
Bine te-am găsit, dragă ORIZONT COGNITIV!
Am citit cu mare interes articolul despre gestul strânge-

rii mâinii (vezi F.D., nr.36 din 28 noiembrie 2019). Cred că 
noi, adolescenții, avem nevoie de asemenea lecții de etică 
și cultivare a bunelor maniere. În acest context, aș dori să 
abordați și altă temă care mă interesează: DE UNDE se trage 
obiceiul sărutării mâinii și ce semnifică el? Cum se manifestă 
acest obicei la alte popoare?

Nichita GUȘAN, elev în clasa a VII-a, Liceul Teoretic 
„Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol 

s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari
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Nu săruta niciodată buzele unei fete, dacă nu i-ai sărutat mai înainte mâna.
(Maximă populară)

săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi

Pr
em

iu
l  

In
te

rn
aţ

io
na

l 
Pe

N
tr

u
  C

a
lI

ta
te

  ş
I  

ex
Ce

le
N

ţă

“Steaua CalItăţII”
Categoria  aur International Gold aw

ard 
Star  FO

r  leaDerSHIP  IN
  Q

ualItY
ParIS 2008

www.floriledalbe.md

Fondator: Ministerul  Educaţiei,  Culturii  şi  Cercetării

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

Sărut mâna, mamă, când s-a făcut seară?
A trecut prea iute ziua dintre noi,
Îţi culeg oftatul pentru-ntâia oară
Şi-l aşez, la mine, între-aceste foi.

Sărut mâna, mamă, timpul se grăbeşte
Şi mereu rămâne un ceva nespus,
Dar, te rog, încearcă tu şi desluşeşte
În sărutul mâinii tot ce nu ţi-am spus.

 lory CrIStea

Acord  liric

Sărut mâna, mamă 

DE UNDE se trage obiceiul sărutării 
mâinii şi ce semnifică el

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

gest foarte respectuos de sa-
lut din partea unui domn. În 
mod tradițional, femeia era cea 
care întindea prima mâna unui 
bărbat spre a fi sărutată, iar ea 
avea același statut social ca al 
bărbatului. Un gest de mare  
lipsă de politețe era să refuzi 
mâna întinsă a unei doamne.

Începând cu perioada antică și 
trecând prin Evul Mediu, sărutul 
mâinii a rămas un simbol al res-
pectării poziției sociale mai înal-
te a unei persoane. De exem-
plu, supușii unui rege îi sărutau 
acestuia inelul, veștmintele, 
mâinile sau pământul dinaintea 
sa. Simplul fapt că gestul implică 
o aplecare, un fel de plecăciune, 
un astfel de sărut sugerează în 
limbajul semnelor o relație de 
inegalitate. În Europa Occiden-
tală, îndeosebi în țările nordice, 

această formă de politețe a fost 
de mult timp înlocuită cu un să-
rut pe obraz sau cu strângerea 
mâinilor.  La noi, însă,   sărutul 
mâinii persistă și astăzi, mai ales 
în obiceiurile rurale. Și, oricât 
ar părea de paradoxal, se poate 
întâmpla ca o persoană mai în 
vârstă, dorind să-și exprime res-
pectul deosebit, să sărute mâna 
unei persoane mai tinere, indi-
ferent de sex.

În Malaiezia, Turcia și Filipi-
ne, sărutul mâinii reprezintă 
un mijloc obișnuit de a-i ono-
ra pe cei bătrâni, de a omagia 
rudele apropiate, părinții, bu-
nicii, unchii, mătușile și învăță-
torii. Uneori, cel care se supu-
ne acestui ritual își duce apoi 
mâna la frunte, ca o dovadă a 
sincerității sale.

La catolici, există tradiția de a 

săruta inelul de pe mâna papei, 
a unui cardinal sau chiar a unui 
prelat cu un rang mai mic. Câ-
teodată, acest semn de respect 
este însoțit de îngenuncherea 
pe piciorul stâng, după care 
prelatul își așază mâna pe capul 
credinciosului sau îl binecuvân-
tează cu un semn al crucii. În 
biserica ortodoxă este încuraja-
tă sărutarea mâinii preotului ca 
un simbol ritualic. 

În lumea îndrăgostiților, să-
rutul mâinii oglindește, mai cu 
seamă, adorație, este adeseori 
un gest al începuturilor, un pre-
ludiu la sărutul divin al buzelor. 
„Nu săruta niciodată buzele unei 
fete, dacă nu i-ai sărutat mai îna-
inte mâna", astfel sună o maxi-
mă populară. În cazul în care 
sărutul mâinii este unul formal, 
potrivit etichetei moderne, un 
băiat abia atinge cu buzele (sau 
nu atinge deloc) încheietura de-
getelor unei fete, ținând cu deli-
catețe mâna oferită de aceasta. 
Să nu uităm, desigur, de expre-
sia adânc înrădăcinată la noi de 
a saluta fetele/femeile cu un 
„Sărut mâna/mânușițele!” sau 
de a-i spune unui slujitor al bise-
ricii „Sărut mâna, părinte!”

Ion aNtON

P.S. Expediați întrebările 
voastre la adresa de e-mail 

ionanton950@gmail.com

Se pare, dragă Nichita 
și toți voi, cititorii mei 
curioși, că cele mai vechi 

informații legate de sărutul 
mâinii și, în general, despre 
sărut, se află în scrierile vedice 
apărute în India în jurul anului 
1500 î.Hr. Timp de câteva sute 
de ani după aceea, sărutul nu 
mai apare menționat în nicio 
scriere care să fi ajuns până în 
prezent. Deci, putem afirma cu 
toată certitudinea că sărutul 
mâinii a apărut în antichitate și 
semnifică admirație, politețe, 
curtoazie, respect și chiar supu-
nere ori devotament. 

Gestul de a săruta mâna cui-
va nu reflectă numai o pasiune 
în dragoste sau o patimă ținută 
în frâu. În tradițiile multor po-
poare, inclusiv la români, există 
și se mai practică încă sărutul 
mâinii mamei, tatălui, bunici-
lor, regilor, reginelor, liderilor 
religioși, a oricărei persoane in-
vestite cu o autoritate pămân-
teană sau cerească, spirituală. 
A săruta mâna unei doamne 
era (și mai este) considerat un 

• Sărut mână cu căldură...

Dragi profesori, părinți și bunici!
La „Florile Dalbe" te poți abona oricând

reţineţi, „Florile dalbe” înseamnă:
• un colind pentru mintea şi sufletul 

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

• un profesor subtil de educaţie civică 
şi moral-creştină, de literatură, istorie, 
cultură, civilizaţie, filozofie, ecologie, 
artă plastică etc. — un supliment consi-
derabil la manualele şcolare;

• un prieten fidel care oferă copiilor şi 
adolescenţilor cele mai potrivite sfaturi 

în cele mai delicate situaţii;
• un organizator iscusit de concur-

suri, integrame şi jocuri de perspicacitate, cu premii şi 
cadouri de neuitat.

Condiţiile de abonare le găsiţi 
la orice oficiu poştal. elevii din 
Chişinău pot perfecta abona-
mente post-restant.

relaţii la tel.: 022-23-37-78; 
022-23-41-95.

Preţul aBONaMeNtuluI:
1 lună – 32 lei, 3 luni – 96 lei, 

  6 luni – 192 lei, 8 luni– 256 lei 
„Florile dalbe” apare la tipar offset, color.

Consultaţi Catalogul Poştei Moldovei, index PM21238

ParIS 2008
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“Steaua CalItăţII” Categoria  aur

abonarea — 2020

Colaj: Cristina COVrIG
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Evenimente

Secvenţă de la conferinţă

Pe data de 24 ianuarie, curent, elevii şi profesorii 
de la Gimnaziul „N.Costin” din capitală au revenit 
imaginar la ziua în care, acum 159 de ani, locui-
torii celor două principate româneşti, Moldova şi 
Muntenia, au dat mână cu mână pentru a se uni 
într-un singur stat naţional. Evenimentul marcant 
din istoria neamului românesc a fost consemnat 
printr-un TVC, cu genericul „Unirea Principatelor 
Române - începutul reîntregirii naţionale”. 

GALA OLIMPICILOR 
la Soroca

Recent, în incinta Palatului de Cultură Soroca, a avut loc 
festivitatea de premiere a elevilor olimpici și a profeso-
rilor lor. După cum informează Direcția de Învățământ 
Soroca, în anul de studii 2018 – 2019, 98 de elevi din 
instituțiile preuniversitare din raion au obținut rezultate 
deosebite (premiul I, II, III și mențiune) la olimpiade și 
concursuri școlare organizate la nivel raional, republican 
și internațional. Într-o atmosferă caldă, de sărbătoare, 
elevii și profesorii care i-au îndrumat și i-au susținut în 
atingerea performanțelor au fost invitați pe scenă pentru 
a le fi înmânate premiile și diplomele de excelență.

Felicitându-i pe laureați, dna Svetlana Păunescu, 
vicepreședinte al raionului, a menționat: „Creșterea 
performanței educaționale constituie o prioritate a Con-
siliului Raional Soroca. Acesta își asumă angajamentul să 
susțină în continuare educația de calitate.”  În anul cu-
rent, prin decizia Consiliului Raional Soroca, a fost aloca-
tă pentru premiere suma de 184000 lei. A oferit premii 
bănești elevilor și cadrelor didactice din mediul rural, în-
vingători la concursuri și olimpiade, și Consiliul Raional al 
Sindicatului de ramură.

Cor. „F. D.”

„Tinerii din Moldova pentru 
#ObiectiveleGlobale” 

şi a VIII-a „B”. Duelul începu cu 
proba salutului, apoi fiecare 
echipă a prezentat emblema 
sa. La cea de-a doua probă, de 
înviorare, participanţii au răs-
puns la 10 întrebări, care se 
încadrează în limitele crono-
logice ale anilor 1848-1866, 
cu referire la Unirea Principa-
telor Române şi domnia lui Al. 
I.Cuza. La concursul talentelor 
echipele au avut ca sarcină să 
alcătuiască mesaje de mul-
ţumire către domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza din partea 
elevilor din secolul al XXI-lea 
pentru înfăptuirea visului de 
veacuri al tuturor românilor. 
Personalitatea vrednicului 
cârmuitor, care a creat statul 
unitar român  şi a contribuit 
prin reformele sale progresis-
te la propăşirea ţării, a trezit 
admiraţia tinerilor. La proba 
artistică, Ruslan MARIAN şi 

Portret de grup

EMiNESCU interpretat în 
limbajul mimico-gestual

juriul acordă punctaj maximal!

Activităţi                     extraşcolare

La sfârșitul lunii ianuarie a 
avut loc Conferința Națională 
a Organizațiilor de Tineret, în 
cadrul căreia a fost lansată 
campania națională „Tinerii 
din Moldova pentru #Obiec-
tiveleGlobale”. Evenimentul a 
avut ca obiectiv consolidarea 
capacității tinerilor din Repu-
blica Moldova în procesul de 
monitorizare a implementării 
Obiectivelor de Dezvoltare Du-
rabilă la nivel local.

Prezent la eveniment, mi-
nistrul Corneliu Popovici a 
mulțumit partenerilor de dez-
voltare pentru suportul acordat 
Republicii Moldova în procesul 
de evaluare națională a Agen-
dei 2030 cu privire la ODD-uri, 
menționând că rolul tinerilor în 
acest proces este unul foarte 
important. Participanții au dis-
cutat despre cele 17 ODD-uri 
și rolul Guvernului, societății 
civile, sectorului privat, al tine-

rilor și al grupurilor sociale în 
procesul de Evaluare Națională 
Voluntară, contribuția sectoru-
lui de tineret la implementarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Du-
rabilă la nivel local etc. 

De menționat că, în anul 
2015, Republica Moldova îm-
preună cu 192 de state mem-
bre a aprobat noua Agendă de 
dezvoltare durabilă – Agenda 
2030, cu 17 obiective și 169 de 
ținte. O parte importantă a mo-

nitorizării procesului de imple-
mentare a Agendei 2030 este 
Evaluarea Națională Voluntară, 
la care țările se înscriu volun-
tar și raportează progresele 
lor în implementarea Agen-
dei 2030 și a Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă. Moldova 
intenționează să prezinte pri-
mul său raport în iulie 2020 la 
Forumul Politic la Nivel Înalt din 
New York, SUA.

Sursa: mecc.gov.md

Activitatea a fost realizată de 
iniţiatoarea acestui proiect, dna 
Elena ZAPOROJAN, profesoară 
de istorie a românilor şi isto-
rie universală, în colaborare cu 
doamnele diriginte Irina GOB-
JILĂ şi Gabriela COBÂLEANU. 
Concursul a fost precedat de 
mai multe trepte în studierea 
temei „Unirea Principatelor  Ro-
mâne” (lecţia publică „Făuritorii 
României moderne”, proiecte 
individuale ale elevilor la acest 
capitol etc.)

Spectatorii au întâmpinat cu 
aplauze cele două echipe: „Mol-
dovenii” şi „Muntenii”, reprezen-
tate de elevii din clasa a VIII-a „A” 

Opera poetului Mihai Eminescu este îndrăgită de la mic la mare, începând cu 
picii de la grădiniţă. indiferent de limba în care este tradusă poezia eminesci-
ană, la recitare aceasta sună la fel de melodios şi plăcut. Ne-au demonstrat-o 
nu o dată copiii din republică şi nu numai. În acest context  elevii  de la Școala 
Specială nr. 12 pentru Copii Hipoacuzici și Surditate Tardivă au fost invitaţi 
la Centrul Academic „Eminescu”, la festivitatea literară organizată în cadrul 
Eminescienei-2020. 

Dornici să cunoască ce repre-
zintă Centrul „Eminescu”, ei au 
fost însoțiți de către dnele Eudo-
chia Brașoveanu (psihopedagog), 
Olga Sirițeanu (profesor de limba 
română) și Zinaida Fedoșcenco – 
translator. În deschiderea recitalu-
lui, inspirați, oaspeții au prezentat 
spectacolul literar-muzical „Dragă 
ne este poezia lui Eminescu”. Câți-
va tineri artiști, printre care ele-
vele Anastasia Babenco și Maria 
Bălteanu, au declamat (evident, 
în limbajul mimico-gestual!) po-
ezile: „De parcă te ascultă Emi-
nescu” și „Rugăciune”. Publicul a 
rămas fascinat de evoluarea scenică a elevului 
Anton Percic, care a interpretat îndrăgitul cântec 
„Eminescu”. La rândul ei, eleva Gabriela Ichim a 
prezentat în aceeași manieră, cu multă emoție, 
romanța „Pe lângă plopii fără soț”. 

I-am ascultat cu mare plăcere pe acești tineri 
dotați, care au sugerat spectatorilor că ope-
ra marelui poet este la fel de melodioasă și în 
limbajul non-verbal. După ce și-au demonstrat 
abilitățile artistice, invitații au asistat la o lecție 
susținută de către dna bibliotecară Maria Chirilă 
și directorul CAIE, dna Elena Dabija, care i-a sa-
lutat și i-a încurajat pe acești copii minunați să 
citească mereu din opera lui Mihai Eminescu. 

Prezentând vizitatorilor colecția de carte ine-

dită de care dispune actualmente CAIE, dna bi-
bliotecară le-a demonstrat copiilor cel mai mare, 
dar și cel mai mic volum. În sălile centrului și în 
vitrine au fost expuse lucrări de grafică, pictură, 
sculptură, numismatică, filatelie și medalistică cu 
tematică eminesciană. 

Cu toate acestea, în opinia noastră, pentru a 
lua cunoștință măcar de o parte a întregului ar-
senal de beletristică și de lucrări artistice care se 
află în custodia Centrului „Eminescu”, elevii au 
nevoie de mai multe vizite. Astfel parteneriatul 
cu Școala Specială nr. 12 va continua. 

Natalia COrGHeNCea, şef sector CaIe 
mun. Chișinău

un grup de participanţi la manifestare

UNIREA

Educaţie de calitate
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O scenă din „Moş Ion roată şi unirea” 

O secvenţă din cadrul programului artistic

Ilinca BaGrIN (Moldova), Cristina StrataN (Muntenia) şi 
dna elena zaPOrOjaN sărbătoresc triumful.

ÎNSEAMNĂ PUTERE

Liviu LEFTER i-au redat cu multă măiestrie 
chipul în scenetele „Domnul Unirii” şi „Domnul 
Reformelor”, fiind îndelung aplaudaţi de public. 
Apariţia lui Moş Ion Roată (Ciprian ROMAN), 
un ţăran înţelept, care a luat parte, împreună 
cu boierii, la Divanul ad-hoc din Moldova, i-a 
bucurat la fel de tare pe spectatori. Suporterii 
îşi susţineau cu ardoare echipele, scandând 
slogane de încurajare.

Şi, în sfârşit, ultima probă. 
Concursul căpitanilor a fost ur-
mărit de întreaga sală cu inima 
vibrândă de mândrie şi emoţie. 
Liderii echipelor (rivale doar 
pe ringul de luptă), Cristina 
STRATAN (Muntenia) şi Ilinca 
BAGRIN (Moldova), au apărut 
îmbrăcate în costume naţiona-
le, reînviind personajele din ta-
bloul pictorului Theodor Aman 
„Unirea Principatelor”. Fetele 
şi-au testat cunoştinţele adre-
sându-şi întrebări  pe marginea 
creaţiei autorului, şi au repro-
dus cu exactitate elementele 

originale şi accesoriile specifice 
portului popular al celor două 
ţări-surori.

Juriul: dna Silvia GUZUN, direc-
toarea gimnaziului, profesoară de 
istorie, dna Eugenia MARTEA, 
director adjunct pentru educaţie, 
profesoară de istorie, şi Ana PO-
POV, învăţătoare, director  adjunct 
pentru instruire, au apreciat  inte-
ligenţa, creativitatea, ingeniozita-
tea şi, nu în ultimul rând, spiritul 
patriotic de care au dat dovadă 
participanţii. Echipa „Muntenia” 
a fost declarată câştigătoare. Din 
acel moment, duelul a încetat şi 
cele două surori, moldoveanca şi 
munteanca, s-au îmbrăţişat cu căl-

dură. Concursul a evoluat într-un spectacol de 
zile mari, în care participanţii s-au unit în cu-
get şi-n simţire, trăind sentimentul înălţător 
de apartenenţă la neamul românesc. Elevii au 
dansat „Hora Unirii” şi au cântat piesa lui Au-
relian SILVESTRU „Îndemn pentru Unire”. 

Lica MOVILĂ

Cu un cuvânt de salut s-a 
adresat către cei prezenţi 
Eugenia Bejan, director ge-
neral al BNC „Ion Creangă”. 
Excelenţa Sa dl Zhang Ying-
hong a rostit o alocuţiune în 
care a remarcat că „Organi-
zarea unei celebrări împre-
ună cu Biblioteca Naţională 
pentru Copii „Ion Creangă” a 
devenit un eveniment mult 
aşteptat în fiecare an”, spe-
rând că evenimentul va fi 
o fereastră de deschidere a 
curiozităţii copiilor pentru 
a cunoaşte, a se apropia mai 
mult de cultura chineză. 

Scriitorul Nicolae Dabi-
ja, care a participat recent la 
Festivalul Internaţional de 
Poezie de la Shanghai, a vor-
bit despre impresiile sale de 
la acest for internaţional: „Ca 
să cunoşti China, trebuie să 
citeşti şi marea ei poezie. Fără 
de ea istoria ei milenară va fi 
mereu incompletă”. 

Programul artistic specta-
culos, frumos încadrat în ca-
navaua scenariului, a demon-
strat că elevii manifestă inte-
res şi pasiune faţă de cultura 

şi limba chineză. Nicoleta şi 
Dinu Dodon, elevi la Liceul 
„Ştefan-Vodă”, r-nul Ştefan-
Vodă, fac naveta la Chişinău, 
o dată pe săptămână, pentru 
a studia această limbă. Nico-
leta ne mărturiseşte că vrea 
să cunoască mai multe des-
pre cultura Chinei, ba chiar 
visează la o călătorie în aceas-
tă ţară. David Stahi, elev la 

Anul nou chinezesc

Activităţi                     extraşcolare

Liceul „Mihail Sadoveanu” 
din Chişinău, a participat cu 
succes la Concursul de lim-
ba chineză „Podişorul chine-
zesc”, organizat de Institutul 
„Confucius” din cadrul ULIM. 
Aceşti elevi, ghidaţi de Dia-
na Stahi, profesoară de chi-
neză, au interpretat cântecul 
„An Nou fericit”, articulând cu 
grijă cuvintele învăţate. Pro-

Dna eugenia Bejan salută participanţii la eveniment

Lumina spiritului

• Viața poate fi considerată ca un laborator 
de experiențe sau ca un spital în care fiecare 
bolnav are nevoie de ajutorul vecinului de pat. 

• Omul drept trăiește în toate zilele lui în 
dreptate. 

• Ideile comode sunt ideile în circulație.
• Idee înseamnă gândire, principii, ordine și 

orânduire. 
• Bunătatea e atitudinea omului în suferință. 

MAxiME şi AforiSME 
de Tudor ARGHEZI

Spațiul Filialei nr. 2 al Bibliotecii Naționale pentru Copii „ion Creangă” a fost împo-
dobit cu decorațiuni chinezești, transferându-i imaginar pe cei prezenți în China, acolo, 
unde la 25 ianuarie începe Anul Nou chinezesc sau Sărbătoarea Primăverii, care durea-
ză două săptămâni. La evenimentul organizat cu această ocazie au participat Excelența 
Sa dl Zhang Yinghong, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Popu-
lare Chineze în Republica Moldova, dna Zhang Yanjun, secretar i al Ambasadei Re-
publicii Populare Chineze în Republica Moldova, alți reprezentanți ai Ambasadei, dl 
Wang Yifeng, director al institutului „Confucius” din cadrul ULiM, dl Nicolae Dabija, 
academician, scriitor, redactor-șef al săptămânalului „Literatura și arta”. 

gramul a mai inclus evolua-
rea Anastasiei Pereteatcu, 
elevă la Liceul „Spiru Haret”, 
cu o compoziţie coregrafică, 
„Trandafirul roz” (conducă-
tor artistic Ecaterina Nosco, 
Clubul de dans sportiv „Fla-
grant”), interpretarea piesei  
„Anul Nou” de reprezentan-
tele Clubului de dans modern 
„Paradis”, (conducător artistic 
Nadejda Coșec). 

O surpriză muzicală speci-
ală ne-a oferit Li Xiaotong, 
care a cântat cu mare virtuo-
zitate la guzhen, instrument 
muzical tradiţional chinezesc, 
un fragment din lucrarea „Pri-
măvara fericirii vine în oraşul 
meu”. Toţi elevii au dat dova-
dă de cunoştinţe, participând 
cu entuziasm la victorina „Ce 
ştii despre China?”. Nu au lip-
sit nici expoziţiile: de fotogra-

fii „China în imagini”, oferită 
de Ambasada Chinei, de carte 
chineză „Cartea - aur curat”, 
din colecţiile BNC „Ion Crean-
gă”, „Evantai chinezesc” de 
suvenire şi obiecte de artiza-
nat din colecţia familiei Ion şi 
Tamara Pereteatcu, de desene 
ale copiilor „Şoricelul – sim-
bolul fericirii şi inteligenţei”. 
La eveniment au participat 
elevii din clasele a V-a de la 
Liceul „Ginta Latină”, dirigin-
tă Carolina Parfene, Liceul 
„Principesa Natalia Dadiani”, 
dirigintă Elena Marițoi, Li-
ceul „Mihail Sadoveanu”, di-
rigintă Maria Stoian, părinţi, 
bibliotecari, reprezentanţi 
mass-media. A fost o oră ne-
maipomenită de cunoaştere, 
prietenie şi bucurie.

Tamara PERETEATCU

Portret colectiv cu excelenţa Sa zhang Yinghong
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BINE FACI, BINE GĂSEŞTI

Ajută-l pe muncitor să iasă la suprafață. Trimite 
dezlegarea jocului la redacție și participă la concurs.

EşTi iSTEŢ?

DACĂ VREI SĂ FII POET... 

ŞTIAI CĂ…
...pentru a obţine 100 de 

grame de miere, albinuţa tre-
buie să  adune nectarul  de 
pe… un milion de flori? Pentru 
aceasta ea părăseşte stupul de 15 mii 
de ori şi  parcurge o cale de 45 km? 
Când e cu traista goală, albina zboa-
ră cu o viteză de 35 km pe oră. Drumul 
înapoi fiind îngreunat de povara „dul-
ce”, e de două-trei ori mai anevoios.

…melcii pot să intre în hibernare 
pentru o perioadă de trei 
ani? Acest lucru se  întâmplă 
şi din cauza condiţiilor nepri-
elnice (bunăoară, seceta).

…râma poate atinge vârsta de 10 
ani, lipitoarea, de 30, iar 
crapul (dacă, bineînţeles, 
nu ajunge în oală), poate 
depăşi 150 de ani?

…în Austria există un lac, cu o mică 
insulă care, periodic, se mută de la un 
mal la altul?

Debut la „i.- Î.”

Curiozităţi

Desen de C. COVrIG

Şoarecii sunt nişte vietăţi inteligente. S-a convins şi cititorul nostru Marius 
ZUBAC, elev în clasa a ii-a „A” la Liceul de Limbi Moderne şi Management din 
capitală... după ce a avut un vis ciudat. El a scris o povestire despre un şoricel inven-
tiv, felicitând astfel simpaticele rozătoare cu prilejul Anului Şoarecelui.

Într-o căsuţă de lângă pădu-
re, îşi ducea traiul un bătrân. 
Moşul cultiva un petec de pă-
mânt, îngrijind o pisică dur-
dulie şi cam răsfăţată. 

Într-o dimineaţă, pisica auzi 
nişte sunete ciudate, care ve-
neau de sus. Făcu îndată un 
salt demn de un campion in-
ternaţional şi ateriză cu capul 
drept în pilonul de lângă prid-
vor. Uitase, sărmana, că e cam 
dolofană şi nu-i prea reuşesc 
asemenea acrobaţii. După ce 
văzu în faţa ochilor câteva ste-
le verzi, se ridică şi o şterse în 
podul casei. Acolo, sus, sunete-
le se înteţeau şi pisica se dosi 
după un cufăr. Atunci îi veni 

ideea năstruşnică de a se ca-
mufla, învelindu-se într-o bu-
cată de pătură ruptă. Se furişă 
tiptil, făcu câţiva paşi şi, când 
colo, na-ţi-o bună! Un şoricel 
rodea un colţ de perete. Pisi-
ca făcu ochii mari cât cepele: 
nu-i venea a crede că cineva a 
îndrăznit să pretindă la casa în 
care EA era stăpână. A luat aer 
în piept şi ţipă, de o auziră cele 
şapte coline din jur: 

- Ce cauţi în casa mea?!
Şoarecele tresări atât de 

tare, încât avu impresia că şi-a 
dat duhul. O umbră mare se 
apropia de el, acoperindu-l în 
întregime, inima i se făcu cât 
un purice. Nu în zadar, însă, se 

spune că şoarecii sunt fiinţe 
isteţe. Îşi reveni imediat şi în-
cepu să caute o soluţie. 

Între timp, pisica îşi regiza 
în minte planul răzbunării. 
Dar nu a reuşit să-l pună în 
aplicare, căci şoricelul arun-
că peste ea bucata de plapu-
mă, înfăşurându-i-o în jurul 
capului. Biata pisică se rotea, 
disperată, ca un titirez şi, în 
cele din urmă, căzu în găleata 
cu apă de ploaie. Iar şoarecele 
fugi cât îl ţineau picioarele. 

Peste un timp, fericit că e 
salvat, şi-a făcut o altă căsuţă, 
în care spera să-şi ducă  traiul 
mai departe.

Despre pisică am aflat mai 
târziu că nu a scăpat de pedeap-
sa pentru dezordinea creată.

Cultivă în suflet doar dra-
goste și bunătate și vei fi răs-
plătit prin ceea ce dăruiești.

La școală, copiii vorbeau între ei despre pro-
fesiile la care visau. 

- Mi-ar plăcea să fiu avocat, ca să-i pot apăra 
pe concetățeni. 

- Eu aș alege profesia de parlamentar, ca să 
pot elabora legi în beneficiul concetățenilor 
mei, zise altul. 

- Eu vreau să fiu doctoriță, ca să-i tratez pe 
concetățenii săraci, continuă o fetiță. 

- Răducule, tu ce vrei să devii? îl întrebă în-
vățătoarea. 

- Cred că aș vrea să fiu concetățean.
*  *  *

- De ce ai întârziat la lecții? îl întreabă învă-
țătorul pe Mitică.

- Am fost atacat de un hoț.
- Şi ce ți-a furat?
- Caietul de matematică.

*  *  *
- Spune-mi un număr rotund, Georgică.
- Zero, doamnă învățătoare.   

*  *  *
- Tăticule, ție ți s-a împlinit vreo dorință din 

copilărie?
- Sigur că da. Toată lumea mă trăgea de păr 

și visam să devin chel...

Glume

a sosit şi iarna-n ţara mea,
Cu troiene mari de nea. 
Copiii s-au bucurat
şi... în casă au intrat.

  Adelina ZGLAVOCI

La orele din cadrul disciplinei opţionale „Tainele comuni-
cării”, elevii din clasa a IV-a „C” de la Liceul „M. Eminescu” 
din Chişinău, prieteni buni cu „Florile Dalbe”, au învăţat să 
utilizeze corect mijloacele artistice. A urmat „O lecţie de vis”: 
copiii au încercat să-şi exprime gândurile într-o formă poeti-
că, inspirându-se din imaginile cu tema iernii propuse de dna 
învăţătoare Eleonora GARAZ.

Învârtecuşii au format cinci grupuri de lucru, denumin-
du-le: „Podoabele iernii”, „Anotimpul alb”, „Feeria iernii” 
„Farmecul zăpezii”, „Ţara iernii”. La finele lecţiei, echipa de 
monitori, în frunte cu liderul clasei Sofia SOROCOVICI, a 
selectat cele mai originale lucrări (poezii şi desene). La rân-
dul meu, am ales câteva dintre ele pentru a le publica în pagi-
na „Ineluş-Învârtecuş”. 

iNELUŞ

Cumplita iarnă a venit.
a pictat pe geam 

flori de argint,
a îmbrăcat cuşma pe casă 
şi-a aşternut pătură groasă. 

Andreea NINICU

Desen de lavinia POPOVICI

Desen de autoare

Desen de autoare

Norii cern steluţe de argint,
uite, zâna Iarnă a venit.
ea pe noi cu daruri 

ne uimeşte,
Multe sărbători ne dăruieşte. 

Sofia SOROCOVICI

Desen de alex VaSIlaCHI

afară este ger.
Iar fulgii cad. e un mister!
Copiii au ieşit la săniuş.
Ce mai sărbătoare
Plină de culoare!

Gabriel MORARI
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Un student din Chișinău a inventat 
o proteză electronică
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Ciuperci pentru construcţiile 
de pe Lună sau Marte

Ciupercile sunt niște forme 
de viață extrem de interesante. 
Acestea, conform oamenilor de 
știință de la NASA, ar putea aju-
ta la explorarea spațială în vii-
torul apropiat. Savanții sunt de 
părere că fungii ar putea să re-
prezinte un „ingredient” al unui 
nou tip de cărămizi pentru con-
strucții de pe Lună sau Marte. 

Când se discută despre  posi-
bilitatea ridicării unor structuri 
pe suprafața Lunii sau chiar a 
planetei Marte, cercetătorii 
mizează pe transportarea ma-
terialelor necesare de pe Ter-
ra, ceea ce crește semnificativ 
costurile. Dr. Lynn Rothschild, 
din cadrul Centrului Ames al 
NASA, compară situația aceas-
ta cu cea a unei țestoase care își 
transportă casa.

Proiectul de folosire a fungi-
lor se află în primele etape de 
dezvoltare. „Acesta  prevede 
un viitor în care exploratorii 
pot construi un habitat com-
pact dintr-un material ușor din 
ciuperci care poate rezista în 
călătorii lungi în locuri precum 
Marte”, declară dr. Rothschild. 

Dacă experimentele care au 
loc în prezent se dovedesc de 
succes și planul acesta ar ajun-
ge să fie folosit de către astro-
nauții care vor explora planeta  
Marte, amplasarea unui ha-
bitat din ciuperci se va dovedi 
facilă. „La sosire, va fi desfășu-
rată structura de bază și, adău-
gându-li-se, pur și simplu, apă, 
ciupercile vor putea crește cre-
ând un habitat uman complet 
funcțional. Acestea vor fi plasa-
te astfel, încât să se evite con-
taminarea mediului marțian”, 
explică cercetătoarea.

Unul dintre proiecte preve-
de o structură cu trei straturi. 
Stratul superior va fi compus 
din gheață care îi va proteja pe 
astronauți de radiațiile cosmice 
(pe Marte și pe Lună), un strat 
va fi compus din ciuperci care 
vor fi infuzate cu ciano-bacterii, 
acestea din urmă având rolul 
de a produce oxigenul necesar 
vieții. Cercetătorii precizează că 
ciupercile care vor fi trimise în 
spațiu nu vor putea supraviețui 
în afara habitatului.

Movile „marţiene” 
pe Marele Lac Sărat

Mâna e făcută din plastic organic şi uşor. 
Aceasta poate fi tipărită timp de 20 de ore la 
o imprimantă 3D. În interiorul mâinii sunt 
cinci motoare şi o placă, reprezentând cre-
ierul protezei. Totuşi, după cum spune Vla-
dislav, aceasta este doar o versiune demo. 

Mâna artificială ar trebui să fie similară 
în raport de 90 % cu cea a unui om. După 
cum menţionează studentul şi mentorul 
acestuia, proteza trebuie să fie de înaltă ca-
litate şi accesibilă ca preţ. În producţia de 
masă, această proteză va costa aproximativ 
o mie de dolari. Dacă se vor găsi investitori 
interesaţi de dezvoltarea proiectului, in-
ventatorul planifică să-l implementeze. În 
Moldova, aproximativ 250 de persoane au 
nevoie de o proteză de mână.

Acum, Universitatea Tehnică negocia-
ză cu mai multe companii-importatori de 
echipamente medicale. „Proiectul trebuie 
îmbunătăţit şi, în viitor, l-am putea imple-
menta într-o mini-producţie”, spune deca-
nul facultăţii de Microelectronică şi Ingine-
rie Biomedicală Victor Şontia.

Vladislav intenţionează să-şi dezvolte 
invenţia până în luna mai, când o va prezen-
ta în calitate de teză la universitate.

Procesul de gestionare a protezei este facilitat de 
o brăţară specială. Pentru ca braţul protetic să se 
mişte, cel care poartă proteza trebuie să-şi focali-
zeze bine atenţia şi gândurile. „Omul trebuie să-şi 
imagineze clar mişcările degetelor”, susţine autorul.

Vladislav a dezvoltat şi un program de instruire. 
Braţul protetic poate mişca fiecare deget în mod 
separat sau chiar două degete în acelaşi timp. Cu 
ajutorul braţului, persoana în cauză poate ţine cu 
uşurinţă în mână un telefon mobil.

Vladislav Kovalski, un student din Repu-
blica Moldova, a inventat o proteză electro-
nică. Cel mai important lucru în invenția 
sa e faptul că omul, cu puterea gândirii, îşi 
poate controla degetele mâinii artificiale.

Cercetătorii au creat o serie de cărămizi în 
amestecul cărora se află fungi şi care ar putea 
fi folosite pentru construcţiile din spaţiu, infor-
mează descoperă.ro.

Omenii de știință cred că aceste 
movile pot fi similare structurilor 
minerale de pe Marte,  care ar pu-
tea păstra urme de microbi ce ar 
fi putut trăi în lacurile sărate ale 
planetei acum miliarde de ani.

Patru movile albe, care măsoară 
un metru în înălțime și o suprafață 
de aproape 10 metri, au fost văzu-
te în octombrie, pentru prima dată, 
în apropiere de țărmul sudic al Ma-
relui Lac Sărat din Utah de către 
rangerul parcului, Allison Thomp-
son.

După ce au prelevat probe pentru 
teste chimice, geologii au stabilit 
că movilele sunt formațiuni stra-
tificate ale unui mineral cunoscut 
sub numele de mirabilit, un sulfat 
de sodiu cristalin natural. Oamenii 
de știință cred că movilele vor ră-
mâne doar la temperaturi sub zero 
grade. Primăvara, mirabilitul se va 
dizolva în apele mai calde, iar movi-
lele vor dispărea.

Adesea, mirabilitul se formează 
sub apele bogate în sare ale Ma-
relui Lac Sărat, dar este pentru 
prima dată când mineralul a ieșit 

la suprafață sub formă de movile, 
afirmă geologul Mark Milligan.

Mirabilitul a fost descoperit în 
secolul al XVII-lea, în apele mine-
rale din Austria, de către chimistul 
germano-olandez Johann Glauber. 

Acesta l-a denumit, „sal mirabilis”, 
adică „sare miraculoasă”. De atunci 
este cunoscut și cu numele de „sa-
rea lui Glauber”. Mirabilitul a fost 
cândva utilizat pe scară largă în 
medicină, mai ales ca laxativ.

Deși mirabilitul nu a fost găsit pe 
Marte, oamenii de știință conside-
ră că depozitele antice de tip movi-
lă de minerale cu sulfat similare ar 
mai putea conține urme fosilizate 
ale unor microbi antici marțieni.

NASA a anunțat, în 2011, că ro-
verul „Opportunity” a găsit sulfați 
pe suprafața lui Marte care păreau 
să fie depozite de apă, iar „Curio-
sity” a detectat recent urme ale 
unor lacuri străvechi cu apă sărată.

Mark Milligan a precizat că tem-
peraturile de pe Marte, a căror 
medie este de  minus 60 de grade 
Celsius, sunt suficient de scăzute 
pentru a menține asemenea mine-
rale.

Movile rare dintr-un mineral cristalin au apărut 
deasupra suprafeţei Marelui Lac Sărat din Utah. Geologii pre-
supun că vor rămâne acolo pentru circa câteva luni, înainte să 
dispară.
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Atenţie! Pericole pentru copii

Cum poţi şti dacă te place?

Îmi place să scriu despre mine, deşi 
cineva ar crede că sunt o egocentristă. 
Totuşi vreau să fiu înţeleasă de cei-
lalţi, dar vreau şi să mă cunosc mai 
bine. Doar astfel aş putea să-mi deco-
dific gândurile inefabile. Sunt prinsă 
în mrejele propriului univers, în încer-
carea de a mă perfecţiona. Deseori, 
dorind să-mi depliez gândurile „îm-
pachetate” bine, am impresia că sunt 
asemenea unui caleidoscop: la o  singură mişcare toate în jur îţi 
par diferite. Simţi că devii o abstracţie a realităţii. 

Naivă, îmi răscolesc sinele cu o privire nostalgică. Acest senti-
ment ca şi cum m-ar absorbi pe dinăuntru. Mă simt ca un copil 
fără copilărie, ca o hoaţă de timp, o adolescentă aparte, ce ignoră 
stereotipurile, proporţiile de vreme şi legile induse de propriul 
meu subconştient. Declin prezentul după dorinţă. Privesc pe fu-
riş în mine însămi şi-mi văd statutul de ,,trişor pe viaţă”. Adică 
nici mai mult, nici mai puţin, sunt fugara timpului care încearcă 
să-şi creeze o altă lume, pentru ca dimineţile să-mi mai păstreze 
gustul unic al copilăriei.

Eu, cea reală, şi cea imaginară suntem precum două omonime. 
Avem aceeaşi formă şi  configuraţie, dar suntem total diferite ca 
sens. Astăzi îmi aranjez din nou gândurile confuze, văzându-
mă o persoană care poartă drept inimă cuvântul nedesăvârşit. 

Aşadar, dragi cititori ai revistei „florile Dalbe”, vă sunt con-
temporană, adică o adolescentă fericită.

Dumitriţa HArABAGiU, elevă 
la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” 

s. Cotiujenii Mici, r-nul Sângerei

Din cauza faptului că în multe oraşe şi locali-
tăţi din ţară lipsesc, nu se aplică sau sunt igno-
rate măsurile necesare, la ora actuală, există o 
serie de pericole reale pentru şcolari. De ace-
ea, vom enumera câteva dintre cele mai mari şi 
frecvente pericole, care generează nesiguranţă 
pentru copii, dar şi pentru adolescenţi. 

Pericolul numărul unu sunt câinii vagabonzi 
atât din mediul rural, cât, mai ales, din cel ur-
ban: câinii de curte, de bloc, de parc, de stradă 
etc.

Un alt pericol, poate la fel de mare, sunt ac-
cidentele rutiere, care pot surveni din diverse 
cauze, în special din nerespectarea regulilor de 
circulaţie din partea şcolarilor, dar şi din vina 
şoferilor.

Urmează pe listă pericolul consumului de 
droguri, etnobotanicelor, alcoolului sau altor 
substanţe periculoase şi interzise în zonele 
adiacente şcolilor. Sunt experienţe triste şi ne-
gative, altele tragice, întâmplate din cauza con-
sumului acestor susbstanţe de către şcolari. Se 
ştie că dealerii de droguri nu doar îşi fac clienţi 

printre elevi, în special cei de liceu, dar caută 
să-i racoleze pe aceştia şi ca distribuitori în 
şcoli. 

Pericolul uman de pe străzi reprezintă un 
alt risc în spaţiul public, de care trebuie să 
ţinem seama şi să îl luăm în serios, fie ziua, 
seara sau noaptea. Aurolacii, beţivii, drogaţii, 
vagabonzii, interlopii, infractorii de tot felul 
sunt prezenţi şi îşi fac de cap pe străzi şi în 
parcuri, mai ales când mulţi liceeni vin seara 
pe întuneric de la şcoală. Această „faună uma-
nă” constituie o ameninţare pentru siguranţa 
oamenilor, chiar şi în amiaza mare, în zone 
circulate şi aglomerate. 

Elevii sunt expuşi unor pericole în trans-
portul public. În autobuze, troleibuze, micro-
buze, sunt întâlniţi tot felul de indivizi certaţi 
cu legea, care caută victime printre şcolari, 
furându-le banii sau alte bunuri. 

Mai sunt o mulţime de pericole publice pen-
tru voi, elevii, asupra cărora vă atrag atenţia 
părinţii şi profesorii, cum ar fi: pericolul de 
a fi atacaţi când vorbiţi în stradă la telefoane 
scumpe, vă etalaţi bijuteriile, nu respectaţi 
traseul de bază dinspre şi spre şcoală, riscuri-
le de a vă îmbolnăvi când consumaţi alimente 
din diverse localuri publice etc.

Vârstnicii încearcă să creeze pentru copii condiţii sigure de trai. În afa-
ra şcolilor, însă, pe străzi, alei, parcuri, în mijloacele de transport sau în 
alte spaţii publice este necesar ca şi elevii să fie prudenţi.

Strict  confidenţial

Pretext pentru meditaţie

Întrebarea „Cum pot şti dacă mă place?” îşi face loc cu insistenţă în minţile şi 
sufletele fetelor şi ale băieţilor. Având în vedere interesul general pentru acest su-
biect, m-am gândit la câteva indicii sau mesaje subtile, pe care le transmit băieţii 
sau fetele, atunci când le place cu adevărat cineva. 

Observ de ceva timp că, tinzând să fie pe placul altora,  
multe persoane se tem să își arate identitatea, se ascund 
sub măști. Dar în viață nu tebuie să asculți părerea celor 
care mereu te vor îndemna spre lucruri greșite. Încear-
că SĂ FII TU, nu te schimba pentru nimeni, ei nu se vor 
schimba pentru tine... Acceptă să fii iubit și prețuit așa 
cum ești.  Fii sincer, nu te complexa. Oricine dintre noi 
este original, dar unii încearcă să se avânte prea tare, 
dorindu-și mai mult. Fii cel mai bun în ceea ce știi să faci. 
Respectă-ți demnitatea. Nu căuta perfecțiunea, ea nu 
există, încurajează-te, zi de zi, să fii cel mai bun. Petre-
ce-ți timpul pentru ceea ce îți place, nu ceea ce ar trebui 
să îți placă. Nu încerca să pari ceea ce nu ești. Nu copia 
pe alții, tu ai ideea ta, doar că nu ai gasit-o. Nu fă ce 
face lumea, fii diferit, chiar dacă te vor critica.  Nu îți fie 
rușine de tine, de ceea ce gândești, ce simți, ce vorbești. 
Corectează-te tu, nu alții. Nu te lăsa învins, învinge TU!

Daniela GORGOS, elevă 
s. Susleni, r-nul Orhei

Din poşta ediţiei

• Se comportă ciudat ori 
stângaci în preajma ta, mai cu 
seamă după ce cineva l-a între-
bat/ a întrebat-o direct dacă te 
place.

• Încearcă să te atingă în vreun
 fel, de exemplu, jucându-se cu 
părul tău, atingându-ți „întâm-
plător” mâna, gâdilându-te, 
prinzându-te de mână sau chiar 
împingându-te ori lovindu-te, 
desigur, în glumă, prietenește.

• Folosește un diminutiv al 
prenumelui tău când ți se adre-
sează.

• Caută frecvent să fie pe lân-
gă tine, să îți vorbească despre 
orice, ori e dispus/ă să te înso-
țească undeva, deși părea că 
avea altceva de făcut.

• Îți împărtășește niște pasi-
uni sau interese, căutând să vor-
bească cât mai mult despre lu-
crurile pe care le aveți în comun.

• Îți face cadouri și surprize, 
cu sau fără motiv.

• Flirtează sau te tachinează.
• Te privește cu insistență, 

îți surâde sau îți face cu ochiul, 
atunci când trece pe lângă tine.

• Se uită direct în ochii tăi 
când îi vorbești și uneori chiar 
se îmbujorează.

• Se comportă relativ nor-
mal, degajat/ă, într-un grup 
de prieteni, dar tinde a deveni 
tensionat/ă, timid/ă ori tăcut/ă 
când rămâne singur/ă cu tine.

Cel mai important lucru este 
însă să îți dai seama dacă îi 
placi cu adevărat, și atunci nu 
va încerca să te schimbe, sau 
are alte gânduri care contravin 
prieteniei. De asemenea, nici 
tu nu ar trebui să încerci să-l/ 
o schimbi. Mai mult decât atât, 
nu renunța la visele sau obiec-
tivele din viața ta din cauza sau 
de dragul lui/ ei. Altfel, ce rost 
ar mai avea relația voastră?!

• Îți zâmbește mereu, râde la 
glumele tale, chiar și la cele mai 
puțin reușite.

• Se poartă uneori ciudat 
pentru a-ți atrage atenția.

• Nu vrea să fie văzut/ă îm-
preună cu tine, ca alte persoa-
ne, mai ales prietenii săi/ prie-
tenele ei să nu creadă că îi placi.

• Încearcă să inițieze o con-
versație cu tine, făcând apel la 
introduceri stângace precum 
„Buna”, „Ce mai faci?”, „Ţi-ai 
pregătit temele?”.
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Călăuză ortodoxă

Casa  noastră  duhovnicească

Ne vorbeşte părintele

Coordonator de pagină:  eudochia VerDeş

„Nu mă simt singur niciodată atâta timp cât Dumnezeu este cu mine.” 

Nr. 2 (60)

TATĂL NOSTRU
tatăl nostru
Care eşti în ceruri,
Sfinţească-se numele tău,
Vie împărăţia ta,
Facă-se voia ta,
Precum în cer aşa şi pre Pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşalele noastre,
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
şi nu ne duce pre noi în ispită,
Ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a ta este împărăţia,
Slava şi puterea.
În numele tatălui,
al Fiului,
al Sfântului Duh,
amin!

Ocrotiţi de cuvântul divin

„Un prunc dus la biserică 
este oglinda sufletului mamei”

Tatăl nostru este o rugăciune care mângâie. Când 
suntem trişti, când ne copleşeşte o nereuşită, cerem pe 
creştetul nostru mângâierea mâinii Tatălui. Când suntem 
supăraţi pe alţii care ne fac rău pe nedrept sau pe noi în-
şine pentru că facem greşeli, rostim Tatăl nostru. Ne ru-
găm pentru îndreptarea faptei întru împlinirea credinţei 
şi Tatăl nostru cel din ceruri ne ajută. 

Rugăciunea Tatăl nostru e rugăciunea tuturor creşti-
nilor, de orice confesiune ar fi ei. Când se rosteşte Tatăl 
nostru, toţi se ridică în picioare. Sfântul Ciprian o numeş-
te „rugăciune prietenească”. Evident că e prietenească. E 
ca în familie. E intrarea în familia lui Dumnezeu. Într-o 
anumită intimitate. Şi acest lucru ne dă curaj. Suntem sub 
ocrotirea mai-marelui familiei, Dumnezeul familiei cos-
mice. Şi noi, şi cosmosul întreg încetăm de a mai fi fiinţe 
şi realităţi răzleţite, singure, sălbatice, ca nişte stihii în 
dezordine care, în cel mai fericit caz s-ar putea manifesta 
doar într-un protest neputincios, stihinic, arbitrar, dacă 
nu s-ar afla sub protecţia Tatălui. 

Nu suntem singuri!
Antonie PLĂMĂdEaLĂ (fragment) 

Ziua de 23 ianuarie, curent, a fost 
deosebită pentru elevii Şcolii auxiliare 
internat nr. 6 din Chişinău. Ea le-a adus 
multă bucurie, pace şi lumină în suflet, 
deoarece au participat la sfinţirea in-
stituţiei, care a avut loc la iniţiativa 
dnei director Svetlana Danilenco şi a 
Centrului Tehnico-Criminalistic şi Ex-
pertize Judiciare al IGP din cadrul MAI. 

Slujba de sfinţire a fost una festi-
vă, înălţătoare, oficiată fiind de către 
Prot. Mitr. Veniamin Onu, preot misi-
onar în Italia, şi de Corul Seminarului 
Teologic Ortodox „Sf. Ierarh Gavriil” 
din Chişinău. Cei 87 de elevi (dintre 
care copii cu gradul I de invaliditate, 
copii diagnosticaţi cu autism şi cu sindromul 
Down), s-au simţit cu adevărat fericiţi şi ocro-
tiţi de cuvântul divin. În predica sa, Părintele 
Veniamin le-a transmis copiilor şi pedagogilor 
un mesaj de felicitare şi binecuvântare părin-
tească din partea ÎPS Mitropolitului Vladimir. 

De acum înainte, instituţia va avea un nou 
patron ceresc – pe Sfântul Ierarh Nicolae. Mi-
tropolia le-a oferit în dar copiilor o frumoasă 
icoană cu chipul Sfântului, precum şi mai mul-
te cutii cu haine.  

www.mitropolia.md

Sărbători  creştine
2/15 februarie  – Întâmpinarea Domnului 

- Părinte, ce faceţi dacă un bebeluş strigă tare în 
biserică?

- Cânt mai încet. Vocea lui e mai importantă decât a mea.
- Părinte, copilul meu de 4 ani fuge prin biserică. Ce 

e de făcut?
- Îi faceți loc. Când o să fugiți spre rai, o să vă bucurați 

dacă cineva vă face loc.
- Părinte, sunt permise jucăriile în biserică? Băieţelul 

meu ia mereu cu el câte una.
- Da, poate veni cu ele, iar după predică, ne jucăm îm-

preună.
- Părinte, copilul meu a mâzgălit cu carioca o icoană. 

E păcat?
- Nu este. Se șterge. Al-

ții, mai demult, le-au tăiat 
cu săbiile, le-au ars și le-au 
batjocorit. Îi mai cumpăr 
eu un set de culori. Apropo, 
de când s-a atins copilul cu 
mânuța de chipul sfântului 
Nicolae, acesta schițează 
un zâmbet cald. Un prunc 
dus la biserică este oglinda 
sufletului mamei!
Părintele 

Vasile Antonie TămAş

Concurs: Biserica din localitatea mea

Micii bujoreni la liturghia de Crăciun

Dintotdeauna, sătenii mei au 
știut că au unde veni să-și îm-
părtășească bucuria și necazul, 
credința și speranțele. Biserica 
ce poartă numele Sfinților Ar-
hangheli Mihail si Gavriil este 
casa duhovnicească a fiecăruia. 
Din spusele bunicilor, am aflat 
că are vechi tradiții și este unică 
prin părțile locului, ceea ce m-a 
făcut curioasă. Parohul biseri-
cii, protoiereul Mihail Trofim, 
a avut bunăvoința să-mi poves-
tească mai multe detalii. Am 
aflat că este întemeiată în anul 
1878. Inițial, a fost construită 
din lemn, iar ulterior, în 1870, 
acoperită cu piatră. 

- Bujorenii sunt norocoși, 
deoarece acest sfânt lăcaș s-a 
aflat mereu alături de  enoriașii 
săi. Din fericire, n-a fost închis 
de comuniști. Astfel că, în peri-
oada regimului sovietic, în toa-
tă Valea Prutului au funcționat 
fără întrerupere doar bisericile 
de la Obileni și de la Bujor, avea 
să-mi destăinuie părintele Mi-
hail Trofim. 

De-a lungul timpului, în bi-
serica de la Bujor s-a acumu-
lat literatură religioasă, icoane 
vechi, alte obiecte de cult. În 

prezent, sfântul lăcaș este do-
tat și cu o bibliotecă de cărți 
rare bisericești. În interior mi-a 
reținut atenția icoana Sfântului 
Ioan Botezătorul, care datea-
ză din 1870. Iar cea mai veche 
este icoana făcătoare de mi-
nuni a Sfântului Apostol Petru, 
pictată în anul 1802. 

Mai multe generații de pre-
oți de la Bujor au transmis cu 
deosebită dragoste cuvântul lui 
Dumnezeu, slujind, fiecare, nu 
mai puțin de 20 de ani. Protoie-
reul Mihail Trofim este mândru 
de a continua această tradiție. 

Își amintește cu bucurie că în 
acest lăcaș a primit taina sfântu-
lui botez, tot aici a primit și taina 
sfintei cununii. Sătenii îi poartă 
un respect deosebit și îi ascultă 
cu luare aminte predicile pline 
de înțelepciune. Duminica, dar 
și în zile de sărbătoare, biserica 
este plină de enoriași. Chiar și 
cei plecați la muncă peste hota-
re preferă să revină acasă atunci 
când au de săvârșit o cununie 
sau de botezat un copil. 

eliza POIaNă, 
elevă în clasa a VIII-a

s. Bujor, r-nul Hâncești

Cine-i mai puternic?

Participanţii la sărbătoare
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Titus ŞTiRBU

Noi poezii pentru copii

Dialog la gard
Strigă de la gard lenuţa:
– Măi Petrică!
Petrea:
– Ce-i?
– Mi-a furat o săndăluţă 
Căţeluşul tău Grivei!
– Că e şmecher, ştiu eu bine,
Mi s-au jeluit mai mulţi.
l-am văzut sărind grădina,
Dar Grivei era… desculţ!

toţi colegii, vezi, rezolvă
O problemă în caiet. 
şi Dumitru stă în bancă,
Dar se joacă cu-n magnet. 

Cu un bumb şi o peniţă
şi o sârmă de oţel.
De le-apropie, magnetul 
le atrage către el. 

De n-a rezolvat problema, 
Înţelegeţi, cred, şi voi,
Că i-a pus învăţătorul 
Nota meritată – „Doi”.

Stă Dumitru-acum şi plânge 
şi se roagă de magnet:
– Fă ceva şi-mi scoate doiul 
De pe foaia de caiet! 

Din viteză, andrieş
S-a ciocnit cu un cireş.
Ce noroc pe capul lui –
e mai nalt cu un cucui. 

Intră-n clasă-nvăţătoarea –
toţi o-ntâmpină-n picioare.
Când în bănci să se aşeze –
Se înfig în piuneze.

unul strigă: 
– Of, mă doare!
altul:
– Ce să fie oare?
Iar Fănică:
– Văleleu! 
Iaca m-am înfipt şi eu!

Numai Nicuşor Cepoi
Stă ca mortu-n popuşoi:
Piuneză nu şi-a pus…
Mai aveţi ceva de spus?

şi să-l vezi acum, băiete, 
În gazeta de perete:
şade Nicu-n paranteze
Într-un vârf de piuneză!

la algebră 
a desenat o zebră.
la geografie –
un leu în câmpie.
la limba maternă –
un pat şi o pernă.
la chimie –
Ce să fie?
lângă leul din câmpie, 
lângă zebră-n poieniţă –
adormise … pictoriţa.

lângă drum, un copăcel 
Creşte singur-singurel.
Mai sădiţi un pom şi voi –
e mai vesel când sunt… doi. 

Gerul pişcă la tot pasul
şi Năstas îşi freacă nasul. 
„Bunicuţă, zice Stas, 
Fă-mi mănuşă pentru… nas.” 

Dintr-a-ntâia, o fetiţă
Plânge-amarnic şi sughiţă.
– Ce s-a întâmplat, Doiniţă?
Poate ţi-ai pătat rochiţa?
Poate că ceva te doare?
Fata plânge şi mai tare.
– te-ai lovit? arată unde...
Dar Doiniţa nu răspunde.
– ţi-ai turtit de bancă na-

sul?
– ţi-ai uitat caietu-acasă?
– ţi-a-ngheţat obrajii frigul?
– Ionel mi-a rupt covrigul!  

Lidia CODREANCA

UlciorUl

terminat așa de repede. Oare să nu fi rămas chiar 
nimic în el?

Se ridică și se apropie de masă. Vrea să-l apuce 
de toartă, dar acesta se răstoarnă și prinde a se 
rostogoli spre celălalt capăt de masă. Nu reuşeşte 
să-l prindă. Ulciorul împrăștie pe sub masă o 
mulțime de cioburi.

Ei, și acum ce-i de făcut? Să fugă? Totuna are să 
dea ochii cu nana Mărioara. din Casa cea Mare 
ea se întoarce repede. Să se ascundă sub pat? dar 
cât va putea sta ascuns? Măcar de ar fi motanul 
prin casă... ar da vina pe el. Nu-i rămâne decât să 
adune cioburile și să-și aștepte pedeapsa. 

ar fi cum ar fi, dacă n-ar afla mama. de altfel, 
nu-l mai lasă nicăieri din ogradă...

Și când știe ce ulcior a stricat! Să zicem că 
va uita nana șotia asta. dar unde va mai ține 
bunătățurile pentru dânsul?

Desen: Cristina  COVrIG

– Ștefăniță, de ce stai 
sub masă?

a tresărit și s-a uitat 
speriat la nana, care 
ținea într-o mână doi 
covrigi, iar cu cealaltă – 
colțul pestelcii.

– dacă ulciorul ista...
– Lasă-l dacă s-a stri-

cat. Ce să-i faci? Trebuia 
odată și odată să se 
strice. Vino încoace.

a luat covrigii și strugu-
rii și, cu ochii în pământ, 
porni spre casă.

Să mai aibă oare nana 
Mărioara un ulcior și în 
Casa cea Mare?... 

are nana Mărioara un ulcior. Să-l vezi cum stă 
pe masă pântecos ca și cum ar fi mereu plin. E 
cafeniu. La mijloc are o dungă albă ce seamănă cu 
o centură. Parcă îl ține să nu plesnească! Într-o 
parte e pictat un mac roșu.

Ulciorul acesta întotdeauna ascunde ceva gus-
tos în el. Ba dulciuri. Ba must. Ba mere murate.

Ori de câte ori Ștefăniță trece pragul, nana 
Mărioara se uită în ulcior. Băiatului îi pare mult 
până a vedea ce va scoate nana dintr-însul. Bine 
ar fi dacă și de data aceasta ar găsi acolo mere. de 
cele murate. albe, cu coajă subțire. Nimeni nu mai 
are așa mere ca nana Mărioara.

– Ia te uită că s-a mântuit!
Nana îl roagă să aștepte oleacă. Ușa scârțâie 

îndelung în urma ei și nu-i ajung puteri să se 
închidă. 

Ștefăniță se așază pe o margine de scaun și se 
tot uită la ulcior. O fi fost ceva bun acolo de s-a 

titus ştirbu alături de copiii din satul de baştină, Cenuşa

Cucuiul

Măturătorii
Ninge. 
Cade lin zăpada. 
Mătură-o mătuşă strada:
Într-o parte 
şi în alta,
Într-o parte şi în alta.
Căţeluşul ei, cu coada, 
Mătură şi el zăpada:
Într-o parte şi în alta…
Cum aşa să stea degeaba?

Piunezele

Gerul

Singurel

Desen de Damian cordelean, or. edineţ

Desen de anastasia 
NICOlaICIuC, or. edineţ

Pictoriţa

Magnetul

Covrigul
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