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Bună ziua, dragă   „Florile Dalbe”'! De mici copii, le primim 
în dar cu drag și ne jucăm cu ele până... ne plictisim. Apoi, 
crescând mai mari, abandonăm definitiv jucăriile copilăriei. 
Și eu, fiind deja adolescentă, privesc cu zâmbet la păpușile 
mele părăsite, aruncate vraiște de mine într-un colț de 
dulap. Totuși, într-o zi, am luat în brațe ursulețul meu de 
pluș și m-am întrebat: DE CÂND  omul a inventat jucăriile și 
cu ce scop? Sper să-mi oferiți un răspuns satisfăcător. 

Angela  BESCHIERU, elevă în clasa a VIII-a
s. Căpriana, r-nul Strășeni

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

DE CÂND

Suntem mai dornici să încercăm ceva nou, atunci când ceea ce facem nu are 
consecințe. De aceea multe invenții s-au născut ca jucării. 

Eric HOFFER (1898-1983), filozof american

Acord  liric

 Nani, nani, păpușică,
 A venit o rândunică
 Să-ți presare peste somn
Toată boarea dintr-un pom,
 Toate florile, și-n ele
 Să îți faci leagăn din stele,
 Să te uiți pe cer să vezi
 Unde-i Capra cu trei iezi,
 Făt-Frumos unde-i plecat
 Cu Motanul încălțat....
 Nani, nani, păpușică,
 Tu ești mică… 
 Eu sunt mică…

ana tuDOraş

CânteC 
de adormit păpușa

Evident, toţi copiii se joacă. Dar puţini dintre 
ei se întreabă: „Când au apărut jucăriile? În-
totdeauna ele au fost la fel?” Iată, însă, că 

Angela Beschieru și-a pus o asemenea întrebare, în-
demnându-ne să întreprindem o excursie în lumea 
minunată a jucăriilor, care sunt tare vechi ca origine!

Voi, copiii, începeţi să vă jucaţi cu ele de la o vâr-
stă fragedă. Prin joacă, vă modelaţi, după nevoile 
voastre sufletești, o lume proprie, aflată între  rea-
litate și  imaginaţie. Acolo, în lumea jocului, voi vă 
salvaţi de constrângerile lumii reale, până creșteţi 
mari. Folosind jucăriile, totuși descoperiţi treptat 
lumea în care trăiţi și regulile ei, propriul vostru 
corp, cauzele și efectele unor acţiuni, astfel pregă-
tindu-vă să trăiţi între oameni. 

În urma săpăturilor arheologice, s-au găsit jucă-
rii în temple și orașe străvechi. Pe valea Indusului, 
s-au descoperit cărucioare, jucării de suflat în for-
mă de păsări, maimuţe și jucării care alunecau pe 
un lanţ. O tablă de joc sumeriană (a. 2.600 î.Hr.) 
a fost găsită în orașul Ur. În frescele egiptene apar 
oameni jucându-se. În Grecia sunt vase pictate cu 
Ahile și Ajax, jucând un fel de table. În Egiptul antic, 
copiii aveau păpuși cu mâini mobile, meșterite din 
piatră, lut ars sau lemn. Dar, în vremuri străvechi, 
nu numai copiii se jucau, ci și maturii!

Primele jucării au fost făcute de părinţi sau bu-
nici. Erau confecţionate din ce aveau la îndemână: 
piatră, lemn, lut, frunze, nuiele, pânză, lână, știu-
leţi de porumb, os, pene, plută, ceară, fildeș, rafie, 
frunze de palmier, trestie de bambus, hârtie…

Pe măsură ce copiii au devenit importanţi în ochii 
celor mari, a crescut și rolul jucăriilor. Au apărut, cu 
timpul, ateliere meșteșugărești unde se fabricau ma-
nual păpuși din lemn, ghips, porţelan sau din ceară, 
cu păr implantat cu migală, cu haine și accesorii din 

omul a inventat jucăriile

mătase și piele naturală. Dar ele, fiind scumpe, erau 
numai pentru cei bogaţi. De atunci, lucrurile s-au 
schimbat simţitor. Pentru că joaca este importantă 
pentru educaţia copiilor, adulţii vă dăruiesc tot fe-
lul de jucării, fabricate din plastic: păpuși, jocuri de 
construcţie, mașinuţe, animale de pluș, soldăţei și 
figurine, avioane și vaporașe, puzzle… 

Dacă o să întrebaţi părinţii și bunicii cum și cu ce 
se jucau ei, veţi descoperi jucării amuzante! Copiii 
se jucau, ca și voi, mai tot timpul. Dar, până la sfâr-
șitul secolului al XIX-lea, și oamenii mari se jucau, 
în zilele de sărbătoare, pe pajiștile de la marginea 
satului. Cu mingea…

În Ardeal, în Muntenia și Moldova de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, băieţii făceau mingi din păr 
de vacă sau de cal. Ţesălau animalele, vara, când 
năpârleau, spălau bine părul cu apă și îl făceau 
ghemotoc. Odată uscat, mingea era gata! Alţii își 
făceau minge din cârpe vechi, înfășurate și strân-
se bine, să nu se desfacă. Se jucau mult, și părin-
ţii, și copiii, cu arșicele, oasele de la încheietura 
piciorului din spate de la oaie sau capră. E un joc 
moștenit de la romani. Mulţi copii ridicau, toam-
na, pe maidane zmeie, luându-se apoi la întrecere. 
Care era mai îndemânatic dobora zmeiele celorlalţi 
copii.  Primăvara, copiii își făceau „avioane” vii din 

numerele 35-36 vor apărea pe 19 noiembrie a.c. în ediţie cu volum dublu (16 pagini)

bondari! Îi prindeau cu ajutorul 
unor beţișoare cu vârful acope-
rit de clei de copac. Apoi îi legau 
cu o aţă lungă și le dădeau dru-
mul. Bondarii se ridicau în zbor, 
iar copiii alergau după ei, ţinând 
bine de aţă, să nu le scape.  Cu 
ce se mai jucau băieţii? Cu cer-
cul, cu fluiere din salcie sau cu 
viori din coceni de porumb, cu 
cai din lemn, cu arcuri modelate 
din crengi mlădioase de răchită 
și săgeţi din fire de stuf, dar și cu 

puști din ramuri de soc, cu gloanţe din ghemotoa-
ce de cânepă, cu titireze făcute din fuse vechi și 
câte și mai câte! Iar fetele, cu păpuși de cârpă… 

Lumea jucăriilor moderne este imensă! Odată cu 
descoperirea plasticului și a materialului de pluș, 
practic nu există vreun animal sau vreun obiect al 
maturilor, care să nu fie replicat în jucării. În orice 
ţară din lume, există o veritabilă industrie a jucă-
riilor. Priviţi cu ce se joacă băieţii de azi: avioane, 
nave cosmice, automobile, tractoare, vapoare, 
submarine,  pistoale, tancuri, tunuri, blindate… Iar 
fetele? Desigur că, în primul rând, ele „dădăcesc” o 
gamă largă de păpuși. Apoi se întreţin de zor cu fel 
de fel de cratiţe, farfurii, linguri, furculiţe, mașini 
de spălat sau plite de bucătărie… Apoi și băieţii, și 
fetele nu se pot despărţi, ore în șir, de computer, 
tabletă sau telefonul mobil, în care au la dispoziţie 
o mulţime de jocuri electronice! Nimic de mirare, 
astfel, prin joc, voi învăţaţi să deveniţi… mari! Adi-
că să vă maturizaţi și să vă ocupaţi în lumea reală 
locul predestinat de viaţă.

Dar, atenţie, unui elev harnic nu-i șade bine s-o 
ţină doar într-o joacă. Mai lăsaţi jucăriile și gad-
geturile celea să se odihnească și puneţi mâna pe 
carte! Vă așteaptă temele pentru acasă.

Ion antOn

abonarea — 2021

Colaj: Cristina COVrIG
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Târzie toamnã

Despre  anul  şcolar 
 şi  lupta  cu  panDemia

AcTUALITATE • răbOj  InfOrmatIV

EDUCAţIE

LAPTOPURI  PENTRU 
STUDIUL  LA  DISTANȚĂ

În cadrul Proiectului „Reforma învățământului în 
Moldova” au fost achiziționate 10 000 de laptopuri. 

Contractul de achiziție a 10 000 de laptopuri în cadrul Proiec-
tului „Reforma învățământului în Moldova” a fost semnat, pe 
26 octombrie, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și 
compania câștigătoare. Potrivit documentului, notebook-urile 
urmează a fi livrate în termen de 120 de zile, iar valoarea per 
unitate este de 291,42 de dolari. Acestea sunt de model Lenovo 
V15 ADA, vor fi dotate cu sistem de operare licențiat și sunt des-
tinate pedagogilor și elevilor pentru studiul la distanță. 

Dat fiind faptul că suma alocată pentru această achiziție a fost 
de 3 500 000 de dolari, iar oferta prezentată a fost de 2 914 200 
de dolari, Ministerul și-a propus inițial să majoreze cantitatea de 
unități procurate cu 15% (reprezintă cantitatea maximă posibilă 
în conformitate cu documentele de tender), astfel încât numărul 
laptopurilor achiziționate din suma prevăzută să fie de 11 500. 
Totuși, în situația pandemică COVID-19, care a provocat deficitul 
de laptopuri și de piese pentru fabricarea acestora la nivel glo-
bal, atât compania câștigătoare, cât și producătorul nu au putut 
asigura livrarea cantității suplimentare solicitate de minister.  

În consecință, cei 585 800 de dolari economisiți în această 
procedură vor fi folosiți în aceleași scopuri, în cadrul unui nou 
concurs de achiziții. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării a făcut deja un demers către Ministerul Finanțelor 
pentru alocarea a încă 1 800 000 de dolari  în cadrul proiectului, 
la fel, pentru achiziție de laptopuri, necesare învățării la distanță. 

Sursa: http/mecc.gov.md

Semenii  tăi

Perechea Galina și Ignatii 
au evoluat în finala turneu-
lui internaţional la categoria 
«World Under 19 Latin», în ca-
drul căruia, la proba de dans 
latino-american, au concurat 
perechi care nu au atins vârsta 
de 19 ani. Duetul a depășit în 
măiestrie reprezentanţii Italiei, 
Marii Britanii și Chinei, înregis-
trând cel mai bun rezultat.

„Dansul pentru mine nu e doar 
un hobby, ci întreaga mea viaţă e 
dăruire și tot ce mi-e mai drag să 
fac, din acest motiv foarte mult 

timp îi dedic în sala de antrena-
mente”, a menţionat tânăra.

Galina practică dansul sportiv 
de la vârsta de 4 ani. Primii ei 
profesori au fost conducătorii 
clubului de dans „Flagrant” din 
Bălţi și anume, Irina și Maxim 
Condratiev, precum și Andrei An-
dronic și Natalia Morari. Pe par-
cursul carierei sale, tânăra  dan-
satoare a evoluat alături de mai 
mulţi parteneri, cucerind locuri 
premiante și sute de trofee la di-
verse competiţii internaţionale.

Renata cUPcEA

„Dansul  pentru  mine 
nu e doar un hobby...”

Galina Voitenco, originară din Bălți, dar care 
locuiește acum în Rusia, a devenit câștigătoarea 
Campionatului Mondial de Dans Sportiv, desfășurat 
la Paris, la începutul lunii decembrie, 2019. 
Moldoveanca a evoluat în pereche cu Ignatii Malkov, 
reprezentând Federația Rusă.

IN MEMORIAM
Leonida LARI

târzie toamnă cu parfumul stins 
şi verdele pălit de întristare – 
a trebuit să ningă şi a nins 
Pe-o ţară între munţi şi 

între mare.
târzie toamnă cu un cer atins 
De păsurile noastre 

trecătoare – 
a trebuit să ningă şi a nins 
Pe trandafirii roşii din cărare.
târzie toamnă cu un cer prelins 
Pân-dincolo de vârste şi 

hotare – 
a trebuit să ningă şi a nins 
Pe-o minunată clipă de visare.
Când stat-am în cărare 

pâlpâind 

Ca nişte ruguri mut 
întrebătoare, 

Cu mâinile-n neştire mângâind 
flori încă vii sub grabnica 

ninsoare.
Când timpul ne-mblânzitul 

ne-a învins 
Cu veselii venind din disperare, 
şi noi în miez de suflete am 

strâns 
O toamnă-ntârziată-n fiecare.
târzie toamnă cu obrazul 

plâns, 
mă mut în iarna fără de 

culoare – 
a trebuit să ningă şi a nins 
şi pe iubirea mea nemuritoare.

DIALOGUL  GENERAţIILOR

- Doamnă director Vera CĂLUGĂREANU, 
noi, elevii dumneavoastră, am dori să aflăm 
cum vă petreceţi vacanţa de toamnă, luând 
în considerare restricţiile impuse în con-
formitate cu pandemia de coronavirus, dar 
şi de regulile de care trebuie să ţinem cont 
pentru a ne menţine sănătoşi? 

- Ca oricine, am avut diverse planuri pen-
tru această minunată toamnă, însă din cauza 
stării epidemiologice din republică, evident, 
am fost nevoită să le amân. La sigur, vacanţa 
o voi petrece în sânul familiei, ţinând cont de 
regulile impuse de autorităţi, pentru a reduce 
riscul infectării cu noul virus, deoarece sănă-
tatea mea, dar şi a copiilor, în aceste momente 
dificile este în prim-plan. 

lor şi mănuşilor medicinale de către elevi la 
ore? 

- Am o atitudine pozitivă faţă de măşti, însă 
una negativă faţă de mănuşi, deoarece cu ele 
atingem absolut toate suprafeţele posibile, iar 
elevii nu prea-şi dau seama că trebuie să şi le 
scoată atunci când îşi ating faţa, ceea ce spo-
reşte riscul de infectare cu noul virus. Aş opta 
pentru un dezinfectant, care, în opinia mea, 
este mai sigur.  

Dacă e să vorbim de gimnaziul nostru, aces-
ta are un număr mic de elevi, fapt care ne fa-
vorizează. Clasele sunt compuse din 12-13 
elevi, de aceea din start le putem asigura dis-
tanţarea socială şi, astfel, prevenim riscul de 
infectare. De aceea, cred că nu avem nevoie de 

măşti şi mănuşi la ore. 
- Cu ce recomandări veniţi  pentru elevi 

pe timp de pandemie? 
 - Ca orice mamă, nu încetez să le ofer sfa-

turi copiilor mei. Aş dori ca aceste precepte 
practice să fie urmate şi de către copiii din 
satul nostru şi nu numai. Acestea ar fi urmă-
toarele: să-şi reducă timpul aflării la calcu-
lator, deoarece le poate afecta sănătatea. În 
loc să stea cu ochii la ecrane, zi de zi, până 
seara târziu, să lectureze cât mai multe cărţi 
de valoare. Este pentru binele lor, dar şi al 
familiei (care, lună de lună, trebuie să aco-
pere cheltuieli considerabile). Să socializeze 
cât mai puţin, axându-se pe nimicuri, să nu 
vorbească fără rost la telefon; să aibă răbda-
re şi cumpătare la toate celea, spre a putea 

cât mai repede, cu toţii – şi mic şi mare – să 
depăşim această situaţie neplăcută de pande-
mie, ce pare a fi interminabilă; să creeze şi să 
găsească activităţi interesante şi, pe cât e po-
sibil, interactive.

- Cum vă imaginaţi continuarea acestui 
an şcolar, dacă în ţară va creşte numărul 
cazurilor de infectare cu noul virus?

 - Noi, profesorii, am avut parte de o expe-
rienţă unică – desfăşurarea procesului edu-
caţional la distanţă în format online. Din pă-
cate, situaţia în ţară se înrăutăţeşte, de aceea 
suntem pregătiţi pentru orice scenariu. Di-
recţiile prioritare din anul curent decurg din 
problemele anului trecut: formarea cadrelor 
didactice în utilizarea formelor, metodelor 
de activitate cu copiii în procesul educaţional, 
instruirea, pregătirea şi „pedagogizarea” pă-
rinţilor şi, nu în ultimul rând, aprovizionarea 
familiilor social vulnerabile sau numeroase 
cu tablete, calculatoare şi telefoane mobile, 
pentru ca, în caz de necesitate, elevii să poată 
fi prezenţi la ore  online. Dacă situaţia în ţară 
se va înrăutăţi şi numărul cazurilor de infec-
tare cu noul virus va creşte, vom opta, pentru 
ore online, mai ales că avem deja o experienţă 
concretă în acest domeniu.

- Cât de eficiente vi se par orele online pen-
tru predarea întregii materii şcolare?

 - Desigur, predarea exclusiv online nu este 
chiar atât de eficientă, deoarece unii elevi sunt 
foarte ingenioşi: nu ştii niciodată ce se întâm-
plă, de fapt, în spatele ecranelor.

 - Ce părere aveţi despre purtarea măşti-

Consemnare: 
Teoctista COLŢA, 

elevă în clasa a IX-a 
la Gimnaziul ,,Dumitru Creţu”

 s. Cărpineni, r-nul Hânceşti 
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Ora  de  literatură

toamnĂ  cu  mireasmĂ...  De  cunoaştere

Lumina spiritului

• Când vrei să vezi foarte clar un lucru, nu-l 
lumina prea tare, nu-i lua de pe față toate um-
brele.

• Dacă vrei să ajungi la fericire, atunci pune-ți 
orice ca țintă, numai un singur lucru nu: ferici-
rea.

• Umbra. Umbra este o punte pe care lumina 
ne-o dăruieşte ca să trecem cândva peste ea în 
ultima noapte.

• Fiziologie simbolică. Avem nevoie de lacrimi 
să nu ni se usuce ochii.

• Prezentul tace sau vorbeşte; numai trecutul 
cântă. De aici farmecul amintirii.

• Multe lucruri nu le vedem, fiindcă le privim 
prea de aproape.

MaxiMe şi afOriSMe 
de Lucian BLAGA

un  spectacol  liric
 În  PAtRU  ACte

Poet și prozator șaptezecist 
meditativ-liric și redactor-șef 
al săptămânalului „Florile Dal-
be” de decenii, Ion Anton, prin 
condiţia pe care i-o impune 
publicaţia respectivă, își asumă, 
firește, și funcţia nedeclarată 
de pedagog-părinte al copiilor 
și cititorilor revistei menite în-
tr-un fel a-i școli, inclusiv în arta 
scrisului.

Imaginaţia sa poetică de ace-
ea îl servește de minune de ani 
buni de a-i veni în întâmpinare 
tânărului cititor și pe calea cu-
vântului scris cu un sfat, cu un 
îndemn, cu o lecţie de morală 
sănătoasă și cu un mod anume 
comportamental-verbal dictat 
de circumstanţele școlare și de 
viaţă. Poetul și pedagogul, în 
cazul dat, colaborează inspirat 
fără a cădea în retorism sau în 
didacticism. Au făcut-o înain-
tea Domniei Sale Tudor Arghezi 
și alţii, îmbinând poezia și pe-
dagogia în chip măiestrit și la 
timp dintr-o necesitate interi-
oară ideală.

Noua ediţie a cărţii „Vesel în-
drumar pentru vestiar” a lui Ion 
Anton este o probă instructiv-
cognitivă privind „garderoba ve-
selă” a anului, transformată în-
tr-un spectacol liric în patru acte 
(dulapuri, șifoniere) care, aido-
ma unor pedagogi în arta por-
tului, îl însoţesc pe  copil/tânăr/
licean la școală și acasă, suge-
rându-i și servindu-i/ oferindu-i 
la moment „rolul” de a purta o 
anume haină/ un veșmânt pe 

rit simţitor nivelurile stilistice și 
tropice, lirismul și laconismul 
expresiv necesarmente ideii de 
parte și întreg. Copiii vor avea o 
șansă în plus de a folosi corect 
termenii și denumirile obiec-
telor/ hainelor/ încălţărilor/ 
accesoriilor în cauză care com-
pletează „garderoba” lor zilnică 
și anuală. Vocabularul adus la 
zi, opus celui pestriţ din stradă 
plin de barbarisme și rusisme 
etc., îmbinat organic cu mate-
ria intraductibilă a poeziei, im-
primă „Vestiarului...” o ţinută 
elegantă și o notă pregnantă 
privind armonia dintre fond și 
formă. Poezia cu conotaţii pre-
didactice sau didactice are un 
plus al ei de a fi de acasă și pen-
tru casă la momentul potrivit. 
Cu atât mai mult în cazul lui Ion 
Anton, care supraveghează de 
atâta timp și „garderoba vese-
lă” a ziarului și pe cea a creaţiei 
propriu-zise, personale și co-
lective, atitudinal-opţionale.

Spectacolul „vesel” al  „Vesti-
arului...” este unul care trăiește 
nu numai din zâmbete și din 
aspiraţii de o clipă, dar și din 
asimilarea continuă a culturii 
literare cu sentimentul partici-
pativ la toate cele patru ano-
timpuri ale graiului și traiului  
ce au acces liber la toate „du-
lapurile” lor tropice și gnosti-
ce. Or, Limba este veșmântul 
netrecător și mereu lucrător al 
dialogului nostru cu trecutul, 
prezentul și viitorul, precum 
este cel al mugurelui cu floa-

şTIINţELE  NATURII

Scriitorul Ion ANTON a fost distins, recent, cu Diploma de Onoare a Consiliului 
Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) pentru ineditul volum 
„Vesel îndrumar pentru vestiar”. Această înaltă distincție literară impune o nouă 
atitudine pedagogică față de cartea, pe care ar trebui s-o aibă la dispoziție toți 
preșcolarii și elevii din clasele primare. Dar, evident, e necesară și o revenire 
vizavi de aprecierea valorii literare și educativ-cognitive a lucrării.

potriva timpului de afară. La fel 
și în cazul încălţămintei (ca și 
în cel al îmbrăcămintei...) sezo-
niere și de anotimp, haina sau 
încălţămintea sunt nu numai 
atribuite pentru purtătorul lor, 
dar și un dialog caracteristic din-
tre cuvinte și fiinţe, dintre su-
biecte (băieţi și fete) și obiecte. 

Dexteritatea lirică și medi-
tativă a poetului de a înscena 
un spectacol literar montat în 
baza celor ce-i pun la îndemână 
inspiraţia și imaginaţia vizavi de 
acest „vestiar” anual este ori-
cum demnă de apreciat, dat fi-
ind că în atare „lecţie deschisă” 
în faţa cuvintelor poetul este 
totodată pedagog și părinte.

Confruntarea celor două 
ediţii anterioare cu cea recentă 
a „Vestiarului...” îi dau câștig de 
cauză ultimei, desigur. Au spo-

rea și cu rodul sau al poetului 
cu arta poetică, inclusiv cu cea 
pentru și despre copii.

De-o manieră jucăușă, umo-
rist-ironică și instructiv-peda-
gogică, poezia „Vestiarului...” 
(gen cea din piesa „Rochia” „Iar-
na pare o mireasă/ În rochiță 
de mătase.// Primăverii bine-i 
șede/ În rochița ei cea verde.// 
Vara vine-n țara noastră/ Într-o 
rochie albastră.// Toamna dra-
gă-mi este mie/ În rochița-i au-

rie...// Strigă-n cor niște fetițe:/ 
- Parcă noi n-avem rochițe!/ Ia 
priviți, băieți, și voi:/ Ne stă bine-
n rochii noi?!”) este una inspira-
tă de mersul timpului și de ca-
lendarul anotimpurilor, dar și de 
zestrea dulăpioarelor acestora 
metamorfozate-șotioase și inge-
nioase, ca și personajele școlare, 
nelipsite de simţul  umorului, de 
tact și măsură și deopotrivă de 
vorbele de duh necesare.

tudor PallaDI

Toamna este un anotimp fermecător. Pentru elevii  din clasa a II-a „B” de la 
Gimnaziul „N. Costin” din capitală această toamnă a fost nu doar frumoasă 
şi bogată, ci deosebită, pentru că au reuşit să-i afle tainele, să-i descopere 
comorile, devenind astfel mai inteligenţi şi mai puternici. Ghidați de doamna 
învăţătoare Inga TOFAN, copiii au participat online la atelierul „Paşi spre 
cunoaştere”, organizat de Rodica GANGURA, bibliotecar  principal la secţia 
Mediateca a  Bibliotecii Naţionale pentru Copii „I.Creangă”.

Călătoria a durat mai multe 
zile, timp în care micii cerce-
tători au studiat fenomenele 
caracteristice toamnei. Ei au 
aflat de ce se schimbă anotim-
purile, cum se formează ploa-

ia, de ce bate vântul, ce este 
bruma. Au căutat şi au găsit 
răspunsuri la multe întrebări. 
De acum înainte, vor şti cum 
să se protejeze de frig, de vân-
tul puternic, cum să aprecieze 
timpul de afară. Experienţa cu 
bărcuţa, pe care au lansat-o 
pe apă, împreună cu doamna 
bibliotecară, le-a fost de folos, 
pentru că i-a învăţat care sunt 
pagubele pe care le poate pri-
cinui vântul şi cum pot fi pre-
întâmpinate acestea. 

 Studiile căpătate i-au ajutat 
pe copii să susţină cu succes  
miniexamenul la care au fost 
supuşi. La întrebarea mode-
ratoarei „De ce cad frunzele?” 
Nichita MOLOVATA a găsit 
imediat răspunsul: „Pentru 
a se adapta frigului, copacii 
trebuie să facă economie de 
energie, astfel renunţă la tot 
ce este inutil în anotimpul 

rece.” Camelia CARP l-a sus-
ţinut, afirmând că, în timpul 
iernii, efortul frunzelor care 
vor răsări la primăvară ar fi, 
într-adevăr, zadarnic. De ce 
plouă? Daniel TESLARU a ex-

plicat simplu: „Când picături-
le de apă care formează norii 
devin prea grele, ele cad peste 
noi. Aşa se formează ploaia.”  
Paula CODREANU şi-a aten-
ţionat colegii: „Cerul se aco-
peră de nori, pregătiţi-vă um-
brelele!” Iar Melisa TARPAN 
a făcut o completare foarte 
importantă:  ploaia este nece-
sară culturilor de pe câmp, al-
tfel nu vom avea roadă. După 
ploaie, natura reînvie şi totul 
în jur e atât de verde!

Ziua, în care picii au colin-
dat  grădina şi livada, a fost 
plină de soare şi miresme îm-
bătătoare. Ce-i drept, au avut 
şi puţină treabă: s-au jucat 

de-a „Ghiceşte fructele şi le-
gumele”. După ce le-au miro-
sit şi le-au pipăit minuţios pe 
toate, au reuşit să le identifice 
şi să le prezinte pe nota zece!  

Traversând programul  
„Paşi spre cunoaştere”, copiii 
au învăţat multe lucruri inte-
resante şi utile, au dezlegat 
enigme şi astfel şi-au îmbogă-
ţit cunoştinţele în domeniul 
ştiinţelor naturii. Ei au mulţu-
mit dnei Rodica Gangura, care 
i-a însoţit cu generozitate pe 
acest traseu captivant şi au 
promis să rămână, în continu-
are, cititori fideli ai bibliotecii.

Lica MOVILĂ

În imagini: aspecte de la şedinţele atelierului
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POAMA  Din  pom

Coordonator de pagină: 
lica mOVIlă

La  ce  le  folosește  SAREA?

toamna a intat în poamĂ

eşTi iSTeţ?

POVeSTiri De SeaMa VOaSTrĂ

- Chiar nu te învață nimic 
la școală? Tot timpul îmi pui 
întrebări! se revoltă un tătic. 
Ce s-ar fi întâmplat dacă și 
eu aș fi pus atâtea întrebări 
când eram ca tine?

- Poate că acu ai fi fost în 
stare să răspunzi măcar la 
câteva din întrebările mele, îi 
spuse fiul. 

*  *  *
- Doamnă, cum reușiți să-i 

deosebiți între ei pe cei doi 
copii gemeni?

- Fac parte din echipe de 
fotbal diferite.

*  *  *
- Tăticule, cumpără-mi, te 

rog, mașinuța asta!

- Acum n-am bani. 
- Nu-i scumpă. Costă 25 de 

lei și un  zero.
- Tocmai? 25 de lei am. Îmi 

lipsește…0!
*  *  *

Învățătorul scrie pe tablă 
3:3, apoi se întoarce și-l în-
treabă pe un elev:

 - Cât face?
- Scor egal.

*  *  *
În troleibuz, un băiețel 

mestecă gumă. O bătrânică 
așezată în fața lui îl privește 
cu atenție, apoi se apropie de 
el și-i spune la ureche:

- Nu aud ce spui, vorbește 
mai tare.            

Glume

Găseşte în această ima-
gine două pisici identice. 
Trimite răspunsul corect 
la redacţie şi participă la 
concursul isteţilor.

Desen de Cristina Covrig 

uite-n struguri, uite, mamă,
toamna a intrat în poamă!
Sub cojiţă strecurată
ea-ndulceşte via toată
şi răscoace, vai, bobiţa
Cât n-a prins de veste viţa.
Dulce-i dealul-moşnegelul,
Dulce-i barba, degeţelul,
Ce-mi arată doar o nucă,
Ori cucoarele pe ducă…

- uite, mamă, uite-n pară
brumărelul se strecoară!
frunza tremură de-acuma,
Să n-o bată vântul, bruma,
fulguşori încep să cearnă…
a intrat pământu-n iarnă…
Iarna a intrat în barbă,
fulgii au intrat în iarbă…
luna-i plină ca leguma…
frunza tremură de-acuma…
- De ce tremură şi-acuma?

Reveniţi la şcoală, elevii povestesc ce au fă-
cut în vacanţa de toamnă. Îi vine rândul lui 
Vlăduţ. 

- Eu l-am ajutat pe bunicul meu. Am cules 
poama din pom. 

- Poamă în pom? îi ia vorba din gură colegul 
de bancă Sandu, izbucnind în râs.

Râd şi alţi elevi. 
- Prima dată aud ca pomul să rodească poa-

mă, îşi prelungeşte mirarea Sandu.
- De auzit n-ai auzit, de văzut n-ai văzut, de 

aceea râzi, nu se lasă nici Vlăduţ.
- N-am văzut şi nici n-am să văd! o ţine mor-

ţiş Sandu.
- Nu vă certaţi! intervine învăţătoarea. Po-

vesteşte mai departe, Vlăduţ.
- Cu mulţi ani în urmă, bunicul a sădit nişte 

butaşi de vie lângă un nuc. Coarda lor s-a urcat 
pe crengile pomului. Uitaţi-vă!

Băiatul scoate din ghiozdan câteva fotogra-
fii. Sandu priveşte, mirat, la fotografia care îl 
înfăţişează pe colegul lor urcat pe o creangă, 
cu un strugure  de poamă în mână şi un coşu-
leţ plin cu struguri, agăţat de altă creangă. 

- Nu te supăra, prietene. Pur şi simplu, n-am 
mai întâlnit aşa ceva până acum.

- Dacă vrei, putem merge, duminica viitoare, 
la bunicul şi ai să vezi.

- Şi eu vreau! Şi eu vreau să merg! se aud mai 
multe voci. 

- Liniştiţi-vă, copii, încearcă să-i potolească 
doamna învăţătoare. Ce zici, Vlăduţ, dacă luăm 
un autobuz şi facem o excursie în satul buni-
cului tău împreună cu toată clasa? 

- Bunicul se va bucura foarte mult. Îi telefo-
nez să-l anunţ chiar în seara asta. Eu am mulţi 

prieteni în sat. Vor fi bucuroşi şi ei să ne vadă.
- Ura-a-a! strigă băieţii. Plecăm?!
Doamna învăţătoare abia de reuşeşte să-i 

liniştească pe copiii bucuroşi nevoie mare că 
duminică vor pleca la bunicul lui Vlăduţ să cu-
leagă şi să mănânce poamă din pom. 

Ion HADÂRCĂ

e  bine  să  ştii

Sarea este foarte importantă 
pentru organismul nostru. Şti-
aţi, însă, că și animalele consu-
mă sare? Cred că vă întrebaţi la 
ce le folosește.

Sarea este alcătuită din parti-
cule de natriu și clor, strâns lega-
te între ele. Acestea se conţin în 
mușchii și în sângele animalelor. 
Ele asigură activitatea celulelor 
nervoase, ajută inima să func-
ţioneze normal. Doar așa necu-
vântătoarele pot fi sănătoase, 
pline de forţă și vioiciune. Lipsa 
de sare în „bucate” le provoacă  
pierderea poftei de mâncare, 
indispoziţie, conduce la slăbirea 
organismului și împiedică dez-
voltarea și creșterea puilor. 

Doza zilnică de sare pentru 
un om matur este de 10-20 de 
grame. Animalelor le sunt sufi-

ciente 5 grame pe zi. Nu toate 
animalele, însă, capătă porţia 
necesară de sare din hrana pe 
care o consumă – doar cele de 
pradă, pentru că sângele, oase-
le și mușchii animalelor vânate 
conţin acest produs. Iar anima-
lele erbivore nu se mulţumesc 
cu cantitatea mică de sare din 

plante și din apă. De aceea, ele 
o caută pretutindeni. Dacă, din 
întâmplare, cerbii, ciutele, ie-
purii și alte animale găsesc în 
iarbă sare vărsată, ele o mă-
nâncă într-o clipită. Pădurarii, 
silvicultorii știu bine acest lucru 
și se străduiesc să asigure vie-
tăţile din pădure, gospodării și 
rezervaţii cu sare, adăugând-o, 
împreună cu hrana, în uluce. 
Ţăranii, din cele mai vechi tim-
puri, au avut grijă să le dea, din 
când în când, vitelor din ocol să 
lingă un drob de sare. 

Ce alimente „ciudate” ați ob-
servat că folosesc animăluțele 
voastre de companie? Ştiți de 
ce procedează astfel? Scrieți-
mi, sunt foarte curios să aflu. 

Ineluş

Debut la „I.- Î.”

AMICII
Noaptea acoperă cu liniştea sa pădurea. 

Văzduhul miroase a ierburi uscate, cărările 
codrului se scaldă în lumina lunii. foşne-
tele frunzelor răsună în liniştea nopţii ca 
un ecou. Dintr-un tufiş apare un arici. Suie 
greoi nişte mormane de frunze ruginite. şoricică iese şi el din 
adăpostul său de nuiele. Se apropie de arici. Stau împreună 
şi admiră cerul înstelat. Ce mai bucurie!  Luna emană atâta 
lumină, atâta frumuseţe, încât licuricii ies din ascunzişul lor 
şi completează tabloul mirific al nopţii. 

- Uite, un bulgăre auriu străpunge văzduhul! zice aricel.
- Unde-i? Nu cumva vine peste noi? tresare, speriat, şori-

cică. 
- e o bufniţă. Îşi îndeplineşte misiunea nocturnă. Nu te 

înspăimânta, îţi sunt alături, te voi apăra cu armura mea 
din ace.

frica lui aricel se spulberă. e bine să ai un prieten lângă 
tine...

Cataleya ZaMfir-LUPU,
elevă în clasa a iii-a „a” 

mun. Chişinău,   
Liceul de Limbi Moderne şi Management
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„Acordă considerație și respect fiecărui om, ca și chip al lui 
Dumnezeu”                                             (din Cuvintele Bătrânilor) 

Vie mărturie a credinței

08/ 21 noiembrie  – Soborul Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil şi al tuturor cetelor îngereşti
21 noiembrie/ 04 decembrie – Intrarea în biserică a 
Maicii Domnului sau aducerea ei la templu, la vârsta 
de 3 ani, spre a fi închinată lui Dumnezeu
30 noiembrie/ 13 decembrie – Sf. Apostol Andrei cel 
Întâi Chemat

răsplata
Într-un sat de munte, era un om vestit pentru hărnicia sa. Pe cât 

de muncitor era omul însă, pe atât de leneș era fiul său. Toată ziua 
ar fi stat degeaba și tot nu s-ar fi plictisit. Într-o după-amiază, se 
duse la tatăl său cu o rugăminte: 

– Tată, am văzut pe uliţă niște băieţi încălţaţi cu ghete noi, foarte 
frumoase. Aș vrea și eu așa ghete. 

– Măi băiete, i-a răspuns omul, dacă ai munci și tu cât de puţin, 
ţi-aș da banii, dar așa,  pe degeaba, zi și tu, e drept? 

Băiatul a plecat supărat. Tare și-ar fi dorit asemenea ghete, așa că, 
a doua zi, iar s-a dus să-i ceară bani tatălui său. Dar și de data aceasta 
părintele l-a refuzat. Când a venit și a treia zi după bani, tatăl i-a spus: 

– Uite, măi băiete, eu am treabă aici, în grădină. În pod însă, e 
o grămadă de grâu ce trebuie vânturat, că altfel se umezește și se 
strică. Pune mâna pe lopată, vântură tu grâul și pe urmă vino și-ţi 
dau bani să-ţi cumperi ghetele. 

N-a mai putut băiatul de bucurie. S-a urcat repede în podul casei, 
dar nu prea îl trăgea inima la muncă. Așa că s-a culcat pe un braţ de 
fân, a tras un pui de somn, după care a alergat în curte, strigând: 

– Gata, tătucă, am vânturat tot grâul. Acum îmi dai banii? 
– Nu! a răspuns omul categoric. Ţi-am spus să vânturi grâul, nu 

să pierzi vremea!
A plecat iar băiatul, dar nu putea înţelege de unde știa tata că el 

nu vânturase grâul. Probabil că l-a surprins dormind... Așa că s-a 
urcat în podul casei și s-a pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu. A 
stat el preţ de jumătate de ceas, cu ochii aţintiţi spre tatăl său, care 
muncea de zor, și, socotind el că-i de ajuns, se duse iarăși în grădină. 

– Tată, am terminat toată treaba, n-a rămas bob de grâu neîn-
tors. Acum îmi dai banii? 

– Măi băiete, după ce ești leneș, mai ești și un mare mincinos. 
Nu ţi-e rușine? Să știi că, dacă nici de data asta nu te duci în pod și 
nu faci treaba cum se cuvine, nu mai vezi nici o gheată. Ai înţeles? 

Când a văzut băiatul că altfel nu se mai poate, s-a urcat în pod, a 
pus mâna pe lopată și a început să vânture grâul. De cum a băgat 
lopata în grămadă, a găsit ascunsă în grâu o pereche de ghete noi-no-
uţe, exact așa cum își dorea. S-a bucurat, însă, în același timp, îi cră-
pa obrazul de rușine pentru minciunile de mai înainte. Fără să-l mai 
pună nimeni, a vânturat tot grâul, după care s-a dus și în grădină să își 
ajute tatăl. Acum simţea, într-adevăr, că merită ghetele, dar, mai mult 
decât atât, simţea cât de bine este să fii alături de părinţi și să îi ajuţi. 

CONCURS: Descoperă un lăcaş sfânt  
Aceste două imagini ne 

duc cu gândul la una din cele 
mai îndrăgite mănăstiri de 
la noi, pe care, cu siguranță, 
au vizitat-o şi mulți dintre 
voi, dragi cititori. Cum se 
numeşte mănăstirea şi ce le-
gendă frumoasă este legată 
de întemeierea ei?  

Cele mai bune lucrări 
vor fi publicate, iar au-
torii vor fi premiați!

Când te duci seara la culcare, 
şi-ţi pui o mână pe obraz, 
Să te întrebi cu-ngrijorare: 
„Ce am făcut eu oare azi?” 

O zi trecută fără fapte 
Care să-ţi fi rămas în minte, 
În viaţa ta, e ca o noapte 
Sau ca un basm fără cuvinte.

Îndemn

Sărbători  creştine

Demostene BOTEz

Îngerii sunt fiinţe fără trupuri care îl slujesc 
pe Dumnezeu şi îi ocrotesc pe credincioşi la 
porunca lui Dumnezeu. De asemenea, aceştia 
vestesc fapte mari. 

Numele de Mihail înseamnă „Cine este ca 
Dumnezeu”

Arhanghelul (căpetenie a îngerilor) Mihail 
este iubit de către credincioşii de pretutindeni 
şi mereu lăudat pentru loialitatea de care a dat 
dovadă faţă de Dumnezeu, atunci când Lucifer 
(îngerul rău) s-a răzvrătit împotriva Domnului. 
După această întâmplare, s-a întocmit soborul 

(adunarea şi unirea) tuturor în-
gerilor care îl iubeau, cinsteau 
şi ascultau de Dumnezeu, iar 
Arhanghelul Mihail a fost numit 
de către bunul Dumnezeu căpe-
tenie a tuturor îngerilor buni, un 
binefăcător al mântuirii credin-
cioşilor. Lua chip văzut şi se ară-
ta multor credincioşi. 

Gavriil este Arhanghelul bu-
nelor vestiri 

A fost ales şi trimis de Dum-
nezeu la Fecioara din Nazaret 
să-i vestească taina cea mare a 
întrupării Domnului. 

A adus vestea zămislirii Maicii 
Domnului lui Ioachim şi Anei. A 

vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui 
va naşte pe Sfântul Ioan Botezătorul. 

Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul nu-
mele lui Iisus. A vestit păstorilor naşterea lui 
Hristos şi a fost primul care a cântat: „Slavă 
întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ 
pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). 

Conform unor credincioşi, Arhanghelul 
Gavriil este cel care a mutat piatra de pe uşa 
mormântului şi a stat deasupra ei când Iisus 
Hristos a înviat. 

Mănăstirea Vărzărești, una dintre cele mai vechi vetre monahale de pe teri-
toriul Republicii Moldova, a împlinit 600 de ani pe data de 21 septembrie. Este 
situată la hotarul satului cu acelaşi nume, pe un vârf de deal. Înființarea satu-
lui Vărzărești este atestată documentar pe 25 aprilie 1420, odată cu Mănăstirea 
Vărzărești, ctitorul căreia este Ștefan Varzaru. De aici a moștenit numele atât 
satul, cât și mănăstirea.

În trecutul mai îndepărtat, 
mănăstirea a fost ocupată de 
tătari şi a avut mult de sufe-
rit. aşa că, în perioada 1863-
1868, a fost renovată. În locul 
bisericii de lemn au fost înălţa-
te biserica de iarnă şi biserica 
de vară, s-a construit zidul din 
piatră care înconjoară mănăs-
tirea, precum şi trei corpuri de 
chilii noi.

a urmat o perioadă benefi-
că pentru creştinii ortodocşi, 
însă, începând cu anul 1944, 
vin alte vremuri grele. auto-
rităşile sovietice au confiscat 
gospodăria mănăstirii, iar în 
iunie 1959 au decis închide-
rea complexului. astfel, toate 
icoanele sunt coborâte, cărţile 
bisericeşti, arhiva, odoarele 
sunt arse şi clopotele date jos. 
Complexul monastic este de-
vastat, clopotniţa şi un corp 
de case ce adăpostea atelierul 

de ţesut şi de cusut au fost dis-
truse complet. Biserica de vară 
este transformată în depozit 
de produse alimentare, iar cea 
de iarnă în club. 

şi doar în anul 1990, când 
republica Moldova şi-a câş-
tigat independenţa, la cererea 

călugărilor şi a creştinilor din 
sat, mănăstirea este redeschi-
să. Locuitorii satului încep 
reconstrucţia care durează 
câţiva ani. abia în 1994 ob-
ştea mănăstirii îşi poate înce-
pe activitatea. La scurt timp, 
este readusă icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului, 
sunt expuse creştinilor spre în-
chinare părticele de moaşte ale 
multor sfinţi. 

astăzi Mănăstirea Vărză-
reşti a devenit loc de pelerinaj 
şi va rămâne în inimile credin-
cioşilor drept lăcaş care a des-
chis porţile monahismului pe 
teritoriul Basarabiei, o mărtu-
rie vie a credinţei şi speranţei 
poporului nostru. 

Anastasia MARDARE
s. Cotul Morii,
r-nul Hânceşti

Povestiri cu tâlc

Din  cele  mai  bune  răspunsuri   
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Circumstanțe 
speciale
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Strict  confidenţial

Nr. 9 (108)

„Se poate întâmpla oricui, dar nu mie” – așa își zic adesea fete-
le când se gândesc la posibilitatea apariției unei sarcini neplani-
ficate. Copiii sunt întotdeauna un lucru minunat. Dar într-adevăr 
îi poți oferi tot timpul copilului, abandonându-ți studiile și prie-
tenii?

Posibilitatea apariției unei sarcini este un element obligatoriu 
al vieții sexuale. Şi, așa cum demonstrează studiile, peste jumă-
tate din tineri și tinere nici măcar nu s-au gândit vreodată că 
apariția posibilă a copilului le poate schimba complet și irever-
sibil viața.

În funcție de vârsta părinților, nașterea unui copil este legată 
de o schimbare bruscă a stilului de viață. Atunci, însă, când se 
întâmplă la o vârstă timpurie, consecințele pot fi mult mai seri-
oase.

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

Sunt dimineți în care orice haină din garderobă pare nepotrivită… Nici o ale-
gere nu este bună… Află ce se ascunde în spatele acestei nehotărâri tipic adoles-
centine.

Octombrina COVRIG

Poezii  adolescentine

Cer albastru,
Cer ca marea.
E un astru,
Este floarea.
Cer cu stele,
Nori şi lună.
Cu mistere –
Ce minune!
Două doruri
Leagă cerul.
Două doruri
Şi misterul...

cum te exprimă ceea ce îmbraci

MIsTER

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

Sentimentul îți este famili-
ar… Sunt zile în care parcă în-
treaga garderobă este împo-
triva ta. Te-ai gândit că poate 
nu hainele sunt problema ta 
reală în acele momente? Psi-
hologii susțin că astfel de 
stări reprezintă doar o latură a unei trăiri 
mai complexe: uneori obosim să mai fim noi 
înşine, cu corpul, cu emoțiile şi cu gându-

rile noastre. Cu viața noastră…. şi, cum nu 
putem face întotdeauna modificări radica-
le, dăm glas schimbărilor la nivelul imaginii 
noastre - îmbrăcămintea este purtătorul 
de cuvânt al trăirilor noastre.
În căutarea stilului tău. Pentru unii 

adolescenți perfecționarea 
armoniei dintre trăirile inte-
rioare şi îmbrăcăminte poa-
te reprezenta o provocare 
care se întinde pe parcursul a 
mai mulți ani. Constrângerile 
educației, influența părinților, 
a prietenilor - toate acestea 
îşi lasă amprenta asupra gus-
turilor fiecăruia dintre noi.
Hainele îți schimbă starea 

de spirit. Alegem să purtăm 
o haină, pentru că reprezin-
tă felul nostru de a fi şi a 
simți, dar şi invers: o piesă 
vestimentară ne influențează 
emoțiile şi gândurile. Ele ne 
pot trezi sentimente ascunse 

sau ne pot determina să ne gândim la lu-
cruri totalmente noi.
Haina chiar „îl face pe om”. Felul în 

care ne îmbrăcăm, dincolo de 
orice cochetărie, este foarte 
important. De ce? Deoarece 
este relevant pentru ceea ce 
eşti. Uneori vrei să exprimi 
ceva prin hainele pe care le 
porți, alteori vrei să ascunzi 
de ceilalți gândurile şi emoțiile 
tale. Iată câteva stări evo-
cate de haine: „aroganță sau 
apartenență, acceptare sau 
nonconformism, pasiune sau 
doliu, renunțare sau iubire, 
veselie, respect… Contează 
ce porți când eşti trist(ă), 
fericit(ă), când eşti furios/
furioasă, îndrăgostit(ă) sau 
dezamăgit(ă).”

Când vine vorba de haine, 
în ce categorie te încadrezi?...

Ecaterina CIOBANU, elevă 
la Liceul Teoretic „M. Eliade” 

or. Nisporeni

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

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

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

fortius! Nr. 9 (77)

ediţie de sport

Karate-do este un sport bun și pentru fete  
Fetele din întreaga lume au dreptul la siguranţă, educaţie, sănătate, precum și la 

libera alegere în ceea ce privește cariera de viitor sau hobby-uri, indiferent de stereo-
tipurile adânc înrădăcinate în societatea noastră. Ana-Maria Stratu, tânăra care, deși 
s-a confruntat cu multe probleme, atunci când a ales să practice karate-do, se bucură 
de numeroase reușite și instruiește, la rândul ei, alte fete pasionate de acest sport. 
Ana-Maria este, de asemenea, una dintre organizatoarele Festivalului anual de kara-
te-do, care a fost susținut în  anul curent de UN Women și Suedia.

Arte  marţiale

PROIECT  EDUCAţIONAL  sPORTIV

Academia  de  fotbal 
pentru  copii  și  tineri

În capitală ar putea fi creată o  academie de fot-
bal pentru copii și tineri, în baza Liceului sportiv 
nr. 2 din capitală. Inițiativa aparține Federației de 
Fotbal din Moldova, care a solicitat sprijinul Pri-
măriei Chișinău. Anunțul a fost făcut de primarul 
Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.

Edilul a dat asigurări că nu se 
va construi nimic pe acel loc, 
cu excepția terenurilor sporti-
ve. Potrivit directorului tehnic 
al FFM, Serghei Butelski, pri-
măria va asigura teritoriul și 
spațiile, va organiza procesul 
educațional și le va oferi copi-
ilor și tinerilor două mese pe zi.

Pe de altă parte, Federația 
de Fotbal a Moldovei  se an-

gajează să reconstruiască 
infrastructura sportivă exis-
tentă, să efectueze lucrări de 
selecție, să plătească procesul 
educațional, să le ofere elevilor 
echipamente sportive. 

Copiii talentați din clasa a 
cincea până la a noua, dar și  20 
de studenți vor studia elemen-
tele de bază ale fotbalului.

AUR  PENTRU  ATLET

tânăr  pompier  devenit  campion  la...  alergări 
Când nu stinge flăcări, îi place să alerge. Şi o face chiar foarte bine. 

Maxim Răileanu a luat aurul la Campionatul Balcanic de Semima-
raton din Croaţia. El a avut şi un timp foarte bun, doar o oră, cinci 
minute şi 58 de secunde pentru distanţa de 21 de km. Maxim reprezintă 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă la diferite competiţii.

înainte de competiţie Maxim s-a rănit la 
un picior. Cu toate acestea, nimic nu i-a 
stat în cale.

Maxim Răilean este și pompier la In-
spectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă. Colegii se bucură pentru re-
ușitele lui. A fost înscris în detașament 
din anul 2016 și, de atunci, a înregistrat 
multe performanţe la serviciu. La cam-
pionatele naţionale și internaţionale, 
nu-și dezamăgește colegii, fiind mereu 
printre învingători.

„Mă bucur  să activez în detașamen-
tul salvatori și pompieri. Facem o echipă 
bună. Sunt mândru să reprezint pompi-
erii la diferite turnee internaţionale, lu-
cru pe care mi l-am dorit mereu”, afirmă 
eroul nostru.

Maxim își vede viitorul în sport și 
spune că are un mare vis: „Am muncit 
atâţia ani și, ca fiecare sportiv, vreau să 
ajung la Jocurile Olimpice”.

Coordonator de pagină: 
Renata cUPcEA

Este o artă marţială ce te 
obligă la un efort fizic intens 
şi, atunci când atingi un nivel 
profesionist, ca orice tip de 
sport, devine mai mult o pro-
vocare morală şi psihologică.

„Întotdeauna, în grupurile 
în care am activat am fost doar 
câte 1-2 fete şi încercam să 
fim la nivel cu băieţii. Şi unii, şi 
alţii avem avantaje: fetele sunt 
mai plastice, iar băieţii – mai 
puternici.  Familia, colegii de 
şcoală, vecinii – multă lume 
îmi spune şi acum că acest 
sport nu este potrivit pentru 
fete”, ni se destăinuieşte spor-
tiva. De-a lungul timpului s-a 
confruntat cu multe critici din 
partea celor din jur. „Pentru 
mine sportul a devenit refugiu. 
După schimbarea mai multor 

genuri de sport timp de 2 ani, 
am revenit la karate-do,  pe 
care am început să-l practic 
la 8 ani. Tot timpul meu liber, 
nopţile şi weekendurile au 
fost dedicate sportului. Am în-
locuit ieşirile cu prietenii sau 
sărbătorile în familie cu antre-
namentele. Mai apoi, am prins 
gustul organizării evenimen-
telor sportive”, adaugă tânăra.

În lumea sportului, egalita-
tea de gen este percepută di-
ferit. Mai ales că, în ultimii ani, 
Ana-Maria, activând ca parte a 
comitetelor organizatorice la 
diverse jocuri multisportive, 
poate confirma că egalitatea de 
gen lipseşte în structura aces-
tor comitete. Acelaşi lucru se 
întâmplă la nivel de federaţii 
naţionale şi internaţionale, 
agenţii globale de presă sporti-
vă, comitete olimpice naţionale 
– în toate aceste structuri nu-
mărul femeilor în funcţii de 
conducere este modest.

Mai bine de 10 ani, a 
avut o singură fată în echi-
pa naţională, luând în 
consideraţie că acest tip de 
sport a devenit olimpic. În Re-
publica Moldova, sunt foarte 
puţine fete care aleg să prac-
tice artele marţiale. Unul din-
tre principalele motive rămân  
stereotipurile. Lucrurile, însă, 
pot fi schimbate. Festivalul 
feminin de karate-do este un 
eveniment actual şi tânăra 
speră că acesta va fi încă un 
pas în crearea unui echili-
bru de gen în lumea artelor 
marţiale şi a sportului.

A început să practice sportul la Lice-
ul-internat sportiv. Acolo a dobândit 
cunoștinţele de bază. Şi le-a aprofundat 
apoi la Universitatea de Sport, ceea ce 
i-a oferit posibilitatea de a participa la 
multe concursuri internaţionale. Astfel 
a căpătat mai multă experienţă.  

De 11 ani, sportul face parte din viaţa 
lui Maxim. Nu trece o zi fără antrena-
mente. 

Atletismul este o probă foarte grea, 
care îi cere multe sacrificii, 4-5 ore pe zi.

Alergarea pe distanţe lungi este genul 
de sport în care se regăsește. 

„Am participat recent la semimara-
tonul din Zagreb, Croaţia, unde m-am 
clasat pe  locul I. Sunt foarte mândru și 
fericit, le mulţumesc antrenorilor mei 
Roman Prodius și Lazăr Povestca, pen-
tru că împreună am reușit să aducem o 
medalie de aur de la Zagreb. Eram de-a 
dreptul entuziasmat când am trecut li-
nia de finiș”, ne-a relatat sportivul.

Calea spre succes nu i-a fost ușoară. 
Din cauza pandemiei, au fost suspen-
date antrenamentele, iar cu câteva zile 

Secvenţă de la antrenamente Suntem amatori ai balonului rotund

Campionul maxim răileanu, medaliat 
cu aur (în centru)
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DATINA STRÃBUNÃ
Ediţie de etnografie şi folclor            Nr. 9 (59)

„Să nu ne temem să ne arătăm talentele!” 

Cristina Sârbu la Sărbătoarea toamnei

Premiul I și bursa Fondului Copiilor – acestea au fost trofeele de care s-a 
învrednicit Cristina SÂRBU la ultima ediție a Concursului Naţional al Inter-
preţilor Cântecului Folcloric „Tamara Ciobanu”, categoria de vârstă 12-16 
ani. La concertul de gală a impresionat spectatorii cu cântecul autentic „Bu-
suioace”. „E foarte modestă, cântă dumnezeiește, are o voce frumos timbrată, 
care te cucerește”, o caracterizează membrii juriului. Vă invit s-o cunoaștem 
mai bine pe Cristina. 

‒ Cine este Cristina Sârbu, pe lângă faptul 
că este elevă în clasa a IX-a la Gimnaziul din 
satul Mitoc, r-nul Orhei?

‒ O interpretă începătoare de muzică popu-
lară.

‒  De unde vine dragostea ta pentru muzi-
că şi când ai început să cânţi? 

‒ Cred că dragostea pentru muzică vine din 
familie. În special, tata este mereu cu cântecul 
pe buze. Aşa că am început să cânt de mică, de 
la vârsta de 3 ani. Participam la toate serbările 
de la grădiniţă. 

‒ Cine te conduce în lumea cântecului? 
‒ Tata. La vârsta de 11 ani, el m-a înscris la 

şcoala de muzică, am studiat vioara. Sunt în-
drumată şi de conducătorii colectivelor ar-
tistice din care fac parte în prezent: Formaţia 
„Busuioc” din Orhei, condusă de dna Natalia 
Cupcea; Orchestra de muzică populară „Co-
dru”, conducător dl Valeriu Țacovici. Aş vrea 
să adaug că în satul meu natal sunt ghidată de 
profesoarele de muzică Tatiana Ioncu şi Vasili-
sa Galaşan.

‒  Când ai avut cele mai mari emoţii legate 
de scenă?

‒ La vârsta de 8 ani, când am fost la „Moldo-
va are talent”, deoarece urcam pe cea mai mare 
scenă din viaţa mea. Apoi, la 12 ani, când am 
participat la concursul „Tamara Ciobanu” şi 
am cântat la Filarmonica Naţională. Am fost 
copleşită de emoţii mari, dar am trăit experi-
enţe de neuitat, care m-au marcat.

‒ Ai avut un moment special în care ai 
înţeles că vei deveni interpretă de muzică 
populară?  

‒ De mică am observat că mi se potriveş-
te muzica populară. Iar concursul „Moldova 
are talent” mi-a confirmat acest lucru. Aflând 
că preselecţia va avea loc la Orhei, am zis să-
mi încerc norocul. Am pregătit melodia ,,Mi-a 
adus bădiţa flori” şi am avut curajul să cânt în 
faţa unui public  numeros. Nu-mi venea a crede 
că am putut face asta. Am obţinut trei de „da” 
şi am fost admisă în etapa următoare. Membrii 
juriului mi-au zis ca sunt talentată şi atunci am 
conştientizat că nu trebuie să ne temem să ară-
tăm lumii talentele pe care le avem. 

‒ După restricţiile impuse de pandemie, ai 
revenit la viaţa scenică?

‒ În sfârşit, pe 18 octombrie, am participat la 
Sărbătoarea obiceiurilor şi tradiţiilor de toam-
nă, organizată la Centrul Raional de Cultură 
Orhei. Alături de formaţia „Busuioc”, am inter-
pretat cântecul popular „Ista-i moldoveanu”. 

‒ Concertul a fost diferit decât până acum… 
‒ Deşi am evoluat în aer liber, adică diferit 

decât până acum, m-am simţit în largul meu. 
Îmi era foarte dor să interpretez în faţa unui 
public, nu numai în faţa microfonului. Îmi do-
ream foarte mult să vină clipa unui concert 
adevărat şi m-am simţit fericită când am auzit 
aplauzele calde ale spectatorilor. 

‒ La această etapă, care este visul tău cel 
mai mare?

‒ Visez la o piesă populară care să fie numai 
a mea şi care să mă reprezinte. 

‒ Să se împlinească, îţi urez succes!
Consemnare: Eudochia VERDEȘ

 Pe scena filarmonicii, acompaniată de orchestra „folclor”

Pomotori  ai  tradiţiilor  populare

Povestitorii  neamului
Nicolina-Maria LUPU şi Evelina LOZOVANU sunt eleve la 

Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chişinău şi membre ale an-
samblului folcloric „Opincuţa”.  Recent, ele au participat la Con-
cursul naţional de folclor literar „Povestitorii satului”, ediţia I-i, 
desfăşurat în variantă on-line de Centrul Naţional de Conser-
vare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Pentru 
secţiunea copii, organizatorii şi-au propus încadrarea tinerei 
generaţii în procesul de înţelegere, studiere şi valorificare a fol-
clorului literar; stimularea creativităţii copiilor în prezentarea 
orală a folclorului literar autentic; promovarea portului popu-
lar caracteristic vetrei etnofolclorice. Aşa că fetele şi-au pus în 
aplicare abilităţile de comunicare, au pregătit fragmente pline 
de umor şi au reuşit să convingă juriul că tradiţia continuă. Ni-
colina-Maria LUPU a fost apreciată cu Premiul I, iar Evelina 
LOZOVANU cu Premiul III la Concursul Naţional de Folclor „Po-
vestitorii satului”. Felicitări!

Știați  că…

Dicţionar arhaic
RĂCORNIŢĂ – vas de lemn sau de scoarță de copac în care se 

ținea păcura (smoala) pentru uns carul.
RAGILĂ – instrument format dintr-o scândură cu dinți de fier 

prin care se trage cânepa sau inul melițat (bătut cu melița). 
RÂŞNIŢĂ – mașină rudimentară de măcinat sare, păpușoi, 

grâu ș.a., compusă din două pietre, dintre care cea de deasupra 
se învârtește cu ajutorul unui mâner.

Coordonator de pagină: eudochia VerDeş

micile povestitoare alături de interpreta Ioana Căpraru şi 
conducătoarea ansamblului „Opincuţa” maria lupu

„ţărancă din muscel” de 
nicolae Grigorescu

„fata la fereastră” de 
Valentina rusu-Ciobanu 

(sursa: www.muzeum.md)

• ... în portul popular 
tradițional de pe întreg cu-
prinsul spațiului românesc,  
ștergarul de cap reprezintă 
cea mai simplă formă de aco-
peritoare, stând la baza tutu-
ror sistemelor de învelit capul 
femeilor? Ţesut inițial din câ-
nepă și in, apoi și din bumbac 
(cu denumirile de bumbăcel, 
ață, sacâz, inișor, coton, izmir 
etc.), ștergarul este răspân-
dit în Moldova, Muntenia, 
Oltenia, parțial Transilvania 
și izolat Banatul și Dobrogea. 
Forma ștergarului, aceea de 
dreptunghi, rămâne identică, 
în schimb diferă de la o zonă 
la alta dimensiunile, modul de 
învelire sau de asociere cu alte 
piese, conturându-se o serie 
întreagă de variante.

• ... acoperitoarele de cap 
pentru femei au nu doar un 
rol decorativ, dar sunt și o 
modalitate de a marca starea 
lor civilă? În trecut, doar fete-
le nemăritate puteau să aibă 
capul descoperit, eventual, 
împletindu-și părul și împo-
dobindu-l cu flori. Nevestele 
foloseau câteva tipuri de aco-
peritoare: fes, colț, ștergar de 
cap,  năframă, maramă etc. 
Se considera o mare rușine 
dacă femeia măritată își des-
coperea părul în văzul lumii.
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GaDGeturi  Din  trecut

ISTORIE • artă • CIVIlIzaţIe

Nr. 9 (283)
HattI.  Hatti era o civilizaţie din regiunea Anatoliei moderne 

(Turcia) în perioada secolelor al XXVI-lea - al XVIII-lea î.Hr. Sunt 
consideraţi cei mai vechi locuitori din această zonă, iar existenţa 
lor poate fi urmărită datorită tăbliţelor acadiene. Majoritatea 
arheologilor sunt de părere că hatti au fost cuceriţi de hetta – o 
civilizaţie bine cunoscută. Cele două culturi s-au contopit. Nu s-a 
păstrat, însă, nicio dovadă că prima ar fi cunoscut scrisul.

ZAPOTEcA. În timp ce toată 
lumea a auzit de azteci și maya, 
civilizaţia sapotecă rămâne rela-
tiv necunoscută. Au fost printre 
primii oameni din Mezoamerica 
care aveau o agricultură și un 
sistem de scriere dezvoltate. De 
asemenea, zapotecii au construit 
unul dintre cele mai vechi orașe 
celebre din America de Nord 
- Monte Alban. În acest oraș, 
fondat în secolul al V-lea î.Hr., 
locuiau peste 25.000 de oameni. 
Orașul a existat 1200 de ani. 

VInCa. Cea mai mare cultură 
preistorică din Europa – Vinca 
sau Turdaș – a fost pe teritoriul 
actual al Serbiei, unei mici părţi a 
Bulgariei și a României (în speci-
al Transilvania), datând din peri-
oada 5700 - 4500 î.Hr. sau 5300 
- 4500 î.Hr. A fost numită după 
un sat din apropierea Dunării, 
unde, în secolul al XX-lea,pentru 
prima dată au fost găsite dovezi 
ale existenţei acesteia. Civilizaţia 
Vinca putea procesa metalul și 
posibil că a fost prima din lume 
care a început să folosească cu-
prul. Se știe că a creat prima mină din Europa. 

Deși nu avea scrisul confirmat 
oficial, au fost găsite probe de pro-
to-simboluri gravate pe table de 
piatră, datând din anul 4000 î.Hr. 
În plus, Vinca era o civilizaţie dez-
voltată artistic. Copiii erau iubiţi 
- arheologii au descoperit printre 
alte artefacte o varietate mare de 
jucării.  

HURITA. O altă civilizaţie care a 
avut un impact asupra hitiţilor a 
fost hurita, care a cunoscut înflo-
rirea în Orientul Mijlociu în timpul 
celui de-al doilea mileniu î.Hr. Pro-
babil că această civilizaţie e mai 
veche: nume și toponimele în-
registrate în limba hurită au fost 

găsite în scrierile mesopotamiene, începând cu mileniul al treilea 
î.Hr.. Din păcate, s-au păstrat foarte puţine artefacte. Cele mai 
multe informaţii provin din scrierile altor culturi, inclusiv hetta, 
sumeriană și egipteană.  

PUNT. Egiptul antic avea relaţii comerciale cu ţara Punt, din 
care aducea tămâie, abanos și aur. Istoricii au păreri diferite des-
pre locul aflării acesteia, dar, cu siguranţă, e vorba de continentul 
african. Despre Punt arheologii au aflat din inscripţiile din perioa-
da domniei lui Hatshepsut, o celebră femeie-faraon din secolul al 
XV-lea î.Hr.. Basreliefurile din mormântul ei indică despre o mare 
expediţie comercială în Punt, și, de asemenea, prezintă mai multe 
detalii specifice, cum ar fi imagini de case în formă de stupi pe 
picioroange. Din păcate, nu există nici o dovadă arheologică reală, 
dar, posibil, semnele existenţei ţării Punt  abia urmează a fi desco-
perite, așa cum, în fiecare an, inclusiv, în 2020, în Egipt de găsesc 
noi sarcofage pierdute în negura vremii.      

Sursa: novate.ru 

Civilizaţii  uitate
Când vine vorba de civilizații antice, ne amintim, 

de obicei, de sumerieni, egipteni, incași sau azteci.  
Au existat și altele, nu atât de cunoscute, dar nu 
mai puțin glorioase.  

ruini de la Hattusa

Imagine: wrike.com

invenţii  ciudate

Imagine: lavozdelmuro.net

Imagine: thehappy.news

Imagine: yaplakal.com

Dispozitiv pentru concen-
trare. În trecut au fost făcute 
o mulţime de invenţii ciudate. 
Acest echipament înfiorător 
era destinat unui scop paşnic: 
muncii de birou cu maximă 
concentrare. De altfel, foarte 
util în perioada examenelor.

Ideea era simplă: izolarea 
unei persoane de zgomotul 
din jur şi limitarea câmpului 
de vedere. Astfel, proprietarul 
echipamentului literalmente 
nu mai contacta deloc cu lu-
mea exterioară.                       →

↑ Ochelarii de soare.  As-
tăzi e greu să ne imaginăm că 
aşa ar putea arăta ochelarii 
de soare. Totuşi, trebuie să 
recunoaştem: cu siguranţă, 
aceştia reduceau lumina soa-
relui, dar şi câmpul vizual.  

Primele modele de aseme-
nea ochelari au fost găsite de 
arheologi în mormintele din 
Egiptul Antic. Erau făcuţi din 
smarald, într-un cadru de 
bronz. Se crede că numai fara-
onii şi curtenii îi purtau. În Im-
periul Roman, lentilele pentru 
ochelari erau, de asemenea, 
din smarald. Istoricii susţin că 

împăraţii Romei se uitau prin 
aceste pietre la luptele gladi-
atorilor. În China antică, ochii 
se protejau de soare cu aju-
torul fâşiilor de ţesătură sau 
de lemn, care aveau tăieturi 
speciale. Deşi vedeau puţin 
prin aceştia, ţăranii puteau 
să lucreze chiar şi în soarele 
fierbinte al amiezii. Pansa-
mente similare purtau şi… 
eschimoşii, ca să nu fie orbiţi 
de strălucirea zăpezii.

↓ Foehnul. Astăzi, ne pare 
că doar omul contemporan 
poate folosi uscătorul de păr. 
Totuşi, chiar şi până la des-

coperirea electricităţii acesta era un obiect 
obişnuit pentru multă lume. Un „model” re-
prezenta un recipient plat în care se turna apă 
clocotită şi pe care se înfăşura părul.

← Scobitorile pe care le foloseau locuitorii 
Angliei în 1620 arătau altfel decât cele de as-
tăzi: o figurină de ceramică având la capăt un 
cârlig placat cu aur. 

Coordonator de pagină: mariana Gabură

Nu mai puţin ciudat era 
cuțitul cu dinți de rechin. Deşi 
pare o armă a aborigenilor din 
insulele Pacificului, acesta se 
folosea la masă în epoca mo-
dernă.                                           →

Imagine: moya-planeta.ru

Disc solar hattian 

Palatul mitla, Oaxaca 

artefact al culturii Vinca
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Levitație  cu  Lumină

NEbULOAsA CARINA MOZAIC
Ediţie pentru curioşi           Nr. 9 (97)

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

o  pasăre  asemenea  unui  „avion de luptă”
O pasăre care ar avea structura aerodinamică a unui „avion de luptă” a fost 

monitorizată zburând mai mult de 12.000 de kilometri din Alaska până în Noua 
zeelandă, astfel stabilind un nou record pentru un zbor avion non-stop.

Astronomii au obținut imagini de cea mai înaltă 
rezoluție cu nebuloasa Carina, un nor gros de praf și 
gaz în care stelele se formează în mod activ.

Între  ştIInţă  şI  fantaStIC

Teorii  revoluţionare

Cercetătorii de la California Institute of Technology (Caltech) susţin că au gă-
sit o cale prin care pot face obiectele să leviteze şi să fie propulsate cu ajutorul 
luminii. Totuşi, până acum, lucrarea rămâne doar teoretică. 

prin satelit şi pentru a per-
mite oamenilor de ştiință 
să îi monitorizeze progre-
sul. 4BBRW a fost una din 
patru păsări care au plecat 
împreună de pe meleagurile 
din Alaska, acolo unde s-au 
hrănit cu moluşte şi râme 
timp de două luni.

Pasărea are o greutate 
standard între 190 şi 400 
de grame, însă îşi poate du-
bla mărimea înaintea unui 
zbor îndelungat şi poate 
chiar să-şi micşoreze or-
ganele interne pentru a-şi 
uşura încărcătura.

După ce au plecat din 
Alaska, păsările s-au în-
dreptat spre sud deasupra 
Insulelor Aleutine şi înspre 
Oceanul Pacific. Călătoria 
a fost prelungită din cauza 
vântului puternic dinspre 
est, care a împins grupul 
spre Australia.

Sateliții au înregistrat un 
zbor de 12.854 de kilome-

tri, însă oamenii de ştiință 
cred că, odată ce sunt lu-
ate în considerare erorile, 
călătoria ar fi, de fapt, de 
12.200 de kilometri. Tim-
pul de zbor a fost estimat 
la 224 de ore. Cel mai lung 
zbor non-stop înregistrat 
anterior a fost în 2007, pe 
o distanță de 11.680 de ki-
lometri. 

„Se pare că păsările sunt 
capabile de a-şi da seama 
unde se află pe glob. Nu 
putem explica acest lucru, 
însă acestea parcă ar avea 
o hartă la bord”, a spus dr. 
Jesse Conklin, de la Global 
Flyway Network, un grup de 
oameni de ştiință care stu-
diază păsările migratoare.

„Zboară deasupra ocea-
nului zile întregi, unde nu 
există insule sau altceva. 
Apoi, păsările ajung în Noua 
Caledonie şi Papua Noua Gu-
inee, acolo unde sunt câte-

va insule şi arată de parcă, 
imediat ce văd uscatul, se 
gândesc să vireze pentru a 
nu rata Noua Zeelandă”, a 
adăugat dr. Conklin.

Nu este ştiut cu certitu-
dine, însă cercetătorii cred 
că păsările nu dorm în tim-
pul călătoriei.

„Au o rată de combus-
tibil-energie incredibil de 
eficientă. Sunt concepute 
ca avioanele de luptă. Au 
aripi lungi şi ascuțite, pre-
cum şi un potențial aero-
dinamic datorită corpului 
elegant”, a mai precizat dr. 
Conklin.

Oamenii de ştiință mai 
cred că ruta deasupra 
Oceanului Pacific este un 
„coridor ecologic”, oferind 
ajutor din partea vântului 
şi fiind un loc fără prădă-
tori sau boli.

Sursa: descopera.ro

Imaginile recent obținute, cu 
ajutorul telescopului Gemini 
South din Chile, sunt absolut 
uimitoare. De asemenea, aces-
tea ajută oamenii de știință 
să înțeleagă mai bine creșele 
stelare și procesul de formare 
a stelelor.

„Vedem o mulțime de deta-
lii de-a lungul marginii norului, 
inclusiv o serie lungă de culmi 
paralele, care pot fi produse de 
un câmp magnetic, o undă si-
nusoidă remarcabilă și aproape 
perfectă, precum și fragmente 
care par a fi în procesul de a fi 
eliminate de pe nor din cauza 
vântului puternic”, menționează 
Hartigan.

„Nașterea” stelelor este un 
proces fascinant, dar nu poate 
avea loc oriunde. Este necesar 

un nor gros de gaz și praf, bogat 
în hidrogen molecular și atât de 
dens, încât să conțină regiuni 
care se prăbușesc gravitațional 
sub propria lor masă.

Totodată, această imagi-
ne spectaculoasă este o de-
monstrație a eficienței opticii 
adaptive. De asemenea, este 
prima oară când zona este ob-
servată de astronomi cu ajuto-
rul acestei tehnici, așa că fie-
care detaliu nou este fascinant 
atât pentru oamenii de știință, 
cât și pentru publicul larg.

După lansare, telescopul 
spațial James Webb Spa-
ce va desfășura observații 
în infraroșu și aproape de 
infraroșu. Deci, putem aștepta 
să mai primim astfel de ima-
gini cât de curând.

Aceştia speră ca metoda lor să fie folosită 
pentru „controlul traiectoriei navelor spaţiale 
ultrauşoare şi chiar crearea velelor propulsa-
te de laser, utile pentru explorarea spaţială”, 
scriu autorii lucrării publicate de Nature Pho-
tonics. Acest lucru înseamnă o revoluţionare a 
explorării spaţiale. Aşadar, nu este nevoie de 
combustibil, ci doar un laser puternic tras de 
pe Pământ spre nava spaţială, scrie Futurism.

Oamenii de ştiinţă de la Caltech au inventat un 
sistem de „propulsie şi levitaţie fotonică” prin 
crearea unui tipar complex, care poate fi gravat 
pe suprafaţa unui obiect. Modul în care lumina 
concentrată se reflectă din această gravură face 
ca obiectul să se autostabilizeze, încercând să 
rămână în traiectoria impulsului laser.

Prima realizare care a stabilit fundamentul 
pentru noul studiu a fost dezvoltarea „pense-
telor optice” – instrumente ştiinţifice care fo-

losesc un impuls laser puternic pentru a atra-
ge sau respinge obiecte microscopice. Acestea, 
însă, pot manipula mici obiecte la distanţe mi-
croscopice.

În lucrarea lor, cercetătorii de la Cal-
tech spun că metoda poate funcţiona 
cu obiecte de orice dimensiuni, de la 
micrometri la dimensiuni spaţiale.

Deşi teoria este încă netestată în ex-
perimente, cercetătorii susţin că, dacă 
trece de teste, poate ajuta la trimiterea 
navelor spaţiale la cea mai apropiată 
stea de Sistemul Solar în doar 20 de ani.

„O aplicaţie extrem de interesantă 
este aceea de a folosi tehnologia pen-
tru propulsarea navelor spaţiale din 
următoarea generaţie”, a precizat Har-
ry Atwater, profesor la Caltech. „Sun-
tem departe de a realiza aşa ceva, dar 
suntem în faza de testare a principii-
lor”, a adăugat savantul.

Pasărea „bar-tailed go-
dwit”, o pasăre mare de mal, 
a pornit din Alaska de sud-
vest la data de 16 septem-
brie şi a ajuns într-un port 
în apropiere de Auckland 11 

zile mai târziu, atingând vi-
teze şi de 88,5 km/h.

Individul mascul, cunos-
cut drept 4BBRW, a avut 
ataşat pe spate şi un dis-
pozitiv pentru a fi urmărit 

Naşterea  stelelor
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Campania  Naţională  de  Promovare  a  Cărţii  şi  Lecturii  „SĂ  CiTiM  ÎMPreUNĂ!”

POET  CU  sUFLET  DE  COPIL

UN ROMAN CU MAI MULTE LECȚII DE VIAȚĂ

În acea frumoasă zi de toamnă, 16 octombrie 2020, în cadrul 
activităților ce țin de Campania Națională de Promovare a Cărții 
și Lecturii „Să citim împreună!”, Biblioteca Publică Raiona-
lă Anenii Noi, împreună cu încă patru biblioteci din raion, au 
desfășurat o întâlnire cu  scriitorul Titus Știrbu, poet cu suflet 
mereu tânăr, cu suflet de copil, umorist și satiric de vocație, zi-
ditor la „casa din cuvinte”. Întâlnirea online cu autorul cărții 
„Născocilă, Roadegumă și feciorul lui Păcală” a fost  coordo-
nată de doamna Maria Harea, șef secție la Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău. 

Întâlnirea a decurs într-o atmosferă 
prietenoasă, cu emoţii deosebite, vii 
și sincere, cu o mulţime de momente 

hazlii. Au participat la această activitate 
copii de diferite vârste, chiar începând 
de la 5 ani și până la clasa a șasea. Copi-

ii  au recitat poeziile marelui maestru al 
umorului, iar la finele fiecărei declamări 
dumnealui venea cu o replică, neapărat 
în formă versificată, astfel trezind zâm-
betul pe feţele celor prezenţi. 

Întâlnirea a durat două ore și, chiar 
dacă timpul pare a fi mult, s-a scurs foar-
te repede și interesant. Iar, la final, copiii 
l-au asaltat cu întrebări pe domnul Titus 
Ştirbu.  Dumnealui a răspuns cu drag, cu 
același zâmbet și duioșie în ochi, chiar și 
la întrebările care se repetau. 

Instituţia aduce mulţumiri maestru-
lui Titus Ştirbu, doamnei Maria Harea, 
doamnelor bibliotecare de la: Anenii Noi 
– Olesea Pușcaș, Maria Cioban, Claudia 

Cioban; Bul-
boaca – Ange-
la Miron, Olga 
Platon; Me-
reni – Veronica 
Frunza; Puhă-

ceni – Maria Gorgan; Teliţa – Diana Chel-
menciuc, tuturor copiilor îndrăgostiţi de 
frumos, pentru implicare, pentru partici-
pare, pentru lucrările prezentate – dese-
ne, scenete, cântece – și, desigur, pentru 
momentele și emoţiile frumoase pe care 
le-am trăit în acea zi  cu toţii.

Olesea PuşCaş, colaboratoare 
la biblioteca Publică anenii noi

 elevii din s. bulboaca sunt numai ochi şi urechi

Biblioteca e ca o biserică. Fiecare carte 
e ca o icoană, la care nu trebuie să ne 
închinăm, ci să o citim.        (Ion Anton)

La Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” din 
Orhei a avut loc o întâlnire online cu scriitorul Ion Anton 
în cadrul Campaniei Naționale de Promovare a Cărții și 
Lecturii „Să citim împreună!”, ediția a IX-a. 

Conferinţa a fost organizată de Ser-
viciul dezvoltare în biblioteconomie 
şi ştiinţa informării, şef secţie Maria 
Harea. În cuvântul introductiv, rostit 
de Stepanida Țugui, directorul BPR 
„Alexandru Donici”, s-a menţionat 
că biblioteca a mai găzduit, în anii 
trecuţi, o întâlnire cu scriitorul Ion 
Anton, când elevii au luat cunoştinţă 
de romanul „Alina”, promovat în ca-
drul Campaniei, ediţia a VII-a. 

La actuala ediţie, adaptată cerinţelor 
pandemiei, romanul „Ieşirea din uita-
re” de Ion Anton a oferit o adevărată 
surpriză şi a fost citit cu deosebit in-

teres de către elevii din clasa a X-a „C” 
de la Liceul Teoretic „Alecu Russo”, 
ghidaţi de dna Ana Ivanov, profesoară 
de limba şi literatura română. Roma-
nul a apărut la Editura „Lumina” din 
Chişinău cu o prefaţă de Tudor Palla-
di, care susţine: „…scrierea dată este 
una pilduitoare…”. Elevii au discutat, 
au comentat şi au lecturat unele pa-
saje preferate din roman, şi-au expus 
opiniile referitor la cele citite, dar au şi 
ascultat cu mare atenţie răspunsurile 
scriitorului la întrebările lor. Daniela 
Iuzi a prezentat un eseu, la care a lu-
crat cu mult interes şi inspiraţie. Iulita 

Cazacu a interpretat un cântec despre 
Moldova şi „Studiu” de George Enescu 
la pian. Activi au fost şi ceilalţi colegi 
de clasă: Artur Țugui, Sorin Țăranu, 
Dumitru Mâțu, Cristian Lupașcu, 
Pavel Costiuc, Nicolae Marga, Ana-
Maria Cernei, Adelina Bogdan. 

Ion Anton le-a transmis un mesaj 
important:  elevii să-i citească şi să-i 
cunoască pe autorii autohtoni şi li-
teratura naţională creată de ei. El i-a 
îndemnat să fie prieteni devotaţi ai 
cărţii, căci anume cartea ne pune la 
dispoziţie adevărate lecţii de viaţă. În 
cazul romanului „Ieşirea din uitare”, 

participanţii la întâlnirea online au  re-
levat faptul că acesta ne oferă tuturor 
şi lecţii de prietenie adevărată, şi lecţii 
de curaj, şi lecţii de istorie, şi lecţii de 
cultură muzicală... Nu întâmplător, în 
cadrul întâlnirii, au răsunat cântece 
şi muzică de Eugeniu Coca, interpre-
tate la pian de către elevi. Menţionăm 
că romanul „Ieşirea din uitare” a fost 
apreciat cu Premiul Uniunii Scriitori-
lor din Republica Moldova, dar şi cu 
prestigiosul Premiu al Festivalului de 
proză „Liviu Rebreanu” din România. 

Tamara PERETEATCU

Doamna profesoară de română şi elevi din clasa a x-a Dna Stepanida ţuGuI, directorul bibliotecii publice „a. Donici” din Orhei
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Am plecat cu versul 
am plecat cu versul către marea febră.
undeva în urmă, dincolo de Prut, 
rămâneau salcâmii, cartea de algebră,
buzele părtaşe primului sărut. 
Într-o zi, când toate ne vor fi postume, 
lacrima, surâsul, zborul îndrăzneţ, 
Se va-ntoarce poate, oboist de lume, 
Versul, numai versul fără cântăreţ…

Andrei 
CIURUNGA
(28 octombrie 1920, Cahul – 

6 august 2004, Bucureşti)

Drum 
umăr de sub cruce,
nu privi-ndărăt.
Duce-mi-se, duce,
Drumul până hăt.

Pietre sub călcâie
rup – din voia cui? – 
Sângele rămâie
urmă că trecui… 

Coordonator de pagină:  lidia unGureanu

Legenda 
cucului 

Se zice că, tare demult, cu-
cul îşi făcea cuib prin pomii 
din grădinile oamenilor şi prin 
copacii de la marginea dru-
murilor, clocindu-şi cu grijă 
ouăle şi crescându-şi grijuliu 
puii, precum orice altă pasă-
re-mamă.

Odată, un băiețel foar-
te curios şi neastâmpărat, a 
observat într-un arbore din 
curte un cuib de cuc din care se auzeau 
țipetele disperate ale puişorilor. Şi, cât ai 
zice peşte, băiețelul s-a urcat în pom. Voia 
mult să vadă puişorii de cuc, căci nu ştia 
cum arătau ei. Urcându-se până la cuib, a 
băgat mâna acolo şi a simțit ceva molcuț şi 
călduț între degete. 

Când a dat să se uite ce ține în mână, cui-
bul a căzut jos, la pământ, cu tot cu puişori. 
Băiatul a coborât repede. Ce-i văzură ochii? 
Toți puişorii golaşi erau fără suflare. I s-a 
făcut jale de ei, dar ce folos? Era mult prea 
târziu să schimbe ceva şi să-i salveze. 

Între timp, cucul s-a întors la pom să-şi 
hrănească puii, dar... ia-i de unde nu-s! Ini-
ma i s-a împietrit pe loc de scârbă. A plâns 

iN MeMOriaM: 100 de ani de la naştere 

De profundis 
De-aici, de sub luceferi şi grădini,
unde-am uitat de veacuri să mai mor,
ascuns între soboli şi rădăcini, 
mai fâlfâi câte-o aripă de dor.
Din inima ce-a strâns un univers 
De calde bucurii care vor fi, 
trimit în lume cate-un sol de vers
Să-i dea de veste că mocnesc aci. 
aşa au fost, pesemne, anii mei
Sortiţi în îngropatele-nchisori, 
Să joace poezia peste ei,
Ca flacăra pe vechile comori. 

Inscripţie pe un castron
netrebnic hârb de tablă, cu rugina
arzând pe lângă răni de cositor, 
În tine-mi duc amiezile şi cina 
şi timpul orb cu tine mi-l măsor.
Iar dacă-ţi sorb fiertura străvezie, 
mă-ntreb cu foame când ajung la fund:
– Cum de-a rodit atâta sărăcie
Pământul meu? şi nu pot să răspund.

 fOLCLOr 

DE LA LUME ADUNATE, 
ÎNAPOI LA LUME DATE...

şi i-a tot căutat, zbuciumându-se în za-
dar. Nu i-a mai găsit. Şi-a luat zborul şi 
dus a fost. 

De atunci el nu-şi mai îngrijeşte puişorii 
dragi, căci nu poate uita de suferința ce 
i-a pricinuit-o băiețelul. Pierzând încrede-
rea în oameni, cucul se ascunde în frunziş, 
printre crengile copacilor, ferindu-se de 
ei. Rar cine are norocul să-l vadă. De obi-
cei, îşi lasă ouăle în cuiburi străine, să le 
clocească alte păsări şi tot ele să-i creas-
că puii. Pentru a distrage atenția răufă-
cătorilor, el zboară departe de cuibul un-
de-şi lasă oul şi tot strigă: „Cu-cu! Cu-cu! 
Cu-cu!”. Pe locul unde cad lacrimile cucului 
şi până azi mai înfloresc lăcrimioare.

TOaMNa  ÎN  grĂDiNa  BUNiCii 
ghicitori

rumeior şi rotunjel,
Stă pe creangă singurel. 
uite-l vezi? e sus-sus-sus,
Printre frunze s-a ascuns. 

(Mărul)

Vai, ce multe haine are, –
toate sunt de sărbătoare!
Dar vreo patru-cinci 

frunzare –
Pentru zile lucrătoare. 

(Varza)

O căsuţă cu cinci fete,
Căţărată pe-un ştiulete.

(Păstaia)

uite – mama, uite – tata, 
uite – fiul, uite – fata, 
Încă unul, încă două…
trăiesc toţi în casă nouă.

(Cuibul de cartofi)

Dacă-ncerci să o dezbraci, 
Plângi, de nu ştii ce să faci. 
Se desface, se înfoaie
şi lacrimi îţi curg şiroaie… 

(Ceapa)

Ce unire între fraţi! –
Cum poţi oare să-i desparţi? 
joacă, joacă tot pe loc,
muşti din unu – gura-i foc! 

(Usturoiul)

Desene de Cristina COVrIG

ţine nasul în pământ
şi-i cu pletele în vânt.
e dulce, portocaliu –
Ghici, că eu de-acum îl ştiu!

(Morcovul)

Valentina PODREA, 
educatoare 

la grădinița „Ghiocel”
s. Răuţel, r-nul Fălești  
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Cel mai frumos cadou din lume (IV)
(Sfârșit. Începutul în nr. 27-28 din 24 septembrie a.c.)

Povestiri  de  seama  voastră 

Vlad PAOMI (Vlad Sărătilă)

*  *  *
Nunta s-a terminat repede. 

Lumea toată a tăcut, pentru 
că tuturor le-a părut că pe 
lângă piaţă trecea un cortegiu 
funerar.

– Vine mortul din pădure?
Nu era un mort, ci un împă-

rat cu suita sa. Împăratul era 
culcat pe un tron acoperit cu 
covoare din ierburi şi purtat 
pe umeri de vreo opt slujitori 
care semănau cu nişte gropari. 
Din vreme în vreme, ca semn 
de apreciere, el îşi presăra su-
puşii cu fulgi de nea, pe care-i 
lua dintr-un coş de aur. Totuşi, 
dacă te uitai mai bine, straniul 
oaspete nu era nici cezar ca 
Cezar, nici împărat, ca Napo-
leon ori ca Petru I, nici kaizer 
ca Bismarck, nici rege ca toţi 
regii. Nici măcar conducător 
de trib nu era, ci un cineva de 
care rar a văzut cineva - un 
yeti. Ceea ce i-a plăcut în mod 
deosebit frumosului nostru 
dulău era că yeti-stăpânul şi 
yeti-slugile erau şi ei clăpăugi.

Yeti-stăpânul opri lectica sa 
şi se adresă cu glas tare tutu-
ror târgoveţilor:

– Am venit din lumea mea, 
ca să vă întreb dacă vă place 
viaţa pe care o trăiţi?

– Ne place! au răspuns toţi 
într-un glas.

Ce-i drept, unii au zis că le 
place mai mult de frică, dar 
mai apoi s-au acomodat. L-au 
condus pe Marele Yeti la tobo-
gan şi la scrânciob, l-au invitat 
să guste sarmale şi trufandale. 
Cineva l-a servit cu o gumă de 
mestecat, dar musafirul ştia să 
înghită fără ca să mestece, însă 
nu ştia că poţi să mesteci fără 
ca să înghiţi. Emoţionată, cioa-
ra i-a dăruit o nucă, ca să-şi 
dreagă coafura, iepuraşul – un 
morcov, ca să-i crească fiicele 
şi fiii încă mai urecheaţi decât 
sunt în prezent, iar Clăpăug – 
un ulcior de lapte. Yeti a rămas 
încântat de noii săi prieteni şi 
li s-a destăinuit:

– Zeul Yetimon mi-a dat să 
trăiesc opt sute de ani. Patru 
sute din ei i-am trăit deja, dar, 
după ce v-am cunoscut pe voi, 
mi se pare că i-am trăit degea-
ba. Spuneţi-mi şi mie, ce să fac 
în următorii patru sute de ani?

Imediat s-a văzut că noi 
avem foarte mulţi sfătuitori 
de bine.

– Yeti, fă-te fierar! au zis fie-
rarii.

– Fă-te lemnar! au zis lem-
narii.

– Fă-te astronaut! au zis 
astronauţii.

– Fă-te şofer! au zis şoferii.

– Fă-te păstor! au zis păstorii.
Mincinoşii, invidioşii şi 

zgârciţii nu au dat niciun sfat. 
Probabil, ţineau meseriile lor 
în secret. Cu adevărat, nu în-
ţeleg: cine ar putea să se laude 
cu faptul că este mincinos?

Cei mai gălăgioşi au fost co-
piii.

– Yeti, hai cu noi la şcoală! 
Acolo ne jucăm şi facem fel 
de fel de pozne! Pe neaştep-
tate, Marele Yeti a izbucnit în 
plâns. Printre lacrimi vorbea:

– Am împlinit patru sute de 
ani, dar nu m-am jucat nici o 
dată. Nu ştiu ce înseamnă să 
te joci.

– Cum aşa, Yeti? Dacă ar în-
ceta să se joace copiii, nimeni 
nu s-ar mai uita spre planeta 
Pământ.

– Ce e acela Pământ?
– Vai, stai cu picioarele chiar 

pe Pământ!
– Asta e ţărână, dar ce-i ace-

la Pământ?
– Pământul, dragă Yeti este... 

o barcă. Cu ea mergem în ex-
cursii în jurul Soarelui, au ex-
plicat astronauţii.

– Eu, Yeti, sunt din altă barcă?
– Nu, Yeti, ne aflăm cu toţii 

în aceeaşi barcă. Pur şi simplu, 
unii nu au înţeles acest lucru.

– Iertaţi-mă, eu sunt acela 
care nu a înţeles.

– Nu, Yeti, tu eşti bun şi, dacă 
nu ai înţeles ceva, cel puţin, ai 
simţit. Sunt alţii care vor să cla-
tine barca. Uite, ei nu au înţeles 
că barca e una, iar noi – mulţi. 
Să mai treci pe aici! Dacă ne în-
tâlnim, te luăm într-o excursie 
pe Lună. Ai să vezi ce frumos e 
Pământul tău.

– Mulţumesc. Copiii mi-au 
şoptit în secret că se poate să te 
joci cu bulgări de zăpadă. Ca să 
vezi, am în Himalaya mea zăpa-
dă până la brâu şi nu am ştiut 
că aş putea să mă joc cu ea!

Yeti a urcat pe tronul lui şi a 
ordonat:

– Mergem! De azi încolo toţi 
să se joace! Ne jucăm pân-la 
Lună şi-napoi! Zicând acestea, 
Yeti-Impărat luă lada cu fulgi 
şi o turnă pe capul unuia din-
tre slujitori. Ceilalţi şapte s-au 
supărat că nu le-a turnat şi lor. 
Copii, nu alta!

Lui Clăpăug cel Frumos i s-a 
părut că în acea clipă Yeti a 
făcut ochi. Şi a mai înţeles un 
lucru: uneori, ca să găseşti un 
frate, este suficient să ai ure-
chile mari.

*  *  *
În tot iarmarocul nu dansa 

doar Distinsa Doamnă Girafa, 
care privea pe deasupra porţii 
să vadă dacă nu cumva vine 
vagonul cu crengi spinoase 
din Africa. Girafei îi este jale 
de pădure şi nu se atinge de 
copaci, dar are patru stoma-
curi şi trebuie să le umple pe 
toate cu ceva.

Nu s-au prins în horă şi vreo 
zece cârtiţe, care au venit aici 
cu hârleţe şi lopeţi ca să sape 
canaluri pentru apeduct şi in-
ternet. Ce fel de piaţă poate fi 
aceea care nu are pagină elec-
tronică? Cum o să se vândă 
marfa care nu se vinde?

*  *  *
– Uuu-muu!
În poiană a intrat pe neaş-

teptate... un mamut. Nimeni 
nu ştia de unde s-a luat, la 
ce-i foloseşte boţul de ghea-
ţă de pe frunte şi încotro se 
îndreaptă? A scos nişte bani 
tipăriţi pe scoarţă de stejar şi 
s-a pregătit de cumpărături.

– Ce să fie? Nu cumva au fă-
cut si mămuţeii ochişori? Ce 
bineeee!

Gândind acestea, Clăpăug îi 
vorbi mamutului:

Clăpăug cel Frumos aruncă o 
privire spre terasă. Acolo, la 
masă stăteau la un pahar de 
nectar... doi trântori. Trecuse de 
amiază, iar ei, se pare, nu s-au 
mişcat din loc de la deschidere.

– Hei, Clăpăug, vino aici şi 
cunoaşte dulceaţa vieţii!

– Cum să stau eu cu trântorii 
la masă! Am un căţel şi o că-
ţeluşă. Trebuie să le cumpăr 
daruri, pentru că astăzi este a 
doua lor zi de naştere.

– Noi avem câte 25 de mii de 
albine şi nici vânt rece nu ne 
trece. Important este  să-i pui 
pe copii la treabă.

– Cred că aveţi dreptate, sti-
maţi trântori, dar rostul aripi-
lor este zborul. Dacă natura v-a 
înzestrat cu aripi, trebuie să le 
folosiţi, nu să le ţineţi în bar.

*  *  *
A sosit în piaţă circul!
– Câini frumoşi şi oameni 

buni, plină-i lumea de minuni!
Cu adevărat minuni! În stal 

au apărut, mai întâi, rinocerii. 
Lumea adunată se mira ca de 
ploaia cu stele, văzând cum 
fac tumbe pe sârmă aceste 
animale uriaşe.

Nici o problemă dacă vreu-
nul aluneca. În cădere, se agă-
ţa cu cornul lui uriaş de şnur 
şi continua să facă acrobaţie. 
Exclamaţii de uimire au trezit 
elefanţii zburători. Nişte ele-
fanţi voinici, urcaţi pe turnuri 
îi prindeau pe alţi elefanţi cu 
trompa şi apoi îi aruncau cu 
putere pe sub cupolă în par-
tea opusă a arenei. Acolo zbu-
rătorii erau prinşi şi aruncaţi 
înapoi. Uneori în zbor se aflau 
doi elefanţi, nu unul. Nimeni în 
poiană nu mai văzuse aşa ceva.

Deasupra mulţimii adunate 
striga o cucuvea:

– Nu vă îmbulziţi, aveţi gri-
jă să nu vă cadă un elefant pe 
cap! Atenţie maare!

– S-a întâmplat să cadă vreun 
elefant de sus? se interesă Clă-
păug.

– Nici o dată! răspunse cu-
cuveaua. Pur şi simplu, ştim că 
toţi copiii, dacă le spui că, uite, 
asta nu se poate, anume asta 
fac. Şi nu numai copiii, chiar 
şi cei mari. Ar fi fericiţi dacă 
ar cădea un elefant de sus: ar 
face cu el selfie şi ar aduna mii 
de like-uri. Cred că ai înţeles: 
dacă le spunem că e periculos, 
se vând mai multe bilete. La re-
prezentaţia a doua ne gândim 
să punem un afiş: Vânzarea bi-
letelor este strict interzisă! Să 
vezi atunci ce îmbulzeală va fi!

Multe lucruri greu de crezut 
a mai văzut Clăpăug cel Fru-
mos la circ: un fachir, cu un 
cuvânt şi o mişcare de mână 
îi adormea pe toţi. Clăpăug, 
când s-a trezit, cardul lui era 
sub aripa unui struţ. Aşa s-a 
împrietenit cu pasărea. A mai 
văzut încă o pasăre, numită 
Phoenix, care se năştea din 
cenuşă, nişte apă care răspun-
dea la cele mai grele întrebări. 

Apa chiar l-a pus pe gânduri 
pe dulăul nostru, care şi-a zis:

– Este adevărat, Hămăuca 
e mama copiilor mei. Dar nu 
ştiusem că apa este mama 
noastră, a tuturor. Fără apă ni-
meni nu s-ar mai născut şi nici 
ochişori n-ar fi făcut! 

*  *  *
Câinele nostru era şi el gata 

să cumpere colăcei, dar în 
momentul acela s-a apropiat 
de el un bursuc şiret.

– Lucrul cel mai important 
este să le asiguri copiilor tăi 
un viitor fericit. „Măi să fie, 
aşa este!” gândi Clăpăug.

– Dacă-mi aureşti mâna, îi 
fac pe copiii tăi prim-miniştri. 
Aş putea să le scriu chiar 
acum legitimaţii.

– Apoi, să mai crească puţin.
– Corect, dar când vor creş-

te, vor avea deja, fără să mai 
meargă la şcoală, document 
de prim-ministru. Gândeşte-te 
bine!

– Fie precum zici! s-a lăsat 
convins Clăpăug. Ia cardul.

Bursucul luă cardul şi mer-
se la un bancomat. Peste câte-
va minute reveni, dar nu prea 
entuziasmat.

– Dumneata nu ai bani pe 
cont decât pentru un os. Dacă 
doreşti să-ţi fie fiii prim-mi-
niştri, să vii cu bani la piaţă.

– Aoleu, ce-am făcut cu ba-
nii?! se căina Clăpăug cel Fru-
mos. Apoi îşi aduse aminte de 
cuvintele bursucului despre os:

– Adevărat, osul este darul 
cel mai bun pentru căţeluşii 
mei!

Fără să se mai gândească 
mult, Clăpăug goli cardul şi, 
pe ultimii bani, cumpără un 
os. Ar fi vrut două, dar...

– Ei, las, nu-i bai, osul are 
două capete. Apoi, văd că e 
tare, o să ţină mult.

*  *  *
Toate animalele din maha-

la, privindu-l, exclamau, în-
cântate:

– Nu există în lume făptură 
mai fericită decât un câine cu 
un os în gură.

Cei care ziceau aşa, se înşe-
lau: dulăul nostru nici de gând 
n-avea să roadă osul, el era fe-
ricit, pentru că cei doi copilaşi 
ai lui au făcut azi ochişori. Din 
această cauză osul era legat cu 
panglică roşie ca orice alt cadou.

Mi se pare că v-am spus, în 
tradiţia câinească, a face ochi-
şori este egal cu a te naşte a 
doua oară.

– Las-că mai merg eu la ba-
zar şi le mai cumpăr câte ceva!

*  *  *
Mămuca Hămăuca a obser-

vat cu mirare că frumosul ei 
clăpăug, de când a venit de la 
piaţă, s-a schimbat nu ştiu cum, 
a devenit un câine lunatic. Îl în-
trebi una, el răspunde alta. L-a 
întrebat o dată de ce stă aşa de 
mult pe gânduri, şi priveşte în-
delung cerul? Clăpăug cel Fru-
mos a răspuns cam în doi peri:

– Eeeh, unde eşti, Ana-Con-
da? Du-mă cu familia pân-în 
Australia!

– Mamu, dacă au făcut copiii 
tăi ochi, eu aş vrea să le dăru-
iesc ceva. Înţelegi, trebuie să 
fie solidaritate între cei care 
fac ochi. Apoi, mi se pare că ba-
nii, pe care îi ai, sunt scoşi din 
circulaţie. Las că plătesc eu.

Mamutul a aşteptat până 
când Frumuşelul a dat iar o 
fugă spre văcuţa dărnicuţă şi 
a venit cu încă un ulcior de 
lapte. De fiecare dată când îl 
vedea, văcuţa întindea copita 
şi primea cardul.

– La mulţi ani, la mulţi bani, 
Clăpăug! strigau cu toţii. Bani 
pe card, ulcioare pe gard!

Mamutul a dispărut la fel de 
repede, precum apăruse. Gra-
ba lui putea fi uşor de înţeles – 
risca să i se topească gheaţa de 
pe frunte.

*  *  *
Clăpăug cel Frumos a rămas 

cu ulciorul în braţe şi nu mai 
ştia ce să facă, dar zări imedi-
at un şarpe uriaş, pe şarpe o 
şa, iar pe şa o fetiţă. Era Scu-
fiţa Roşie.

– Bine ai venit, Scufiţă Roşie, 
ce dor te-a adus?

– Vreau să cumpăr o pereche 
de aripi pentru prietena mea, 
frumoasa Ana-Conda. Visează 
să fie pasăre. Nimic nu poate fi 
mai frumos decât un şarpe zbu-
rător! Şi aş mai vrea să cumpăr 
nişte agrafe, ca să prind de bolta 
cerului câţiva nouraşi. Dacă n-o 
să ardă soarele ogoarele, vom 
avea făină şi vom coace pentru 
bunicuţa muuulţi cozonaci!

– Scufiţă Roşie, lasă-te de 
gândul tău isteţ, pentru că şer-
pii au frică de înălţime. Lasă-i 
şi pe nouraşi în voia lor, pen-
tru că sunt ca nişte căţeluşi, se 
hârjonesc mereu. Mai bine ia 
un ulcior cu lapte pentru buni-
cuţa şi daţi o petrecere de po-
mină în ziua în care Busnăţel 
şi Muşcăţica au făcut ochişori.

– Mulţumesc, domnule Fru-
mosu. Acum văd că ai inima la 
fel de mare precum urechile.

*  *  *
Cărăruşa din poiană trecea 

pe lângă un bar. Fără să vrea, 
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O  TâNĂrĂ  STeLUţĂ...

,,O lacrimă de ţară-s eu!..” – zice 
Ion Josanu, destinul căruia e ase-
meni cu cel al omului care o viaţă 
este încercat de calvarul lui Sisif. 
Când s-ar părea că, uite, a ridicat 
sus, pe munte, pietroiul proverbial, 
acesta se coteleşte înapoi şi roman-
ticul condeier o ia mereu de la început în ale cuvântului artistic.

Iar în poezia sa el încearcă starea căutărilor creative fără de 
sfârşit, doar, vorba dumisale, ,,să triumfe arta poetică”. 

Cel care va încerca să descifreze în hăţişul zicerilor sale scrise 
de mână – (rânduri multe şi emoţionante) aşternute în grabă 
mai mult cu sufletul şi cu vederea-i slăbită odată cu vârsta şi 
care se ştie ,,din verbe febrile măcinat”, acela va avea de parcurs 
o lecturare deloc simplă spre a descoperi metafora de rezistenţă.

Sănătate să-i dorim dlui Ion Josanu, omul care e convins că 
soarta ,,rar ne răsfaţă”, iar ,,cuvântul său nu e îmbătrânit”. Să 
parcurgem însă, mai întâi, poeziile pe care le semnează cu drag 
protagonistul pentru cititorii revistei ,,Florile Dalbe”, revistă 
care mereu îl susţine în clipele sale de inspiraţie.

Lidia UNGUREANU

Verb SFÂNT
În toamna umbrelor târzii.
te rog, dragoste de verb,
Să-mi vii.
Vraja ta prin sângele inimii
navigând –
Verb drag, verb sfânt,
Porţile dragostei mele
În faţa ta mereu
Se deschid.

În  toamna 
umbrelor  târzii… Când bate vânt de toamnă,

frunza nu cade lin.
Când bate vânt de toamnă,
nici cerul nu-i senin.
Când bate vânt de toamnă,
Copacii gălbenesc.
Când bate vânt de toamnă,
la iarnă mă gândesc. 
şi mai gândesc că iarăşi
Din cartea vieţii, în stanţe, 
Pleacă o toamna tristă,
Dar plină de speranţe.
O, ştiu că şi la anul
Veni-va toamna plină,
Cu multă roadă-aleasă, 
Cu bucurie şi lumină.

Victor TCACENCO, elev
s. Cotul Morii,
r-nul Hâncești

la vatra plaiului, 
Poposesc cuvinte.
Să le păzim,
Căci sunt sfinte.
Pe unda graiului,
Durerea lor
Cu lacrimi nu pot 
S-o măsor…

Odă  Limbii  Române 
Când soarele apune,
Sus stelele apar
şi parcă a minune 
O duc pe lună-n car.
Când luna se înalţă
şi stelele clipesc,
albastra boltă cântă,
toate se liniştesc.

Vânt de toamnă

Draga mea limbă,
Îmi eşti alinare... 
Scumpa mea limbă,
ai zâmbet de floare, 
eşti mugur ce răsare
Pe la apus de soare.
eşti un luceafăr minunat!
un zbor de vis înaripat...

eşti glasul mamei mângâios,
un tril de pasăre duios.
Chiar şi atunci când se adună
nori negri, aprigi de furtună,
tu-mi eşti o rază de lumină,
Care cu drag, uşor m-alină.
eu mă închin în faţa ta,
tu, limba mea şi steaua mea!

Ana Șevciuc este elevă în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Alexei 
Mateevici” din orașul Șoldănești. Se evidențiază prin multitudinea 
de pasiuni care o captivează. Te și miri, cum reușește să învețe 
bine, să citească mult, să picteze, să fie pasionată de dans, muzică, 
să scrie povești și poezii...  Scrie de la vârsta de 8 ani. Multe din 
creații i-au fost publicate în ziare și reviste. Anul trecut a participat 
la Concursul internațional „Călătorie în lumea poveștilor” (inițiat 
de BNC „Ion Creangă”) și s-a bucurat de apreciere. A participat și 
la Concursul literar „Limba Română este Patria mea”, organizat 
de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, și, 
de asemenea, a fost menționată. 

„Sunt o fire liniștită, timidă, dar și activă. Particip la toate competițiile 
organizate în liceu pentru cei de vârsta mea...”, mi-a mărturisit Ana. 
Sincer să vă spun, mă bucur enorm când întâlnesc asemenea tineri, 
care îmi inspiră încredere în ziua de mâine. Am ales câteva mărtu-
risiri poetice de-ale Anei, vi le propun să le citiți...

Claudia PARTOLE

Versuri noi de Ion JOsANU 

Pe unda
 GRAIULUI

DORUL de țară
În suflet, de veacuri,
ai dorul de ţară.
De el nu te saturi,
Prin sânge de-ţi zboară. 
Purtăm legământul
şi datina-n suflet,
Iubim pământul
Încă din scutec. 
făclia iubirii 
În noi nu apune.
În mrejele firii,
avem zile bune. 

POEZIE,  prund  
de  LACRIMI...
Poezie, prund de lacrimi, 
eşti minune a iubirii.
Cerc de vise şi de patimi,
zdrumicând aleanul firii. 
eşti o sfântă printre verbe
Care ţi se-nchină-n faţă,
uite, vin să te întrebe
De ţi-i greu, uşor în viaţă. 
Calea mea nu se sfârşeşte, 
Ci prin tine se renaşte.
şi în Carte dăinuieşte
Chiar dacă neantu-o paşte.

*  *  * 
Parcă tremură pământul 
Când cu sete îl iubim.
Poate-i vântul, sau adâncul
Ce visăm să-l cucerim.
Să nu cumpănim iubirea,
Orice s-ar întâmpla. 
Să-i ştim veşnică făclia
Cât prin timp vom naviga… 

*  *  *
Suntem titanii
acestui veac.
Chiar dacă anii
nu-i pui în sac.
frumosul pământului 
În noi îl purtăm.
aceasta-i comoara
Pe care-o avem. 

*  *  *
Ce se întâmplă? În fine –
uimit, mă întreb.
Cât va trăi prin mine
acest verb?!
De dragul lui aş pleca
undeva să adorm în pace.
Însă el cu rumoarea sa
Inima-n două-mi desface.

Desen de arina arnăut, elevă la şcoala de arte „a. şciusev”, 
mun. Chişinău

MUGURAşI  

Ce  frumoasă-i  toamna!
A sosit o toamnă nouă. Melancolică, tulburătoare, 

neobişnuită, dar mai expresivă decât toate pe care le-am trăit 
până azi. Mândră şi falnică, ea păşeşte peste pământ purtând 
subsuoară o sită cerească din care se cern lin particule trans-
parente de brumă asemeni unei pânze diafane sub care totul 
pare imortalizat.

Frunzele dansează un vals liric. Vântul, călăuză în timp, le 
oferă aripi, tot el asigurându-le prăbuşirea. Din hogeagul casei 
răbufneşte brusc un strigoi de fum  negru ca tăciunele. Norii 
fug, fug nestingheriți, plecând undeva departe în spuma zării 
albastre. Soarele urcă încet pe treapta cerului. Înserează.

Ceaţa acoperă figurile oamenilor, lăsând în urma sa o dâră 
continuă de culori amestecate. Copacii golaşi, tronând superbi 
în lumină, rămân a fi o mărturie vie a succesiunii anotimpurilor. 
Păsările mici stau zgribulite în aşteptarea unei surse de căldură, 
spre a-şi  dezmorţi oasele străpunse brusc de frigul înţepător.

Ah, ce frumoasă-i toamna cea nouă, dar câte şi mai câte 
taine ascunde! Abia aştept să le ghicesc şi să le descopăr apoi 
cu toată curiozitatea mea naivă şi copilăroasă!

Teoctista COLŢA, elevă în clasa a IX-a la 
Gimnaziul ,,Dumitru Creţu”

s.Cărpineni, r-nul Hânceşti

Desen de ecaterina Ovcearuc, elevă la şcoala de arte Plastice 
pentru Copii,  mun. bălţi

Seara

bunicuţă, dragă-mi eşti,
Ca o floare din poveşti,
Ca o lună sclipitoare,
Ca o rază iubitoare.
bunicuţă, draga mea,
eu sunt fericirea ta.
eşti a mea crăiasă-soare,
eu - petala ta de floare.

Bunicuța

ea ne e salvarea,
Iar deseori e calea,
lumina cea din suflet,
Splendoarea din cuget.
este încrederea în sine,
este o rază de lumină!
ne prinde aripi de iubire
şi dorul arzător  în fire.
este o taină, o minune,
este un cântec fără nume,
Doar ea vorbeşte cu oricine
şi ghid e căilor străine...

Ana ŞEVCIUC, 
elevă în clasa a VIII-a

or. Şoldănești, 
Liceul Teoretic
 „Alexei Mateevici”

Speranța
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Cuvintele 
Cuvintele aduc lumină,
farmec, uimire, bucurie. 
ele, ca merele-n grădină,
au miros de copilărie.
Cuvintele, când sunt rostite
Corect, curat, clar şi duios,
Se simt atunci deosebite
şi tu eşti parcă mai frumos.
Iar dacă le pronunţi în grabă
şi faci greşeli la nesfârşit,
eşti pentru ele, mai degrabă,
leneş, ciudat şi chiar... urât.
ascultă-mă şi ţine minte,
Să porţi în inimă mereu
Cuvintele cele mai sfinte:
mamă şi tată, Dumnezeu,
Să le încarci cu primăvară
şi să nu uiţi, te rog, nicicând
De limba ta, de mândra ţară,
De codru, doină, de-un colind.
există şi cuvinte rele
Pe care unii le rostesc,
Dar să nu fii amic cu ele –
acestea sufletu-ţi rănesc.
Cuvintele, se presupune,
Vin de prin basme şi poveşti...
Când foloseşti cuvinte bune,
frumos gândeşti, 

frumos trăieşti.

Versuri noi  
de Ianoș ȚURCANU

Cuvântul magic
este un cuvânt pe lume,
Sună ca o rugăciune:
e cuvântul mulţumesc!
toţi copiii îl rostesc.
numai de îl spui, îndată 
te respectă lumea toată.
Scurt cuvântul, dar cu rost,
Să-l ţii minte pe de rost.
e-adresarea cea mai simplă,
Dar de îl rosteşti, se-ntâmplă
Că în jur toţi îţi zâmbesc –
Ce magie: mul-ţu-mesc!
Când ai şapte ani de-acasă,
Iar purtarea ţi-e frumoasă
şi ţie, bine-nţeles,
ţi se zice: – mulţumesc!
mulţumesc!, ca apă dulce,
mulţumesc! mereu aduce
Gând curat şi minunat,
Pentru omul educat.
este un cuvânt pe lume
Plin de multă-nţelepciune,
toţi copiii îl rostesc.
Ce cuvânt e?...  mulţumesc!

Părinţii
Ochii cei mai dragi din lume,
Care sunt făcuţi anume
Să ne dea lumina lor,
Sunt ochii părinţilor.
Vorbele ce şi-n tăcere
Dăruiesc o mângâiere  –  
şi alint dumnezeiesc, 
Doar părinţii le rostesc.
basme fară-asemănare,
Cu-ntâmplări nemuritoare
şi cu bucurii de-ajuns,
tot părinţii ni le-au spus.
Copii, iubiţi-vă părinţii, 
Căci ei sunt precum sfinţii – 
şi mereu să le vorbiţi:
– Sunteţi cei mai buni părinţi!

Zâmbetul
Poartă zâmbetul pe faţă
Doar cei mai frumoşi copii.
zâmbeşte de dimineaţă,
ziua şi pe la chindii,
nu lăsa să treacă timpul
fără să zâmbeşti.
ţi se schimbă-ndată chipul
Supărat dacă priveşti.
toate, toate-au să te-ncânte, 
e de-ajuns doar să zâmbeşti,
Păsările au să-ţi cânte,
nici n-o să te plictiseşti.
Să zâmbeşti măicuţei tale,
Să zâmbeşti unui amic, 
Să zâmbeşti unei petale –
nu te va costa nimic.
Să zâmbeşti mereu! În viaţă,
Chiar de eşti un pic sfios,
Când ai zâmbetul pe faţă
eşti om bun şi norocos.

Cartea
O carte  bună e, fireşte,
asemeni omului care-o citeşte.
Dacă de carte te-apropii, discret,
Poţi să descoperi orice secret:
ea poate să-ţi aducă aproape
taine din ceruri, din munţi şi din ape,
Să-ţi spună de ce ninge sau plouă
şi care-i misterul picăturii de rouă.
Doar într-o carte poţi să citeşti,
Cum spiriduşii vin din poveşti
Sau cum licuricii pun la cale,
noaptea, să vegheze visele tale.
Cartea preface întunericul în lumină
şi transformă pustiul într-o grădină.
Suflete vesele, frumoase, curate
Pot să se-adune doar lângă o carte.

Fapta bună
Când faci numai fapte bune,
bine-i să trăieşti pe lume.
Cea mai mică faptă bună 
alte fapte bune-adună. 
Oamenii, orice ai spune,
nu toţi au intenţii bune,
Dar, cu fapte minunate,
tu vei reuşi în toate.
fac copii fapte bune
„mulţumesc!” când ştiu 

a spune
Sau rostesc blând: 

„noapte bună!” –
e şi asta faptă bună.
Poţi să-nveţi pe orişicine
Ce e rău şi ce e bine,
Dar mai bine, fără-a spune,
fă tu însuşi fapte bune.

Profesii 
minunate

Cât de fericit e omul
Care îngrijeşte pomul.
are inimă frumoasă
Omul ce ridică-o casă.
Sufletul nicicând nu-i moare
Celui ce sădeşte-o floare. 
Domnul multe-o să-i aducă
Celui ce copii educă.
O să-i meargă-n toate bine
Celui care coace pâine.
toţi îl binecuvântează
Pe cel care boli tratează.
O să aibă zile bune
Cel ce muzică compune.
e prieten cu natura
Cel ce-a îndrăgit pictura.
Dumnezeu îi face parte
Celui care-a scris o carte.
Ce profesii diferite!
Ce profesii minunate!
Ia aminte, ţine minte,
toate-s pentru tine – toate!     

Papucii 
melcului

(fragment)

…lângă-o tufă de urzici
Se-ntâlni cu moş arici:
– melcule, unde te duci?
– la oraş, să-mi iau papuci.
Vine iarna cea geroasă
şi e frig la mine-n casă,
Iar papuci de voi avea,
Sper că nu voi îngheţa…
Cum era de aşteptat,
el papuci şi-a cumpărat,
Dar, ghiciţi, 

când i-a-ncălţat?...
Cât papucii-a primenit,
Primăvara a sosit!

Desen de milena mansurov,  elevă la şcoala de arte, or. edineţ

Pavel PELIN

Câţiva ani în urmă, m-am văzut nevoit 
să merg pe jos din satul Donici, situat în 
inima codrilor, până la răscrucea de la 
Peresecina, de unde urma să ajung cu 
vreo maşină de ocazie la Chişinău. Un 
drum de ţară, lung de cel puţin zece kilo-
metri, pe care nu se ştie cum l-aş fi scos 
în capăt, dacă din pădurea din preajmă 
nu mi-ar fi ieşit în cale un copil de-o 
şchioapă, cu desaga pe umăr, pornit şi 
el pe acelaşi făgaş bătătorit de urmele 
căruţelor trase de cai. 

Din vorbă în vorbă, gura micii călăuze, 
silitoare ca şi picioarele sale, m-a iniţiat în cele mai mici amă-
nunte ale cultivării viţei de vie, altoirii cireşilor, creşterii nuci-
lor, căutării ierburilor de leac, farmecului sărbătorilor de iarnă, 
când sălta prin nămeţi Steaua de Crăciun sau suna din zurgălăi 
pe la ferestrele gazdelor în seara de Sfântul Vasile. 

Din când în când, se oprea la vederea bisericilor ce se rupeau 
din ceaţa zării, topindu-se mai apoi în urma noastră. Închinân-
du-se până la pământ, îşi făcea de trei ori semnul sfintei cruci, 
pe care, legată cu o aţă toarsă din lână, o purta la gât ca un vred-
nic slujitor al lui Hristos. 

Nu ştiu cu siguranţă deplină pe ce drum va merge mai depar-
te Basarabia noastră, despre care poetul Dumitru Matcovschi 
scria cu multă durere că-i vândută şi trădată mereu. O ştia, însă, 
aşa mi s-a părut, copilul din adâncul pădurii. Cât a fost drumul 
de lung, nu i-a tăcut gura: mi-a încântat auzul cu înţelepciunea 
zicătorilor învăţate de la bătrânii din sat, cu vorbele pline de 
bun-simţ din casa părintească, cu descrierea încărcată de 
foşnete misterioase, cu păsări cântătoare şi animale cu ochii 
mari ai pădurii din care răsărise ca dintr-o veche şi frumoasă 
poveste. 

La urmă de tot, cu o însufleţire nu mai mică decât a grecului 
Zorba, mi-a dansat pe prundişul drumului o tropăită încân-
tătoare. După care, urcându-se pe un buştean, a cântat, ca un 
artist adevărat, un cântec de dor şi jale din repertoriul mamei 
sale, lăsând să-i lunece pe obraz o lăcrămioară ca o bobiţă de 
rouă. 

Ajungând, într-un târziu, la răscrucea spre care ţineam ca-
lea, nici n-am băgat de seamă când şi cum s-a făcut nevăzut în 
mijlocul ţăranilor ce se frământau şi ei din răsputeri să prindă 
vreun transport, care spre Chişinău, care la Orhei. 

S-au scurs de atunci ani buni. Împovăraţi de cruntele încer-
cări ale timpului în care trăim, uneori mi se pare că Moldova 
noastră, aşezată, precum scriau cronicarii încă în Evul Mediu, 
la răscrucea tuturor vânturilor rele, s-a pornit pe un drum cu 
încercări prea mari şi prea grele pentru un popor atât de mic 
şi năpăstuit, rupt cândva cu brutalitate de la sânul Moldovei 
lui Ştefan cel Mare şi scos fără milă din îmbrăţişarea caldă a 
fraţilor etnici de la Prut la Dunăre şi Tisa Neagră. 

De fiecare dată, însă, chipul luminos al micului condrumeţ de 
la Donici la Peresecina îmi dă un plus de curaj şi încredere în 
propriile puteri. 

Îmi dau seama, încă o dată, că rostul şi viitorul popoarelor nu 
depind de mărimea lor, ci de curajul, credinţa şi tăria sufleteas-
că a celor care s-au pornit la drum spre o viaţă mai dreaptă şi 
mai bună. 

Iar cel de merge, numaidecât va ajunge. Aşa scrie în Sfânta 
Scriptură. Aşa îmi spune, din depărtarea unui drum de neuitat, 
Micul Prinţ din pădurea de la Donici.

MICUL  PRINȚ  
DIN  PĂDUREA 

 DE LA  DONICI

ÎN IMAGINE: mihai GreCu. Copilărie. 
Din tripticul „Istoria unei vieţi”, 1967
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Arcadie SUCEVEANU

Cartea electronică
nici nu ştiu cum să vă explic:
Cartea aceasta se naşte aşa, 
Din nimic,
fiind tipărită cu litere 
zburătoare,
De aer şi de culoare.
Deşi nu are pagini de hârtie,
ea e o carte cât se poate 
De reală şi vie.
şi, deşi nu o poţi lua în mâini 
niciodată,
e o carte cât se poate 
De adevărată.
uite, o răsfoiesc 
De-a mărunţelul
Cu mausul, zis „şoricelul”
(Să rostim acest cuvânt 
Cu voce mică,
Să nu ne audă cumva 
Vreo pisică).
ea e cartea electronică,
Căreia i se mai spune 
Cartea digitală.
Deschide calculatorul 
şi citeşte-o şi tu,
Cu dragoste 
şi îndrăzneală.

O corabie în 
deșert

Prin pustiul Kara-Kum
O cămilă trece-acum –
O corabie pe-o mare
De nisipuri mişcătoare.
Deci, de pleci cumva la drum
Prin pustiul Kara-Kum,
Ia-ţi bilet pentru cămilă –
Chiar aşa, să-ţi plâng de milă...

Școala Caprei cu trei iezi
şcoala Caprei cu trei iezi
e-n poiana cu flori verzi.
Vezi un mic acoperiş
Cu solzi galbeni de frunziş?
Vezi o uşă, scumpă mie,
Ce dă în copilărie?
Vezi şi cele trei ferestre
larg deschise spre poveste?...
şcoala nu-i o simplă şcoală,
Ci-i o şcoală muzicală.
Iezii harnici şi de treabă
Culeg fragii copţi din iarbă
şi cu gesturi emotive
Îi aşază-n portative,
buchisesc murele-n muri,
Ca pe nişte partituri...
Capra stă pe un buştean
şi le cântă la pian:
Do-re-mi-fa-sole coapte,
notele în gamă-s şapte,

Si-la-sol-fa-sole verzi,
Doi be-e-moli şi trei d-iezi*,
fiţi cuminţi, vă roagă mama,
şi-nvăţaţi mai bine gama,
Cine ştie gama bine,
la ei lupul rău nu vine... 
Haideţi, toţi odată – şi!
Do-re-mi-fa-sol-la-si,
la, la... geam ce se-auzi?
Cine-a strănutat hapci?
Dragii mei, nu pierdeţi tonul,
Că ne paşte ghinionul!
aveţi grijă, luaţi seama:
Când nu e acasă mama,
Cheia sol dosiţi-o bine,
nu-i deschideţi dacă vine –
nu-l numesc, dar ştiţi voi cine...

* D-iezii sunt iezii muzicali ai unei poete 
Din București – Tartler Grete.

Tom și Jerry
tom şi jerry călătoresc în tren,
n-au dolari, dar au un yen.
tom se va da jos la Quebec
Să ia nişte bani, cu un cec.
jerry va coborî curând la new york
Să mănânce o fripturică de porc.
Dar apare controlorul:
- bună, băieţi!
Văd că sunteţi veseli... Dar bilete aveţi?
- noi, domnule, noi... noi...
Suntem, cum s-ar zice, cowboy,
jucăm în seriale, suntem vedete,
nu credeam că ne veţi cere bilete...
Controlorul opreşte trenul,
Îi scutură bine, le ia yenul,
şi zice:
- ştiu cine sunteţi, fără doar şi poate,
Dar regulile trebuie 
De toţi respectate,
Scuzaţi, prieteni, sorry!
O, dar încep tot alte şi alte istorii!

Întâmplări 
cu litera H

O-ho-ho, ha-ha, hi-hi!
Spune-mi, haide, ce-ţi veni?

un hârciog cam prostănac
Se dă huţa în hamac,
făr’ să ştie că hamacul
L-a scris în caiet gânsacul
meu cel alb, cu pana sa,
şi-i un H(aș), nu-i altceva...
Chiar aşa? zău, chiar aşa – 
O-ho-ho, hi-hi, ha-ha!

Iar căţelul, ham-ham-ham,
latră la hipopotam,
Care, azi, întâia oară
Vrea să urce pe o scară.
Scara însă-i c-un fuscel
şi-i un H(aș) ca vai de el,
Ce s-a rupt în două, şi... – 
O-ho-ho, ha-ha, hi-hi!

Moș Decembrie
moş Decembrie are-o lulea,
Puf-puf – pufăie moşul din ea.
el, în fiece dimineaţă,
Îşi umple luleaua cu gheaţă –
Când nu iese fum, iese ceaţă...

Ghicitoare 
cu codiță

fii atent aici şi ghici:
S-a iscat între pisici
un ghem mic, un mieunici
foarte vesel şi ghiduş,
Cu lăbuţe moi de pluş,
Cu gheruţe şi codiţă –
Ia deşiră-l, măi Gheorghiţă!
Când am vrut să mi-l deşir,
a ieşit un singur fir:
miaau-miaau-miaau...
Iar copiii se-ntrebau:
Oare de-unde-a scos Gheorghiţă
Ghicitoarea cu codiţă?

În așteptarea lui 
Moș Crăciun

a-nceput să ningă de aseară,
Vântul se dă huţa prin salcâmi.
Iat-o, se întoarce-acum în ţară
Iarna, cu o sorcovă în mâini.
ard la geam lumini de sărbătoare
şi în brazi noian de jucării.
azi, i-am scris lui moş Crăciun scrisoare:
„moşule, e timpul ca să vii.
te-aşteptăm cu multă nerăbdare,
renii tăi se mişcă prea încet.
Poate nici nu-i timp pentru scrisoare –
Dă-ne-un scurt mesaj pe internet”.
moşul mi-a răspuns pe-adresa mamei:
„Mamacelormici@gmail.net,
Dragii mei copii din ţara poamei,
am întârziat un pic, regret.
Dar nu disperaţi. De două zile
Sunt pornit spre zări moldoveneşti”.
Se subţie calendaru-n file,
ninge cu fulgi mari, ca în poveşti...


