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Bună ziua, drag ORIZONT COGNITIV!
Anul acesta, la ora de istorie, am aflat că perioada de 

înaintea nașterii lui Iisus Hristos a fost împărțită de istorici 
în ani, secole și milenii în descreștere. E ceva ce nu înțeleg: de 
ce, înainte de  Hristos, s-au calculat anii în mod descrescător? 
Adică predecesorii lui Iisus știau dinainte că o să se nască un 
Mesia și au zis că da, vine peste 4000 de ani, deci acesta e 
anul 4000 î.Hr.? Sau au pus și ei așa un an în mod arbitrar 
și, când au ajuns la 0, dacă nu se năștea Hristos, ar fi început 
să numere cu minus? Eu chiar nu înțeleg! 

Rog să abordați această temă. Vă mulțumesc anticipat 
pentru răspuns.

Eugeniu  BĂLAN, elev în clasa a V-a „B”
mun. Bălți,
Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu”

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

DE CE, înainte de Hristos, anii 
sunt numărați în descreștere

www.floriledalbe.md

abonarea — 2021

Acord  liric
Dan DĂNILĂ

Calendar
Preludiul toamnei, virtuozitate,
magia împlinirii de nuanţe,
frunzişul care se aşază-n stanţe
e prund de curcubeie sfărâmate.

Cu ochiul treci, cu pasul peste toate,
muzeul arde, dar nimic nu piere,
miros de ceară şi miros de miere,
paleta unui vechi maestru poate

Să povestească razele de soare,
un şir visat de orbitoare trepte
sau gestul renunţării înţelepte –
spirala unei frunze căzătoare...

Pun mâna pe inimă și re-
cunosc sincer: o aseme-
nea dilemă, dragă Euge-

niu, m-a frământat și pe mine în 
îndepărtații mei ani de școală. 
Atât că, pe atunci, din conside-
rente ateiste, în manualele noas-
tre de istorie se opera cu „înain-
te de era nouă” (î.e.n.) în loc de 
„înainte de Hristos” și „era nouă” 
(e.n.) în loc de „după Hristos”. 
În rest,  sistemul cronologic era 
identic cu cel de azi: numerota-
rea anilor cu abrevierea „î.e.n.” 
era descrescătoare, iar a celor 
cu semnul „e.n.” era crescătoare. 
„De ce oare?” mă întrebam eu 
și-i sâcâiam și pe alții cu aceas-
tă întrebare. Dar nimeni nu-mi 
oferea un răspuns convingător. 
În cel mai fericit caz, mi se spu-
nea: „Așa au hotărât savanții is-
torici…” Și abia fiind student la 
universitate, am înțeles că timpul 
nu a fost nicicând descrescător, ci 
în măsurarea lui, mai ales de că-
tre lumea creștină, a fost adoptat 
un sistem, un punct temporal 0 
(zero), odată cu survenirea unui 

Dan DĂNILĂ

eveniment epocal în istoria ome-
nirii - nașterea lui Iisus Hristos. 
Dar s-o luăm mai pe îndelete.

Măsurarea timpului, dragii mei 
deceluși, s-a realizat în forme di-
ferite la popoarele Orientului An-
tic sau la cele din Europa. Există 
astfel calendare solare care se 
bazează pe rotația Pământului în 
jurul Soarelui; calendare lunare 
care se bazează pe rotația Lunii 
în jurul Pământului. Momentul 
care marchează începutul fie al 
calendarului solar, fie al celui lu-
nar îl reprezintă era (era istorică 
este o perioadă lungă de timp 
care pornește de la un eveniment 
istoric memorabil cu care începe 
numărarea anilor). În cadrul isto-
riei societății omenești,  învățatul 
călugăr Dionisie cel Mic, care s-a 
născut în urmă cu peste 1500 de 
ani în Dobrogea, a stabilit două 
ere și anume: înainte de Hris-
tos (î.Hr.) și după Hristos (d.Hr.). 
Monahul Dionisie cel Mic a pro-

clamat anul 754 de la întemeie-
rea Romei drept anul nașterii lui 
Hristos și din acest moment a în-
ceput împărțirea convențională a 
istoriei omenirii în două segmen-
te temporale mari.

Căci, spre deosebire de greci, 
care porneau numerotarea anilor 
de la primele Jocuri Olimpice (anul 
776 î.Hr.), romanii socoteau anii 
începând cu întemeierea Romei 
(anul 753 î.Hr.). Dacă noi am mer-
ge acum după calendarul roman, 
am fi în anul 2774. Dar, fiindcă 
azi luăm ca punct de pornire anul 
nașterii lui Iisus, suntem în 2020. 
Cronicarii români moldoveni și 
munteni au stabilit numerotarea 
anilor de la facerea lumii, adică 
anul 5508 î.Hr. Dacă am respecta 
acest sistem cronologic, acum am 
fi în anul 7528 (5508+2020). 

Din punct de vedere al trans-
formărilor cunoscute de societa-
te, istoria omenirii cuprinde cinci 
mari epoci: preistoria; antichita-

tea; evul mediu; epoca modernă; 
epoca contemporană. Însă aceste 
cinci epoci istorice au fost redu-
se în cronologia creștină la două 
epoci temporale mari: „înainte de 
Hristos” și „după Hristos”. Firește, 
înainte de Hristos (î.Hr.) înseam-
nă tot ce s-a întâmplat înainte 
să se nască Hristos, adică înainte 
de anul 1, iar după Hristos (d.Hr.)  
consemnează, evident, tot ce s-a 
întâmplat după ce s-a născut Hris-
tos, când a început anul 1.

„Înainte de Hristos” presupune 
obligatoriu  numerotarea inversă 
a istoriei, adică de  la anul 0 spre 
epoca preistorică: 4000, 3999... 
5,4,3,2,1,0. Anul 0 simbolizează 
venirea lui Iisus pe Pământ, fiind 
punctul de la care datarea anilor 
a început să fie crescătoare, adică  
cea cunoscută de noi astăzi (0,1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11 ...2020 d.Hr.). 

Deci, să recapitulăm: în cro-
nologia istorică, după apariția 
creștinismului, timpul este împăr-
țit în două mari perioade. Acest 
sistem de măsurare a  timpului  
are denumirea latină de Anno 
Domini. Sistemul a fost folosit 
pentru a înveșnici un eveniment 
istoric remarcabil, în cazul nostru 
- nașterea lui Hristos. Perioada 
înainte de nașterea lui este reda-
tă  prin abrevierea î.Hr., iar cea de 
după nașterea sa - prin abrevierea  
d.Hr. Astfel anii de după nașterea 
lui Hristos se numără crescător, iar 
anii de înainte să se nască Hristos 
se numără descrescător, pornin-
du-se de la anul în care s-a născut 
Hristos, an considerat de istorici 
ca fiind, convențional, anul 0.

Ion ANTON

Numerele 33-34 vor apărea pe 5 noiembrie a.c. în ediţie cu volum dublu (16 pagini)
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Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor 
Șarov, a prezentat recent, în cadrul unui briefing, 
datele privind evoluția situației epidemiologice în 
instituțiile de învățământ și a reînnoit apelul la 
precauție și menținerea comportamentelor respon-
sabile în interiorul, dar și în afara școlilor.

Ministrul Igor ȘAROV: 
„EstE  important 

să  menținem 
comportamEntE

 rEsponsabilE”

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

ÎNTÂLNIRI  ONLINE 

„Constatăm că școala ca ata-
re nu este o sursă de infecție 
semnificativ mai mare ca alte 
activități. Este evident că, 
atunci când respectăm regu-
lile, minimalizăm riscurile”, a 
afirmat oficialul.

 În context, ministrul Igor 
Șarov a prezentat datele pri-
vind evoluția situației epi-
demiologice în instituțiile de 
învățământ, în conformitate 
cu datele transmise de orga-
nele locale de specialitate în 
domeniul învățământului.

 Datele arată că, azi, numă-
rul elevilor testați pozitiv cu 
COVID-19 este de 284, iar 
7186 de elevi au fost plasați 
în regim de autoizolare. 373 
de cadre didactice au fost 
confirmate pozitiv cu noul 
Coronavirus. Din personalul 
nedidactic și auxiliar au fost 
infectate cu noul virus 72 de 
persoane, iar alte 77 se află în 
autoizolare.

În învățământul profesi-
onal-tehnic, avem 52 elevi 
testați pozitiv cu virusul Sars-
Cov-2, 35 – cadre didactice și 
20 – reprezentanți ai persona-
lului nedidactic și auxiliar. De 
asemenea, 35 grupe de elevi 
sunt plasate în autoizolare.

În învățământul superior, 
în perioada 5-9 octombrie, 
avem 39 de studenți testați 
pozitiv cu Covid-19, iar 121 
de studenți se află în auto-
izolare. 18 cadre didactice 
au fost confirmate pozitiv cu 
noul Coronavirus, în autoizo-
lare se află 17. Din personalul 

nedidactic și auxiliar au fost 
infectate 10 persoane și sunt 
în autoizolare 27.

Din numărul total de 1398 
de instituții de educație tim-
purie, și-au reluat activitatea, 
la decizia fondatorului, 1096. 
În prezent, 6 instituții și 18 
grupe de copii se află în caran-
tină. Copii confirmați pozitiv 
cu virusul COVID-19 sunt 4, 
iar alți 453 de copii se află în 
autoizolare. 67 de cadre di-
dactice au fost confirmate po-
zitiv cu noul Coronavirus. În 
autoizolare se află 107 de ca-
dre didactice. Din personalul 
nedidactic și auxiliar au fost 
infectate cu noul virus 37 de 
persoane, iar alte 92 se află în 
autoizolare.

Prin urmare, ministrul Igor 
Șarov a îndemnat elevii și 
cadrele didactice să evite în 
continuare aglomerările, atât 
în școală, în curtea școlii, dar 
și la intrarea în școală; să păs-
treze distanța fizică; să se spe-
le frecvent pe mâini sau, după 
caz, să utilizeze cu atenție 
soluțiile dezinfectante etc.

„Dragi elevi, voi sunteți 
viitorul acestei țări. Vă rog, 
părintește, să vă protejați și 
să îi protejați și pe cei dragi 
vouă. Stimați părinți, dragi 
cetățeni! Acum, ca nicioda-
tă, este necesar să protejăm 
Profesorii și Educatorii! Ați 
simțit în perioada dată cât 
de importanți sunt acești oa-
meni”, a conchis oficialul.

Sursa: http/mecc.gov.md

Până a trece la analiza romanului, un grup 
de eleve din clasa a IX-a  din satul Salcia l-au 
asaltat cu mai multe întrebări: când a început 
să scrie?, ce predomină în creația sa: poezia sau 
proza?, când a publicat prima poezie? Poate să 
le-o recite? etc. Scriitorul le-a răspuns pe scurt 
la toate întrebările adresate, menționând că 
prima lui poezie a fost publicată în „Florile Dal-
be”, pe când el era elev în clasa a VII-a. Probabil 
că nu întâmplător a ajuns redactor-șef al aces-
tei publicații periodice! „Dacă dorește cineva 
să devină redactor-șef la „Florile Dalbe”, să ne 
trimită repejor la redacție o poezie și noi o vom 
publica!” i-a îndemnat, mai în glumă, mai în se-
rios, Ion Anton, sfătuindu-i pe elevi și pe biblio-
tecare să se aboneze neapărat la această revis-
tă săptămânală pentru copii și adolescenți. 

Premianții  Olimpiadei 
internaționale de matematică

Două medalii de argint, două medalii de bronz și o mențiune de onoare au 
obținut elevii din Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Matema-
tică, ediția a 61-a, eveniment organizat online.

Discuția online care a avut loc recent între scriitorul Ion Anton și elevii-
adolescenți din raionul Șoldănești s-a axat pe mai multe momente din creația și 
activitatea autorului romanului „Ieșirea din uitare”, recomandat pentru lectu-
ră în cadrul campaniei „Să citim împreună!”.

OLIMPICII  NOşTRI 

La olimpiadă au partici-
pat 616 elevi din 105 țări 
ale lumii. Echipa Republicii 
Moldova a fost reprezen-
tată de șase elevi - Ale-
xandru Lopotenco, student, 
Universitatea Pennsylvania, 
Statele Unite ale Americii; 
Valentin Suruceanu, elev în 
clasa a XII-a, Instituția 
Privată de Învățământ Li-
ceul Teoretic „Orizont”, 
mun. Chișinău; Dumitru 
Josu, elev în clasa a XII-a, 
Instituția Privată de Învă-
țământ Liceul Teoretic 
„Orizont”, mun. Chișinău; 
Mihai Spinei, elev în clasa a 
XII-a, Instituția Privată de 
Învățământ Liceul Teoretic 
„Orizont”, mun. Chișinău; 
Rusanda Guzun, studentă, 
Universitatea Rotterdam, 
Regatul Țărilor de Jos; 
Dan Cernatinschi, elev în 
clasa a X-a, Instituția Pri-
vată de Învățământ Liceul 
Teoretic „Orizont”, mun. 
Chișinău - și patru profe-
sori: Valeriu Guțu, doctor 
în științe fizico-matemati-
ce, conferențiar universi-
tar, Universitatea de Stat 
din Moldova, mun. Chișinău; 

Valeriu Baltag, doctor în 
științe fizico-matematice, 
Liceul Teoretic Republican 
„Aristotel”, mun. Chișinău; 
Vladimir Izbaș, doctor în 
științe fizico-matematice, 
Institutul de Matemati-
că și Informatică „Vladi-
mir Andrunachievici”, mun. 
Chișinău; Stanislav Ciubo-
taru, profesor de matema-
tică, șef direcție în cadrul 
Agenției Naționale pentru 
Curriculum și Evaluare, 
mun. Chișinău.

Medaliile de argint au 
fost obținute de către 
Alexandru Lopotenco și 
Mihai Spinei. Medalii de 
bronz au luat Dumitru Josu 
și Valentin Suruceanu, 
iar mențiunea de onoare a 
ajuns la Dan Cernatinschi.

Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării  și 
Agenția Națională pen-
tru Curriculum și Evalu-
are a adresat felicitări 
premianților, profesorilor 
și părinților, dorindu-le 
succese în continuare.

Sursa: http/mecc.gov.md

EDUCAţIE

Colectivul revistei săptămânale „Florile Dalbe” 
exprimă sincere condoleanțe doamnei Rodica Proca, 
contabil-șef, rudelor și apropiaților familiei, 
în legătură cu desesul prematur al soțului

 Dumitru PROCA 
Dumnezeu să-l ierte și să-l primească în Împărăția sa!
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LA  VÂNĂTOAREA  DE  COMORI

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

• Succesul. Cortina se miră că e aplaudată de 
câte ori cade.

• Despre iubire. Când fiecare celulă din noi 
devine o inimă, atunci suntem bolnavi. Dar nu-
mai iubirea ne încearcă în acest chip.

• Întâlnirile. Întâlnirea ta cu cineva pe stra-
dă este o întâlnire cu un spirit. Şi totuși acest 
lucru nu te înspăimântă.

• Cine crede-n zbor e stăpân peste zare.
• E din neamul mare al licuricilor – omul: un 

vierme ce se transformă în lumină când iubește.
• Realitatea e ruina unui basm.
• După ce apune soarele, orice licurici crede 

că el îi e locțiitorul…

MaxIMe şI afOrISMe 
de Lucian BLAGA

Odată cu începerea noului an şcolar, copiii pasionaţi de istorie  
şi-au continuat  călătoria în trecutul îndepărtat al omenirii. Pen-
tru cei studioşi, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a deschis 
noi ateliere de pedagogie muzeală, în cadrul cărora sunt organi-
zate  activităţi interactive și distractive cu diverse tematici.

Recent, un grup de elevi din clasa a VI-a „A” de la Liceul Teo-
retic „Gh. Asachi” din municipiul Chişinău, ghidat de diriginta  
dna Olesea CAPCELEA, profesoară de istorie, a întreprins o că-
lătorie misterioasă prin sălile muzeului. 

MEMORABILE
Apoi au fost analizate mai multe aspecte ale 

romanului „Ieșirea din uitare”, care le-a trezit 
curiozitatea cititorilor, dar care le-a iscat și une-
le întrebări. După ce autorul le-a răspuns la ele, 
comentând pe larg subiectul romanului și con-
statând că nu toți au reușit să-l citească, unii 
participanți la discuție au menționat faptul că, 
spre marele lor regret, nu pot găsi cartea nici la 
biblioteci, nici la librării. Scriitorul i-a informat că 
editura „Lumina” a lansat recent un tiraj supli-
mentar al romanului și el poate fi găsit în librări-
ile „Librarius” și „Cartier”, la  asociația „Cartea”.

*  *  *
„Titus Știrbu este un bărbat de statură mijlo-

cie, cu ochii negri, părul alb ca neaua. Mustața îi 
împodobește fața, mereu senină și luminată de 
un zâmbet frumos. Are un suflet tânăr, e vesel 
și glumeț. Este un scriitor mut îndrăgit și apreci-
at de cititorii copii, pe care știe să-i motiveze să 
citească”.

Astfel l-au descris copiii din raionul Drochia, 
prezenți la întâlnirea online de la 6 octombrie 
2020, pe scriitorul Titus Știrbu, care le-a trans-
format ziua într-o adevărată sărbătoare.Autorul 

cărții „Născocilă, Roadegumă și feciorul lui Pă-
cală” a mai avut întâlniri cu cititorii din raioane-
le Fălești și Cahul. 

Deși  întâlnirile au avut loc online, ele s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă și priete-
noasă. Copiii au recitat poezii, au interpretat 
pe roluri fragmente din creația scriitorului, au 

prezentat dedicații și desene inspi-
rate din cartea „Născocilă, Roade-
gumă și feciorul lui Păcală”, propusă 
pentru lectură în cadrul Campaniei 
Naționale de Promovare a Cărții 
și Lecturii „Să citim împreună!”. 
Curioșii l-au asaltat pe Titus Știrbu 
cu întrebări, care de care mai provo-
catoare, iar scriitorul le-a răspuns pe 
potrivă prin glume, epigrame, mici 
poezioare. Autorul i-a îndrumat pe 
micii săi cititori să fie frumoși, cu-
minți, deștepți și omenoși.

Tamara LuPu-CrOITOru, 
colaboratoare 

a bNC „Ion Creangă”
mun. Chișinău

activităţi  extraşcolare

Au început cu o vizită în expoziția 
permanentă. Dna Eugenia GOLBAN, 
coordonator de program, le-a prezen-
tat copiilor patrimoniul muzeal, după 
care i-a invitat la …o vânătoare de 
comori. Exploratorii trebuiau să gă-
sească urmele primilor oameni pe pă-
mânt, să cerceteze dovezile existenței 
civilizațiilor avansate, să creeze pro-
priile ipoteze asupra evoluției istori-
ei din cele mai vechi timpuri până în 
prezent și să învețe istoria prin toate 
cele șase simțuri.

Având în mână imaginea unei piese 
(o amforă grecească) sau a unei  per-
soane (un ostaș geto-dac), „vânătorii” 
au explorat sălile muzeului pentru a 
identifica obiectul în vitrinele din ex-
poziție. Găsindu-l, fiecare a completat 
o fișă cu informații despre exponat, pe 
care le-a cules de pe etichetele și pa-
nourile explicative.

O altă misiune, la fel de captivantă, a 
fost să scrie povestea  comorii desco-
perite: ce vârstă are, cine și cu ce scop 
a confecționat-o? 

Astfel, mostrele de muzeu – fragmen-
te de  picturi rupestre, vase vechi, biju-
terii, unelte de muncă, arme, monede, 
icoane, cărți, haine de domnitor sau 
mobilier de epocă etc. au prins viață, că-

pătând în concepția tinerilor vizitatori  
o valoare nouă, deosebită. Ca să vezi! 
Aceste comori au fost create de-a lungul 
a sute și mii de ani de predecesorii lor, 
oameni care au muncit, au luptat pentru 
a supraviețui și au devenit nemuritori 
prin mesajele lăsate generațiilor viitoa-
re. Despre ei ne vorbește istoria. 

Lica MOVILĂ

eugenia GOLbAN, coordonator de atelier, trimite „vânătorii” în cercetare vizitatorii sunt numai ochi şi urechi

În faţa „Cazaniei” lui varlaam
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„Natura e frumoasă oricând!”
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DOCTORII  DIN  PĂDURE
fii  sănătos!

- Doamnă învățătoare, fiul 
meu își aduce adesea acasă 
prietenii de joacă. Zilele tre-
cute, unul dintre aceștia  a 
dat buzna pe ușă. L-am aten-
ționat: „Nu crezi că ar trebui  
să bați la ușă?”

- Nu mai am nevoie, acum 
ajung și singur la clanță! a ri-
postat el. 

*  *  *
- Ieri am căzut de pe o scară 

lungă de zece metri. 
- Și nu ți-ai rupt piciorul?
- Nu, eram  pe prima treaptă.

*  *  *
- Petruț, cât fac doi ori doi?
- Patru, tăticule. 
- Bravo, uite, îți dau patru lei.
- Păcat. Dacă știam asta di-

nainte, spuneam zece. 
*  *  *

 - Cunoști pe cineva care 
știe să imite animalele?

- Da, pe colegul meu Mitică. 
- Ce știe să imite?
- Cocoșul. 
- Doar atât?
- Da, dar când îl imită, ime-

diat începe să răsară soarele. 

Glume

Ne  scriu  învârtecuşii

Toamna a venit  la noi de-a binelea. Picii din clasa a II-a de la Şcoală Primară 
- Grădiniţă „A. Ursu” din Chişinău îşi iau adio de la zilele însorite şi se pregătesc 
să înfrunte vremea mohorâtă, pe care zâna cea mofturoasă le-o trimite tot  mai 
des. Copiii nu sunt supăraţi pe natură. Dimpotrivă, dispoziţia autumnală îi inspi-
ră la creaţie. În compunerile, poeziile şi desenele lor, trimise la redacţie de doam-
na învăţătoare Violeta DURNEA, ei ne spun: „Natura e frumoasă oricând!”

FRUNZA
De cu seară a început să cear-

nă o ploiță rece de octombrie. 
Toată noaptea s-a auzit vântul 
bătând nemilos. Dimineața, 
m-am trezit prima și, ca de obi-
cei, am privit la geam. Pe sticla 
pictată cu stropi de ploaie era 
lipită o frunză. M-am apropiat 
și am început să o studiez, de 
parcă nu mai văzusem frunze. 
Într-adevăr, aceasta era dife-
rită. Avea culoarea ruginie, pe 
alocuri, găurită și deja vesteji-
tă. Era atât de neputincioasă și 
chinuită. Tremura și parcă mă 
ruga să o ajut să coboare la su-
ratele ei. Obosise, voia să se aș-
tearnă la pământ, pentru odih-
na mult așteptată. Ținând-o în 
palmă, mi-am luat rămas bun 
de la ea și am lăsat-o să zboare 
pe ultimul ei drum.

Meryem  GOBELEZ

IATĂ, TOAMNA 
A VENIT...

Iată, toamna a venit
Pe meleagul meu iubit. 
Frunzele se-ngălbenesc,
Păsările se grăbesc
Să  zboare în depărtare,
Unde-i cald şi e mult soare.

 Ion LEORDA

TOAMNĂ AURIE
Toamnă, toamnă aurie, 
Tu aduci peste câmpie 
Covor de frunze ruginite 
Şi zile  cu ploi cernite…

Alexandru POPODNEAC

ANOTIMPUL 
SCHIMBĂRII

Toamna se mai numește 
anotimpul schimbării, pentru 
că totul în jur – frunzele copa-
cilor, florile, iarba – se îngălbe-
nește și se usucă, iar soarele  
se ascunde după nori. Noi îl 
așteptăm să apară mai repe-
de, să ieșim la joacă! La țară, 
oamenii strâng roadele de 
pe câmpuri și livezi. Apoi ară 
pământul și seamănă cereale. 
Vremea devine mohorâtă, plo-
uă des și oamenii se îmbracă 
mai gros. Gospodarii se pregă-
tesc pentru iarnă. 

 Augustin BOAGHI

STAU LA GEAM...
Frunzele de toamnă cad 
Dimineţile, cu ploaia.
Stau la geam şi număr iar 
Păsările călătoare.
Vai, ce linişte e-n jur!
Frumoase-s toate 
Până vântul începe-a  bate. 

 Maria-Elena MOISEI

CERUL  VARSĂ  
LACRIMI 

Timpul trece și toamna nu 
mai este la fel de veselă și zâm-
bitoare ca la început.  Acum, 
soarele ne mângâie mai rar 
cu razele lui. Cerul plânge în 
fiecare zi cu lacrimi de ploaie. 
Vântul leagănă crengile copa-
cilor, frunzele cad la  pământ, 
formând un covor multicolor. 
Păsările ne părăsesc și ele, 
căci vine frigul. Așa e toamna.

Anastasia BARANOV

*  *  *
Uite, frunza ruginie 

se desprinde de pe ram,
Ploaia veselă, grăbită bate:

 pic-pic-pic! în geam.
Chiar de vremea e ploioasă,

 copilaşii cei frumoşi
Intră, rând pe rând, 
în clasă şi învaţă  bucuroşi.

Eva DODON

Desen de autor

Desen de autor

Desen de autoare

Desen de autoare

Ştiaţi că arborii ne pot vindeca fără ca să le rupem 
frunzele, mugurii, fără să le dezgropăm rădăcini-
le  sau să jupuim scoarţa? Cum altfel ar putea să o 
facă? Cu sufletul. 

Până nu s-au scuturat frunze-
le, haideți cu mine în pădure, 
să luăm energie de la copaci. 
Apropiindu-ne de un copac, 
ne lipim de trunchiul lui, îi cu-
prindem cu brațele și vârfurile 
picioarelor (vara ne vom scoate 
hainele și încălțămintea). Apoi 
ridicăm brațul stâng de-a lun-
gul trunchiului, coborând bra-
țul drept. Peste câteva minute, 
inversăm poziția. Important 
este să ne simțim liber, căci nu-
mai așa putem începe dialogul 
cu arborele. Când ne odihnim 
în liniște la pieptul lui, copacul 
încetează a fi doar lemn. Încet, 
fără grabă, el prinde a ne trans-
mite, asemenea unei ființe vii 
(de fapt, așa este), poveștile 
trecutului, soarta sa. Ca ființă, 
ne dăruiește liniște, pace, dar 
și tristețe, melancolie, încrede-
re, speranță. Prin comunicarea 
cu arborele ne debarasăm de 
oboseală, supărare, răutate, ne 
purificăm sufletul. Ajutându-ne 
spiritual,  copacul alungă (când 
îl atingem) din organismul nos-
tru multe boli. Vreți să știți cine 
sunt acești vrăciuitori și ce vin-

decă? Iată numele câtorva din-
tre ei.

Arțarul, alunul - erupții pe 
piele, fortifică inima. 

Plopul, teiul - combat  stre-
sul, oboseala, îmbunătățesc cir-
culația sângelui. 

Stejarul - revigorează orga-
nismul în perioada de convales-
cență, după spitalizare.

Molidul, pinul – tratează bo-
lile de plămâni, combat transpi-
rația,  întăresc nervii, relaxează. 

Socul - activează  eliminarea  
deșeurilor din organism. 

Aflați ce proprietăți curative au arborii și arbuștii de prin apro-
pierea casei voastre, dar și fructele acestora. Cum v-au vindecat 
acești doctori? Aștept comunicările voastre.  

 INeLuŞ



22 octombrie, 2020 Nr. 31-32 (4325-4326) 5TreCuTuL  LA  PrezeNT

Nr. 8 (328)

Coordonator de pagină: Ion ANTON

GLOSAR

reGII  DaCILOr  STrĂBUNI

bUrEbista (i)

MOMENT LIRIC

Ion  ANTON

CA  AERUL,  PATRIA…
Ca aerul, Patria, ca aerul
Sub aripile noastre în zbor,
Ca imnul în care se-ncheagă
Trecut, prezent, viitor.
Ca  ploaia, Patria, ca ploaia
La rădăcini de izbândă căzând,
Ca pâinea şi sarea de-a pururi,
Ca pacea de pe pământ.
Ca aurul, Patria, ca aurul
Din soarele ce-a răsărit,
Ca lumina ochilor noştri,
Ca dorul ce n-are sfârşit.

DICȚIONAR de istorie
A
atelier monetar roman – atelier unde erau fabricate monede ro-

mane, în Roma antică.
atemporal – care nu este legat de condiții determinate de timp, 

de un moment istoric dat.
ateneu – templu dedicat zeiței Atena.
atestare documentară (a unei localități) – prima menționare 

scrisă a acelei localități.
atlas – culegere de hărți, grafice, planșe, desene asupra unui su-

biect, cu scopul de a da un ansamblu coerent.
atriu (sau atrium) – încăperea centrală a caselor romane; în Roma 

primitivă atriul era o curte interioară a caselor romane.
august – epitet acordat monarhilor sau membrilor familiilor 

domnitoare, preamărit, slăvit.
augustal – preot sau ofițer atașat persoanei împăratului roman, 

lui Octavianus Augustus.
aulă 
– (în Imperiul Roman) curte în fața locuințelor patricienilor, în 

jurul căreia erau grupate dependințele;
– sală mare de festivități într-o instituție;
– (în Evul Mediu) curte domnească sau împărătească.
aulic – care aparține curții unui suveran, care se referă la curtea 

unui suveran.
aulic, consilier ~ – titlu onorific dat înalților funcționari la curtea 

Habsburgilor și, ulterior, profesorilor universitari (în Austria).
aulic, consiliu ~ – tribunalul suprem în vechiul imperiu germanic.

(Va urma)

(Continuare din nr. 27-28, 24 septembrie 2020)BUREBISTA (82 î.Hr. - 44 î.Hr.) 
a fost rege al geto-dacilor și înte-
meietorul statului dac. Conform 
spuselor lui Strabon, Burebista 
a fost un lider politic și militar 
impresionant al ținuturilor lo-
cuite de geto-daci:

„Ajuns în fruntea neamului 
său care era istovit de războaie 

dese, getul Burebista l-a înălțat 
atât de mult prin exerciții, 
abținere de la vin și ascultare 
față de porunci, încât, în câțiva 
ani, a făurit un stat puternic și 
a supus geților cea mai mare 
parte din populațiile vecine, 
ajungând să fie temut chiar și 
de romani.”

Fiind un desăvârșit lider și 
strateg militar, a reușit unirea 
triburilor geto-dacice, iar cu aju-
torul sfatului său de tarabostes 
și cu ajutorul marelui preot, De-
ceneu, a reușit să introducă o 
serie de măsuri administrative 
care au avut un rol important în 
consolidarea și stabilitatea sta-
tului, a recrutat oameni noi pen-
tru administrarea agriculturii, 
strângerea dărilor, supraveghe-

rea muncilor obștești obligatorii, 
făcând, astfel, posibilă realizarea 
sistemului de fortificații în Dacia, 
a introdus sistemul de legi beli-
gines, iar pe plan spiritual și-a 
întărit propriul cult.

Prin acțiunile sale ofensive a 
reușit îndepărtarea pericolului 
reprezentat de celții situați în 
sud și în vest, supunerea bastar-
nilor în est și cucerirea cetăților 
grecești de la malul Pontului 
Euxin, întinzându-și regatul de 
la Pontul Euxin, în est, până la 
Danubis în Câmpia Panonică, 
în vest, și de la Munții Haemus, 
în sud, până la mlaștinile Pri-
petului, în nord, devenind un 
potențial adversar de temut al 
puternicei Republici Romane.

Întemeierea 
sTATULUI  DAC
În prima jumătate a secolului I î.Hr., dezvolta-

rea societății dacice, întărirea aristocrației tribale 
militare, transformarea ei în clasă politică, iar pe 
plan extern invaziile celților și amenințarea Re-
publicii Romane au constituit un mediu prielnic 
pentru unificarea tuturor triburilor dacice într-o 
entitate de tip statal.

Conform istoricului Iordanes, Burebista își în-
cepe domnia în jurul anul 82 î.Hr., dată care a fost 
calculată în funcție de momentul venirii la putere 
a lui Sylla la Roma. Burebista a fost stăpânul unui 
teritoriu în hinterlandul Histriei, având capitala 
la Argedava, iar pe măsură ce stăpânirea sa s-a 
întins și de-o parte și de alta a Dunării, este po-
sibil să-și fi mutat capitala în Câmpia Munteană, 
la Argedava de la Popești, pe râul Argeș. Această 
mutare s-a realizat din rațiuni politice și strate-
gice, deoarece pe măsura măririi teritoriului său 
spre vest, Argedava Dobrogeană nu putea con-
trola teritoriul ocupat, iar din punct de vedere 
militar, fiind amplasată pe malul drept al Dunării, 
ar fi îngreunat foarte mult acțiunile de apărare. 
În acest moment au loc, probabil, desele treceri 
ale fluviului, pe care le amintește Strabon, Căci 
trecând plin de îndrăzneală Dunărea și jefuind 
Tracia - până în Macedonia și Iliria..., cu scopul 
de a-și consolida controlul spațiului de la sud de 
Dunăre până la Munții Haemus. Astfel limitele de 
nord, est și sud ale regatului fiind relativ stabile, 
cu triburi geto-dace în nord, cu regatul lui Mitri-
dates al VI-lea în est și crestele Balcanilor în sud, 
iar pentru a consolida granița vestică a pornit o 
ofensivă împotriva scordiscilor, stabiliți în jurul 

anului 278 î.Hr. în vecinătatea muntelui Scordus. 
Această victorie de prestigiu asupra unui neam 
celtic se presupune că i-ar fi înlesnit procesul de 
uniune cu triburile dacice din arcul intracarpatic, 
amenințate de triburile celtice ale boiilor și a tau-
riscilor din Câmpia Panonică.

Unificarea triburilor geto-dacice s-a terminat în 
jurul perioadei 60 î.Hr.-59 î.Hr., când Burebista în-
cepe campania împotriva celților de pe Dunărea 
Mijlocie, din Bazinul Panonic. În această perioadă 
își mută centrul de putere în munții Orăștiei și ca-
pitala la Costești.

Regatul lui Burebista a atins întinderea maximă 
după campania din est, din anul 55 î.Hr., împotri-
va cetăților de la Pontul Euxin, în urma căreia a 
cucerit șiragul de orașe grecești de la Olbia, până 
la Apollonia Pontica.

(Va urma) 
Sursa: WIKIPeDIA

Dacia în timpul lui burebista

bitatul uman, fapte, evenimen-
te, portrete de personalități. 
Muzeul oferă marelui public 
și expoziții temporare, diverse 
sub aspect tematic și muzeo-
tehnic, care vin să completeze 

Muzeul Național de Istorie 
a Moldovei se numără printre 
cele mai importante instituții 
muzeale din Republica Moldo-
va, atât din punctul de vedere 
al patrimoniului său, cât și al 
prestigiului științific. Astăzi, 

Muzeul Național de Istorie a 
Moldovei deține 348 619 pie-
se de patrimoniu, a căror ti-
pologie diversificată cuprinde 
profilul Moldovei de-a lungul 
secolelor, din erele preistorice 
până în prezent, atestând ha-

mUZeUL  nAțiOnAL  De  isTORie

carențele expoziției perma-
nente și să aducă o contribuție 
la propaganda culturală a pa-
trimoniului depozitat. De la 

începutul activității sale, mu-
zeul a organizat peste 650 de 
expoziții temporare (la sediu, 
în afara instituției și în stră-
inătate), axate pe propriile 
colecții, precum și pe coopera-
rea cu alte instituții de cultură 
și cercetare.

Edificiul muzeului, recon-
struit după o clădire veche, 
demolată în urma unui cutre-
mur,  a  fost dat în folosință în 
1987 și este o clădire monu-
mentală contemporană,  cu 
etaj și parter, care își etalează 
fațada spre strada 31 August 
1989. Ea cuprinde 12 săli de 
expunere și o dioramă, cu o 
suprafață totală de 5700 m.p.

● În imagini: Clădirea muzeului; secvenţe din sălile cu exponate

MUZeeLe  CaPITaLeI
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Fără  CORUPȚIE  în  mEDICINĂ

Internetul - prietenul  tău

VIOLENȚA  ÎNTRE  sEmENI
Mai ales la vârsta adolescenţei, mulţi copii încearcă să rezolve conflic-

tele cu pumnii. Alţii inventează porecle urâte şi îşi tachinează astfel cole-
gii. Adesea un grup mai mare de copii, având un lider, îşi alege o victimă 
care devine ţinta atacurilor.

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

Articolul 24
SăNăTATEA ȘI SERVICIILE SANITARE 
Ai dreptul la o îngrijire medicală gratuită și cât mai bună, 

la alimentație corectă, la apă curată, la un mediu ambiant 
curat. Ai dreptul la o informare care te va ajuta să-ți păs-
trezi sănătatea: despre serviciile medicale din localitatea 
ta și din regiune, despre modul de viață sănătos și cum să 
previi accidentele care îți pun în pericol sănătatea etc. Ai 
dreptul să ceri ajutorul unui medic atunci când ai nevoie, 
fără a apela la metodele tradiționale de tratament.

CONCUrS:  Dreptul  meu  la  sănătate

În anul 2020 internetul a devenit un instrument nu doar de comunicare, dar și 
de învățare. Folosindu-l, te poți confrunta cu mai multe pericole. Despre aceasta 
te informează noul pliant editat de Oficiul Avocatului Poporului „Internetul – 
prietenul tău sau cum să folosești internetul în siguranță”. 

• Jocurile și timpul acordat 
acestei ocupații nu trebuie să 
afecteze performanțele școlare 
și nu pot înlocui timpul pe care-l 
petreci cu familia și prietenii.

Prietenie
Probă  de  condei

eu cu sănătatea
Am legat prietenie,
Suntem bune aliate
Pe timp de pandemie. 
Ne creăm imunitatea
Cu forţe proprii,
Prin sport şi alimentare
Avem putere mare, 

Cu mască şi dezinfectant,
Pe virus l-am îndepărtat!

Sofia IANCIURSKAIA, 
elevă în clasa a IX-a

la Liceul Teoretic 
„Ginta Latină”

mun. Chișinău

nr. 8 (134)

Un grup de colegi îl agresează sistematic pe un 
elev pentru motive minore, inventate sau chiar 
fără vreun motiv, doar pentru că este diferit de ei. 
Cei care nu fac parte din grup nu se implică.

1. Cum crezi, ce simte elevul hărțuit de  colegii 
săi?

2. Cum te simți tu, când vezi că cineva dintre co-
legii de școală este tachinat sau bătut de ceilalți?

3. Cum vei proceda dacă vei fi martor la un ase-
menea caz? Găsește câteva soluții de rezolvare a 
conflictului pe cale non-violentă.

Trimite răspunsurile tale la redacție!

Din prima clipă când vine 
pe lume copilul, mama şi me-
dicul au grijă ca micuţul să fie 
sănătos. Pe parcursul vieţii, 
fiecare îşi veghează sănătatea 
şi, la apariţia primelor simp-
tome, trebuie să se adreseze 
la medic. Dacă acesta tără-
gănează adresarea şi ajunge 
în stare gravă, medicul poate 
avea pretenţii că pacientul nu 
este responsabil. Uneori, însă, 
medicii sunt cei care greşesc (în 
stabilirea diagnosticului, de 
exemplu) şi atunci consecinţele 

pot fi serioase, lăsând cicatrice 
pentru tot restul vieţii. 

Multe categorii de oameni, 
mai ales cei din sate, nu-şi prea 
cunosc drepturile. Dacă medi-
cina nu este la nivelul cuvenit, 
bolnavul suferă. În societatea 
noastră se tace, omul stă în 
umbră până la refuz, când nu 
se mai poate face nimic. Se în-
tâmplă ca medicii să ceară pla-
tă pentru consultaţie. Nemai-
vorbind de analize şi internări. 
ştim prea bine că, atunci când 
se dă mită, este vina ambelor 

părţi, atât a celui care ia ba-
nii, cât şi a celui care-i oferă. 
Se spune că peste hotare nu 
prea există aşa ceva şi tare-aş 
vrea ca noi, tinerii, să urmăm 
exemplul ţărilor cu o democra-
ţie dezvoltată. Să construim o 
societate bazată pe drept, fără 
corupţie, atât în medicină, cât 
şi în celelalte domenii!  

Liliana CORCENCO, 
elevă în clasa a VII-a 

la Liceul Teoretic 
„Mihai eminescu”

or. Leova
NOTA REDACȚIEI. Autoarea se referă la medicina publică prin asigurare. La noi, însă, 

există și asistență medicală privată acordată contra cost. Deci, cititorii trebuie să țină cont și de 
specificul instituției de sănătate la care au apelat. mai mult, chiar și în pachetele de asigurare 
medicală nu toate serviciile sunt gratuite sută la sută. De aceea, ca să nu învinuiți medicul fără 
temei, cereți să vi se explice la casă pentru ce plătiți și care este costul prevăzut în programul 
minim de asistență medicală. 

Dreptul de a fi sigur şi protejat

Desen de autoare

Pentru a evita pericolele 
care te pândesc în rețea, tre-
buie să fii atent și să respecți 
niște reguli. Iată câteva sfaturi 
pentru utilizarea internetului 
în siguranță:

• Poartă-te politicos pe Inter-
net, de parcă persoana cu care 
comunici este în fața ta. 

• Dă dovadă de respect, chiar 
dacă nu-i cunoști pe cei cu care 
comunici. 

• Nu scrie comentarii urâte, 
jignitoare, provocatoare.

• Nu da nici unei persoane în-
tâlnite pe Internet informații per-
sonale despre tine sau familia ta, 
cum ar fi: numele, vârsta, numă-
rul de telefon, fotografii persona-
le, adresa, școala la care înveți, 
locul de muncă al părinților, de-
talii de pe cardurile bancare etc.

• Dacă persoane necunoscu-
te insistă (prin e-mail, pe chat 
sau la telefon) să afle cine ești și 
unde locuiești, anunță părinții 
sau pedagogii.

• Fii atent la programele 
sau jocurile gratuite! Instala-
rea acestora cu nerespectarea 
drepturilor de autor este ile-
gală. Totodată, ele pot conține 
viruși sau programe spyware, 
ori urmăresc să te direcționeze 
către pagini ilegale sau care au 
conținut nepotrivit.

• Niciodată nu spune nimănui 
parolele conturilor tale. Parole-
le sunt secrete și îți aparțin nu-
mai ție. Ele sunt ca și cheile de la 
casă, pe care nu le dai nimănui, 
nici măcar cunoscuților. Există o 
singură excepție – părinții!

• Refuză-i întotdeauna pe 
prietenii care îți cer parola, de-
oarece aceștia se pot folosi de 
adresa ta de e-mail pentru a tri-
mite mesaje jignitoare altor per-
soane sau pentru a intra pe site-
uri interzise de pe contul tău.

• Schimbă periodic parola. Pe 
Internet există oameni care ur-

măresc diferite scopuri, uneori 
acestea fiind criminale. Datele 
privind identitatea răufăcători-
lor (nume, sex, vârsta etc.) sunt 
adesea false. Ei procedează ast-
fel pentru a pătrunde mai ușor 
într-un grup de tineri. Ca să 
eviți orice pericol, nu folosi te-
lefonul personal pentru a suna 
pe cineva întâlnit pe Internet.

• Discută mereu cu părinții, 
chiar dacă ți-e teamă sau ești 
frustrat. 

• Evită să te întâlnești cu per-
soane necunoscute, cu care ai 
comunicat pe Internet. 

• Dacă vrei să te întâlnești în 
mod real cu o persoană pe care 
ai cunoscut-o pe Internet sau 
de la care ai primit mesaje la 
telefonul mobil, anunță părinții 
despre aceasta și nu accepta ni-
ciodată să mergi singur la astfel 
de întâlniri.

(Va urma)
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De  veghe  naturii

AVEM  CU  CE  NE  MÂNDRI
Mereu am fost şi suntem în căutarea noilor secrete ale TERREI. Uneori, 

însă,  nu trebuie să pornești departe. De acest fapt clasa noastră s-a convins în 
cadrul excursiei organizate de către profesoara de geografie, dna Inga Zubcu.

Satul Bujor este înconjurat, 
în mare parte, de păduri. În 
acea zi, am descoperit  forme-
le de relief, despre existența 
cărora nu am știut. Am înțe-
les cum trebuie să deosebim 
forma de relief de unitatea 
de relief. Ne-am simțit niște 
exploratori: am aflat mai mul-
te despre rocile sedimentare 
din zona în care locuim. 

Am stabilit motivul alune-
cărilor de teren. Am analizat 
procesul eroziunii solurilor și 
nașterii ravenelor. „A fost o 
excursie extraordinară, de-
oarece am avut parte de o ilustrare per-
fectă a materialului expus la ore, dar am 
văzut toate în realitate, am privit altfel 
localitatea noastră, ca adevărați geografi, 

care apreciază frumusețea din jur”, a 
menționat colega mea, Sabina Vleju. 

Am simțit și eu aroma liniștitoare a pă-
durii, bucuria admirării vegetației, care te 

relaxează. Dacă am fi studiat 
tema în clasă, nu am fi înțeles 
atât de bine. Asemenea lecții 
sunt interesante și utile pen-
tru elevi. Excursia a devenit o 
metodă reușită de învățare. 

Fiecare localitate este fru-
moasă în felul său, dar a noastră 
e mai frumoasă decât credeam. 
Altfel spus, pe bună dreptate, 
avem cu ce ne mândri.

Alexandrina TOFAN, 
elevă în clasa a VIII-a

la Gimnaziul Bujor
r-nul Hâncești

Despre insecte zburătoare
CURIOS!

file din „Cartea roşie”

Fluturele Meleagr
Este o specie critic peri-

clitată, pe cale de dispariție. 
În Republica Moldova a fost 
văzut în partea centrală. 
Peste hotarele republicii se 
întâlnește în centrul Europei 
continentale, Europa medite-
raneană, Caucaz, Transcauca-
zia și Asia Mică.

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

Fluturele se înmulțește nu-
mai în condiții naturale. Este 
ocrotit conform legislației. 

tainElE  natUrii

Coordonator de pagină: Octombrina ONOfreI

Dragostea față de frumos trebuie altoită din copilărie. La 
fel ca și responsabilitatea pentru ocrotirea mediului ambiant. 
Exemplul este o sursă de influență asupra comportamentului 
copiilor. Dacă fiecare dintre noi va da dovadă de respectarea 
unor reguli în această privință (sortarea deșeurilor pentru re-
ciclare, păstrarea unui mediu curat), atunci putem afirma că 
societatea se va pătrunde de cumsecădenie, pentru că atitudi-
nea față de natură denotă gradul de civilizație.

albina este o insectă uimi-
toare: nu doar produce miere, 
ci şi o înmagazinează.

Studiile recente au dove-
dit, însă, că şi alte insecte au 

această proprietate. Un alt or-
ganism capabil de a face miere 
este viespea. Deşi cele două 
surate par identice, calitatea 
produsului lor diferă mult.

Viespea produce în cantităţi 
mai mici mierea şi se înfruptă 
singură din acest deliciu. Une-
ori adulţii speciei devastează 
chiar stupii de albine pentru a 
se hrăni.

Viespile rareori fac faguri. 
Mierea acestora, deşi are o 
consistenţă mai tare compara-
tiv cu cea a albinelor, miroase 
mai plăcut, dar nu este la fel 
de dulce. În plus, nectarul este 
elementul de bază folosit de 
ele.

Nu toate familiile de viespi 
produc şi depozitează acest 
aliment minunat, iar cele care 
o secretă o fac cu scopul de a 
supravieţui iarna.

Teoctista COLţA, 
elevă în clasa a Ix-a

la Gimnaziul 
,,Dumitru Creţu”

s. Cărpineni,
r-nul Hânceşti

Desen de ecaterina bOrDeIAN,elevă la şcoala de Arte 
Plastice „A. Şciusev”

Din  poşta  ediţiei

Educația ecologică este esențială pentru preșcolari. 
Conștientizarea de către pici a unicității naturii, care este un 
organism viu ce trebuie ocrotit, este esențială. Copilul urmea-
ză să fie învățat cum să conviețuiască cu aceasta, fără a-i știrbi 
frumusețea și descoperindu-i zilnic tainele. 

Doar împreună putem face multe schimbări necesare spre 
binele Naturii. 

Precum spune 
proverbul „Unde-i 
unul nu-i putere, 
unde-s doi puterea 
crește”.

Olga CIObANu, 
director 

 la IeT nr. 2,
grad didactic I

or. Durlești,
mun. Chișinău 

Secvenţe de la 
„Toamna de aur”, 
ediţia anului 2019
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SCULPTUrĂ  ÎN  PrOIeCT

„Cușma  lui  GUGUȚĂ”

Coordonator de pagină:  
renata CuPCeA

 Primăria Chișinău va susține realizarea și amplasarea în oraș a 
compoziției sculpturale „Cușma lui Guguță”, după opera scriitorului 
Spiridon Vangheli, informează moldpres.md.

Tradiții păstrate în timp

Basarabeanca găzduiește o colecție impresionantă de expona-
te, provenind din secolul al XIX-lea și până astăzi. De mai bine 
de cinci decenii, a adunat cu grijă obiecte de importanță istori-
că, astfel că, în prezent, colecția asigură un salt în trecut oricărui 
drumeț care-i trece pragul casei. Dumneaei ne mărturisește că 
această capsulă istorică cuprinde toată viața ei. Nina Grăjdian 
este și meșter popular, care coase cu dragoste costume naționa-
le pentru familia sa. 

Fiecare exponat, de o însemnătate aparte, are și o poveste. 
Piesele expuse se referă și la activitățile cotidiene ale strămoșilor.

Dna Grăjdian are și un fier de călcat care datează din anul 1910. 
Unul dintre cele mai vechi obiecte este o oală foarte prețioasă, 
e de părere proprietara, pentru că a salvat mai multe vieți din 
chinurile foametei.

Colecția include peste două sute de piese, adunate și cu sus-
ținerea nepoatelor Ninei Grăjdian. Deseori, casa de la marginea 
satului Jeloboc din raionul Orhei se transformă într-un loc de po-
veste, unde se adună copiii să asculte basmele bunicilor.

La rândul său, scriitorul susține că 
personajul creat de el, Guguță, este 
al copiilor, astfel că realizarea sculp-
turii este o datorie față de cei mici.

Ideea creării unei sculpturi urba-
ne, inspirată din scrierile lui Spiridon 
Vangheli, aparține lui Grigore Belos-
tecinic, rectorul ASEM, care afir-
mă că monumentul ar putea deveni o 
atracție turistică, deoarece ne repre-
zintă: generații de copii au crescut cu 
povestirile despre Guguță.

Potrivit conceptului compoziției 
sculpturale, care urmează a fi rea-
lizată de maestrul în artă Veaceslav 
Jiglițchi, ansamblul va avea o înălțime 
de 6-7 metri. Deocamdată, pentru 
amplasarea acestuia, este necesară 
decizia Consiliului municipal Chișinău 
și avizul Ministerului Educației, Cultu-
rii și Cercetării.

Un ansamblu vocal cu viitor
Ansamblul Vocal „Crescendo Band” a fost format de  Sergiu Garaba-

jiu pe când era elev în anul I la Colegiul „Ștefan Neaga”. Acest tânăr, 
plin de energie și cu licăr creativ în ochi, adună în jurul său colegi care 
împărtășesc aceleași valori și principii estetice, pornind cu un mesaj bine 
definit, ca să-și canalizeze energia și talentul către un produs artistic ine-
dit, conform ultimelor tendințe în sfera artei scenice, comunică  noi.md.

meSAGeruL  muzeLOr 

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 8 (38)

Săptămânal, Anastasia vine de la Tiraspol la Chișinău de cel 
puțin trei ori pentru a se antrena. La primele antrenamente, 
aceasta nu manifesta un interes aparte, după spusele antrenoa-
rei Ludmila Kaireak. Atunci, dumneaei le-a propus părinților 
Anastasiei să meargă cu ea la o competiție, pentru a vedea ati-
tudinea și nivelul dansatoarelor.

 „Când am mers la acea competiție, Anastasia avea pregăti-
te câteva dansuri. A început să danseze și am rămas surprinsă 
de ceea ce vedeam. Dansa foarte bine, surprinzător de degaja-
tă. Se vedea că îi plăcea mult. Chiar dacă avea o pregătire mai 
slabă față de alți concurenți, ea se deosebea de ceilalți. Dansa 
pentru spectatori, pentru a-i bucura. În acel moment, am re-
descoperit-o și am înțeles că i-a apărut dorința de a dansa”, a 
precizat antrenoarea. 

Pentru a avea succes în acest domeniu, trebuie să fii original, 
să ai propriul tău stil. Aceste calități le are Anastasia, căreia îi 
place să improvizeze și este mereu deschisă pentru a învăța. 

La competiții, are o atitudine serioasă. Știe ce trebuie să facă, 
chiar dacă, dintr-o dată, se oprește muzica. Pe scenă, se simte 
confortabil și sigură de sine.

Simte muzica și îi place să improvizeze. Tânăra dansatoare 
a participat la mai multe competiții și a reușit să ia locuri de 
frunte. În luna aprilie, Anastasia a obținut titlul de MISS BEL-
LYDANCE EUROPE.

În luna mai,  2018 a devenit campioană mondială, clasân-
du-se pe locul I la „IDF World Championship in Modern Dance 
Sport”, care a avut loc în Croația.

„Nu am nicio dificultate la competiții. Esențial e să nu ai 
emoții. Chiar nu le am. Mai mult se emoționează mama”, ne re-
latează, zâmbind, tânăra dansatoare.

Costumele joacă un rol foarte important în belly dance. Ana-
stasia are în garderoba sa peste 20 de costume, majoritatea fi-
ind cumpărate din Ucraina. Unele, însă, au fost cusute special 
pentru ea.

Fiecare costum este o capodoperă. Deseori, elementele sunt 
cusute în mod manual, ceea ce conferă o frumusețe și eleganță 
extraordinară fiecărei ținute.

Tânăr  şi  pasionat

Ideea tânărului experimen-
tator a fost susținută inițial de 
Tatiana Daniță, profesoară la 
catedra de dirijat coral, ex-di-
rijor al Corurilor „Voces Juve-
nes” și „Gloria” ale Colegiului 
de Muzică, iar, mai târziu, de 
Oleg Constantinov, profe-
sor la catedra de dirijat coral, 
prim-dirijor al TNOB „Maria 
Bieșu”.

Primele producții au fost 
realizate cu participarea co-
legilor Laura Voinu, Maria 
Furdui, Ion Slesari, Serghei 
Barbu, Dan Iacovlev, Mihai 
Vier, printre care Carol of 
the Bells (versiunea Pentato-
nix), Set your sail de Markus 
Detterbeck și Euphoria (după 
Loreen).

Sergiu Garabajiu, absol-
vind CEEA „Ștefan Neaga” 
din Chișinău, a primit califi-
carea de dirijor de cor. Este 
câștigătorul Premiului I la 
Concursul Național de inter-
pretare vocală și instrumenta-
lă „Ștefan Neaga”, ediția a XX-a 

de la Chișinău și al  Premiului 
pentru cel mai bun tânăr in-
terpret în cadrul Concursului 
Național de Lied Românesc, 
prezentat de Mariana Nicole-
sco la Ateneul Român.

Tânărul nu se mulțumește 
cu atât. În dorința de a se 
perfecționa, și-a propus să  
participe la workshop-uri și 
master-class-uri pentru tehni-
ca vocală și abordare stilistică. 
De asemenea, intenționează 
să-și încerce puterile la Con-

cursul Internațional de Canto 
„Hericlea Darclee” (la Brăila) 
și la Concursul Internațional 
„George Enescu” (la Paris).

Ansamblurile acapella re-
prezintă una dintre pasiunile 
lui, astfel Sergiu a creat „Cres-
cendo Band”, primul ansam-
blu de acest gen din Republica 
Moldova, premiat ulterior de 
Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării al Republicii Mol-
dova.

COreGrafIe  MODerNĂ

Campioană mondială la 8 ani
Anastasia a început să practice dansurile de la 

vârsta de 5 ani. A făcut hip-hop, dansuri clasice, 
dansuri populare moldovenești, însă, într-un final, 
s-a îndrăgostit de dansurile orientale și cele indiene, 
pe care le practică deja de trei  ani.

relicve ISTOrICe

Într-o localitate din centrul Republicii Moldo-
va, tradiţiile şi istoria sunt păstrate cu sfinţenie. 
În casa Ninei Grăjdian,  potrivit TVR Moldova, 
poţi vedea diverse obiecte casnice, unele dintre ele 
ajungând și la o vechime de peste 100 de ani. 
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Tehnologii  noi

„Dinozauri” în 1562 

IQ și  vitamina C

Primul CÂINE-RObOT cât o palmă

JETAVANARAMAyA 
Nr. 7 (343)

Temple

O stupa este un loc de meditație pentru budiști. Este și o re-
prezentare simbolică a minții lui Buddha. Aceste temple sunt 
adesea construite în locuri în care trec mulți oameni și se spune 
că anihilează energia negativă.  Jetavanaramaya este o stupa si-
tuată în orașul sacru Anuradhapura (inclus în Patrimoniul Mon-
dial UNESCO), Sri Lanka. Regele Mahasena (273-301) a început 
construcția acesteia, iar fiul său, Maghavanna, a finalizat-o.

Având 120 metri, la momentul construcției era a treia cea 
mai înaltă structură din lume, după Marea Piramidă din Egipt, 
fiind folosite 93,3 milioane de cărămizi. Totuși, este cel mai 
mare templu din lume, cu o suprafață la bază de 233. 000 m2. 
În stupa se află o relicvă despre care se crede că face parte din 
centura lui Buddha.

După thevintagenews.com

reCreAţIA  mAre

Reţetă  de  sănătate

Recent, compania producătoare de roboți 
Petoi a lansat primul câine-robot accesi-
bil pentru codificare și distracție, Bittle. 
Acesta poate fi asamblat de orice copil în 
conformitate cu instrucțiunile și va efec-
tua cele mai simple comenzi ale proprie-
tarului. Astfel, se produce o revoluție în 
lumea jucăriilor. Iubitorii de inovații teh-
nice și părinții ai căror copii și-au dorit de 
mult câinele sunt entuziasmați. Acest „câi-
ne-gândac”, de dimensiunea palmei umane, 

datorită aranjării originale a labelor din 
față, se mișcă precum un animal adevărat. 
Se poate deplasa pe teren accidentat și se 
poate întoarce pe labe, apoi cade pe spate.   

Robo-câinele poate fi învățat să facă 
trucuri noi datorită programelor inven-
tate de copil. Prin design, e asemănător 
faimosului câine al companiei Boston Dy-
namics, deși semnificativ e mai mic prin 
dimensiuni.

Sursa: robots-blog.com

Colecțiile Muzeului de Artă de la Viena 
conțin un tablou din 1562 al lui Pieter Bru-
egel cel Bătrân, care a trezit nedumeriri pe 
internet. Pictura, denumită „Înfrângerea 
lui Saul”, a fost achiziționată de împăratul 
Rudolph și arhiducele Leopold Wilhelm. 

Aceasta face parte dintr-o serie de scene 
biblice în care autorul condamnă trufia. 
Celebrul artist flamand îi înfățișează pe an-
tici după chipul războinicilor medievali cu 
arme care nu corespundeau erei Israelului 
de atunci. O mare atenție a fost acordată 
celor mai mici detalii, cum ar fi părților de 
armură și structurilor din fundal. Anume 
aici apare o greșeală, nu se știe de ce, care a 
stârnit un interes ciudat al contemporani-
lor noștri: în partea de sus a tabloului oa-
menii călăresc niște… dinozauri.

De fapt, dacă privim cu atenție, observăm 
că nu sunt respectate proporțiile: călăreții 
sunt nefiresc de mari în raport cu caii, iar 
cămilele au gâtul și capul necorespunză-
toare. Pentru pictor era important, însă, 
efectul dramatic al înfrângerii armatei, pre-
zentat prin regele muribund. E bine știut că 
marii artiști plastici le încredințau ucenici-
lor detaliile mici și, posibil, din această ca-
uză cămilele din tablou s-au transformat în 
dinozauri domestici, iar internauții de azi, 
care vor senzații cu orice preț, au observat 
acele imagini „dizolvate în depărtare” care 
nu contează prea mult.

După journalist-nsk.ru

Problemă  de  logică
A răspuns corect la problema precedentă Bogdan 

Borcea din s. Echimăuți, r-nul Rezina. 
Nu uitați, la sfârșit de an câștigătorii vor avea parte 

de premii.
Priviţi cu atenţie imaginea. Care e soluţia?

Coordonator de pagină: 
 mariana GAburĂ

vitamina C la microscop

foto: srilankanexpeditions.com

Toată lumea a auzit despre 
proprietățile benefice ale vita-
minei C. Nu este doar un antio-
xidant puternic. Aceasta reduce 
nivelul colesterolului, stimulea-
ză sistemul imunitar etc. În plus, 
ajută la formarea colagenului - 
o proteină care face parte din 
țesutul conjunctiv al organis-
mului și reprezintă aproximativ 
30% din numărul total de pro-
teine. Colagenul este esențial 
pentru creșterea și repararea 
celulelor. De asemenea, vita-
mina C potențează efectul altor 
antioxidanți solubili în apă, adi-
că are efect sinergic.

Puțini oameni știu, însă, că 
vitamina C îmbunătățește sem-
nificativ capacitățile mentale. 
Recent, în cadrul unor cercetări, 
s-a constatat că administrarea 
vitaminei C face să crească IQ-
ul (coeficientul de inteligență) 
cu cel puțin 5 puncte (destul de 
semnificativ).

Necesitatea vitaminei C în 
corpul nostru este imensă. 
Dozele zilnice medii pentru a 
asigura nevoia organismului și 
pentru a spori funcțiile menta-
le sunt de 1 până la 4 grame. 
Cu toate acestea, dacă sunteți 
expuși unor factori stresanți, 
trebuie să luați 10 sau chiar 20g  
pe zi. Adică veți consuma citri-
ce, fructe de pădure (mai ales, 
măceș și cătină), roșii, struguri, 
varză, sfeclă roșie, ardei gras 
roșu… Borșul proaspăt, preparat 
acasă, în special toamna, când 
răcelile sunt frecvente, ar trebui 
consumat zilnic, câte o cană.  

Nu trebuie ocolite nici ceapa, 
prazul sau usturoiul, chiar dacă 
mirosul lor deranjează, căci 
au în compoziție, pe lângă alți 
nutrienți, și vitamina C.
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„Doar TALENTUL 
nu garantează reușita...”

PerfOrMaNţĂ  INTerNaţIONaLĂ

Pe 22 septembrie Ambasada Republicii Moldova în SUA scria pe pagina de 
Facebook: „Felicitări pentru Nadejda Rață, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Ion 
Creangă” din Ungheni, care s-a situat printre cei cinci finaliști internaționali ai 
ediției din acest an a Young Artists and Authors Showcase (YAAS), organizată 
de platforma Sister Cities International.”

Din partea municipiului Ungheni, la concurs au fost transmise 14 desene 
realizate de elevii Școlii de Arte Plastice „Raisa Cojocaru”. Juriul a rămas im-
presionat, în mod special, de lucrarea Nadejdei RAȚĂ, pe care a inclus-o în top 
5, alături de alte patru finaliste: din Japonia (2), Canada și Mexic. 

Urmăriți în continuare dialogul pe care l-am întreținut cu această adolescen-
tă talentată. 

– Dragă Nadejda, de când eşti pasionată 
de arta plastică?

– Încă din copilărie îmi plăcea să desenez, 
însă adevărata pasiune a apărut în clasele pri-
mare, datorită orelor de arta plastică. Părinții 
au observat că am potențial și m-au înscris 
la Școala de Arte Plastice „Raisa Cojocaru”. 
Aici am învățat bazele picturii și mi-am des-
coperit propriul stil. Am obținut toate aceste 
cunoștințe datorită profesoarei excepționale, 
dnei Diana Ciubotaru-Viziru, care m-a îndru-
mat și m-a sfătuit în cel mai bun mod posibil.

– Ce te-a inspirat în realizarea lucrării 
pentru concursul de desene din SUA, ce ai 
intenţionat să redai în această lucrare? 

– M-a inspirat lumea înconjurătoare, situația 
de pe glob, dar și ideea de diversitate a cultu-
rii umane, unită prin frumusețea și unicitatea 
sa. M-am gândit să amplasez întreg globul pă-
mântesc pe umerii protectori ai îngerilor, cei 
care ne mențin în armonie. Am executat o lu-
crare grafică cu denumirea „Împreună pentru 
totdeauna”  („Together forever”), care am vrut 
să exprime că frumusețea noastră constă în 
diversitate și anume acest lucru ne unește. 

– Ce ai simţit atunci când ai aflat rezulta-
tele? 

– Vestea de premiere m-a luat prin surprin-
dere, cel puțin din cauza că nu așteptam rezul-
tatele atât de curând. Eram foarte emoționată 
și nespus de fericită că am putut ajunge la așa 
performanță, în top 5 internațional. Este o 
experiență de neuitat și mă bucur că am par-
ticipat. 

– Te-au surprins şi alte concursuri la care 
ai participat?

– Cel mai important concurs la care am luat 
parte a fost „Talentul nu ia mită. Integritate în 
imagini”, la care am fost premiată cu o table-
tă, situându-mă printre cei 10 câștigători din 
țară. 

– Cum te „împaci” cu şcoala şi ce preferi să 
faci în timpul liber? 

– La școală mă descurc destul de bine, media 
semestrială este, cred eu, foarte bună (aproxi-
mativ 9,25). Deși îmi vine destul de greu să 
îmbin învățătura cu hobby-ul meu principal, 
desenul/pictura. În timpul liber desenez, joc 
volei, iar în ultima vreme acord suficient timp 
lecturii. 

– Ce  contează mai mult: talentul sau mun-
ca? 

– Cred că trebuie sa fie un echilibru între 
ele. Însă dacă ar fi să le pun pe cântar, aș alege 
munca, deoarece doar talentul nu garantează 
reușita, pe când persoana care muncește nu 
poate fi oprită din calea ei spre succes. 

Tânărul care reprezintă 
moldova la O.N.U.

POrTreT  De  LIDer

Vladislav KAIM este un tânăr din Republica 
Moldova care a devenit membru al primului în 
istorie Grup Consultativ de Tineret pe Schimbări 
Climatice pe lângă Secretarul General al O.N.U. 

Astfel, el este unul dintre cei 7 care îl vor consilia 
pe Secretarul General al Organizației Națiunilor 
Unite (O.N.U.), Antonio Guterres, în domeniul 
economiei sustenabile, scrie oficial.md.

Pe pagina oficială a 
organizației, Vladislav KAIM 
este prezentat drept „tânăr 
economist determinat să asi-
gure joburi verzi și decente 
pentru tineri, și care oferă ex-
pertiză profundă în comerț 
internațional și migrație”. 

Iată ce scrie, în acest context, 
Vladislav KAIM pe Facebook:

- Sunt extrem de fericit să 
anunț că Secretarul General 
al O.N.U., Excelența Sa Anto-
nio Guterres, m-a numit să fiu 
membru al primului în istorie 
Grup Consultativ de Tineret pe 
Schimbări Climatice pe lângă 
Secretarul General. În calitatea 
mea de membru al Grupului, 
voi consilia Excelența Sa asupra 
modalităților în care strategiile 
de revitalizare economică sus-
tenabilă post-COVID pot asigu-
ra un viitor mai verde și prosper 
pentru tineretul de azi și toată 
societatea. În activitatea mea 
ca membru al Grupului Con-
sultativ de Tineret voi conlucra 
cu șase alți colegi magnifici din 
toate colțurile lumii: Paloma 

Costa (Brazilia), Nisreen Al Saye-
em (Sudan), Nathan Méténier 
(Franța), Sophia Kianni (S.U.A.), 
Archana Soreng (India) și Ernest 
Kristoffer Gibson (Fiji). 

Totodată, el a spus că e mân-
dru și de faptul că, prin vocea 
sa, atât Republica Moldova, 
cât și Europa de Est ca atare, 
vor fi reprezentate în primul 
Grup Consultativ de Tineret 
pe Schimbări Climatice pe lân-
gă Secretarul General al ONU. 
„Este o oportunitate importan-
tă de a confirma și îmbunătăți 
ambițiile climatice ale țării și 
regiunii” – a subliniat tânărul.

Vladislav KAIM face în prezent 
masterat în economie la Univer-
sitatea Lund din Suedia. În pe-
rioada 2014-2018, a studiat la 
Academia de Studii Economice 
din Moldova și la Institutul pen-
tru Relații Internaționale de la 
Moscova. Între timp, a participat 
la o serie de instruiri și activități, 
dar a publicat și articole pe su-
biecte economice. Recent, a în-
cheiat un intership la UNDP din 
Copenhaga, Danemarca.

Pagină pregătită de eudochia verDeŞ

CurIOŞI  ŞI  TALeNTAȚI

Nr. 7 (7)

– Cum ai caracteriza-o pe... Nadejda Raţă? 
– Modestă, organizată, punctuală, priete-

noasă și, cel mai important, dornică de a crea 
și a transmite oamenilor mesaje prin limba-
jul artei. Adesea foarte ocupată, însă oricând 
gata să dea o mână de ajutor. Nu se lasă bătută 
ușor, buna dispoziție este arma ei principală 
și e mereu în căutarea a ceva nou și uimitor. 
„Take the risk or lose the chance” (Riscă sau 
pierde ocazia/șansa) este motto-ul de care mă 
conduc și care, într-o mare măsură, mă carac-
terizează. 

– Ai un vis pe care tinzi să-l realizezi?
– Cel mai mare vis al meu este să-mi for-

mez o carieră de succes în domeniul artelor. 
Iar pentru a-mi îndeplini acest vis, nu aștept o 
minune, ci sunt gata să muncesc din greu și să 
merg până la capăt.

– Cu siguranţă, vei reuşi!
A intervievat Eudochia VERDEȘ

Lucrarea care a impresionat juriul american. 

Cum  să-ți  învingi  frica
Cea mai tânără parașutistă din lume este o fetiță din Ro-

mânia. Se numește Valentina miHAnCiU și locuiește în 
orașul Sibiu. Avea doar 9 ani când a sărit în tandem cu 
instructorul ei, într-un zbor care a durat 55 de secunde și a 
pornit cu un salt efectuat de la o înălțime de 400 de metri. 

Valentina este premiantă la școală, iar, în afară de 
parașutism, mai este interesată de patinaj și de dans. Cel 
care a îndrumat-o în această ramură sportivă a fost tatăl ei, 
care este unul dintre cei mai buni instructori de parașutism 
din țară. Un adevărat exemplu de învingere a fricii, nu-i așa?

recorduri Guinness stabilite de copii
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PrOFeSOrUl
In memoriam Ștefan Sevastian BULAT

motto: „Ceea ce scrie un profesor pe tabla vieţii, 
nu poate fi niciodată şters.”  Mihai Eminescu

M-am născut într-o casă fără cărți
Acest enunț ─ M-am născut într-o casă fără 

cărți ─ ar putea fi de neluat în seamă: cui din 
generația mea nu i s-a întâmplat?... Ar putea, 
deci, dar asta numai dacă pentru mine perso-
nal, încă de pe atunci când nu înțelegeam ce și 
de ce mi se întâmplă, acest lucru nu ar fi fost 
perceput ca o tragedie. Drama avea manifes-
tări diverse, dar fețele ei (care-mi provocau de 
atâtea ori revolta, spaima și suferința) prin-
deau contur ─ am înțeles mai târziu ─ tocmai 
din lipsa cărții în spațiul în care m-am născut. 
Atmosfera de gol, de platitudine și trivialitate 
făceau ravagii.

Nu mai stau să disec, azi, cauzele acestei 
situații frecvent întâlnite în lumea rurală și pa-
triarhală a anilor '60. Voi încerca să mă las pra-
dă tablourilor mentale care mă invadează și, 
dintru început, să stau față în față cu amintirea 
imensei mele bucurii că, iată-iată, voi merge la 
școală. 

Doar 19 zile îmi lipseau pentru a rotunji vâr-
sta de 7 ani și, pentru că erau înscriși mulți 
copii la școală pe atunci, puteam fi lesne res-
pinsă. Dar mama a fost un bun strateg: mi-a 
cusut o rochiță cafenie, de ștapel, în care m-a 
și prezentat la școală: „Asta e școlărița. Are și 
uniformă! Cum să n-o primiți?!” Și m-au luat.

Eugenia BULAT

(Fragment dintr-o carte în curs de apariție)

Încă nu absolvisem școala primară, când am 
cunoscut un om care avea să-mi devină părinte 
spiritual. Era Ștefan Sevastian Bulat. Pe atunci îi 
spuneam în manieră slavă, așa cum ne învățau 
în școala sovietică: Stepan Sevastianovici.

O memorie sentimentală
Cred că trebuie să ai o memorie foarte bună ca 

să-ți poți reconstitui, integral și veridic, amin-
tirile despre un om care ți-a marcat substanțial 
existența, care ─ așa cum este și cazul meu ─ 
te-a făcut să crezi în propriile puteri, ca să ai 
curajul a-ți înfrunta destinul. Nu, nu am o astfel 
de memorie și cred că sunt destul de puțini cei 
care o au. Ceea ce știu despre mine însămi, ce 
am înțeles, până la urmă, este că memoria mea 
este una eminamente sentimentală.

*  *  *
Eram un copil încruntat, o preadolescentă 

cu suflet dedublat, când Profesorul a apărut 
în viața mea școlărească. În mod obișnuit, abia 
după ciclul primar se trece la o altă modalita-
te de studiu: nu mai ai o singură învățătoare, 
cunoști și alți profesori ─ cei care îți predau 
materiile din clasa a V-a și de mai departe. Cu 
mine și profesorul meu, cel care mi-a conturat 
ființa și mi-a determinat ființarea, nu a fost așa. 

Îl țin minte pe profesorul Ștefan Sevastian 
Bulat din clasa a IV-a. De ce s-a întâmplat așa, 
nu știu. La acea vârstă fragedă, memoria mea 
l-a înregistrat ca pe o imensă sursă de căldu-
ră umană, o căldură grijulie și protectoare. Era 
un sentiment minunat și vital, de care duceam 
lipsă cronică.

Caietul albastru
Parcă văd propria-mi siluetă, mergând cu 

pași temători în urma domnului profesor Bu-
lat, ca să-i arăt, între patru ochi, o nouă poezi-

oară. Văd ochii întrebători ai acestui chip de 
copil care jinduia o încurajare: e bine?... Era 
atât de râvnită aprobarea lui! 

Se întâmpla așa (cred că ne ascundeam unii 
de alții cu asemenea încercări): urmăream ca 
obiectul limba „moldovenească” să fie ultima 
lecție în orar și, odată încheiată lecția, puneam 
pe dibuite ce aveam în geantă, urmărind cu 
ochii profesorul și direcția în care acesta se 
îndreaptă. Îl ajungeam și... îndrăzneam să-i 
arăt strofele compuse. Mă asculta mereu îngă-
duitor, întotdeauna tacticos și gata de a oferi 
o încurajare. Erau, fără îndoială, niște pastișe, 
niște exaltări copilărești, altfel de ce aș fi arun-
cat apoi caietul albastru?!...

Cum a fost cu caietul albastru. Întâi și întâi, 
a fost o excursie: una absolut memorabilă. 
Profesorul nostru muncea continuu pentru 
a ne dezvolta  inteligența emoțională, astfel 
că excursiile în natură erau tocmai acel izvor 
eminamente viu care putea trezi și morții, adi-
că și pe cei care nu puteau fi treziți doar prin 
cuvânt. Pe cei receptivi însă îi putea sălta spre 
alte dimensiuni ale percepției frumuseții, dar 
și spre cele ale creației.

Țin minte, era o zi plină de soare de primă-
vară când am mers în excursie la iazul din Ste-
jar (așa i se zice și azi: din sau de la Stejar). 

Gălăgioși cum eram, în preajma 
profesorului nostru ne făceam 
mielușei și ascultam. Ascultam 
în clasă, ascultam apoi și pe 
drum (unii, cei care ne țineam 
mai strâns de profesor) ce va să 
fie acolo unde mergem și ce va 
trebui să facem. Ascultam acolo, 
vrăjiți, tema nouă, cum ar veni, 
dar explicată altfel decât în sala 
de clasă. Ne vorbea chiar din 
sânul naturii cât de frumoasă 
este ea, Măria Sa Natura, și cum 
trebuie s-o vedem/s-o auzim. 
Așezați pe iarbă, aveam în față ia-
zul verzui și cerul de un albastru 
pur. Livada prin care coborâsem, 
precum și livezile de dincolo de 
apă erau de o frumusețe cum 
nu mai văzusem (de ce nu văzu-
sem?...), iar câmpul era verde și 

avea floricele atât de mici și dulci la vedere! 
Se făcea de parcă vedeam totul pentru întâia 
oară: iarba, florile... În jur zumzăiau albine, din 
depărtare se auzeau voci... 

Ni se cerea o compunere despre natură 
și toți, cu caiețelele pe genunchi, notau tot 
ce auzeau, ce vedeau în jur. Era și un fel de 
competiție: cine vede lucruri mai frumoase, 
mai... ascunse? Cine aude ceva ce nici unul 
dintre ceilalți n-a prins?!... Cine va găsi ex-
presia verbală cea mai potrivită, mai poetică, 
mai originală în descrierile sale?!... „Puteți, de 
altfel, să scrieți și poezii, a fost îndemnul pro-
fesorului nostru, amintindu-ne de pastelurile 
lui Alecsandri. Cele mai reușite, le vom publica 
în gazeta de perete.”

Nu știu nici azi de ce, dar, stând așa, învăluită 
de vocea profesorului, de verdele din jur și de 
azurul larg al cerului, m-am văzut catapultată 
în alte dimensiuni și am început a scrie gân-
duri rimate și ritmate. O poezie, două, trei... 
Excursia se materializase, pentru mine, într-
un fel de ședință spiritistă. Eram în transă... 

Cu primul prilej, mi-am cumpărat o 
frumusețe de caiet gros, din alea comune, cum 
erau pe atunci. Coperta caietului era de un 
albastru deosebit și cu o textură care îmi gâ-
dila plăcut degetele. Avea 44 foi în pătrățele, 
unde să-mi scriu poeziile. Și așa am început. În 
toamnă, poeziile mele erau publicate în gazeta 
de perete.

De atunci, cât a fost să învăț și să trebuiască 
să scriu conspecte, ba chiar și azi, când am de 
scris ceva, am păstrat deprinderea de a scrie 
totul în blocuri alineate corect, distanțate unul 
de altul, de parcă aș scrie strofe de poezie pe 
un caiet în pătrățele, un caiet cu coperta de un 
albastru-turcoaz... (...)

Profesorul buLAT cu fiica elena

Muguraşi 

La şcoală cu toţii ne adunăm
Nectarul învăţăturii să luăm.
un profesor e o carte deschisă –
Cu muncă, lacrimi şi străduinţă.
el îi bucură pe colegi şi copii
Cu noi proiecte şi idei, zi de zi.
Îl ascultăm mereu şi creăm, 
Taina universului o cercetăm.

Arina POSTICă, 
elevă în clasa a VI-a „A”
Liceul Teoretic „Olimp”

s. Costești, r-nul Ialoveni

Un profesor e o carte deschisă

Când spunem profesor 
Nu spunem un simplu cuvânt,
Ci unul sfânt.
Cartea ce ne slujeşte
În casa lui trăieşte.
Profesorul cu credinţă
Nouă ne-o împărtăşeşte.

Natalia SPRÂNCEANă, 
elevă în clasa a VI-a „A”
Liceul Teoretic „Olimp”

 s. Costești, r-nul Ialoveni

Când spunem profesor

Atâtea minuni fireşti 
Se-arată prin chipul, 
Glasul  şi făptura lui – 
A profesorului.
e-un dar nepreţuit
De la Dumnezeu venit.
Ce suflet pur, divin
De-nţelepciune plin 
Care ne vrăjeşte 
Când cu drag ne vorbeşte, 
În fiece clipă şi zi!

Sanda MIHALACHI, 
elevă în clasa a VI-a „A”
Liceul Teoretic „Olimp”

s. Costești, r-nul Ialoveni

Un  dar  nepreţuit

Dragă Profesor,
Tu luminezi
Calea multor copii
Şi nu încetezi
Să-i tot veghezi!
Ştii să-i ridici la greu, 
Să-i încurajezi mereu. 
Ştii să înalţi sufletul
Celor mari şi mici. 
Dăruind în fiece clipă
Din lumina ta! 

Laura BORTA, 
elevă în clasa a VI-a „A”
Liceul Teoretic „Olimp”

s. Costești, r-nul Ialoveni

Lumina  ta

Profesorul ne învaţă
Tot ce e mai bun în viaţă,
Ce e adevăr, virtute,
Cum e ca să ştii mai multe.
Ne învaţă-a calcula,
A cânta şi-a lectura.
Cinste şi onoare lui
Om ca el pe lume nu-i!

Elena GRIGORIŢă, 
elevă în clasa a VI-a „A”
Liceul Teoretic „Olimp”

s. Costești, r-nul Ialoveni

Cinste şi onoare lui

Desen de Cristina COvrIG
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veni în zbor un prinț care te va preface iar în 
domniță, te va lua de soție și te va aranja să 
cânți la operă!`

Din ziua aceea, Oaka părăsi corul și prin-
se să cânte solo. Se așeză mai la o parte pe o 
frunză de nufăr și orăcăia zi și noapte cât o 
ținea gura arii din opere și cântece populare. 
Celelalte broscuțe se adunau cerc în jurul ei, îi 
strigau „bravo”, dar, în taină, o invidiau:

– Sigur, poate să cânte cât vrea și 
cât îi place! Dacă-i domniță ferme-
cată…

Dar, într-o zi, cum ședea ea pe 
frunza ei, se arătă în zbor un co-
costârc. Prietenele Oakăi săriră în 
apă cât ai zice pește, numai Oaka 
rămase pe loc. Ea vedea cocostâr-
cul pentru prima oară. Îl urmări cu 
privirea cum coboară alături și se 
gândi: „Doamne, ce frumos mai e! 
Se vede treaba că el e Prințul care 
a venit să mă ia de soție și să mă 
ducă la operă!”

Și începu să cânte și mai tare, și 
mai frumos.

Cocostârcul făcu vreo trei pași 
spre dânsa și o privi atent.

– Prințule, prințule! Eu sunt 
Oaka! strigă broscuța. De când te 
aștept! 

Prietenele ei cătau cu ochii plini de groa-
ză și curiozitate la păsăroiul pe care Oaka îl 
numise Prinț. Dar prințul desfăcu larg ciocul 
lung și roșu. Îl repezi spre broscuța cântărea-
ță, o cuprinse de mijloc și își luă zborul…

– La revedere, suratelor! strigă din înaltul 
cerului Oaka. Pa, pa! Eu am plecat la Operă!

DomniTa

Domnul Klamp, cocostârcul, fusese invitat la 
ziua de naștere a doamnei Vulpe și era foarte 
amărât. Nu, nu era amărât de invitație, dim-
potrivă, atenția aceasta îl bucura nespus! Era 
trist pentru că nu avea cizme. Cămașă albă, 
bine scrobită, avea, papion roșu și costum ne-
gru avea, avea chiar și ciorapi roșii, dar cizme 
înalte, cu carâmb de piele lăcuită, nu avea. Și, 
ca un făcut, toate magazinele de încălțăminte 
erau închise…

Se gândi mult Klamp ce să facă și hotărî să se 
ducă la Pițigoi.

– Prietene Piț, zise el, nu vrei să-mi împru-
muți o pereche de cizme de lac?

– Cu mare plăcere, făcu Piț, dar crezi că au 
să-ți vină?

Probă cocostârcul cizmele Pițigoiului – nici 
pe degetul mic nu-i veneau…

Se duse domnul Klamp la Hipopotam:

– Amice Hipi, nu poți să-mi împrumuți ciz-
mele tale negre pe-o seară?

– Știu eu, spuse hipopotamul, să nu te roadă!
Probă cocostârcul o cizmă și căzu înăuntru 

cu totul, abia se cățără înapoi.              
Aproape plângând, se duse Klamp la Bufniță:
– Domnișoară Bufi, șopti el cu glasul tremu-

rând, cum să mă duc la ziua Vulpii desculț? 
Fără cizme? Tu nu ai o pereche să mi-o împru-
muți?

Bufnița își potrivi ochelarii, pentru că era 
foarte înțeleaptă și purta ochelari, apoi zise:

– Dragă domnule Klamp, eu nu am cizme, 
pentru că sunt o ființă casnică, nu umblu pe la 
cafenele și baruri și port târlici. Dar pot să-ți 
dau un sfat înțelept: du-te la Balta Mare, alege 
un loc mai adânc și stai cu picioarele în nămol 
trei ore. Nămolul negru are să se prindă de 
minunații tăi ciorapi roșii și ai să te alegi cu o 

pereche de cizme grozave!
Cocostârcul îi mulțumi din suflet 

Bufniței pentru prețiosul ei sfat și 
zbură pe dată la Balta Mare…

Casa Vulpii era plină de invitați. Și 
tocmai se pornise o veselie în lege 
când ateriză și cocostârcul. El se în-
dreptă spre doamna Vulpe, o felicită 
foarte călduros și îi înmână cadoul – 
un șoricel de pluș într-o colivie sufla-
tă cu argint.

Vulpea era foarte mișcată, dar, ple-
cându-și privirile spre picioarele 
Domnului Klamp, izbucni în râs. Oas-
peții prinseră și ei să râdă în hohote.

Domnișoara Bufi se apropie de co-
costârcul care nu înțelegea nimic și îi 
strigă la ureche:

– Klamp, prietene! Altă dată, când 
te duci la baltă după cizme, să nu stai 
numai într-un picior!

Cocostârcul era încălțat cu o singu-
ră cizmă… 

(Din volumul „Bucurii pentru copii”, 
Editura Biblioteca, Târgovişte, 2015).

MUGURAşI

Toamnă nouă
e toamnă. frunza-i jos
Şi iarăşi cade bruma.
Nucarul cel umbros
e-al nimănui acuma.
Octombrie vine la prag, 
frunzele ţes o cuvertură.
Strigoiul negru iese 

din hogeag
Şi vântul suflă fără de 

măsură.
În jur totul pare-adormit,
Doar norii în cercuri 

valsează.
Soarele-i rece, ca de granit,
Se plimbă pe cer. Înserează. 
Ceaţa pictează un nimb  
Copacilor goi, fără lumină,
O vrăbiuţă se zgribuleşte 

în cuib,
Departe de iarna grea şi 

haină.
e-o toamnă nouă, ghiduşă,
Dar omul se întristează – 

Patria de Costeşti 
Patria e casa mea –
Nu găseşti alta ca ea. 
e frumoasă, roditoare,
Cu livezi şi cu izvoare.
Cu tradiţii strămoşeşti, 
Ca în satul meu Costeşti.
Cu oamenii harnici şi buni, 
Cum au fost ai mei străbuni. 
Patrie, eşti graiul meu, 
Ce-l vorbesc cu drag mereu,  
Pe-un meleag – gură de rai, 
Seamăn tu pe lume n-ai! 

Cristian PAVEL, 
 elev în clasa a IV-a „B”

la Liceul Teoretic „Olimp”
s. Costești, r-nul Ialoveni

Pagină pregătită de Lidia uNGureANu

Desen de veronica Saturin, Şcoala de Arte Plastice, or. edineţ

IN  MEMORIAM

Aureliu BUsUiOC
(n. 26. X.1928 –  d. 8. X. 2012) 

,
Micuța Oaka a venit pe lume ca toate broaște-

le: s-a prefăcut în broscuță dintr-un mormoloc 
negru și urât. Mormolocul și-a lepădat pielea cu 
tot cu codiță și, în locul lui, a rămas pe o frunză 
de lipan frumoasa Oaka, spre marea mirare a 
țânțarilor și libelulelor. 

Bucuria părinților ei nu avea margini, Oaka îi 
privea cu niște ochi minunați, mari și verzi, iar 
pielea micuței era atât de fină și umedă! 

Ilustraţie: Catrin bespaliuc

CIzMELE  COCOSTÂRCULUI

Ilustraţie: Catrin bespaliuc

Ah, păsările-i dragi 
migrează, 

Şi iarna, uite-o, bate la uşă!

Teoctista COLŢA, 
elevă în clasa a IX-a,

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

   Când prinse Oaka să cânte cu glas puternic 
și plăcut în corul broscuțelor, părinții ei o luară 
la o parte și-i ziseră:

– Oaka, trebuie să-ți spunem o taină mare. 
Vrăjitorul Orăcăilă a citit în stele că tu nu ești 
o broscuță ca toate broscuțele! Tu ești, de fapt, 
o domniță fermecată și, când vei mai crește, va 

bate vânt de toamnă, 
Lin, misterios, 
Parcă-i glas de mamă
rece, dar frumos.
Cerul plângăreţ 
e-n soare şi farmec,
Îl admir şi-mi şoptesc
Cuvintele unui cântec.
Liberă-i frunza în zbor, 
Sclipind de culori

Al  toamnei  suflet
Şi prin aer purtată
Ca un tainic dor.
Simt al toamnei suflet  
Şi mă cuprinde-un fior. 
Poate e-al vârstei mele
Gând înălţător…

Aliona BUTNARU, elevă
la Gimnaziul Cotul Morii

 r-nul Hâncești
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Cel mai frumos cadou din lume (III)
(continuare din nr. 29-30)

Povestiri  de  seama  voastră 

Vlad PAOMI (Vlad Sărătilă)

* * *
Tot gândind cum le-ar sta 

lui Busnățel și Mușcățelei cu 
ochelari, atenția lui Clăpăug 
cel Frumos a fost atrasă de o 
vietate stranie, de care nu a 
mai văzut de când s-a născut.

– Ce construcție ciudată!
Minunea avea cap de ponei, 

urechi de măgăruș și burtă 
de purcel. Dar cel mai tare 
lumea se mira, când vedea că 
noul musafir are ba două pi-
cioare, ba patru, ba cinci. Ați 
mai văzut așa ceva? Două sus, 
două jos și unul la spate. Are 
cinci picioare, dar nu poate 
păși nici ca un câine, nici ca 
un om, nici ca un iepure. Noul 
musafir sărea din loc în loc 
ca vrabia și zbura de fiecare 
dată cam cât ar sări un câine 
de cinci ori. Când se oprea, 
al cincilea picior se prefăcea 
imediat în coadă, iar primele 

Cuprins de duioșie la amin-
tirea de cățeluși, Clăpăug în-
trebă:

– Totuși aș vrea să știu, can-
gur, aveți copii?

– Cum să nu? Au ochi, zburdă.
Când a auzit de ochi, Clăpă-

ug a lăcrimat de bucurie și a 
întrebat:

– Se poate să le cumpăr eu 
niște fructe! Las, avionul e 
mare, le duce!

dili, orangutani, hipopotami și 
o antilopă...

– Cred că se dau bilete la fot-
bal.

Nu, nu era vorba de fotbal, 
tocmai în clipa aceea trei arici, 
brutari de seamă, puneau în 
cuptor colăcei care promiteau 
să fie rumeni și taare gustoși. 
Cine nu și-ar dori să guste așa 
ceva? Leul, chiar de-i voinicel, 
tot dorește-un colăcel! Până 
să se rumenească colăceii, 
animalele care stăteau la coa-
dă au pornit pe neașteptate 
un dans nemaipomenit. Toți 
au înțeles de ce - pe neaștep-
tate a început să cânte privi-
ghetoarea.

Leul hăulea:
– Văle-LEU şi văle-LEU, Eu 

acasă am un leu!
Lupul care, încă de mic lupic 

ce vrea lăptic avea unele pro-
bleme cu litera „R”, chiuia:

– Hei LUP! Hei LUP!
Ursul a lăsat lângă gard bu-

toiul din care mâncase toată 
mierea și, de plăcere, striga:

– Morr! Morr! Morr!

Așa-i la urși: când vreunul 
dintre ei zice că moare, toc-
mai atunci se simte cel mai 
bine. Între noi fie vorba, așa 
fac și oamenii. Atâta doar că, 
spre deosebire de urși, oa-
menii au inventat mai multe 
feluri de mor. Ei pot să moară 
de dor, de râs, de fericire, de 
curiozitate... Unii, cică, mor de 
ciudă, de invidie, de jele, de 
necaz și de multe altele, dar 
nu recunosc. Pe oameni este 
greu să-i înțelegi.

Hipopotamii, mari cât niște 
stoguri de fân, dansau hip-
hop într-o băltoacă. Nu știu de 
ce, dar lor le place să tropăie 
anume prin băltoace. Parcă ar 
fi copii mici, zău!

Șoriceii chițcăiau, brotăce-
ii brotăceau, crocodilii și-au 
dezvelit dinții, ca să poată 
cânta păsările mici la xilofon. 
În centru, o antilopă cochetă 
sărea în sus și striga mereu: 
„Gnu! Gnu! Gnu!” Așa chiuie 
antilopele. Ați putea încerca 
și voi, nu e periculos pentru 
sănătate.

Orangutanii scuturau arbo-
rii în ritmul muzicii, ca să vină 

în piață bufnița și să le cânte 
cel mai frumos tangou din 
lume. Ei nu știau că bufnița se 
trezește doar atunci, când se 
culcă soarele, iar ca să doar-
mă, această pasăre ochioasă 
are nevoie de multă lumină. 
Este deșteaptă, nu vrea să se 
îmbulzească în piață.

*  *  * 
Al doilea cântăreț acum 

dormea. Era greierașul. El și-a 
luat instrumentul său asemă-
nător cu o mandolină micuță, 
pe care greierașii o numesc 
cricolină (în limba oameni-
lor ar fi cri-cri pe colină) și a 
cântat romanțe dulci pentru 
lună și pentru stele. Astrele 
au rămas impresionate de 
muzica micului greieraș și au 
lăcrimat. Vărsau lacrimi, mai 
ales, stelele tinere, de nici un 
milion de ani, care încă nu au 
fost descoperite. Spre dimi-
neață iarba din luncă era udă 
de lacrimi, adică de rouă.

După concert, greierașul 
a plecat în palatul lui sub-
pământean, ca să-și spună 
o poveste culeasă în poiană. 
Despre povești - ce să vă spun 
- ele mișună prin pădure. Este 
suficient să faci un popas și 
imediat îi vei zări printre ra-
muri pe Făt-Frumos cu Ileana 
Cosânzeana, pe Harap Alb cu 
prietenii lui, pe cei șapte pi-
tici, motanul încălțat și mulți, 
mulți alții. Totuși, greierașului 
îi place să viseze o stea înde-

părtată, de care-i este mereu 
dor. E steaua pe care trăiește 
Micul Prinț. Dorește și el să fie 
un mic prinț. De ce nu? Prin-
țul Cri-Cri. Sună bine!

Clăpăug privea cum dansea-
ză vulpile roșii cu cele argintii, 
micuțele coala cu purcelușii și 
își zise:

– Ca să vezi, m-am pornit la 
piață și am ajuns la nuntă.

*  *  *
Chiar în centrul pieței făcea 

cercuri încă o horă. O horă 
elastică, plină de grație. Era 
hora mâțelor. Clăpăug cel 
Frumos nu a avut niciodată 
ocazia să danseze cu o pisi-

că, pentru că, de fiecare dată, 
când vreuna din ele îl invita la 
dans, lui îi venea să o muște. I 
se părea mereu că pisica râde 
de urechile lui pleoștite și se 
mândrește cu ale ei, scurte 
și drepte. Dar de data aceas-
ta parcă i-a trecut pofta de a 
mușca.

– Pisicile niciodată nu uită 
de rostul lor. Imediat cum se 
termină hora, ele merg să le 
aducă aminte șobolanilor că 
ei trebuie să trăiască la casa 
lor. Legea-i așa: ai făcut ochi 
- mergi la casa ta. Din păcate, 
șobolanii au memoria scurtă, 
unii nici să citească nu știu, și 
nărăvesc să se mute cu dor-
mitul în casele oamenilor. Ei 
cred că au aceleași drepturi 
ca și pisicile și-și bagă coada 
prin legi, cerând egalitate. De 
la sine înțeles, pisicilor nu le 
place, când cineva își cere loc 
pe perna lor.

Clăpăug se surprinse, gân-
dindu-se că cel mai frumos 
peisaj din lume este acel cu o 
pisică ce vânează.

– Of, să nu-mi audă cumva 
aceste gânduri Hămăuca! O, 
Hămăuca mea, eu doar pen-
tru tine voi lătra! Și nici des-
pre o pisică nu voi cânta, deși 
această muzică îmi place. Mi 
se pare că am făcut încă o dată 
ochi! De azi înainte voi avea 
altă atitudine față de pisici. Ba 
chiar și față de soacrele lor.

(Va urma)

Desene de Cristina COvrIG

două - în mini-lăbuțe. Parcă ar 
fi fost transformer, nu alta!

– Cine ești și de unde vii? în-
trebă cu gura căscată Clăpăug.

– Sunt cangur și am venit în 
zbor din Australia. Avionul a 
dat mult din aripi și acum se 
odihnește, iar eu am coborât 
de pe stemă ca să văd cum 
este la voi primăvara.

– Dragă cangur, tu nu ești 
picat de pe stemă, ci din lună, 
aici e septembrie, a început 
toamna!

Noul musafir a sărit în sus 
de mirare.

– Tare glumeț mai ești, fru-
mosule. Septembrie este pri-
ma lună de primăvară. Clăpă-
ug a tăcut, din vorbă în vorbă 
a aflat o mulțime de lucruri 
ciudate.

Oaspetele era venit dintr-
o țară unde e cald la nord și 
ninge numai vara la sud, unde 
strugurii, nucii, merele și pe-
rele dau în pârg pe la sfârșit de 
februarie, unde veverițele nu 
sar din pom în pom, ci zboară.

– Trebuie să-i spun Hămă-
ucăi despre minunile care se 
întâmplă în lume, poate m-o 
lăuda.

– Cum să duc mere la copii 
dacă am adus copiii la mere?

Zicând acestea, cangurul 
care era, de fapt, mama căn-
guriță, a tras fermoarul unei 
pungi de la burtă și de acolo 
au sărit doi căngurași. Și erau 
sprinteni ca argintul viu și 
frumușei ca niște crăciunei.

Clăpăug al nostru, bun la ini-
mă, le cumpără căngurașilor 
mere, pere, struguri, dulciuri 
și era mândru de fapta sa.

Căngurița-mamă, recunos-
cătoare, îi făcu lui Clăpăug cel 
Frumos invitația de a merge 
cu toată familia în Australia.

– Veniți la iarnă și veți vedea 
cum este adevărata vară!

Zicând acestea, musafira 
australiană băgă căngurașii 
în pungă, apoi sări ușor peste 
gardul pieței și o luă în salturi 
spre aeroport. Clăpăug porni 
cu un fel de nostalgie mai de-
parte, tot gândind:

– Eeeh, e bine să trăiești pe 
drapel, zbori încotro vrei și nu 
plătești nimic!

*  *  * 
Nu departe de locul unde se 

afla dulăul nostru stăteau cu-
minți la coadă lupi, lei, croco-
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ecuația 
toamnei

AUTUMNALE

Nostalgice visuri asfint pe alei,
Din pomii visând primăverile 

tinere.
Surprinsă de toamnă, 

cu patima ei,
De-acum nu mai tinde spre-o 

Lune, o vinere.
Se smulg încifrate răvaşe din 

ram,
un soare-i sortit să-şi revadă 

menirea,
Privirea rămâne-ntrupată în 

geam,
enigma-i-nsoţeşte toamnei 

venirea...
Peisaj îngeresc cu pojar 

de gutui,
În focul frenetic din stele şi 

lună,
Pădurea-i pierdută-n văpăile 

lui,
un spaţiu mistere din ceruri 

adună.
Prin norii-balauri pătrunde 

viclean
Pescăruşul luminii din păcură,
Se-afundă grăbit în al 

toamnei noian
Şi smerit se topeşte în negură. 

Pictează sufletul

surprindere
Îşi lasă codrul haina pâlpâindă.
Întrupat e-n stoluri geometrice 

un anotimp…
un ochi de cer crispat, grăbit 

de timp,
Se mai priveşte-n a izvorului 

oglindă.
un spaţiu estompat e stins de 

doliu
După un verde făt-frumos de 

altădată
Şi-o zână-a florilor, de toamnă 

deocheată, –
Până şi vântul îşi reţine-al său 

orgoliu…
Sortit ca iarba, mai ieri verde, 

mă surprind
C-un gând bizar: nici caii să mă 

pască;
Nici să m-avânt spre liniştea 

cerească
Cu aripile-nrădăcinate 

în pământ.

Desen de Daniel vâlcu, elev la Şcoala de Arte Plastice 
„A.Şciusev”

scrisoare dintr-o 
lume paralelă

Am fost un călător
Până când m-ai lăsat
Înăuntru,
Dincolo de bolta cu ţinte de aur.
Nu am crezut în viaţă,
Până când m-ai lăsat 
Privind
un tablou cu pasteluri verzui.
Nu am crezut în lumină,
Până când 
Am simţit  
briza moartă a întunericului.
Nu am crezut în albastru,
Până când m-ai lăsat
Alunecând
Pe valuri spumoase. 
Nu am crezut în univers,
Până când m-ai lăsat
Contemplând
În vidul unei galaxii.
Nu am crezut în slove,
Până când m-ai luat în braţe,
Dulce grai românesc
Al timpului dintru-nceput.

Petra Ana MIRICă BOBIŢ, 
elevă în clasa a VIII-a 

la Școala Gimnazială nr. 28
or. Galați, România

Un dulce-amar
Din nou împarte nucul miezul darnic
Şi-un dulce-amar se umple în gutuie.
misterul autumnal spre cer îşi suie
Soliile de funigei în pelerinajul tainic. 
Loaza obosită mai visează-mpovărată 
De patima bobiţei şi cea de-odinioară, 
Sfidând urgia ăstui timp, caniculară,
Povara spaţiului miresmat de altădată...
Toamna-ntrupează, pocăită venirea-i
Nostalgică, tânguitoare, eternizată-n
exodul geometric de pe bolta spartă,
Hipnotizându-ţi călăuzitor privirea
Strecoară timpul palid printre braţele pădurii,
Avid blazonul ruginit pe frunze-şi lasă,
Geloasă drămuie lumina de lămâie stoarsă
Din nimbul estompat, deunăzi farmec al naturii.

Se-avântă toamna cu sânii de gutui,
Dansează despuiată pe alei, bezmetica.
Îmbracă apoi veşmântul său gălbui,
Cercei din struguri-şi prinde în urechi, poetica.
Hipnotizat, văzduhul visează de-ale lui,
La patrafirul toamnei se spovedesc albinele.
Izvorul melancolic îngână nimănui,
Din licăr de mistere coboară-n noapte zânele.
feerice peisaje... spre inima pădurii,
Oftând, îşi trage trupul, uitată, cărăruia.
Pe-o lacrimă de rai din patima naturii, 
zăvoiul, cândva verde, îngână aleluia...
mi-e soarta un tablou de şevalet
Pe care sufletu-mi pictează anotimpul
Cu aripile-mi amorţite în piept
Când, ca pe frunze, le destramă timpul... 

natura vorbeşte 
româneşte

Susură izvoarele, vorbesc româneşte, 
Codrul, bătrânul, din somn se trezeşte.
Adie vânturile, vorbesc româneşte, 
munţii se-nalţă, cerul priveşte.
Stropii de ploaie vorbesc româneşte, 
Când se revarsă, pământul zâmbeşte.
mireasma de flori se răspândeşte, 
Natura vorbeşte clar româneşte. 

Eva Ioana GHIOCEL, elevă în clasa a IV-a 
la Școala Gimnazială Apele Vii 

or. Dolj

Limba mea 
eu mă întorc
În lumea dragostei
Şi caut cu disperare
Limba mamei mele 
Cu un sărut, cu o îmbrăţişare. 
O lume de vise şi bucurie, cu legende şi cu veselie.
mai dulce ca mierea şi frumoasă ca o floare să fie
Să mă bucure tot, un cântec, o baladă şi o doină
Şi toate obstacolele ce vor apărea le voi învinge. 
frumuseţea acestor slove să mă facă cea mai optimistă. 
Şi să mă conducă în lumea adevărului curat, 
În raiul ţării, unde alfabetul eu am învăţat! 

Maria POSMAG, elevă în clasa a IV-a 
la Liceul Teoretic „George Coșbuc” 

mun. Bălți

moştenire
Puiul cel de rândunică
O întreabă pe mămică:
– Dulce, dragă mama mea, 
De unde e limba ta?
Limba mea, puiule drag, 
e doina ăstui meleag;
Limba mea e numai dor 
Pentru tine, puişor. 
Doină, dor şi omenie
Şi o dulce românie;
Astea-s toate date ţie 
moştenire pe vecie.
Dragoș COLŢA, elev în clasa a II-a 
la Liceul Teoretic „M. Eminescu”
or. Hâncești

Versuri  noi  de  Alexandru  DOGA

Desen de Anişoara Guţu, 
elevă la Şcoala de Arte 
Plastice, or. edineţ

MUGURAşI

UNIVERSUL 
CUVINTELOR  MATERNE
Rondelul ţării mele

O, ţara mea împodobită 
În albele flori de migdale. 
Te văd atât de absorbită
În firavele mici cristale.
Nu te aud plângând dezamăgită
Şi mă întreb: eşti fericită oare?
O, ţara mea împodobită
În albele flori de migdale.
Înfrunţi din nou cu fruntea sus necazul
Şi mai păstrezi în sufletu-ţi nădejdea. 
Sunt sigură – îţi vei lua răgazul 
Şi îţi vei regăsi puterea.
O, Țara mea împodobită! 

Alexandrina VERDEȘ, elevă în clasa a X-a 
la Liceul Teoretic „Mihail  Kogălniceanu”

or. Stăuceni, mun. Chișinău

Răsună cuvintele
răsună cuvintele, cântă viorile, 
Străbat depărtările, munţii şi zările –
e limba română, limba cea sfântă,
Purtată de vânturi, de valuri spre stâncă.
răsună cuvintele, cântă viorile, 
Cerul priveşte pământul şi florile, 
Oameni se-adună, vorbesc româneşte,
Iar soarele mândru mai tare luceşte. 
răsună cuvintele, cântă viorile,
Copiii se joacă, ei sunt comorile, 
Limba română prin ei dăinuieşte,
Iar timpul, de trece, frumuseţea-i sporeşte. 

Alesia Simina CIUNă, elevă în clasa a IV-a
la Școala Gimnazială Apele Vii 

or. Dolj, România
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(Selecţie din Antologia Concursului Internaţional de Creaţie Literară 
„Universul Cuvintelor”, ed. a IV-a, 2019)
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„Sunt un om norocos”

UNICITATEA  
DIsCURsULUI  LIRIC

ENIGmATICUL  LEONID  sTAmATI-CIUREA

Rubrică de Iurie COLEsNIC

efigii de pe Columna Noastră Sugestii  de  lectură

Interpreţi preferaţi 

Tânărul interpret Gabriel Nebunu are 20 de ani. S-a 
născut în orașul Cahul, la periferie, lângă o pădure 
deasă, cu murmur de izvor, lângă vii și multe livezi.

Dragostea pentru muzica populară l-a cucerit pe la 
11 ani, atunci când, mergând la o petrecere, a ascul-
tat cum se cânta live. Acea muzică l-a  hipnotizat pro-
fund. A fost emoționat.

Avea doar 13 ani,  când a învățat perfect o piesă 
din repertoriul Zinaidei Julea și a cucerit cu ea atenția 
juraților la „Moldova are Talent”. A ajuns tocmai prin-
tre finaliști și, chiar dacă nu a luat marele premiu, a 
rămas cu harul de a cânta și binedispune, dar și cu 
marea dorință de a studia muzica și jurnalismul. Ga-
briel își dorea nespus de mult  să devină prezentator 
TV.

Fiind încă foarte tânăr, are deja în repertoriul său 
multe piese frumoase. A cântat împreună cu lăutarii, 
dar și în duet cu artiștii din țară. 

A cunoscut succesul, reușind să-și facă un nume pe 
scena show-biz-ului de-acasă, dar și să cucerească ini-
mile a mii de fani care îi apreciază talentul și creația.

„Cu zâmbetul pe buze, indiferent de situație și feri-
cit pentru fiecare clipă trăită…

Mulțumesc ție, Doamne, pentru tot ce mi-ai oferit 
până în prezent… Sunt un om norocos,” menționează 
ades tânărul. 

renata CuPCeA

Născut în familia scriitorului Constantin Stamati-
Ciurea și a Mariei Fischer von Albac, enigmaticul fiu 
Leonid era bântuit de stranietăți. Își făcea singur mân-
care, de teamă să nu fie otrăvit. Este preocupat de spi-
ritism și hipnotism, elaborează teorii nemaipomenite 
și le lasă posterității ca o dovadă a  capacităților lui 
intelectuale.

În deja celebra Colecţie „Serile la Brădiceni” a 
apărut zilele acestea de sub tiparul unei edituri pre-
stigioase din „capitala” Moldovei, o carte de po-
eme de dragoste emoţionantă, vibrantă, posesoare 
a unui mesaj intens sufletesc-spiritualizat, semna-
tă de un poet din capitala Basarabiei, Ion Anton, 
director al revistei din Chişinău „Florile Dalbe”, 
un săptămânal al Ministerului Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării al Republicii Moldova, totodată scrii-
tor de succes, dacă luăm act şi de romanul recent 
premiat în România „Ieşirea din uitare”, asupra 
căruia mă voi pronunţa cu alt prilej.

CuLTurĂ • eDuCAţIe  eSTeTICĂ 

Încerca să intre în legătură 
cu locuitorii de pe Lună, de pe 
Marte și Venus, tipărind și o 
carte  despre acele încercări: 
Das Problem, mit den Verme-
intlichen Mars - Bewolnern 
eine Verbindung herzustellen, 
erreicht (Zürich, 1913).

Cartea a apărut în germa-
nă, deoarece Leonid, născut 
în 1867 la Caracușenii-Vechi, 
a făcut studii liceale la Vie-
na, iar studiile superioare, 
la Academia Politehnică din 
Riga, obținând la absolvire 

medalia de aur. În studenție 
face parte din organizația 
clandestină „Fraternitas Ar-
ktika”, experiență pe care o 
va folosi mai târziu. Angajat 
în calitate de inginer, a lu-
crat la construcția căii fera-
te Borjomi-Tiflis, de unde a 
demisionat, stabilindu-se cu 
traiul în Basarabia, unde rea-
lizase o lucrare inginerească 
de proporții – podul de peste 
Nistru de la Movilău. Primind 
moștenire 500 de ha de pă-
mânt, s-a apucat de gospodă-
rit fondând două fabrici, una 
de producere a parchetului și 

alta, de cherestea. Dar furatul 
de la fabrici l-a ruinat.

A decis să se ocupe de poli-
tica națională și, fiind un ex-
celent matematician, a plani-
ficat mersul acestei inițiative. 
A scris Programul Partidului 
Național Liberal din Basara-
bia și l-a tipărit la Chișinău. În 
colaborare cu ziaristul basa-
rabean Vasile Brăescu (1942) 
a început să editeze la Iași  zi-
arul „Basarabia reînnoită”, din 
care 500 de exemplare urmau 
să ajungă în Basarabia o dată 
pe săptămână. L.Stamati se 
angajează „...a trimite materie 
pentru ziar, la care vor scrie 
moldovenii basarabeni... ”.

Primul număr a fost tipărit 
la 6 martie 1907. Ziarul urma 
să fie adus în Basarabia. Au 
apărut încă trei numere, din-
tre care nr.2 și 3 au fost con-
fiscate de autorități. Ideea de 
a tipări ziarul la Chișinău n-a 
fost agreată de funcționarii 
țariști. Atunci Leonid Stamati 
decide să schimbe denumirea 
ziarului, acesta urmând să 
se numească „Reforma”. Dar 
evoluția evenimentelor îl fac 
să se dezică de această idee.

Ultimul număr al ziarului 
„Basarabia reînnoită” apare la 
27 martie 1907. 

„În timpul când se plămă-
dea Unirea din 1918, Leo-
nid Stamati-Ciurea se afla la 
Chișinău. Apoi el a plecat la 
București, Brăila și, în sfârșit, 
s-a așezat la Târgu-Ocna. Pă-
rea dezamăgit de toate eve-
nimentele și, deși trăia în 
mizerie, totuși a refuzat să 
primească bonurile de răs-
cumpărare a pământului ex-
propriat.

A murit tot așa de ciudat, 
cum a și trăit. Bolnav, nu lăsa 
în camera sa pe nimeni. Numai 
peste vreo două zile după în-
cetarea lui din viață, o femeie a 
observat  prin fereastră că bol-
navul stă nemișcat în pat. Doc-
torul stabili paralizia inimii.

Astfel, pe la 1926, depar-
te de Basarabia lui dragă, își 
sfârși zilele unul dintre cei 
mai instruiți oameni ai vre-
mii și un mare patriot român.” 
(Gheorghe Bezviconi „Profiluri 
basarabene” (Chişinău, ed. 
Știința, vol. I. 2017, .P.- 112.).

Autorul a acceptat propune-
rea coordonatorului colecției, 
scriitorul Ion Popescu-Brădi-
ceni, să-i fie găzduită cartea de 
versuri, al cărei titlu incitant 
„Dezgolirea sufletului de trup” 
are un substrat platoniciano-
aristotelian, deci, în esență, un 
adânc fond metafizic.

Volumul se bucură de o ti-
părire de sărbătoare, sub egi-
da Editurii PIM de la Iași, și de 
o prefață de Adrian Dinu Ra-
chieru și de o postfață de Ion 
Popescu-Brădiceni, amândoi 
laureați ai A.N.P.C.P. „Serile la 
Brădiceni”, în 2007 și, respectiv, 
în 1997.

Adrian Dinu Rachieru sublini-
ază nealinierea lui Ion Anton la 
vreo strategie de grup, care-i și 
asigură rețeta succesului.

Ion Anton – observă Adrian 
Dinu Rachieru – „privește cu 
detașare acest climat turbio-
nar și e înarmat cu o doză de 
romantism pe care nici chiar 
epoca postmodernistă nu-l con-
vinge s-o abandoneze”; autorul 
chiar vorbește de un romantism 
computerizat, promovat fără 
rezerve, fixat într-o eternă tine-
rețe și, precum personajul lui 
Petre Ispirescu, lucrează la cicli-
ca înmiresmare a destinului.

Într-un mai consistent și întins 
eseostudiu, profesorul universi-
tar Ion Popescu-Brădiceni scoa-
te în evidență unicitatea dis-
cursului liric al lui Ion Anton, cu 
plecare hermeneutică din tra-
tatul „Despre suflet” al Stagiri-
tului. Teza postfațatorului (vezi 
„Dezgolirea sufletului de trup și 
a ideii de limbaj”, pp. 115-122) 
constă în reliefarea calității lui 
Ion Anton de „excelent poet al 
erotismului” care – îl citez pe 
exegetul gorjean – „are curajul 
de a-și căuta comoara ascunsă 
și cartea anterioară spre a le 
conferi structurii ciclice sincro-
nicități, deschideri în profunzi-
me, derivații simbolice, schimb 
ipostazat și intercomunicare 
absolută”. Anecdotica este me-
tamorfozată în discurs ultim, ba 
latent, ba manifest spre a fi mi-
tanalizat într-o nouă abordare.

Invitându-vă la o lectură in-
tegrală a eseostudiului amplu 
al criticului literar Ion Popes-
cu-Brădiceni, îmi rezerv cu plă-
cere irepresibilă dreptul la un 
comentariu personal. Prin ur-
mare, în viziunea lui Ion Anton 
existența se exprimă pe sine 
oniric pentru a-și revalida peri-
odic „miracolul creșterii”. Se re-
întoarce în copilărie ca să simtă 
„uimirea din fiecare detaliu lu-
minos” ca la Ezra Pound. Poetul 

are revelația că „sentimentul 
are dreptul la cutezanță”, că 
frumosul îl fascinează grație 
forței sale manolice de a trece 
„dincolo de zidul indiferenței”; 
și se sperie apolinic de „cât de 
amețitoare poate fi iluzia/ că 
suntem visați exact la fel cum 
noi visăm pe alții”.

O asemenea poezie reprezin-
tă și pentru noi, cititorii săi, ca și 
pentru Ion Anton, intenția de a 
cultiva dăruirea ca pe o îmbrăți-
șare de inimi la mormântul tim-
pului. Practicând „sculptarea cu 
propria-i respirație”, poetul ca 
un misionar autosacrificial, ad-
mite că „într-o zi s-ar putea să 
descoperim” – și noi ca și dân-
sul – „a doua lege universală a 
gravitației pe care o enunț ime-
diat: iubirea de lumină atrage 
iubirea de lumină,/ iubirea de 
viață atrage iubirea de viață”.

Ca eminent poet al iubirii, 
Ion Anton nu pricepe limbajul 
subtilului, sfiala nu-i e prietenă, 
optează „pentru un mai bogat 
pescuit/ de cuvinte și clipe îm-
perecheate”, speră desigur „să 
fi fost dragostea/ primul inven-
tator,/ primul livădar,/ primul 
măsurător de timp”, se compor-
tă „ca în legenda păcatului origi-
nar”, pregătit să reînvețe literă cu 
literă „alfabetul dorului mare”.

Mărturisesc că, din postu-
ra-mi de debutant pe terenul 
criticii literare, chiar am trăit 
acest gen de poetică erotică, 
sedus de-al ei „preț echivalent 
cu o glorie”. Și am fost întru tot 
de acord cu autorul „Dezgolirii 
sufletului de trup” că „lucrurile 
mari purced din cele multe și 
mici”, că „da, deseori speranța 
ia forma unei corăbii/ legănată 
pe coama lichidă/ a valurilor 
dezlănțuite”, iar poezia devine 
„un cântec ca aerul străveziu”, 
„forma și conținutul deopotri-
vă: Dor de dor…”.

Dan Adrian POPeSCu 
(Târgu-Jiu)

P.s. Doritorii de a intra în posesia cărții (la Chișinău a 
fost distribuită o parte din tiraj) se pot adresa la tel. mob. 
069103611 sau la sediul redacției „Florile Dalbe” (str. 
Pușkin 22, Casa Presei, etajul 5).
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Antologia & simfonia asfaltului (II)
Leo BUTNARU

Se cam știe, parcă, ce de-
senează copiii pe asfalt, însă 
astăzi fantezia lor e stimula-
tă de computeristică, de in-
ternet, de filme, jocuri, încât 
vezi imagini stelare din alte 
lumi, cosmonauți, rachete, 
extratereștri în amestec cu 
multe buburuze, melci, bo-
boci, crabi, raci, șopârle, pă-
sări. Și albine, albine, prisăci 
întregi!

Picii sunt atenți și la ceea ce 
li se întâmplă în jur, la o az-
vârlitură de băț, cum s-ar zice, 
unde drumarii aștern pietriș, 
asfalt, folosind fel de fel de 

(Sfârșit. Începutul în nr. 29-30)

ani. Cercuri cu săgeți 
și numerotări, semne 
cabalistice, emblema-
tice, scarabei, cărți de 
joc (de un metru lun-
gime una!) etc. 

Multe căsuțe cu 
pomi și animale în 
preajma lor, ca la bu-
nici la țară. Mena-
jerii întregi de ani-
male și animăluțe 
exotice. Stele aparte 
și constelații, semilu-
nă și lună. Semiluna și 
steaua din arcul ei te 
duc la gândul că la Cio-
cana locuiesc și familii 
de musulmani sau, 
cine știe, de refugiați, 
imigranți, aceștia atât 
de răspândiți prin 
lume...

Feți-frumoși și zâne 
cu păr lung, lung, au-
riu. Cai focoși, inorogi, 
hipopotami, zebre, 
girafe, elefanți, văcuțe 
cu botul nostim de la 
nările mari, cățeluși... 
Apoi mamuți, dinoza-
uri... Mulți și aceștia.

Întregul paradis al păsări-
lor și animalelor!... Mărci de 
automobile din cele mai noi 
sau mașini de transport, cu 
specificarea că sunt ale unor 
companii; mașina pompieri-
lor, ambulanța, mașina salu-
brizare. Microbuz ce merge 
la Metro... Biciclete, triciclete, 

scutere... Avioane – cum să 
nu? Vapoare, mari, mici... Vul-
turi, parașute, ba și aerostate-
le care, uneori, zboară peste 
Chișinău... Lei, la desenarea 
cărora copiii sunt foarte abili, 
dau expresii atractive. Pești, 
balene, delfini arcați în sal-
turi grațioase, rechini fioroși 
și mici acvarii de cameră... Pi-
sici nenumărate, cățeluși cu 
părul creț sau neted, de foarte 
multe rase... Soarele, frecvent 
în antologie, anotimpurile ce 
stau la discreția culorilor pe 
care le au cretele... Troleibuze, 
autobuze, stațiile acestora... 
Unii autori își scriu numele, 
atât de frumoase, armonioa-
se: Alina, Luca, Mihaela, Răz-
van, Aura, Laura, Patricia etc. 
Unii, care urmau să meargă 
la școală în clasa întâi, pur și 
simplu, încondeiază alfabetul 
și cifrele... Alții, mai răsăriți, 
scriu lozinci de genul: Cine te 
iubeşte – zâmbeşte; Soarele 
prieteniei... Bineînțeles, nu a 
putut fi omisă nici tema pan-
demiei, Covid-ului, reprodusă 
de unii pici destul de... dur, 
veridic. Ba chiar dau antece-
dentele, cu imaginea Covid-18 
și, Doamne ferește, urmările: 
Covid-20... Avertismente re-
petate, colorate: Stați acasă! 
Stați acasă!

Buchete de flori și de inimi, 
acestea cu... ochi, guriță și nă-
suc... Nostime, zâmbitoare... 
Multe curcubeie, nori ce plo-

uă, mere colorate 
ingenios... Unele 
compoziții, pur și 
simplu, în afara 
vreunui subiect, 
neformale, însă 
sugestive prin aso-
cieri și nuanțări 
cromatice. 

Dar oare se poa-
te fără roboți?! Să 
fim serioși! – ei 
sunt prietenii co-
piilor, le populează 
visele, viitorul...

E toamnă. Cade 
o frunză, alta, a 
treia, împestrițând 
aleea. Și, stimu-
lând ideea, ideile 
pentru alte dese-
ne. Vreo frunză se 
așază, aleatoriu, 
în compozițiile 
conturate pe as-
falt de cretele co-
lorate ale copiilor, 
modificându-le, 
împlinindu-le sen-
surile, plusându-le 
nuanțe de lirism 
imprevizibil, par-
că. Prin unele desene se în-
tâmplă să-și lase câte o pană 
porumbeii ce patrulează neîn-
cetat aleea. Astfel se amplifică 
sensurile și contextele acestor 
primare minunății izvodite 
de harul și creta artiștilor de 
grădiniță, de clase primare. E 
captivant să încerci a citi posi-

bile înțelesuri, unele împlinite 
de imaginația, de fantezia, de 
simpatia ta. E aici un gen de 
estetism combinatoriu întru 
extinderea imaginilor lumii, 
realității; a vizibilului și ima-
ginabilului, simțitului și gân-
ditului. 

Aceste desene, aceste 
inspirații primare, unele des-
tul de temerare în ceea ce 
rezultă în marginile simplu-
lui desen și ale unei posibile 
opere de artă, cei dintâi le văd 
orășenii care ies la jogging, 
la înviorare. Unii le rețin în 
retină din fugă, alții – asta e, 
nimic de făcut! – sunt primii 
care și calcă peste filele din 
antologia asfaltului, oricum 
date a fi efemere, supuse imi-
nentei dispariții. Posibil și din 
această cauză, cred cu modes-

tia de rigoare, au ceva valoare 
imaginile rămase în memoria 
iPhone-ului, computerului, 
stick-ului, în filmulețele de 
care aminteam... 

Nu este o exagerare să cre-
dem că de aici, de la cretă, unii 
pici de azi ar putea ajunge pic-
tori importanți.

tehnică și unelte, pe unele din 
care micii artiști chiar le re-
produc cu destulă măiestrie: 
escavatoare, buldozere, auto-
basculante...

Există în această antologie și 
diverse semne parcă magice, 
parcă ezoterice, pe înțelesul 
doar al autorilor de 5-6-7 


