUNETELOR

Fluierul îmi poartă noroc!

Lunile anului în tradiţia populară

Octombrie - Brumărel
În această lună, toamna îşi intră pe deplin în drepturi. Este
perioada în care încep pregătirile pentru iarnă, ţăranii fiind
preocupaţi, în special, de treburile gospodăriei.
Despre luna lui Brumărel, în tradiţia populară, circulă mai
multe preziceri.
• Astfel, anul care urmează va fi roditor dacă frunzele pomilor
se îngălbenesc şi cad în octombrie.
• Se mai spune că va fi vânt puternic în decembrie, dacă plouă
mult în octombrie, de asemenea, va fi timp frumos în ianuarie,
dacă e multă brumă sau chiar zăpadă în Brumărel.
• Dacă în noaptea de Sâmedru (Sf. Dumitru) oile se culcă grămadă, va fi iarnă grea, iar dacă oile dorm răsfirate, se aşteptă o iarnă
blândă; dacă nucii şi gutuii sunt încărcaţi, e semn de iarnă grea.

Zilele săptămânii

Încă din copilărie am avut o pasiune pentru muzică. M-a atras fluierul,
în mod special. L-am îndrăgit după un concert la care am fost împreună cu
folclorul românesc zilele au te, e sora „Duminicii” şi stă sub
părinții. Întorcându-mă acasă, îmi stăruiau în minte doar acele piese interpre- şi În
ele sufletul lor, sunt asemeni semnul Crucii dătătoare de viatate de grupul de fluierași.
unor făpturi. Înainte vreme um- ţă, pentru care se şi posteşte.

„Zi-i, bade,cu fluierul...” Evoluează „Doruleț”
Simțeam vibrația fiecărui sunet, care mă făcea să tresar și
să trăiesc intensitatea notelor
muzicale. Văzând aceasta, sora
mai mare Victoria m-a luat de
mână și m-a adus la Casa de
Cultură, unde am întâlnit mai
mulți copii cu dragoste de cântec. Cu toate că eram cea mai
mică din echipă, am fost întâmpinată foarte bine, mi-am făcut
prieteni noi.
Așa am nimerit în „Doruleț”
care este o formație de folclor cu
totul deosebită. Atât datorită denumirii, dar, mai ales, datorită atmosferei calde, stabilite de conducătorul ei, dl Constantin Toma,
care ne este ca un tată. Sunetele
fluierului m-au surprins din nou
și am simțit de la început că acest
instrument stă în puterile mele.
Tema pentru acasă mi-a ieșit din

prima și, când am auzit „Bravo,
Adriana!”, m-am simțit tare fericită. M-a ajutat foarte mult în
dezvoltarea mea personală dl
Constantin Toma, care mereu
mi-a conferit încrederea de care
aveam nevoie, transmițându-mi,
totodată, o parte din răbdarea și
optimismul său.
Primul meu concert, împreună cu Formația „Doruleț”, ne-a
adus Premiul I pentru promovarea folclorului autentic. În 2016,
la un alt concurs de folclor, am
câștigat Premiul Mare. De rând
cu alte melodii frumoase, avem
în repertoriul formației o sârbă din repertoriul maestrului
Nicolae Botgros, o horă din repertoriul fraților Advahov, care
se bucură de succes la public și
care ne-au adus și alte premii
valoroase.

Recent, am trăit o mare bucurie. Am participat individual
la Festivalul-concurs naţional al
interpreţilor fluierași „Nistrule
cu apă lină”, ediţia a X-a, secţiunea copii, care s-a desfășurat
online. Am fost apreciată cu locul I, diplomă şi un premiu bănesc în valoare de 2000 de lei.
Fluierul îmi poartă noroc! Paralel cu fluierul, la Școala de Arte
„Maria Bieșu” studiez saxofonul
și vocalul și sunt sigură că n-am
greșit alegând muzica, pentru
că ea mă reprezintă. Ceea ce nu
pot exprima în cuvinte, spun în
cântec.
Adriana SARDARI, elevă
la Gimnaziul „Maria Bieșu”
și la Școala de Arte
„Maria Bieșu”
s. Volintiri,
r-nul Ștefan-Vodă

Monument istoric

Povestea unei mori de vânt

La mijlocul secolului al XIX-lea, potrivit unor estimări, în Basarabia existau
peste 2000 de mori de vânt. Astăzi, putem număra pe degete localitățile în care
s-au mai păstrat mori de vânt, toate fiind abandonate: la Cernoleuca, Mileștii
Mici, Beșalma.
Unul dintre ultimele exemplare se păstrează în curtea Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală.

Moara de vânt din s. Gangura

Moara a fost adusă din satul Gangura, raionul Ialoveni,
fiind construită de Lazăr Rozovan (tatăl) și Tudor Rozovan (fiul). În aspect tipologic, e o moară cu pivot (corpul
poate fi rotit după direcția vântului) și patru aripi. Este
acoperită cu șindrilă și are căpriori ornamentați. Moara
se deosebește prin dimensiunile neobișnuit de mici. Ea
a fost construită în baza unei râșnițe manuale, în timpul
foametei din 1946-1947. La acea vreme, moara salvase
viața familiei Rozovan, care, măcinând grăunțele altor săteni, căpăta astfel o sursă suplimentară de venit.
Acest valoros monument al tehnicii populare este, concomitent, martorul unor pagini tragice din istoria acestui pământ. Poate nu întâmplător, în folclorul românesc,
măcinatul grăunțelor la moară simbolizează greutățile
sorții: „Oamenii se petrec pe rând, ca grânele la măciniș,
printre pietrele de moară ale vremilor și ale încercărilor
vieții. A trece prin moară înseamnă a suporta rigorile
sorții, a depăși fiecare etapă existențială până la sfârșit.”
(Silvia Ciubotaru)
Sursa: muzeu.md

blau pe pământ, de aceea avem
zile bune şi zile rele, zile îmbelşugate şi zile sterpe, zile femeie
şi zile bărbat.
Se spune că „Luni” este bărbat
şi e bun pentru începutul tuturor
lucrurilor. Luni ţine cheia de la
cea dintâi poartă a ceriului, iar,
când treci pragul spre lumea de
dincolo, îţi arată drumul pe care
trebuie să mergi. „Marţi” e tot
bărbat, dar este o zi în care nu-i
bine să începi nimic şi nici să pleci
la drum. „Miercuri” e femeie, zi
bună, solară, în care se posteşte
pentru Maica Domnului. „Joi” e
bărbat, zi norocoasă, benefică
dragostei şi căsătoriei, aflată sub
protecţia Sfântului Neculai.
„Vineri” e una dintre zilele
cele mai încărcate de sacralita-

Sâmbătă e tot femeie, însă e zi
nefastă. În această zi se aduc
ofrande moşilor de neam. Nu-i
bine să începi nimic, nici lucru,
nici drum şi, îndată ce te scoli,
trebuie să-ţi faci cruce, „căci
dracii toată săptămâna rod lanţurile diavolului”, iar sâmbăta
doar într-o cruce se mai ţin.
Avem noroc că vine „Duminica”, zi solemnă, festivă, luminoasă, cea mai mare şi mai
frumoasă dintre toate, ziua rugăciunii, a învierii, a bucuriei, a
nunţilor şi jocurilor. Se povesteşte că „Duminica” e o sfântă înveşmântată în alb care locuieşte
într-un palat de aur, dincolo de
apa sâmbetei; unii spun că ar fi
verişoară primară cu soarele, alţii că ar fi mama Mântuitorului.

Ansamblul folcloric „Busuiocul” din s. Pelinia păstrează cu
sfințenie tradițiile din partea locului

Știați că…
...în basmele românești, zânele poartă uneori costum
tradițional de sărbătoare? Zâna
Apelor, bunăoară, s-a înfățișat
unui pescar sărac astfel: „o
drăguță de fată ca ruptă din soare și îmbrăcată colea ca o zână,
cu ie albă ca laptele, împănată
cu flori galbene, roșii și vinete
de mătase, cu catrință ca fetele
noastre, cu pieptăruț mândru
tot pene și cu părul slobozit pe
spate” (basm cules în com. Sâncel, jud. Alba, de Ion Pop-Reteganul, 1853-1905). Strigoaicele, „Țărancă torcând”
dimpotrivă, sunt imaginate urâ- de Nicolae Grigorescu
te și acoperite numai cu zdrențe.
(sursa: Wikipedia)

Frământări de limbă
• Şase saşi în şase saci.
• Cerce cei ce cer cercei.
• Pe cap un capac, pe capac un ac.
• Un vultur stă pe pisc cu-n pix în plisc.
• E pestriţă prepeliţa pestriţă, dar mai pestriţi sunt puii
prepeliţei pestriţe.
• O barză brează face zarvă pe-o varză.
• O întâmplare întâmplătoare s-a-ntâmplat din întâmplare.
Coordonator de pagină: Eudochia VERDEŞ
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Redescoperirea
Noii Guinee

În anii 1930, un grup de căutători de aur australieni, condus de frații Leahy, a început să investigheze zonele îndepărtate din Noua Guinee. Trecând peste munți, ei au aflat, cu uimire, că acolo
trăiau peste un milion de oameni care nu contactaseră anterior cu restul lumii. Momentul putea fi
comparat cu întâlnirea conchistadorilor spanioli
și a indigenilor americani sau a britanicilor cu
aborigenii din Australia.
Pentru bărbatul din fotografie,
întâlnirea cu fotograful însemna
sfârșitul lumii, așa cum și-l imagina conform legendelor. Probabil,
aborigenul era înspăimântat să
vadă oameni albi îmbrăcați în haine. El a crezut că vedea fantomele
strămoșilor săi, care au venit să-l
ia în lumea de apoi. Peste puțin
timp însă, a înțeles că popoarele
din Noua Guinee nu erau singurele pe pământ, iar lanțul lor montan nu însemna „marginea lumii”.
Muntenii, care erau izolați de
lumea exterioară de mii de ani,
au fost șocați de tehnologiile din
secolul al XX-lea, cum ar fi gramofoanele și armele de foc, pe care
Un aborigen din Noua
căutătorii de aur le-au folosit pen- Guinee vede pentru prima
tru a-i speria pe localnici și a se dată oameni albi
apăra de un eventual atac.
Insula Noua Guinee a fost descoperită de europeni în secolul
al XVI-lea, dar mult timp nu a fost explorată din cauza vegetației
abundente și a munților cu vârfuri înalte de 4000 m. De-a lungul
timpului, toate încercările puterilor coloniale de a explora insula
s-au soldat cu eșecuri.

Nr. 8 (282)

Mistere neelucidate

Liniile NAZCA din PERU
Pe tot cuprinsul pustiului dintre oraşele Palpa şi Nazca din Peru se întind
linii lungi, adânc gravate în roca sedimentară, de dimensiuni colosale. Sunt o
serie de geoglife localizate în deșertul Sechura și incluse de UNESCO în Patrimoniul Mondial. Desenele din cultura Nazca (700 î.Hr. - 900 d.Hr.), descoperite în 1939, au fascinat prin frumuseţe timp de sute de ani. Misterul acestora a
generat o mulţime de teorii neverosimile, comunică fest-bilet.ru.
Localnicii spun că ar fi mesaje adresate zeilor sau chiar
că au fost făcute de extratereştri, deoarece se află la înălțimi
considerabile. Au fost emise
teorii că spectaculoasele linii
Nazca ar forma un gigantic
ceas astronomic sau un teren
de aterizare pentru OZN-uri.
Contururile care măsoară
până la 20 de kilometri formează figuri geometrice şi
animale: de la simple linii, la
forme stilizate, de păsări, maimuţe, păianjeni, pești, rechini,
lame şi şopârle, totul la o scară de-a dreptul uriașă. Este şi
motivul pentru care nu pot fi
observate bine decât din aer
sau de la mare depărtare.

Pasăre
botezată „Astronautul“, o creatură ce pare un extraterestru,
în opinia unora. Comunitatea
ştiinţifică a combătut această
concepţie, fără a nega complexitatea desenelor.
O părere ar fi că cele 70 de
desene (cel mai mare având
lungimea de 270 m) au fost
executate prin simpla îndepărtare a pietrelor de culoare
maronie, lăsând să se vadă pietrele de o culoare mai deschisă. Liniile Nazca converg întrun punct în care apare umbra
Soarelui, la răsărit, în timpul
solstiţiului de iarnă din emisfera sudică.
Este uimitor faptul că, în
inima unui deșert de piatră,

Nazca

Aborigeni din Noua Guinee aud pentru prima dată gramofonul. Ei cred că aud vocile spiritelor
Potrivit istoricilor, primele triburi de oameni primitivi și-au făcut
apariția în zonele montane din Noua Guinee cu peste 40.000 de
ani în urmă. La început, ocupațiile lor erau vânătoarea și culesul.
Apoi ei au devenit agricultori, cu mult înainte ca europenii să facă
acest lucru. În momentul descoperirii, aborigenii foloseau încă tehnologii din epoca de piatră. Din cauza munților inaccesibili, ei au
trăit în comunități izolate. Astfel, toate au dezvoltat culturi și limbi
complet diferite. Acum, Papua Noua Guinee este țara cu cea mai
mare diversitate lingvistică din lume.
sursa: yplakal.com

Papuași contemporani

Despre surprinzătoarele desene de pe 480 de kilometri
pătraţi nu se ştie aproape nimic. Nici cum au fost realizate
şi nici în ce scop. Cea mai plauzibilă teorie se referă la un
cult al zeităţilor acvatice care,
se credea, înlesneau activităţile agricole în acea zonă aridă.
Maria Reiche, cercetătoare
germană, a fost prima care
a studiat liniile Nazca între
1948 și 1998, presupunând
că ar putea fi vorba de o mare
hartă şi de un calendar astral
pentru a urmări mişcarea astrelor, cometelor, pentru a fixa
echinocţiile, solstiţiile şi a calcula sosirea eclipselor.
Enigma imaginilor scrijelite în deşertul peruan este accentuată şi mai mult de figura

Astronaut

Maimuță
populația Nazca a desenat atât
de plastic pe suprafețe uriașe
animale și păsări. Ai putea crede că băștinașii au avut cândva aici o vegetație luxuriantă.
Analizând cele mai interesante desene cu păsări, recent, o
echipă de biologi și ornitologi
japonezi au ajuns la concluzia
că populația Nazca a reprezentat păsări exotice și nicidecum
păsări care viețuiau în zona lor.
Papagalii sunt păsări iubitoare
de pădure, pelicanii trăiesc pe
apă, sturzii sunt, de asemenea,
întâlniți în zonele cu vegetație.
Cercetările continuă. Misterul liniilor Nazca urmează a fi
descifrat.
Coordonator de pagină:
Mariana GABURĂ
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MOZAIC
Ediţie pentru curioşi

Peștii mergători
În 2016, cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din New Jersey (NJIT) au descoperit o specie rară de pești care pot să… meargă pe sub apă.
Acest pește plimbător este cunoscut sub numele de
Cryptotora thamicola, trăiește într-o peșteră inundată din Thailanda și nu are ochi.

Nr. 8 (96)

Semne de viaţă?

Un gaz în atmosfera planetei Venus
Planeta Venus ar putea fi printre ultimele locuri din Sistemul Solar în care s-ar
putea găsi creaturi vii. Totuși, o echipă internațională de oameni de știință au
anunțat că au descoperit ceea ce pare a fi o „biosemnătură”, și anume fosfina. În
norii groși ai planetei Venus condițiile sunt mai temperate și mai puțin toxice decât
pe suprafață. Gazul este produs prin procese abiotice și biotice. Cu alte cuvinte,
fosfina este un posibil indicator al formelor de viață, ne informează descopera.ro.
Fosfina este un compus chimic, alcătuit dintr-un atom de fosfor și trei atomi de hidrogen,
iar oamenii de știință l-au descoperit și pe Pă-

mânt, Jupiter și Saturn. Pe giganții gazoși, fosfina
este destul de răspândită în atmosferă, amândouă
fiind bogate în hidrogen. Pe Terra, unde atmosfera
conține mai mulți compuși ai oxigenului, fosfina are o durată de viață
mai scurtă, iar același lucru ar putea
fi valabil și pe Venus.
De altfel, fosfina ar putea fi un indicator al unui proces chimic abiotic
despre care nu știm nimic încă. Ori
poate că există un proces geologic
necunoscut, care are loc pe Venus.
Oricum ar fi, descoperirea fosfinei în
atmosfera planetei Venus este foarte
importantă.
Potrivit cercetătorilor, este puțin
probabil ca procesele abiotice (lipsite de viață) cunoscute să fi produs
această abundență de fosfină găsită
în norii planetei Venus.

ENIGME SUBACVATICE

Cercetătorii au remarcat atunci și faptul că acești pești înoată
în apa curgătoare și își folosesc aripioarele pentru a merge și a
urca pe pietrele din interiorul peșterii.
Patru ani mai târziu, s-a aflat că există 11 specii de pești cu
aceeași abilitate, inclusiv rechinul umblător găsit în Australia
la începutul anului curent.

Folosind tomografia computerizată, cercetătorii au putut analiza structurile pelvine ale speciilor de pești și au confirmat că ar putea merge, precum Cryptotora thamicola din peștera thailandeză.
Cercetătorii au mai aflat că acești 11 pești care pot să meargă
au o conexiune mai robustă a vertebrelor sacrale, care susține
înotătoarele și coloana vertebrală, ceea ce le permite să meargă pe uscat cu o secvență laterală asemănătoare unui tetrapod.
Descoperirea a fost făcută de cercetători de la Institutul de
Tehnologie din New Jersey, Muzeul de Istorie Naturală din
Florida, Universitatea de Stat din Louisiana și Universitatea
Maejo din Thailanda care au analizat 29 de specii de pești.
Cele 11 specii de pești care pot merge fac parte dintr-o familie care trăiește în toată Asia de Sud-Est.

Cascadă uriașă în… ocean
Apele din mările nordice reprezintă un element
extrem de necesar pentru stabilitatea sistemului
de curenți numit Atlantic Meridional Overturning
Circulation. Curenții ajută la încălzirea apelor
Oceanului Atlantic din regiunile ţărmurilor europene şi din America de Nord. Totuși, căile care alimentează acest curent oceanic rămân necunoscute.

Mamifer redescoperit
Sursa: descopera.ro
În cadrul unui nou studiu, oamenii de știință au analizat circuitele parcurse de apa care alimentează una dintre cele mai mari
„cascade” din Atlanticul de Nord, anume Faroe Bank Channel
Overflow, aflată departe în Oceanul Atlantic de Nord.
Cercetătorii au descoperit un curent oceanic necunoscut până
acum care transportă apă pentru această cascadă enormă. De
asemenea, oamenii de știință au identificat un curent surprinzător
de apă rece din adâncuri, care a dus, în cele din urmă, la descoperirea noului curent oceanic.
Léon Chafik, autorul principal al lucrării de cercetare și colaborator al Universității din Stockholm, a spus că „noul curent oceanic
și calea urmată de acesta spre cascada Faroe Bank Channel sunt
descoperiri uimitoare”.
„Cele două descoperiri arată faptul că încă mai avem multe de
învățat despre mările nordice”, a anunțat Thomas Rossby, un alt
autor al noului studiu.
Totuși, deși curentul ar putea fi permanent, forța sa e posibil să
varieze. Autorii studiului spun că schimbarea intensității vânturilor
din Marea Nordică par să atragă apa care curge prin cascadă din
zone și de la adâncimi diferite.
De exemplu, în 1990, cascada era mai slabă ca de obicei și sursa
sa principală de apă provenea din nordul Islandei. Acum, însă, din
motive necunoscute, situația s-a schimbat.

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

Extincția diferitelor specii de animale și plante reprezintă, în ultimii ani, un
fapt tot mai comun. Cu toate acestea, din când în când, primim și unele vești
bune. Astfel, oamenii de știință au anunțat că Elephantulus revoilii, o specie de
rozătoare, a fost văzută din nou în Africa, la mai bine de 50 de ani de la presupusa dispariție, notează Live Science.
Mamiferul recent redescoperit este o specie de elefant
chițcăitor. Numele se datorează formei alungite a nasului,
pe care oamenii au asociat-o
cu cea a unei trompe de elefant. Animalul nu a fost văzut
din 1973. Tot ce se știe despre
mamiferul obscur e că 39 de
exemplare au fost colectate în
urmă cu decenii sau chiar secole și sunt acum în unele muzee, potrivit unui comunicat al
Global Wildlife Conservation.
În 2019, un grup de oameni de știință din S.U.A. și
Djibouti și-au propus să caute specia după ce au auzit că
viețuitoarele ar putea fi prezente în Djibouti, deși au fost

găsite anterior doar în Somalia.
Houssein Rayaleh, coautor
al studiului, a spus că comunitatea academică din Africa nu
a considerat specia ca pierdută, dar și redescoperirea acesteia reprezintă un eveniment
fericit.
Folosind informațiile din
interviuri, analize de mormane de fecale și evaluări ale
terenului și ale potențialelor
zone de adăpost, cercetătorii
au pus 1.259 de capcane în 12
locuri diferite de pe terenul
stâncos. Au ademenit animalele cu unt de arahide, făină
de ovăz și drojdie și chiar au
prins 12 exemplare. „Pentru

Djibouti, este o veste importantă care relevă marea biodiversitate a țării și a regiunii
și arată că există oportunități
pentru cercetători și noi studii
aici”, a adăugat Rayaleh.
„De obicei, când redescoperim speciile pierdute, găsim doar unul sau doi indivizi
și trebuie să acționăm rapid
pentru a încerca să prevenim
extincția lor iminentă, a opinat
cercetătorul Robin Moore. Este
o redescoperire binevenită și
minunată într-o perioadă de
agitație pentru planeta noastră și una care ne umple cu
speranță pentru speciile mici
de mamifere rămase de pe lista
noastră”, a concluzionat acesta.
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Campania Naţională de Promovare a Cărţii şi Lecturii
„SĂ CITIM ÎMPREUNĂ!”

Întâlniri interactive
pe ZOOM
În anul curent, în cadrul Campaniei Naționale de Lectură, citim două cărți: „Ieșirea din uitare”, roman pentru adolescenți
de Ion Anton, și „Născocilă,
Roadegumă și Feciorul lui Păcală”, poezii pentru copii de
Titus Știrbu. Biblioteca Publică
din Sărătenii Vechi, împreună
cu cititorii, a organizat diverse
activități de promovare a acestor cărți: lecturi individuale,
lecturi în grup, lecturi online,
discuții, recitaluri de poezie, înregistrări audio și video, lecturarea fragmentelor care au fost
postate pe rețelele de socializa-

re. Două manifestări deosebite
au fost organizate de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion
Creangă”. Astfel, cu ajutorul
aplicației ZOOM, l-am avut oaspete, în august, pe scriitorul Ion
Anton, iar la 17 septembrie - pe
scriitorul Titus Știrbu.
Cu scriitorul Ion Anton am
avut o comunicare interactivă
foarte prietenească, de suflet.
Chiar din start, cititorii l-au asaltat cu întrebări, la care prozatorul a răspuns amănunțit, satisfăcându-le curiozitatea, precizând
că, acum câțiva ani, a avut o

întâlnire de neuitat cu elevii
și cadrele didactice de la Liceul Teoretic „V. Anestiade” din
localitate. Apoi câțiva copii au
lecturat expresiv fragmentele
preferate din romanul „Ieșirea
din uitare”.
Un moment aparte ne-a oferit elevul Nichita Coșneanu,
care a mărturisit că l-a descoperit pe Eugeniu Coca prin lectura

participat și dumnealui: lansarea cărții „E pustie Slatina fără
tine” de Leonid Popescu, pictor-iconar, pictor mural și scriitor cu care ne mândrim, căci
este originar din zona noastră.
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MUGURAşI

Într-o zi, am întâlnit o fetiță...

Părea soră cu Micul Prinț. În ochii ei mari și albaștri cum
e cerul de vară am văzut reflectată imaginea Lumii. Spre deosebire de Micul Prinț, care doar adresează întrebări fără a
răspunde dacă-l întrebi, minunea de copilă mi s-a prezentat:
Mă numesc Andreea Guzun, elevă în clasa a IV-a ,,C” la Liceul Teoretic ,,George Călinescu”. Sunt o fire sociabilă, creativă și
ambițioasă. Îmi place dansul și muzica (sunt membră a Studioului
Muzical Coral ,,Lia Ciocârlia”). O pasiune aparte a mea este lectura. Cărțile mele preferate sunt „Isprăvile lui Guguță” de Spiridon
Vangheli, ,,Minunata călătorie a lui Nils Holgersson” de S. Hagerlöff și „Matilda” de R. Dahl.
Sunt exact cărțile care m-au impresionat și pe mine! Sofia
mi-a mărturisit că scrie un „roman”. Vă imaginați cât de curioasă m-a făcut. Am rugat-o să-mi citească și a fost de acord.
Mi-a plăcut, m-a intrigat. La rându-mi, i-am cerut permisiunea să transmit un fragment din lucrarea ei la revista ”Florile
Dalbe”. Iată-l! Sincer, aș vrea să aflu părerea voastră și dacă
sunteți curioși să aflați cum, totuși, ajunge furnica Sofiei la Paris... Eu mor de nerăbdare să aflu!
Claudia Partole

O furnică la Paris

acestui roman. Fiind pasionat
de muzică, elevul a interpretat
o piesă la pian scrisă de marele
compozitor.
Farmecul copilăriei a fost
punctat foarte bine și în
discuțiile dintre scriitorul Titus
Știrbu și copiii din localitatea
noastră. Scriitorul ne-a recitat
poezii hazlii și a făcut multe glume spirituale. El și-a amintit cu
plăcere de o activitate organizata la Sărătenii Vechi, la care a

Ne-am ales - și elevii, și maturii - cu impresii extraordinare
de la întâlnirile ZOOM cu scriitorii Ion Anton și Titus Știrbu.
Le mulțumim pentru această
comunicare online și le declarăm cu sinceritate că, datorită
cărților scrise de dumnealor,
educăm o nouă generație de tineri demni de înaintașii lor.
Natalia BÂRLĂDEANU,
directorul Biblioteci Publice
s. Sărătenii Vechi, Telenești

IMPRESII DE LECTURĂ

Am citit ambele cărți și vă împărtășesc
PĂREREA MEA

• Romanul „Ieşirea din uitare” de Ion Anton
este ca o fereastră deschisă spre cunoaşterea valorilor naţionale şi a oamenilor de cultură. Acest
roman îi dă viaţă compozitorului, muzicianului
Eugeniu Coca. Romanul biografic reînvie trăirile şi emoţiile unuia dintre cei mai mari compozitori din perioada interbelică. În acest roman
figurează şi numele altor personalităţi de epocă
din lumea muzicii şi literaturii. Celebrul compozitor
George Enescu, bunăoară,
a fost unul dintre prietenii de suflet ai protagonistului romanului „Ieşirea
din uitare”, Eugeniu Coca,
acordându-i acestuia sprijinul său.
Iată ce-i spune George
Enescu lui Coca: „Eşti
un muzician fenomenal.
Tu simţi şi înţelegi muzica la superlativ. Iar a
înţelege la superlativ muzica e un proces de durată, pe care tu l-ai parcurs cu perseverenţă. Se
vede că ai muncit mult, ai studiat, ai exersat.”
Anume Enescu l-a îndemnat pe Coca să facă
studii muzicale superioare la Conservatorul
„Unirea” din Chişinău.
Ion Anton, prin acest roman, a redat nu doar
un adevăr istoric şi biografic, ci ne-a oferit un
model al omului de artă, care pune în prim-plan
munca, talentul şi bunul simţ. Am citit cu drag

această carte şi o recomand şi altora pentru lectură.
* * *
• Cartea „Născocilă Roadegumă şi Feciorulul
lui Păcală” de Titus ştirbu am citit-o cu drag
la bibliotecă. Mi-au plăcut o mulţime de poezii
despre natură, faună, floră… M-am distrat lecturând poeziile hazlii care redau farmecul copilăriei. Am descoperit în ele
şi mahalaua mea, şi şcoala
mea dragă, şi râul Răut…
Pe un ton serios şi educativ
sunt scrise poeziile despre
patrie, plai natal, dragostea de Moldova şi de tricolor. Astfel noi creştem copii educaţi, cu dragoste de
ţară, dar uneori facem năzbâtii şi ghiduşii copilăreşti
întocmai ca personajele
autorului. Roadegumă, Născocilă, Fecioraşul lui
Păcală, Tândală etc. sunt luate din viaţa mea.
şi eu am un coleg Roadegumă, o surioară cu care
ne certăm tot timpul şi un Născocilă în mahala.
Titus ştirbu, prin poeziile sale, ne marchează
copilăria. Pentru mine el este un Ion Creangă
care descrie copilăria în versuri.
Patricia ZVIGUNOV,
elevă în clasa a VII-a
la Gimnaziul „V. Anestiade ”
com. Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti

Capitolul 1
Bună! Sunt Olivia, sunt o furnică. Am patru
luni (adică 30 de ani de om). Acum lucrez
ca bonă pentru copiii din mușuroiul nostru. Când aveam două luni, adică 15 ani de
om, lucram constructor. Aveam un program
foarte încărcat. Mă trezeam la 5 dimineața și
lucram până la 6 seara. Acesta era programul meu de luni până sâmbătă. Duminica
ziua mă odihneam, iar noaptea aveam tură
de noapte trei ore: de la 21.00 până la 23.00. În timpul liber
îmi plăcea să stau în pat și să mă odihnesc - nu să dorm, pentru
că furnicile nu pot dormi (mi-aș dori să știu cum e să dormi,
cred că e minunat). Scriu în jurnal și să mă ocup de hobby-ul
meu – inventez lucruri.Dacă v-am intrigat, faceți-vă comozi și
ascultați-mă.
Capitolul 2
După cum v-am zis: munceam mult. Oboseam foarte tare. Veneam în camera mea transpirată și epuizată. Mă trânteam în pat
și mă odihneam. Îmi doream tare mult o vacanță ca lumea. Visul
meu era să ajung la Paris. Citisem despre acest oraș în enciclopedii. Din păcate, o regulă a mușuroiului nostru zice: „Legea
135. Contra – voyage-uri: nici o furnică din mușuroi nu are voie
să meargă în vacanță în vreun sat, oraș, capitală, țară, pe alt continent ș.a.. Încălcarea acestei legi se pedepsește cu schimbul de
meserie.” Mie nu-mi păsa. Voiam tare mult o vacanță. Puteam
deveni prima furnică din mușuroi care încălca această regulă.
Doar că exista o mică problemă: nu știam exact cum să fac să
ajung la Paris. Da, știu la ce vă gândiți: să fie asta „o problemă?!”
E parcă ai vrea să faci o pizza, dar nu ai ingredientele necesare.
Mai aveam de gândit la asta.
* * *
Mai țineți minte când v-am zis că hobby-ul meu este să inventez lucruri? Ei bine, până a-mi încolți visul, inventasem o
catapultă. Uite cum funcționa: era un fotoliu instalat pe o placă
cu roți (bineînțeles, un fotoliu de dimensiuni pentru furnici) și
o manetă. Când trăgeai de manetă, fotoliul se ridica imediat, se
înclina înainte și arunca greutatea de pe el. Sau, cel puțin, așa
trebuia să funcționeze. Încă nu-l testasem, dar, după calculele
mele, trebuia să funcționeze. În weekend aveam să-l testez. Nu
știam cum, dar bănuiam că, de fapt, catapulta va face parte din
planul meu de a ajunge la Paris.
Capitolul 3
Țin minte bine ziua aceea. Era vineri. Eu îmi făceam treaba și
mă gândeam cum aș putea ajunge unde-mi doresc. Deodată, am
văzut pe poteca din pădure o gigantă și doi giganți. Unul dintre
ei era mai scund. Am presupus că giganții mai înați sunt părinții
gigantului mai scund. Aveam dreptate! Cei trei giganți au venit
foarte aproape de mușuroiul nostru, care era camuflat de iarbă.
Giganta a scos o pătură dintr-o geantă și a așternut-o jos, pe
iarbă.
* * *
Vreau să vă mai spun ceva. Giganții își zic oameni. Gigantele
adulte se numesc femei, iar gigantele copii își zic fete. Giganții
adulți se numesc bărbați, iar giganții copii - băieți. Noi, insectele, le zicem giganți și gigante, pentru că sunt de cel puțin o mie
de ori mai înalți decât noi, dar, pentru a vă fi mai ușor să mă
ascultați, am să le zic și eu oameni.
* * *
Așadar, unde rămăsesem? A-a-a, da! Giganta, adică femeia,
scoase o pătură și o puse aproape de mușuroiul nostru. Toți trei
s-au așezat pe așternut. Femeia spuse:
- Abia aștept să mergem la Paris!
Ia stai, Paris!?! Mi-am lăsat baltă munca și m-am apropiat de
familia de oameni ca să ascult.
- Olivia! Vino aici imediat!
Cel care mă striga era Max. El e constructor-șef în mușuroiul
nostru. Auzindu-l, am fugit și m-am ascuns după familia de oameni, așa încât Max să nu mă poată vedea. Acesta mă căuta, dar
eu mă ascunsesem foarte bine. Ascultam atentă discuția oamenilor.
- Și eu, mami, aștept cu nerăbdare! Va fi minunat! Vom mânca
croasante și baghete, vom trece pe sub Turnul Eiffel, vom merge
la Luvru și vom vedea-o pe Mona Lisa! spuse băiatul.
Suna fascinant! Ascultam discuția cu urechile ciulite.
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Cu drag pentru pedagogi
PROFESORII

Domnului
Învăţător
Învăţătorul educă sufetul de copil,
Învăţătorul e de respect şi-ajutor
Şi ne deschide drumul spre viitor.
Numele lui sună melodios, uşor.
Să fii învăţător e puţin spus.
Învăţătorul e povaţa fără de-apus.
El luminează gândul meu despre lume
Cu multă şi-o rară înţelepciune.
Domnul învăţător ne oferă neîncetat
Bineţe, cărţi noi şi un cuvânt cald.
Pe noi, elevii, ne mustră conştiinţa
Când nu-l dăruim cu recunoştinţă.
Dar să ne-nchinăm lui cu sufletul plin,
Să-l avem mereu în amintire,
Căci ne aduce fericire
Şi pentru toate îi mulţumim!
Alexandra TONU,
elevă în clasa a VIII-a „A”
la Liceul Teoretic „Aurel David”
s. Bardar, r-nul Ialoveni

Doamne, de unde au în sufletul lor atâta bunătate şi dăruire
pentru noi, copiii?!
Precum părinţii, profesorii
sunt cei care ne învaţă lucrurile
esenţiale în viaţă. Ei ne îndeamnă să aspirăm la fapte mari, dar, la fel, ne coboară uşurel cu picioarele pe
pământ şi ne deschid ochii către realitatea existenţei
umane pe acest pământ.
Profesorii îmi sunt atât de scumpi! De aceea mă rog,
zi de zi, clipă de clipă: „Dă-le, Doamne, sănătate că neau învăţat de bine, că ne-au dat carte, ne-au îndrumat
şi s-au îngrijit cu drag de sufletul nostru, ca să-l avem
azi curat, frumos şi bogat”.
Ecaterina BALAN, elevă în clasa a X-a
la Liceul Teoretic ,,Alecu Russo”
s. Cojuşna, r-nul Străşeni

O chemare
nobilă

Bobul miraculos al poeziei
Pe elevii din clasa a VI-a „A” de la Liceul Teoretic „Olimp”
din satul Costeşti, raionul Ialoveni, care semnează textele de
mai jos, i-am cunoscut încă de pe când erau în clasa întâi, dar
citeau deja revista „Florile Dalbe” şi diverse cărţi artistice pentru vârsta lor de atunci. Zi de zi, alături de aceşti copii minunaţi se află diriginta lor dragă dna Ioana Postolachi (în 2017
deţinătoarea titlului „Învăţătorul Anului”), care continuă să-i
bucure cu noutăţile editoriale, să-i înveţe tot alte şi alte poezii
şi cântece, să le trezească un interes aparte faţă de tradiţia strămoşească şi frumuseţea plaiului. Din anul trecut, i s-a alăturat
profesoara de limba şi literatura română, dna Eugenia Bordianu, care îi organizează şi îi consultă pe aceşti „muguraşi” în ale
creaţiei. Vă invităm, dragi cititori ai revistei, să citiţi versurilededicaţii ce urmează, ca să vă convingeţi de energia creativă ce
transpare de la un cuvânt scris la altul și că bobul miraculos
al poeziei nu dă rod decât pe un sol fertil îngrijit la timp şi cu
toată dragostea de către profesorii noştri, a căror abnegaţie ne
va uimi nu o dată.
Lidia UNGUREANU

Una dintre cele mai nobile chemări e cea de profesor, omul care
munceşte în numele generaţiei de
mâine. El comunică cu tinerii şi copiii, implementând
idei inovatoare, care îi impulsionează şi-i motivează
să se implice cu dăruire în diverse activităţi sociale şi
Muguraşi
culturale, contribuind la formarea unei societăţi libere
în exprimare şi gândire.
Pedagogul e mereu în căutare de oportunităţi, spre
a lărgi orizontul învăţăceilor. El îi ghidează pe calea
orice.
succesului, comparând propriile roade spirituale cu cele Ştie
Îşi face onest datoria.
ale unor personalităţi marcante şi ale înaintaşilor în Ne învaţă cu dragoste,
domeniu. Astfel e stimulată străduinţa firească a ele- Cu multă şi-aleasă răbdare.
vilor de a evolua şi a înainta vrednic prin această viaţă Față de tânăra generație
sfâşietor de scurtă, dar minunată.
Este sigur mereu şi bucuros
În pandemie, munca profesorilor s-a dublat conside- De succesul discipolilor săi.
rabil şi efortul depus de către ei pentru instruirea adec- Profesorul e omul de omenie.
vată a elevilor este unul titanic. În octombrie marcăm Pentru noi el rămâne a fi
Ziua Profesorului. Cu această ocazie, vreau să-i felicit Un luminător!
Elena DIACONU
pe toţi pedagogii, în special pe cei de la gimnaziul nostru. Le urez sănătate, realizări, prosperitate. Să-i ajute Domnul în această perioadă dificilă, care le-a fost
dat să o treacă manifestând o bărbăţie de invidiat!
Teoctista COLŢA, elevă în clasa a IX-a Fie la sat, fie la oraş, profesorii au fost şi
la Gimnaziul „Dumitru Creţu” sunt pentru copii, dar şi pentru cei maturi
o autoritate. De-a lungul vremilor, despre
s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Un luminător

Învățătorul e
asemeni mamei
Cel mai bun prieten al unui elev este
învăţătorul. Mereu atent şi înțelept de
felul său, învățătorul meu e asemeni
mamei care, serile, îmi spune poveşti
captivante, iar dimineaţa mă întreabă
de sănătate.
În această zi cu soare, de rând cu fetele
şi băieţii din clasă, le declar toata iubirea
şi admiraţia mea de copil profesorilor
noştri cojuşneni, cu speranţa să-i vedem
sănătoşi, bine dispuşi şi porniţi a cuceri
mereu piscurile pedagogiei.
Andreea LESCOV, elevă
la Liceul Teoretic „Alecu Russo”
s. Cojușna, r-nul Străşeni

Ca nişte părinţi

Arta de a fi profesor

A fi profesor este o artă. Chiar de
la primii paşi spre succes profesorul
ne-a fost alături şi ne-a susţinut
participând activ la dezvoltarea
personalităţii noastre nu doar în timpul lecţiilor, ci şi
în afara lor. De aici cred că vine şi sentimentul lui inegalabil de bucurie, când ştie că viaţa nu-i trece în zadar:
el educă nişte copii demni de ţara lor. Cel mai imporO zi cerească Domnul îţi închină,
tant, însă, e că profesorul ne învăţă esenţa vieţii – să
Împodobită-n haine octombrine
fim nişte oameni cu adevărat.
Şi în culori din cele mai alese,
Mama, fiind profesoară, îmi spune că munca ei nu
Pe care doar natura poate să le ţese.
e dintre cele uşoare. Ştiu că, şi după orele de lucru, ea
La ziua asta atât de însemnată,
nu încetează a fi profesor, chiar sacrificându-şi timpul
La vremuri de izbândă, la inima curată, care trebuie să aparţină familiei. De aceea noi, elevii,
La sufletul adânc, măreţ, ca un izvor,
Tu luminezi a noastre cărări spre viitor. trebuie să preţuim timpul pe care ni-l acordă profesorul. Conştientizez şi le sunt recunoscătoare tuturor
Ce poate fi mai blând,
profesorilor pentru grijă şi pentru efortul depus.
suna mai părinteşte,
Dragi profesori! Dumneavoastră aveţi merite enorme
De cum e glasul tău ce lumea
în
faţa societăţii. De aceea, prin intermediul revistei
o-ncălzeşte
„Florile Dalbe” vin cu un mesaj de felicitare pentru toţi
Şi dăruie lumină, speranţă, bunătate,
Ne altoieşte pururi dragostea de carte. profesorii din localitate, dar şi din întreaga republică.
Sunteţi aidoma razelor de soare ce luminează calea
Îţi este viaţa toată plină de jertfire,
viitorului nostru, al copiilor, în sufletul fragil al cărora
Ce leagă secole-n a ei menire.
Din taina ei se naşte-al meu popor,
aduceţi lumina Cărţii. Va mulţumim! Să fiţi sănătoşi,
Blagoslovit să fii, scump profesor!
fericiţi şi împliniţi sufleteşte. Mă închin în faţa DomValentina PODREA, educatoare niilor voastre, scumpii noştri profesori. Să ne trăiţi!
la grădiniţa „Ghiocel”
Nicoleta REBEJA, elevă
s. Răuţel, r-nul Făleşti
la Liceul Teoretic „N.Donici”
Coordonator de pagină: Lidia UNGUREANU
s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

O viaţă de jertfire

ei s-au scris poezii și s-au compus cântece,
dar şi maxime de neuitat. În acest context, vreau să completez ciclul de poezii
semnate de colegii mei aducând drept
exemplu doar câteva dintre celebrele
maxime precum acestea: „Profesorii sunt
oamenii cu har divin”, „Profesorii sunt
ca niște părinți”, „Profesorii nu muncesc,
pentru că asta le este profesia, ci pentru
că iubesc copiii.” Cred că mulţi dintre voi
ar putea continua cu plăcere şirul frumoaselor ziceri.
Închei prin a dori pace şi sănătate în ţară. Să ne trăiască profesorii!
Alexandru SAVA

Un dascăl avem
În lumea cunoștințelor
O carte suntem.
În viaţa ființelor
Un dascăl avem!
Scântei lucesc în ochii noștri
La doruri visători.
Profesorule, îţi mulțumim
Pentru munca depusă
În anii trecători!
Arianna Sula

Ziua Profesorului
Iar e octombrie şi iar
Zboară frunza lin, ușor.
E ziua-n care noi aducem în dar
Mulțumiri pentru scumpul profesor!
Silvian LEVINTE
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Povestiri de seama voastră

Vlad PAOMI (Vlad Sărătilă)

Cel mai frumos cadou din lume (II)
(fragment)

* * *
Cu inimă tristă frumosul
clăpăug păşi mai departe purtând ulciorul de lapte în dinţi.
La câţiva paşi, pe stâlpul porţii, văzu o cioară cu o nucă în
cioc. Cioara tăcea, pentru că,
dacă ar fi vorbit, rămânea fără
nucă. Numai atunci, când a
înţeles că dulăii nu mănâncă
nuci, a pus marfa sub aripă şi
a spus:
– Vreau să schimb această
nucă pe o pereche de ciorapi.
O cioară încălţată este zâna
ciorilor. Apoi, eu am auzit pe la
casa de modă că ciorapii vor fi
la mare căutare în iarnă. Hei,
ciorapi-ciorapi, sunteţi tare
bunişori, dar şi nuca s-o dau
îmi pare rău! Dumneata eşti
clăpăug, adică foarte deştept.
Nu ştii, cum e mai bine: să fii
sătul ori să fii încălţat?
– Ştiu cum ai putea să te
descurci, veni cu povaţa dulăul. Uite, lângă gard creşte un
nuc bătrân. Ia din pomul acela
încă o nucă. Una o dai pentru
ciorapi, alta o păstrezi pentru
tine. În felul acesta eşti şi încălţată, şi sătulă.
– Carrr!, aş vrea eu, dar nouă,
ciorilor, ne este strict interzis
să ducem în cioc două nuci
odată. Așa a hotărât marea
adunare, adică ciorlamentul.
Nici domnul Clăpăug nu ştia
cum se poate proceda în acest
caz. Câini cu covrigi în coadă a
mai văzut el, chiar a purtat un
covrig în ziua nunţii, dar ciori
cu două nuci în cioc – nici o
dată. Poate aţi observat: cioroimea este mereu în şedinţă
şi discută cu glas tare legi despre nuci, despre floarea soarelui, grâu, porumb, uneori
chiar şi despre puii de cloşcă.
Ciorlamentul aprobă uneori
legi cioroase.
Clăpăug îi dori respectuos
noii sale cunoscute succes şi
plecă mai departe. El nu ştia
că cioara avea, de fapt, alte
planuri. Ea pregătise nuca,
pentru ca să-şi facă părul violet. Ciori albe mai sunt, dar violete - doar flori. Adică, dacă
priveşti atent, când Soarele
luminează tare, observi că
ciorile au nuanţe de mov. E
ultimul răcnet al modei. Poate
s-a deschis deja un carrr-tel
cu numele La cioara vopsită!
Şi mai avusese cioara un
plan: să meargă la salonul de
înfrumuseţare şi să-şi facă corecţie de cioc. O cioară cu cioc
grecesc e aproape vultur.
* * *
Pe un podium de modă Clăpăug zări o zebră care defila
în pijama. Şi i se potrivea zebrei pijamaua atât de bine,
încât ţi se părea că e lipită de
ea. Ce mai, o zebră pe podium
arată mai bine decât un câine în târg. Clăpăug şi-a adus
aminte o frază pe care a citit-o
pe ascuns în caietul Mămucăi
Hămăuca: Arta cere sacrificii!
(în cazul de faţă Arta cere lapte) şi, fără să înţeleagă prea

bine ce face, îi dărui zebrei ulciorul său.
– Îmi place culoarea ta dungie. Mănâncă lapte şi bucură
lumea cu zebreaţa ta!
– Mulţumesc, clăpăugule.
– Eeeeeh, unora le merge, au
croitori buni, dar mie nici măcar urechile nu mi le-au croit
pe măsură. Ar trebui să-mi
schimb şi sumanul, gândi domnul Clăpăug, atunci când nu
prea mănânc, îmi e cam larg.
Vise, vise, dar imediat îşi aduse
aminte că nu pentru aceasta a
venit la piaţă.
N-a reuşit să facă nici doi
paşi că şi zări un fel de nu ştiu
ce. Nu era nici câine, nici om,
nici stafie. Apărea, dispărea
şi-şi flutura mantia, de parcă
ar fi vrut să sperie pe cineva.
Nimeni, însă, nu se arăta spe-

continuare din nr. 27-28

– Aş veni eu, problema este
că am fost construit ca să-i
sperii pe cei mici, nu pe cei
mari. Dar, cine ştie, poate e
bine şi aşa.
Zicând acestea, Bau-Bau se
ridică în aer şi plană deasupra
mulţimii ca un zmeu de hârtie. Toată lumea se bucura şi
numai Bau-Bau nu înţelegea
că să bucure lumea este adevărata sa menire pe pământ.
* * *
Mergând înainte, dulăul
nostru îl zări pe Moş Martin.
Ursul a adus pentru vânzare
un butoi cu miere dulce şi plină de toate miresmele florilor.
– Mâncaţi miere cu plăcere!
îi îndemna el pe cumpărători
tot gustând din marfă. S-au
adunat în jurul butoiului pofticioşii de dulce, dar, când să

care au adus un tir plin-răsplin cu îngheţată. Ursul polar
a devenit în aceeaşi clipă foarte sprinten şi s-a apucat de
înfulecat. După ce a golit tirul,
s-a rugat de cele două mici
vânzătoare:
– Vă rog să mă duceţi cu
rulota aceasta până în Arctica. Tare mi-e dor de locurile
copilăriei mele. N-o să fie de
pomană, când ajungem, vă dăruiesc un... aisberg. Ştiţi câte
îngheţate pot fi făcute dintr-un
aisberg?
– Cu plăcere, ursulică, dar
în răstimpul cât vom lipsi or
să rămână mii de copii fără
îngheţată. Ştii ce tragedie ar fi
aceasta? Un copil fără îngheţată este ca o mamă fără copil.
– Tare multe minuni sunt pe
Pământ, gândi Clăpăug. Unii

vândă Moş Martin, hai, mai
vinde dacă ai! Ursul nici nu
şi-a dat seama că a mâncat de
unul singur toată marfa.
– Mda, ca să poţi câştiga
bani, trebuie să vii la piaţă
ori sătul, ori cu nevasta, a tras
concluzia Clăpăug şi, luminat
de înţelepciune, a pornit mai
departe:
– E bine să mergi prin lume:
ori prinzi la marfă, ori prinzi
la minte, şi-a mai zis el.
* * *
Nu departe de locul unde se
găsea Clăpăug albea ceva ca
un troian de zăpadă.
– Zăpadă în vremea aceasta?
Nu, nu era zăpadă, ci un
enorm urs polar, verişorul lui
Moş Martin. Ursul polar stătea la umbră şi aştepta iarna.
Din când în când ofta:
– Oof, arde inima în mine!
Pentru ursul polar răcoarea
toamnei era cam aşa cum este
pentru noi arşiţa din pustiul
Sahara. Noroc de două feţişoare-verişoare – hermina
Helgea şi nevăstuţa Măriuţa

nu au lemne de pus pe foc, alţii
nu au gheaţă de pus sub cap.
* * *
Emoţionat cum era, Clăpăug
nu a observat că l-a bătut uşurel pe umăr un şobolan.
– Prietene, am ceva fără de
care viaţa ta n-are rost, chiţcăi el cu glas dogit. Zicând
acestea, a deschis un portofel
în care avea câteva boabe de
porumb.
– Aur curat, frate! Le-am
cumpărat cu bani nebuni
noaptea trecută de la un prieten fermier. Pentru tine mai
las din preţ şi ţi-i dau cu o sută
de euro pentru un grăunte. Înţelegi cât de darnic sunt eu?
– Avantajoasă propunere,
gândi dulăul nostru, dar copilaşii mei au făcut ochi, nu
dinţi.
– Nu-l asculta pe acesta!
vorbi mieros către dulău un
motan. El vinde marfă de contrabandă.
Clăpăug a înţeles că între
motan şi şobolan există nişte neînţelegeri mai vechi, dar
era un câine educat şi nu se

Desen de Cristina COVRIG
riat şi necunoscuta arătare
era tristă.
Clăpăug al nostru nu a trecut niciodată pe lângă o fiinţă
tristă, se opri în loc și acum:
– Ce ai, frate? Arăţi aşa, de
parcă ai fi pe cale de dispariţie.
– Sunt trist, pentru că nici
un copil nu vrea să aibă frică
de mine.
– Dar de ce ar trebui să aibă
copiii frică de tine?
– Ca să mănânce terci de
hrişcă și de griș.
– Dar cine ești?
– Bau-Bau!
– Ce bine-mi pare să te cunosc, Bau-Bau! N-ai vrea să
mergi cu mine?
– Ce să fac la tine?
– Ne vom juca. Copiilor mei
le place foarte mult să o sperie pe mămuca lor că vii. Mămuca Hămăuca se sperie şi
fuge pe unde apucă, iar căţeluşii aleargă după ea prin iarba mai înaltă decât ei şi strigă
întruna: Bau-Bau! Bau-Bau!
Îţi imaginezi distracția dacă ai
apărea cu adevărat!?

amesteca în buclucul altora. Îl
interesa cadoul.
* * *
Cotoiul l-a condus pe cotei
spre un loc ferit şi acolo i-a arătat în secret un şoricel de pluş.
– Iată cel mai bun cadou
pentru un căţeluş. E o relicvă
de familie, simbolul familiei
noastre pe care-l păstrăm de
la o stră-mâţă de pe tată. Nu
l-aş vinde nicidecum, dar sunt
la mare strâmtoare: astăzi
vine pe ospeţe şi va sta câteva
zile la mine Mia Soacra. N-aş
vrea să-mi zgârie mâine urechile pentru faptul că nu i-am
arătat stima cuvenită.
– Eu, prietene, am doi căţeluşi şi mi se pare că nu-i prea
bine, când se bat doi câini de
la un şoarece. Dar, deoarece
înţeleg că trebuie să stai mult
în două labe ca să cucereşti
respectul soacrei, hai să-ţi fac
cadou un ulcior cu lapte.
Motanul s-a lins pe bot.
* * *
– Cel mai bun cadou de dat
la doi căţeluşi este o pălărie
pentru mama lor, se amestecă în vorbă un hârciog isteţ.
Nu pierde şansa, la iarnă va fi
prea târziu!
Căţelul nostru era de acord
cu mister Hârciog, dar el o iubea foarte tare pe Hămăuca şi
din această cauză nu cumpără
pălăria. A zis nevasta să cumpere cadou pentru copii – aşa
să fie! Fiecare câine e un cavaler care are scris pe scut numele celei mai frumoase lătrătoare din lume.
* * *
La cei adunaţi se alătură pe
nesimţite un măgăruş. Avea o
traistă plină cu ochelari.
– Cumpăraţi ochelari, o să le
prindă bine copilaşilor voştri!
Clăpăug era încurcat rău.
– Copilaşii mei au câte zece
zile fiecare; pentru ce să aibă
nevoie de ochelari?
– I-ha, cum adică pentru ce?
Ca să citească! Cine nu ştie a
citi, nu poate fi primar!
– Oooo, n-am ştiut! Dar pe
dumneata, domnule măgar,
ochelarii te-au ajutat să citeşti?
– Nu, recunoscu măgăruşul.
Din cauza urechilor, nu-i pot
potrivi prea bine şi aş vrea
să-i vând.
– Măgăruş, dar pentru a citi,
nu ai încercat să înveţi alfabetul?
– De ce? Nu vreau să fiu bucătar-sef!
– Dar de ce bucătarul-şef
trebuie să ştie alfabetul?
– Cum, adică, de ce? Reţeta
de pelin se deosebeşte de cea
de mohor. Trebuie să citeşti
înainte de a paşte.
– Ai dreptate, măgăruş. Totuşi, încearcă să înveţi şi tu alfabetul! Pe unii îi ajută.
Măgăruşul s-a îndepărtat
şi toată lumea a observat că
e tare nedumerit. Se întreba
mereu:
– De ce nu mi-au dat şi alfabet odată cu ochelarii? Acum
ce mă fac dacă el, alfabetul, nu
se potriveşte cu lentilele? I-ha!
nu e bine să amăgeşti lumea!
(Va urma)
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VEGHIND LA IZVORUL LUMINII...
Dumitru MATCOVSCHI

Liviu DAMIAN

Abecedar

Învăţătorii de la sate
(fragment)

Carte de dor, de fior și izvor călător,
dăruită cu viață fără de moarte.
Inima bunului învățător
precum Soarele tuturor se împarte.
Carte de plai prea cinstit ca un plai, ca un rai.
Fruntea pruncului blând peste ea se înclină.
Și un grai ca un fagure dulce de mai
din nou ne alină cu strop de lumină.
Toamnele trec, vin încete zăpezi cu nămezi.
Aplecat peste carte, copilul tresare.
Anii lui cu nădejde tu îi veghezi,
să nu rătăcească în lumea cea mare.
Crește un om ca un pom, roditor, uimitor:
are sufletul de materne țărâne.
Dragostea bunului învățător
oricând de credință a fost și de pâine.
Septembrie, șoaptă de doină-doinită,
septembrie, strugure de chihlimbar,
septembrie, floare de dumitriță,
surâs de copil și povață de-abecedar.

Poem
în toamnă

Dascălul

Moşneag senin, cu tâmpla ta curată
O cer pe veci nădejdii mele pază.
Din soarele copilăriei mele
Pe fruntea ta mai licăreşte-o rază.
În suflet simt cum negura se sfarmă
Şi se-mpleteşte albă dimineaţă
Când ochiul tău în inimă-mi coboară,
Topind încet cetatea ei de gheaţă.

Învăţătorilor
Veghind la izvorul luminii,
Cel tainic şi fără de moarte,
Copiilor noştri în inimi
Le-aprindeţi iubirea de carte.
Ce-i bun semănaţi să răsară,
Ce-i rău stăviliţi când se cerne
Şi imne cântaţi pentru ţară
La flacăra limbii materne.
Voi ardeţi ca soarele-n ceruri,
Căci astfel va creşte pământul,
De veşnice, -adânci adevăruri
Vi-i plin în rostire cuvântul.
Pe-altarul de jertfă al şcolii
Vă puneţi tot sufletul mare,
Voi nu ştiţi râvni la fotolii,
La nimburi de glorii uşoare.
Nu vreţi o mai dreaptă răsplată
Şi nici o cinstire mai vie
Decât conştiinţa-mpăcată
Şi lacrima de bucurie.
De-aici, de la şcoală, în lume
Păşesc făurarii de mâine,
Păstrându-vă bunele nume
Curate ca miezul de pâine.

Să nu uităm, să nu uitaţi –
S-au dus setoşi de-nvăţătură
Copiii satului curați,
Sfioşi, cu „buna ziua”-n gură.
...Au ars, s-au dăruit de tot,
Dacă nu toţi – majoritatea,
Mergând cu satul cot la cot,
Topindu-şi – primii – sănătatea.
Le-aduc o floare în pridvor
Ca o lumină-ntârziată
Şi-mbrăţişez – cu viaţa toată –
Risipa sufletului lor.

Traian Vasilcău

Octavian GOGA

Vladimir RUSNAC

Mă rog pentru învăţători,
Acei zidiţi între caiete.
Mă rog de voi, băieţi şi fete,
Cei necăjiţi de multe ori.
De rămâneau şi ei plugari
Ca fraţii lor legaţi de fire,
Poate că-aveau azi nervi mai tari
Şi-o mai înaltă preţuire.
…De tineri au plecat din sat,
Lăsând acolo loc de casă
Şi-un plug să iasă la arat,
Şi dragostea cea mai frumoasă.

Emilia PLUGARU

Un profesor
Un profesor e un zidar
Mereu alăturea de noi,
Mereu pe şantierul vieţii
Ca să înalţe vremuri noi.
Un profesor e un zidar.
Zideşte ziua cea de mâine.
Şi sufletul, şi inima
La temelia ţării pune.
Un profesor e un artist
Ce modelează caractere.
El, zi de zi şi an de an,
Găseşte forţă şi putere,
Ca să cioplească în lut viu
Cu vorba-i blândă şi sfătoasă.
Lucrarea lui e cea mai bună,
Cea mai de preţ, cea mai
frumoasă.
Deci, dacă urci la cârma ţării,
Un pic te uită înapoi,
Priveşte-i chipul luminat,
Priveşte-l, grijile-i vin roi,
Dar el se ţine, oricât de greu
Ar fi să-i fie, în picioare,
Doar în picioare stă mereu.
Închină-te în faţa lui,
Căci are-n plete flori de nea
Şi poate una dintre ele
I-ai pus-o-n plete tu cândva.

Pavel LICĂ

Mereu în amintire
De Ziua Învăţătorului
Îţi dăruiesc, învăţătoarea mea,
Doar inima deschisă în petale,
În vers o trec, să fie ca o stea
Crescută-n raza-nvăţăturii tale.
Ţi-o dăruiesc ca pe-un odor ales
În care-am strâns izvoarele din carte,
Cu şoapta lor, sculptez într-un eres
Făptura ta, s-o duc prin ani departe.
Uitat-am, sigur, primul gângurit
Şi-ntâiul pas ce l-am făcut în viaţă,
Dar n-am să uit că-n slove m-ai sădit
Să cresc ca o lumină-n dimineaţă.
De-aceea-n slove inima-mi rodesc
Să se-mplinească-n versuri pentru tine;
Iubită-nvăţătoare,-ţi mulţumesc,
Eu plec, dar tu vei fi mereu cu mine!

Toamna vine iar
Rece-n calendar,
Pică vise coapte din castani.
Ploile duium
Hore-ntind pe drum,
Iar tu, profesorule, n-ai bani.
Leo BORDEIANU
Va mai trece-o zi,
S-o călători
Viaţa ta de veşnic ne-nţeles,
Şi-ntr-o clipă doar
Sub un felinar
O să-ţi cadă-ntregul univers.
Frunză de alun,
Cu dor de voi, dragi profesori,
Vei fi trist şi bun
vă cânt.
Şi-o să uiţi mizeria pe rând.
Răbdarea voastră-o cânt
Vei fi fericit
de-a vă înscrie
Că s-a împlinit
cu trup şi suflet în formula
Soarta-ţi grea de ne-nţeles curând. iubirii fără de rezerve.
Răbdarea voastră-o cânt
Mâine, pe la zori,
de-a reveni
Umbre şi cocori
în punctul A pentru a merge
Pe-ai tăi umeri se vor aşeza
de dragul nostru-n punctul B,
Şi-al tău Domn din cer,
de parcă nu aţi mai fi fost
Tainic şi stingher,
acolo.
În castel ceresc te va chema.
Răbdarea voastră-o cânt
Dar c-aşa eşti tu,
de-a debarca
Îi vei spune: „Nu“
pe continente noi şi noi,
Şi ai să rămâi fără de ani,
de a ieşi
Blând şi-mbătrînit,
cu scutul doar în câmp
Ca un orb în schit,
de dragul ţării,
Ce-a uitat de viaţă şi de bani.
de a cădea
de-a nu pleca,
Toamnă-o fi şi iar
de-a reveni –
Rece-n calendar,
din ce în ce mai tineri –
Veacul tău astfel se va sfârşi.
în sufletu-mi
Vei fi împăcat
ca în ograda şcolii.
Cu adevărat
Că şi după tine vei mai fi.
Dar cât mai e zi
Bianca RAŢIU
Pân-s-o isprăvi
Cele ce urmează a veni,
Tu rămâi ce-ai fost:
Vis cioplit cu rost
Şi dilemă ordinii de zi.

Lidia UNGUREANU

Iubire fără Învăţătorule,
de rezerve
părinte

Învăţătoarea
mea

Cu chip senin şi zâmbitor,
Desprinsă parcă din poveşti,
Cald leagăn şi îndrumător
Al viselor copilăreşti...
Aşa te văd cu ochii mei
Pân-oi ajunge şi eu mare,
Şi pentru toţi ai fost la fel,
Iubita mea învăţătoare!
Ne cerţi, ne lauzi,
eşti a noastră,
Ca şi o mamă iubitoare!
Mulţi ani!
E ziua dumneavoastră,
Iubita noastră învăţătoare!

(fragment)
… Ninsori pe suflet, şi ploi,
Gheaţă pe ochi şi pe gură.
Învăţătorule, mai eşti pentru
noi
Ca ostaşul la ambrazură.
Viaţa ne ia, moartea nu lasă,
Învăţătorule drag,
Veacul te rupe de casă,
Via sălbătăcește în prag.
Parcă e luptă, parcă e pace,
Te-neacă torentul existenţial,
Dar firea cu har e robace,
Te-apuci în grabă de-un mal.
Azi vocea ta-i clară,
Învăţătorule drag.
Privirea de tată – solară.
Anii pe frunte – şirag.
Voi pleca, te vei duce,
În depărtări astrale.
Mintea îmi vor străbate
Cuvintele tale.
Inima ascultă atentă
Ca atunci când în zile fierbinţi,
Alergam cu răsuflarea ardentă
Spre tine, visători şi cuminţi.
Aceiaşi copii, acelaşi văzduh
E-n şcoală ca în altar.
Şi râde truditul meu duh,
Şi-i lacrimă ochiul tău clar.
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IN MEMORIAM

85 de ani de la nașterea scriitorului

Paul Goma

Paul Goma s-a născut pe 2
octombrie 1935 la Mana, judeţul Orhei. Odată cu cedarea Basarabiei, familia Goma
s-a refugiat în România. Din
tinereţe, s-a arătat animat de
un spirit contestatar. În mai
1952, elev în clasa a zecea a liceului „Gheorghe Lazăr” din
Sibiu, Goma a fost convocat la
Securitate şi reţinut opt zile.
În 1954, a susţinut simultan examene de admitere la
Universitatea din Bucureşti şi
la Institutul de Literatură şi
Critică Literară „Mihai Eminescu”. A reuşit la ambele,
dar a ales Institutul. În iunie

1956 este „judecat” de rectoratul universităţii. A apărut
pentru prima dată „cazul
Goma”. După înfrângerea revoluţiei maghiare din 1956 de
către trupele sovietice, Paul
Goma şi-a predat în semn de
protest carnetul de membru
al Uniunii Tineretului Muncitor. A fost arestat în noiembrie
1956, acuzat de „tentativă de
organizare de manifestaţie
ostilă”. În martie 1957 a fost
condamnat la doi ani de închisoare corecţională, pe care
i-a executat – închisorile Jilava şi Gherla. Ulterior, a fost
domiciliat forţat în Bărăgan,
unde a rămas până în 1964.
Neputându-se reînmatricula la Institutul „Mihai Eminescu”, în vara anului 1965
a susținut din nou examene
de admitere la Facultatea de
Filologie a Universităţii din
Bucureşti.

– După şase, cel mult, după şi-jumătate.
După şase ar fi trebuit să fie: a bătut un ceas într-un turn sas. A rămas o
mulţime de vreme până la şi-jumătate. Nici nu mă uit la ornicul din peretele sălii de lectură: prea exact, prea alt
timp măsoară.
Dar las’: vine ea, vine. După cel-mult.
Vine, vine – ca să spună:
– După şase. Cel mult după şi jumătate.
Ca atunci. De-atunci, he-he, timp.
Pe-atunci eram la-nceput, se explică.
Eram mult mai. Un copil, hai adolescent. Suficient de naiv şi de, prin urmare: disponibil. Şi, în felul meu, binecrescut.
Urâtă ca sora dracului: ochelari de
orboşetor, nas ascuţitos, bărbie la fel,
galoşnică; glas neplăcut, măcăit, răţăit, ca al surzilor – însă nici când tace
nici când rămâne fără ochelari nu
arată mai brează: doar o văzusem de
la fereastră când mă soma să mă uit
la subsol; nici eleva în uniformă de
LDI (şi fără ochelari negri) nu arăta
mai ne-urâtă decât cealaltă, cu toate
că nu semăna deloc, dar deloc cu cea
de pe coridor, ochelarista în pardesiu
de căpătat ; era altfel: tot insipidă, rea
– dar alta. Cu adevărat frumoasă (fulgerător!) devenise numai atunci când
râsese: patru-cinci secunde.
De ce: fiindcă, în general, omul care
râde se face mai frumos? Sau (în special) pentru că deschide gura? Şi liberează ceva, ceea-ce, acel-ceva?
Atunci, a ce ziceam că amiroase gura
ei râzândă? Deschizândă, înflorindă,
pâlniindă: a miere de albine – da, şi a,
dar am hotărât că nu floare, nu fruct, nu
ceva din afara omului trăitor, dinafara
fetei promiţătoare, a femeii făcătoare.
Ziceam că gura Sabinei miroase a carne proaspăt tăiată – numai că acesta e
miros, nu parfum: carnea tăiată miroase, nu amiroase (ca gura Sabinei).
Gura Sabinei. Ea miroase a ne-fruct,
a ne-floare, a ne-parfum – a nevegetal.
Gura Sabinei miroase a regn animal
(dar nu a mosc); a viu, a vietate, a carne-vie – pe dinăuntru – a mişcare, cu
mult suc şi oarbă; şi palpitoasă; şi piperindică – sângeratic. Regn sabinal.
Am potrivit să ies de la bibliotecă la
fix. Mi-am spus: dacă fac un tur lung,
când o să fiu iar în dreptul Parcului
Astra, o să fie timpul: şi-jumătate – la
exact cât fusese fixată întâlnirea.
În hol: vânzoleala de după-şase. Din
fericire, curentul era în sens unic: spre
înăuntru, aşa că m-am culcat pe val,
m-am lăsat dus în sus, pe scară…
De undeva, nu ştiu de unde a răsărit
ea, m-a apucat de mânecă, m-a tras la
mal. Şi m-a luat la certat:
– Pe unde mi-ai umblat?! Eşti în întârziere! m-a ameninţat cu degetul.
Dar ţi-ai dat cuvântul de onoare! m-a
apucat de revere.

2 octombrie 1935 – 25 martie 2020

În 1977, Goma a reuşit să
trimită la postul de radio occidental Radio Europa Liberă o scrisoare deschisă în care
cerea guvernului României
respectarea drepturilor omului în România. În consecinţă,
a fost urmărit, apoi arestat şi
bătut de Securitate.
La 20 noiembrie 1977,
Goma, împreună cu soţia şi
copilul lor, au fost decăzuţi
din cetăţenia română şi expulzaţi în Franţa, unde îşi
editează mai multe romane.
După 1989 i s-a publicat şi în
România o parte din cărţi.
Volume: „Camera de alături”
(1968),
„Ostinato”
(1971), „Uşa noastră cea de
toate zilele” (1972), „Gherla”
(1976), „Patimile după Piteşti” (1981), „Din Calidor”
(1987), „Arta refugii” (1990),
„Sabina” (1991), „Jurnale”
(1997-2004) ş. a.

Lucrările scriitorului au
fost apreciate și premiate:
Chevalier dans l’ordre des Arts
et des Lettres (Franța, 1986)
și Opera Omnia (2018), oferit
de Uniunea Scriitorilor din
Moldova. Începând cu anul
2014, Academia de Științe a
Moldovei a instituit, pentru
realizări științifice valoroase ale savanţilor din diasporă, Premiul „Paul Goma”. A
fost Cetățean de Onoare al
orașului Timișoara din 2007.
În 2013 Paul Goma a obținut
cetăţenia Republicii Moldova. A fost desemnat, din 2015,
Cetățean de Onoare al raionului Orhei. Paul Goma va
rămâne omul-legendă, omul
care, în pofida obstacolelor
și greutăților puse în cale, nu
a renunţat la poziţia sa, şi-a
menţinut verticalitatea. Personajele din romanele sale

Sabina

Desen: Cristina COVRIG
Jur pe ce am mai sfânt că n-am mişcat, n-am protestat (care cuvânt dat?);
tot ea şi-a dat seama de greșeală: şi-a
retras mâinile ca fripte, şi le-a ascuns
la spate:
– Par-don! a zis. Uitasem că pentru
aşa ceva scoţi cuţitul! şi a râs scurt,
tăios, răguştirb. Avea, râzând, glas de
copil răcit bocnă, cu nasu-nfundat; de
muiere beată-moartă. M-am micìt sub
loviturile de berbece ’aripat. Am izbutit să mă apăr şi să uit, pe loc.
Când s-a oprit – singură, eu rămăsesem în drum – m-a întrebat ce am. Ce
să am: nimica!, am răspuns cu umerii.
La care ea:
– Dacă n-ai nimica, ’nchide gura – să
nu-ţi intre păsărica!

Ea era o păsărică; şi o copilică –
imbecilìcă (dar ce mirosică!).
A mai zis ceva: să închid gura, ca să
nu răcesc, doamne-fereşte, acum când
are mare nevoie de mine…
Afară nu mai era frig, aş fi putut
umbla fără fular, fără căciulă; până
poimâine. Cu gura larg deschisă,
căscată – ce-avea ea cu gura mea?,
de avut aveam eu cu a ei, deschisă.
Dogùritoare. Şi mustitoare. Şi-amiroznitoare.
Cum am ieşit din clădirea Astrei,
cum m-a luat de braţ:
– Mai întâi şi mai întâi, te conduc eu.
La internatul tău.
N-am răspuns. N-am scos o vorbă.
Atunci, pe loc, n-am găsit ciudat că o

reuşesc să supravieţuiască
provocărilor istoriei, pentru
că au noţiunea normalităţii,
eticii şi adevărului. Ele constituie modele de rezistenţă în
condiţii subumane şi situaţiilimită.
„Marele merit al lui Goma,
după Mihai Cimpoi, este acela de a exprima adevărul cu o
autenticitate ce nu admite nici
o notă de contrafăcut şi cu o
ardoare etică ce nu permite
nesocotirea măcar parţială a
lui. Adevărul întreg, mărturisit până în pânzele albe, este
imperativul categoric, în lumina austeră a căruia scrisul
lui Goma capătă calitatea cea
mai de preţ”.
Publicăm un fragment din
romanul „Sabina”, singurul
care a fost editat mai întâi în
limba română, apoi în franceză.

fată, în plus externă, îmi dă întâlnire
în scopul de a-mi comunica marele secret; iar ca să mi-l comunice, mă conduce ea la internat – la internatul meu…
Şi nu m-am mirat că, în loc s-o apucăm
la dreapta, spre internat(ul meu), am
luat-o la stânga, către Bulevard. Când
am ajuns la Tribunal, m-a oprit:
– Vrei tu să te conduc la internatul tău? Sau vrei tu să mă conduci pe
mine la casa mea?
Am ridicat din umeri, agasat. Vorbea
ca un neromân; sau ca un român încă
elev la primară. Prea, nepermis de
corect, de parc-ar fi învăţat limba din
carte, nu din parte. Eu aş fi întrebat:
„Te conduc la internat?” – fără „eu”,
fără „tu”, suntem doi de toţi, unu singur e intern, deci un singur internat
e pe lumea asta, a internului. Şi nu al
meu… Aş fi-ntrebat : „Mă conduci?”,
fără „la casa mea”: dintre noi numai ea
avea casă, o casă (eu: internat). Dacă
aş fi deschis gura, aş fi-ntrebat-o dacă
la-casa-ei vorbeşte altă limbă decât
româna: nemţească, franţuzească,
altfel cum se explică ploaia de eu-tumeata-te-mă?
Am trecut pe lângă Tribunal, pe lângă închisoare – am găsit că strada are
un nume cum nu se poate mai nepotrivit: a Justiţiei… În gura unei stradele
m-a oprit. M-a întrebat, încetişor:
– Eşti de-acord cu mine?
Am dat din cap grăbit. M-a întrebat
cu ce anume sunt de-acord – eu:
– Cu orice.
Rostisem vorbe, sonorizasem expiraţia, oftasem inteligibil. Nu mă gândisem la cuvinte, cum nu te gândeşti
la aerul pe care-l tragi-sufli, le lăsasem
să iasă, îmi scăpaseră, se lăsaseră duse
de întrebarea ei.
De-aş fi eu scriitor, aici aş plasa cumpăna, răspântia, poatecădapoatecănuul sèptim. Noroc că nu sunt şi nu ştiu
ce brânză ar face scriitorul cu un personaj de-acord cu orice pe lume, fără
să ştie (şi puţin păsându-i) despre ce
este vorba.
Am mai spus: dacă mă fac literator,
atunci povestitor mă fac, nu scriitor;
nu, cu personajele, pedagog, director
de internat, care-şi închipuie că a venit
pe lume ca să ştie, în fiece moment, ce
fac elevii din roman, iar dacă nu fac ce
scrie la regulament, să-i pună la punct,
să-i cheme la ordine, să-i bage la loc, în
front. Pe când povestitorul… îi lasă-n
pace pe oameni, să facă ce vor ei, ce e
omeneşte să facă, ce e povesteşte să
facă. Vine în urma elevilor-personaje:
priveşte, ascultă, miroase (mai ales) şi
dup-aceea povesteşte ce-a-nţeles din
ce-a văzut, mirosit, auzit…
Când o fi să fie, o să scriu romane.
Dar n-am să mă chem romancier; nici
scriitor. Numai povestitor – de romane.
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Leo BUTNARU

Antologia & simfonia asfaltului (I)
Antologia asfaltului din galeria sub
cerul liber a aleii bulevardului Mircea
cel Bătrân din Chișinău... Ea fiind și
simfonia asfaltului. A culorilor și copilăriei, a neprihănirii și naturaleței
talentului în momentele înmuguririi
sale și a primelor ieșiri în lume, a expresiei tandreței infantile atât de nemijlocite, de cuceritoare.
De regulă, vizitam această galerie începând cu ora 5 și jumătate a
dimineților de vară, apoi, pe măsură ce
ziua scădea, după 22 iunie, modificam
și eu ora, cu un sfert, cu două, cu trei
sferturi, pe la mijlocul lui septembrie
ieșind deja pe la 6 și un sfert... Aleea
are o lungime de circa 3 kilometri și o
lățime de cam 6 metri, astfel că asfalt
ajunge pentru toată copilăria din sectorul Ciocana cu o populație de peste
120 de mii de suflete. (Străbătând bulevardul, nu puteam să nu-mi amintesc că Champs Elysee e de 1,91 kilometri lungime, deoarece, acum mai
mulți ani, beneficiind de o bursă de
studii la Paris, timp de o lună întreagă
am străbătut de multe, poate chiar de
foarte multe ori acea legendară arteră
din Orașul Luminilor).
Această cale a plimbărilor orășenilor
și a manifestării talentelor artistice
a copiilor e în stadiu de renovare, se
așterne asfalt nou, proaspăt, care stimulează imaginația, fantezia desenatorilor în cretă. Din păcate, alături de
talent și frumusețe se întâmplă catas-

Pagina www.floriledalbe.md este
în proces de dezvoltare cu sprijinul
SGG-Departamentul pentru Relația
cu Republica Moldova.
Cheltuielile privind dreptul de autor în acest număr
au fost suportate de către
Institutul Cultural Român.

trofe mai mari sau mai mici: mai deunăzi, pe asfalt am văzut un biet arici,
suflețelul căruia o fi ajuns deja în cerul mamiferelor insectivore... Ce i s-o
fi întâmplat?... Probabil, a nimerit sub
vreo mașină și cineva l-a adus de pe
carosabil pe alee...
Hălăduiesc în lungul aleii, din când
în când culeg câte o imagine, amintindu-mi de latinescul Manus animam
pinxit – Mâna a desenat sufletul. Atent,
aleg, culeg, selectez imaginile în cretă
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ale micuților pictori. Uneori dau de
adevărate... capodopere. Zău așa!
Mă bucur că antologia asfaltului are
nu doar fani, ci deja și... coautori! Unul
dintre ei este colegul Constantin Vaciu din București care, cu inspirație și
înaltă meșterie, a regizat un filmuleț,
apoi altul, deja de circa 30 de minute durată, în care derulează această
lume a copilăriei, a imaginilor ei drept
creație incipientă mult promițătoare.
O dată (din păcate, vara aceasta a

fost secetoasă) ploaia a redactat completamente antologia artei copiilor
de pe alee. A arhivat-o în... neant. Și e
bine că o parte din ea a rămas salvată
în postările noastre pe FB și în filmele
domnului Constantin Vaciu.
Apoi nu e bai: vine o nouă zi, iar răsare soarele și picii vor reveni în imensul
atelier subceresc, printre porumbei
– aceștia mulți pe alee, printre trecători – și ei frecvenți în acest spațiu al
pașilor pierduți, pașilor regăsiți.
Colateral, să zic, desenele copiilor
îmi amintesc de praful de tibișir, adică de simplul colb de cretă care cam
atacau, în copilărie, în școlire, văzul
scriitorului de azi.
Bineînțeles, veniră multe comentarii. Iată unul din ele: „Picturile rupestre au dăinuit milenii. Era perioada
copilăriei lumii. Să ne bucuram de picturile copiilor împreună cu dumneavoastră, poate vom înțelege mai bine
lumea”.
Cele mai multe desene sunt pe segmentul nordic al aleii, dintre străzile
Igor Vieru și Ion Dumeniuc, cea mai
nouă parte a sectorului Ciocana, cu cele
mai multe blocuri relativ recente. Deci
acolo locuiesc mai multe familii tinere
care și deleagă pictorii cu creta mână în
atelierul Antologiei asfaltului. Segmentul dintre Igor Vieru și Alecu Russo e
mai statornicit, locuitorii sunt vârstnici
cu nepoți care locuiesc în alte părți ale
Chișinăului, României, lumii. Mai este
și un apendice, să zic așa, al atelierului:
terenul de joacă, asfaltat și el, din fața
liceului sportiv, care e chiar la, colea,
100 de metri de casa noastră. Și de aici
culeg imagini. E drept, mai puțin.
(Va urma)
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