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

DE CÂND se sărbătorește în lume 
Ziua Îndrăgostiților

Bună ziua, dragă  ORIZONT COGNITIV!
Vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare: DE 

CÂND se sărbătorește în lume Ziua Îndrăgostiților? De 
ce i se mai zice acestei sărbători și „ziua lui Valentin și a 
Valentinei”? Probabil, în ajun de 14 februarie, asemenea 
întrebări îi frământă pe mai mulți cititori, de aceea vă rog 
să nu treceți cu vederea  scrisoarea mea.

Dorina BURUIAN, elevă în clasa a IX-a
mun. Chișinău,
Colegiul Național de Coregrafie

februarie, i-a trimis o scrisoare 
semnată „de la al tău Valentin”.

Romanii organizau un festi-
val, numit Lupercalia, care avea 
loc la jumătatea lunii februarie, 
prin care sărbătoreau începu-
tul primăverii. Se crede că între 
manifestările sărbătorii se nu-
măra şi alegerea de către băieţi 
a numelor de fete dintr-o cutie. 
Astfel, pe perioada festivalului, 
perechile formau cupluri şi, 
uneori, se căsătoreau.

Mai târziu, biserica a vrut să 
transforme festivalul într-o săr-
bătoare creştină şi a decis, în 
anul 496, să se folosească de ea 
pentru a aminti de Sfântul Va-
lentin. Cu timpul, numele sfân-
tului a fost folosit de oameni 

pentru a-şi exprima sentimen-
tele faţă de cei dragi. De aici, 
curioşii mei cititori, se trage şi 
cea de-a doua denumire po-
pulară a sărbătorii „Valentin şi 
Valentina”.

Devenită una dintre cele mai 
răspândite sărbători, astăzi, 
Ziua Îndrăgostiţilor este sărbă-
torită în majoritatea ţărilor din 
lume - din Statele Unite până 
în Mexic, Australia şi Franţa. În 
Marea Britanie, ea a devenit 
cunoscută în secolul al XVII-lea, 
deşi cel mai vechi mesaj trimis 
de Ziua Îndrăgostiţilor în lim-
ba engleză datează din 1477. 
Până la jumătatea secolului al 
XVIII-lea, a devenit o sărbătoa-
re obişnuită în rândul tinerilor, 

prietenilor ori iubiţilor, din toa-
te clasele sociale. În anii 1900, 
felicitările imprimate au luat 
locul scrisorilor.

În prezent, potrivit unor surse 
statistice, un număr de aproxi-
mativ 1 miliard de felicitări se 
trimit în fiecare an de Ziua În-
drăgostiţilor. Acest lucru face ca 
Ziua Sfântului Valentin să fie a 
doua sărbătoare a anului, după 
numărul de felicitări vândute 
(este estimat că, de Crăciun, 
sunt vândute aproximativ 2,6 
miliarde de felicitări). Fetele şi 
femeile sunt cele care cumpără 
aproximativ 85% din felicitări. 
Tot ele sunt norocoasele care 
primesc în această zi cele mai 
multe felicitări, flori ori bom-
boane, alături de mesaje de 
dragoste.

Pe meleagurile noastre,  Ziua 
Îndrăgostiţilor a poposit acum 
20-25 de ani. Ea a prins rădă-
cini şi  ne-a amintit că am avut 
şi noi cândva o străveche, mi-
lenară sărbătoare populară a 
dragostei, numită Dragobete. 
Dar despre ea, vă voi povesti în 
numărul viitor.

Ion antOn

Incredibil, dar adevărat: Ziua 
Îndrăgostiţilor a fost săr-

bătorită pentru prima dată în 
urmă cu peste… 1.500 de ani!  
Mai exact, pe 14 februarie, anul 
496, la Roma. Ziua îşi ia numele 
de la un sfânt, despre care au 
apărut, de-a lungul timpului, 
mai multe poveşti. În credin-
ţa populară, Sfântul Valentin a 
fost un preot în Roma celui de-
al treilea secol. Împăratul Clau-
diu al II-lea a interzis căsătoriile, 
pentru că, spunea el, bărbaţii 
căsătoriţi sunt soldaţi slabi. Dar 
preotul Valentin a nesocotit 
regula, despre care credea că 
este nedreaptă, şi a continuat 
să oficieze căsătorii în secret.

Când împăratul a aflat, pre-
otul Valentin a fost închis şi 
condamnat la moarte. În în-
chisoare, el s-a îndrăgostit de 
fiica temnicerului, iar când a 
fost dus să fie executat, pe 14 

Acord  liric

Singur
în încăperea plină în veci
de prezenţa ta,
meditez...
Este iar
Ziua Îndrăgostiţilor
şi astăzi
orice om are o pereche
pe lume.
Închid ochii
să mă umplu
de tine.
Precum un orb,
întind mâinile în spaţiu
să te ating...
Unde îmi eşti?
Atât de aproape...
Şi totuşi, unde?

Dan MITRACHE

O zi de Sf. Valentin
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IeșIrea dIn uItare, 
sau poemul dramatic 

al unui artist

ORA  de  LITeRATURĂ
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Eugen MAMOT, dirijor, compozitor, profesor, Artist al poporului, e unul dintre 
cei mai aşteptați oaspeți în colectivele de copii și sălile de concerte. Este autorul a 
circa 300 de creații vocal-simfonice, instrumentale, corale, cântece pentru copii. A 
realizat în colaborare mai multe manuale școlare de muzică, materiale didactice, a 
publicat articole de specialitate. Ideea de a reuni cei mai talentați copii ai capitalei 
într-un studio muzical aparține lui Eugen Mamot, care a creat în anul 1973 corul 
„Cutezătorii”. Odată cu preluarea conducerii de către Valentin Budilevschi, studioul 
a fost numit, cu un an mai târziu, „Lia-Ciocîrlia”. Din momentul creării și până azi 
corul e prezent la cele mai importante manifestații muzical-corale din Republica 
Moldova și nu numai. Este laureat al multor concursuri naţionale și internaționale. 
Mulți artiști de vază și-au luat zborul din „Lia Ciocîrlia” – un adevărat laborator de 
creație, de testare a lucrărilor muzicale corale pentru copii.

Corul mediu „lia-Ciocârlia"

legerii „vreau să cânt și eu”, Caietul III. Emi-
lia MORARU, doctor în studiul artelor, a vorbit 
despre importanţa culegerii ca suport didactic 

pentru elevii din clasele pri-
mare. „Învăţătorii duc lipsă de 
repertoriu naţional destinat co-
piilor, mai ales, la etapa începă-
toare. Ceea ce a reuşit dl Eugen 
Mamot este că a acoperit acest 
segment cu creaţii de valoare”. 
Luminiţa Istrate a remarcat va-
loarea repertoriului în procesul 
de învăţare. Corul mediu „Lia-
Ciocîrlia” a interpretat şase 
cântece pe versurile lui Grigore 
Vieru, incluse în culegere. Scri-
itorul Constantin DRAGOMIR, 
marele animator al festivităţilor 
pentru copii, ne-a îndrumat pe 
toţi cei prezenţi să recităm în cor 

Binecunoscutul scriitor Ion 
Anton vine în fața Cititorului fi-
del cu un nou roman – Ieșirea 
din uitare (ed. Lumina, 
Chișinău 2019, 224 pag), care, 
în viziunea exegetului Tudor 
Palladi, ,,[…] deschide nu nu-
mai un nou făgaș în creația 
(de valorificare a operei unui 
mare/ celebru înaintaș, unui 
muzician paneuropean în 
adevăr, cum este Eugeniu 
Coca, neuitatul compozitor și 
instrumentist de odinioară), 
dar punctează și spațializează 
totodată un domeniu spiritual 
lăsat în umbra uitării, abando-
nat, vorba vine, dintr-un capri-
ciu al sorții.”

Trebuie de accentuat că 
romanul Ieșirea din uitare 
îi mai descoperă lectorului 
atent și faptul că scriitorul Ion 
Anton este un prozator au-
tentic, care a dat o carte ade-
vărată, cu un cuprins dens, 
ancorat în fila calendaristică 
a timpului și a istoriei cultu-
rii noastre, de un dramatism 
acut, cu o problematică soci-
ală mereu actuală. Zic, în linii 
generale, pentru că – așa cum 
au observat deja alți cronicari 
literari, - nu toate conflictele 
sunt urmărite până în conse-
cințele lor cele mai intime. 

Romanul dat e unul foarte 
actual, modern în sensul cel 
mai adânc al cuvântului, nu în 
zadar autorul insistă asupra 
faptului că preocuparea […] 
,,a fost să reconstitui în aceas-
tă carte chipul intelectualu-
lui de creație basarabean în 
perioada interbelică și în cea 
de după încheierea celui de-
al Doilea Război Mondial. Nu 
întâmplător, în filele acestei 
cărți, figurează numele unor 
personalități de epocă din lu-
mea muzicii, literaturii și… 
politicii”.

Ieșirea din uitare e roma-
nul unei noi viziuni etice ce 
vizează omul de artă, creato-
rul frumosului, ineditului, și e, 
în ultimă instanță, însăși ,,des-
coperirea” sensurilor vieții 
adevărate. Despre aceasta 
vorbește cuprinsul volumului 
dat, autorul nostru formulând 
o certitudine morală; a mun-
cii asiduie, consacrate, a omu-

lui de artă, – muncă cinstită, 
care se transformă în măsura 
valorii reale a personalităților 
ilustre.

Ideea cea mai nouă pe care o 
aduce Ion Anton e una eliades-
că, fiindcă doar o personalitate 
ilustră rezistă în orice împreju-
rări, iar meditațiile asupra cre-
ației reprezintă cheia de boltă 
a romanului dat; deși pare că 
au evoluat uneori în paralel, 
se strâng (meditațiile), până la 
urmă, în conștiința cititorului 
într-un plan unic, într-un fel 
de punct arhimedic, de unde 
se unesc unele destine renăs-
cute în societatea noastră, în 
care împlinirea personalității 

umane trebuie să devi-
nă un ideal concret și 
suprem. Atent la acest 
adevăr istoric, scriito-
rul Ion Anton pare să fi 
ținut seama și de obser-
vația lui Thibaudet, care 
scria în celebrul său stu-
diu despre Gustave Fla-
ubert: ,,A fi om de artă 
înseamnă a te simți ca 
un adânc de posibilități, 
ca o multiplicitate de fi-
ințe virtuale și a fi artist 
înseamnă a aduce acest 
posibil și acest virtual la 
existență”. Autorul des-
coperă în personajul 
său – Eugeniu Coca – pe 
adevăratul om de artă, 
pornit pe adevăratul 
drum al vieții creative, 
săvârșind ieșirea din 

timp.
Romanul Ieșirea din uitare 

prinde fără ostentație, în pro-
funzime, viața ilustrului lăutar 
și compozitor Eugeniu Coca, 
reprezentând neîndoielnic 
un real succes al autorului și 
o inovație în descrierea: „[…] 
(ficțional și nonfincțional) re-
almente o întreagă odisee epi-
că, dramatică și emoțională, 
credibilă și lizibilă, traductibi-
lă în cuvinte valorice și unice, 
dacă nu iconice întru ilumina-
rea ideii plăsmuitoare de eu, de 
artist și de cântec, servindu-se 
inspirat de totemul / misterul 
sentimentului cunoașterii de 
lume și de creație, de taină și 
adevăr”(p. 5).

În planul cunoașterii artis-
tice, cuprinsul volumului dat 
presupune o morală implicită 
de incontestabilă actualitate; 
pentru eroul romanului con-
temporan ,,drama absolutu-
lui” pare că se dizolvă de la 
sine în avatarul derizoriu al 
biografiei de fiecare zi. Scri-
itorul Ion Anton ne pune la 
îndemână cel mai complet și 
mai util instrument de lucru 
și informare din câte s-au ela-
borat până la ora actuală cu 
privire la personalitatea și ac-
tivitatea lui Eugeniu Coca.

NB. În final, considerăm o 
frumoasă și fericită selectare 
a romanului Ieșirea din ui-
tare, propus pentru Campa-
nia națională de promovare a 
lecturii – Să citim împreună, 
ediția a IX-a.

Vitalie RĂILEANU

Campania  Naţională de promovare                             a lecturii „Să citim împreună!”

Cartea
Recent, la  Biblioteca Naţională pentru Copii 

„I. Creangă”,  conform tradiţiei, a avut loc 
lansarea celei de-a IX-a ediţii a Campaniei 
Naţionale de promovare a cărţii „Să citim 
împreună!”. 

Eugenia BEJAN, director general al Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii „I. Creangă”, a dat start 
ediţiei curente a Campaniei. Moderatoarea i-a 
salutat pe oaspeţii şi participanţii la eveniment: Teo 
CHIRIAC, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova, Vitalie RĂILEANU, scri-
itor, critic literar, Tudor PALLADI, critic literar, 
Ana BANTOŞ, critic literar şi, nu în ultimul rând, 
pe invitatul special, dna Claudia BALABAN, ex-
director al Bibliotecii Naţionale „I. Creangă”.

Recent, la „ARTICO”, în Studioul muzical-co-
ral „Lia-Ciocîrlia”, condus de Luminița ISTRATE, 
discipola acestui studio, a avut loc lansarea cu-

După o trecere în revistă a 
edițiilor anterioare, Eugenia 
Bejan a oferit cuvântul scrii-
torilor Claudia PARTOLE și 
Ianoş ŢURCANU, protagoniș-
tii ediției precedente, reveniți 
de curând din îndelungata și 
fascinanta călătorie prin re-
publică, unde au avut întâlniri 
de neuitat. Autorii au mul-
țumit tinerilor cititori, dar și 
părinților, bunicilor, cadrelor  
didactice, bibliotecarilor - tu-

turor celor care „au scos căr-
țile la horă” și participă la pro-
movarea lecturii în familie, la 
școală, în societate. Apoi, au 
transmis ștafeta continuato-
rilor frumoasei tradiții: Ion 
ANTON, scriitor, publicist, 
redactor-șef al săptămânalu-
lui pentru copii și adolescenți 
„Florile Dalbe”, și Titus ŞTIR-
BU, scriitor al copiilor. Dom-
niile lor au venit către cititori 
cu două cărți recomandate în 
Campanie: romanul „Ieșirea 

Cântecul  aparține 

la pian, elevul  valentin COvalIu interpretând  o piesă de 
Eugen COCA

Cei mici se simt bine în pielea personajelor lui titus Ştirbu 

Dna eugenia bejan dă start  cam-
paniei de lectură



13 februarie, 2020 Nr. 6 (42300) 3 OrIzOnt  ŞCOlar • LYCEUM 

    Eveniment                                cultural

POrneŞte La druM

viitorii muzicieni la final de spectacol după romanul „Ieşirea 
din uitare”

poezia „Testament” de Grigo-
re Vieru. A fost un moment 
emoţionant. 

Culegerea „Vreau să cânt” 
cuprinde 36 de cântece pen-
tru voce şi pian, destinate ele-
vilor din clasele primare. După 
conţinut, Caietul III prezintă 
un scenariu de cântece cu o li-
nie de subiect bine determina-
tă, corespunzătoare serbărilor 
şcolare pentru întregul an de 
studii. Printre piesele incluse 
sunt cântece despre anotim-
puri, tradiţiile şi obiceiurile 
populare, despre pace, me-
leag natal, limba română, des-

Doamna Elena CEBAN este unul dintre oamenii născuţi 
pentru a munci și a-i sluji pe alţii. A știut întotdeauna că 
profesia de dascăl este dublată de o mare responsabilitate 
și aceasta a obligat-o să fie un model de viaţă, de profesi-
onalism, de echilibru, de respectare a drepturilor copilu-
lui, în special. Iar sufletul unui pui de om poate fi modelat 
doar cu bunătate, adevăr, mărinimie, iubire și sinceritate. 
Urmând aceste reguli simple, Doamna Învăţătoare și-a 
dăruit  inima învăţăceilor săi, devenind steaua multor ge-
neraţii de elevi și părinţi. Așa ne-o dorim mereu: veselă, 
dezinvoltă, optimistă, cu un nesecat simţ al umorului. O 
felicităm din inimă pe scumpa noastră învăţătoare Elena 
Ceban cu prilejul zilei de naștere, urându-i mulţi ani feri-
ciţi, sănătate, energie inepuizabilă și multă dragoste!   

Cu respect și admiraţie,
Colectivul de părinţi şi elevi din clasa a IV-a „B”

de la Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes”
mun. Chișinău

Campania  Naţională de promovare                             a lecturii „Să citim împreună!”

din uitare” de Ion Anton și 
culegerea de poezii, piese, po-
vestiri „Născocilă, Roadegu-
mă și feciorul lui Păcală” de 
Titus Ştirbu.

Primii cititori ai cărților 
au fost, desigur, criticii lite-
rari. Tudor Palladi, Vitalie 
Răileanu, Teo Chiriac, Ana 
Bantoş au apreciat romanul 
lui Ion Anton „Ieșirea din ui-

tare” ca fiind unul de factură 
inedită, prin felul în care au-
torul ne vorbește despre im-
portanța respectării valorilor 
noastre naționale. 

Iar cartea „Născocilă, Roa-
degumă și feciorul lui Păcală”, 
pe care Titus Ştirbu a scris-o 
cu atata  căldură și drag de cei 
mici, este, după părerea cole-
gilor săi de condei, o adevăra-

tă lume a copilăriei, în care se 
regăsește fiecare dintre noi. 

Cei mai fideli cititori, însă, 
au fost copiii. Elevii din clasa 
a IV-a „A” de la Gimnaziul nr.7 
din capitală, ghidați de învăță-
toarea Rodica BUSUIOC-PO-
JOGA, au prezentat un spec-
tacol de zile mari, înscenând 
poezii vesele, fragmente din 
cartea lui Titus Ştirbu „Născo-
cilă, Roadegumă și feciorul lui 
Păcală”. Viitorii muzicieni din 
clasa a XII-a de la Liceul Re-
publican de Muzică „Ciprian 
Porumbescu”, însoțiți de pro-
fesoara de limba română  Lilia 
CHETREANU, au jucat o scenă 
dramatizată din cartea „Ieși-
rea din uitare” de Ion Anton.

Protagoniștii evenimentu-
lui au îndemnat copiii la lec-
tură, exprimându-și speranța 
că aceste lucrări îi vor inspira 
la fapte frumoase. 

Lica MOVILĂ
Foto de autor

tuturor  vârstelor
pre mama, prima învăţătoare. 
Caietul îl ajută pe elev să cân-
te frumos cu vocea şi singur 
să-şi acompanieze la pian un 
cântec, un colind, o romanţă 
ori chiar imnul ţării. Compozi-
torul Eugen Mamot ne-a spus 
că a intitulat culegerea „Vreau 
să cânt”, deoarece acest gene-
ric „provoacă dorinţa copilului 
de a cânta. Temelia educaţiei 
muzicale se pune în clasele pri-
mare. Dacă învăţătorii vor avea 
de unde selecta mai multe cân-
tece, copiii nu se vor plictisi la 
lecţii”. 

Copiii din corul mediu „Lia-
Ciocîrlia” au fost susţinuţi de 
părinţi, bunici, frăţiorii şi suri-
oarele mai mici, de toată adu-
narea de oameni iubitori de 
frumos. Cu toţii am învăţat un 
cântecel după minunata poe-
zie a lui Grigore Vieru „Cucuri-
gu”. A fost un dialog muzical al 
generaţiilor, care a creat bună 
dispoziţie, bucurie şi admiraţie 
faţă de tinerii corişti. La finele 
sărbătorii, copiii s-au bucurat 
de autografe din partea maes-
trului Eugen Mamot şi au făcut 
poze împreună.

Tamara PERETEATCU

Lumina spiritului

• Scrisul, ca si dragostea, e poezie. 
• Toți oamenii de mare calitate din istoria lu-

mii au fost oameni modești. 
• Actele mari pot avea origini infime. 
• Lucrurile se înțeleg la marginea cuvintelor, 

și cuvintele nu sunt de ajuns ca sa le înțelegi: e 
nevoie de har. 

• Dragostea de a scrie este un început de ta-
lent. 

• O civilizație superficială, de forme, promo-
vează totdeauna însușirile lingăului și ale lichelei. 

MAxIMe şI AfORISMe 
de Tudor ARGHEZI

Cititorii, faţă în faţă cu scriitorii

feLICITĂRI!

Scriitorul Constantin DraGOmIr, criticul emilia mOraru și 
compozitorul eugen mamOt
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Învățătoarea îi zice lui Ionel:
― Conjugă, te rog, verbul „a şti”  la toate timpurile. 
― Eu ştiu că plouă, eu ştiu că ninge, eu ştiu că afară e timp 

frumos. 
*  *  *

Cornel se trezeşte în toiul nopții şi o întreabă pe mama:
― Când e ziua mea de naştere?
― Peste opt luni.
― E-he-he! Mai am de dormit….

*  *  *
Bunelul îi citeşte nepoțelului povestea despre peştişorul 

de aur. Când ajunge la locul în care baba îşi trimite pentru a 
patra oară moşul la mare, nepotul nu mai rezistă:

― Ce moş ciudat! Nu se pricepe să-i ceară peştişorului altă 
babă?

*  *  *
― Tăticule, ai putea pedepsi pe cineva pentru ceea ce nu 

a făcut?
― Bineînțeles că nu.
― Înseamnă că n-ai să mă pedepseşti pentru că m-am dus 

la şcoală cu tema nefăcută.      

Glume

MAMA
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eşTI ISTeŢ?

alexandru Plăcintă printre picii din clasa I-i „D”

debut la „I.-Î.”

Poetul a fost fericit că versurile scrise 
de el sunt pe placul copiilor. Elevii din 

clasa I-i „D” (N. VOLCEANOV, D. TOFAN, D. 
DUBIŢA, V. POPARCEA, A. COVALCIUC, D. 
COREŢCHI, K. MEDVEŢCHI, N. CIORBĂ, C. 
HORONCO, L. GARABAGIU, A. TOMOIANU) 
l-au încântat cu un recital de poezii decla-
mate cu multă expresivitate („Cred”, „Iubire 
și bunătate”, „Gerul nu vrea să plece” ș.a). Ei 

Scriitorul și-a prezentat cărțile într-o manie-
ră deosebită, plină de imagine, vers și melodie. 
Cititorii, la rândul lor, i-au adresat oaspetelui 
mai multe întrebări, sincere și îndrăznețe. 
Unele, neașteptate, cum ar fi, de exemplu, cea 
a Georgianei-Ionela GLOPINA (clasa a III-a 
„B”): „Cum v-ați simțit,  atunci când fiului dum-
neavoastră nu i-a plăcut poezia pe care i-ați 
citit-o?”. 

Întâlniri de suflet 

Când te îndrăgosteşti de o carte, neapărat îţi doreşti să cunoşti şi omul care 
i-a dat viaţă. Întâlnirea cu scriitorul Alexandru PLĂCINTĂ, autorul minuna-
telor cărţi: „File din viaţa lui Grigoraş”, „Peştera lutului auriu”, „Poveştile 
celor patru anotimpuri”, ,,Poveştile bunicului Alexandru” şi multe altele, le-a 
oferit picilor din clasa I-i „D” prilejul de a-l cunoaşte, iar cei din a III-a „B” 
s-au bucurat  să-l revadă.

elevii din clasa a III-a „D”: „Cartea este prietena noastră”

au fost urmați de „actorii” din clasa a III-a „B”: 
Paula MATVEEV, Valeria FLORICA, Lore-
dana MARTÎNENCO, Georgiana GLOPINA, 
Gabriela PĂUN, Elvira ZAVERIUHA, Alexan-
dra COTOROBAI, Alexia BODRUG, Daniela 
STĂNILĂ, Catalina BELGDIGA, Lia MÎŢU, cu 
poeziile: ,,Ce înseamnă să fii mamă”, ,,Din cer 
nicicând nimic nu cade”, ,,L-am visat pe Mar-
tinică” etc.  

În interpretarea corului de copii din această 
clasă au răsunat  cântecele „Mâine eu pescar mă 
fac” și „Anotimpuri, vă ador”, compuse de Daria 
RADU pe versurile lui Alexandru Plăcintă. 

A fost o întâlnire de suflet, cu gust de poezie 
și cântec, cu autografe din partea autorului și, 
desigur, o poză ca amintire.  Copiii au plecat 
acasă cu cele mai frumoase impresii, cu spe-
ranța la o nouă întâlnire. Şi cu gândul că o car-
te poate deveni  prietena lor cea mai bună.  

Exprimăm sincere mulțumiri doamnei Lina 
IFTODI, director al Bibliotecii „L. Rebreanu”, 
care ne-a organizat această întâlnire de neui-
tat.

Elena ERIZANU-PÂNZARI,    
Silvia CRICOVAN,

învăţătoare la clasele primare
mun.  Chișinău,
Liceul Teoretic ,,Alexandru Ioan Cuza”

Valsul 
FULGILOR

a venit iarna geroasă, 
toţi copiii stau  în casă
şi privesc prin geam, voios, 
Dansul fulgilor frumos. 

Anastasia-Beatrice IZMAN

IARNA 
cea de NEA

Iarna, de cum a sosit,
totu-n nea a-mpodobit. 
Hai, copii, la săniuș, 
nu vă temeţi de gheţuș!

Dumitru ŢUGULEA IARNA pe 
meleagul meu

Iarnă lungă și frumoasă, 
bine ai venit acasă! 
tare mult te-am așteptat
Să sosești pe-al meu meleag. 
Cu podoaba ta frumoasă,
Semeni mult cu o crăiasă!  

Andreea VITIU

„fulgii zbor, plutesc în aer”. 
Desen de Ionuţ băţ, elev în 
clasa I-i „a” la liceul teoretic 
„v. vasilache”, mun. Chişinău 

←    „Omuleţul de zăpadă”. Desen 
de lavinia IvanCenCO, elevă în 
clasa I-i „a” la liceul teoretic 
„v. vasilache”, mun. Chişinău

Poezii cu tema iernii, trimise de elevii din clasa a II-a „A” 
de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău 
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„Cişmeaua  căprioarelor”

Cum se jucau copiii 
acum o sută de ani?

Calendar popular

• Reprezintă o graniţă în-
tre anotimpuri, o perioadă de 
tranziţie către un nou început, 
pregătirea pentru trezirea na-
turii. Acum se trezesc la viaţă 
şi fiorii iubirii. Lăsând la o par-
te sărbătoarea „de import” a 
Sfântului Valentin, Dragobe-
tele e mult aşteptat de tinerii 
îndrăgostiţi care mai respectă 
încă tradiţiile neaoşe. Fiul Do-
chiei sau Năvalnicul fură inimi. 
Se spune că pe 24 februarie 
tinerii trebuie să se întâlneas-
că unii cu alţii, ca să rămână 
îndrăgostiţi tot anul.

• Făurar îşi deschide evantaiul 
datinilor cu ziua Sfântului Trifon, 
despre care în popor se spune 
că  ar fi protectorul viilor şi live-
zilor, alungând omizile, lăcuste-
le, viermii, gândacii şi alte dă-
unătoare. Prin urmare, pentru 
a-şi proteja recoltele, oamenii 
merg la biserică de dimineaţă, 

Această denumire poetică o poartă ansamblul folcloric al copiilor din satul Mingir, 
r-nul Hânceşti. Cu mai mulți ani în urmă, dl Mihai Mircos, pe atunci director adjunct la 
gimnaziu, astăzi viceprimar în sat, și-a propus să reînvie frumoasele datini și obiceiuri 
din partea locului. A adunat în juru-i un grup de copii, dornici de a cunoaște tradițiile 
neamului, și a alcătuit un program artistic. 

Primul concert, pentru care au avut emoții de nedescris, s-a bucurat de mare succes. 
Ceea ce i-a încurajat pe copii, dar cel mai mult pe dl Mihai Mircos, care și-a văzut visul 
cu ochii.  Și, deoarece prima apariție în public a avut loc la tabăra de odihnă „Cişmea-
ua căprioarelor”, tuturor le-a plăcut ideea ca acest nume să-l poarte și ansamblul abia 
înfiripat. 

Promotori ai folclorului

Colind pascal

Astăzi putem spune cu certitudine că 
„Cișmeaua căprioarelor” le-a purtat no-

roc nu doar copiilor de atunci, ci și celor din 
generațiile următoare, satului Mingir în gene-
ral. Ghidați cu pricepere și răbdare de dl Mi-
hai Mircos, membrii ansamblului au reușit 
să scoată la lumină perle folclorice îndrăgite 
de săteni și rămase în umbră multă vreme. 
Cu duioșie și admirație urmăresc spectatorii 
orice evoluare a tinerilor artiști. Am rămas și 
eu impresionată de prestanța  lor, aflându-i la 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Na-
turală cu ocazia sărbătorilor pascale. Copiii 
au venit în fața publicului  cu un 
spectacol inedit de colinde, cân-
tece și dansuri ce le reprezin-
tă baștina precum „Coasa ca la 
Mingir”, „Așa-i  hora pe la noi”, un 
colaj de sârbe, cântecul cu strigă-
turi „Haide, lume”  ș.a. 

Intervievându-i după concert, 
am aflat că în sufletele lor înflo-
rește dragostea față de creația 
populară și că majoritatea frec-
ventează ansamblul de mai mul-
ți ani. Printre aceștia Veronica 
BÂTCĂ, Marina BOTEZATU, Ga-
briela MAFTEI, Mihaela BÂR-
DAN, Dumitriţa PĂCALĂ (clasa 
a VIII-a), Elena CĂTANĂ, Gabri-
ela HADEI, Iuliana BOTEZATU, 
Irina MOISEI, Andrei TÂRSÂNĂ 
(clasa a VII-a). Lucian GROSU 
(clasa a IV-a) ș.a. Sentimente de-
osebite îi leagă pe copii de acest colectiv.

Valeria MUNTEANU, elevă în clasa a VI-a: 
– „Cișmeaua căprioarelor” este ansamblul 

în care au cântat părinții mei pe când erau 
elevi. De la ei am îndrăgit cântecul popular, 
tradițiile și obiceiurile neamului. Sunt mân-
dră să continui și eu calea lor. 

Angela CIPILEAGA, elevă în clasa a VI-a:
 –  Am îndrăgit din prima zi acest ansamblu. 

Nu doar pentru că aici am cunoscut adevărata 
valoare a folclorului nostru. Dar și pentru că 
suntem ca o familie unită, prietenoasă în care 
aflăm și demnitatea, și respectul. 

Valentin NISTORICĂ, elev în clasa a VIII-a:
 – Al cincilea an frecventez ansamblul,  sunt 

solist vocal, cânt și la instrumente. Îmi place 
mult muzica, de aceea urmez Şcoala de Arte, 
unde studiez țambalul, contrabasul, nu demult 
am început să studiez  și instrumentele cu cla-
pe. Visez să devin muzicant. 

„Cișmeaua căprioarelor” este mândria satu-
lui Mingir, repertoriul ansamblului înfrumu-
sețează orice sărbătoare locală și nu numai. 
Măiestria copiilor a fost apreciată pe scene 
prestigioase, la numeroase evenimente cul-

FÃurar - 
graniță între anotimpuri 

Februarie sau Făurar aduce, pe lângă unele dintre ma-
rile sărbători ale calendarului religios, multe momente 
importante în folclorul tradițional. În februarie se fac și 
prognoze meteorologice valoroase, în stil popular. 

iau agheasmă şi stropesc apoi 
viile, pomii şi grădinile.

• În aceeaşi zi în care 
creştinătatea celebrează Întâm-
pinarea Domnului (2/15 februa-
rie), în tradiţia folclorică există 
Stretenia sau Ziua Ursului. Mar-
tin, aşa cum i se spune ursului 
în popor, are un comportament 
ciudat în această zi, motiv pen-
tru oameni de a face progno-
ze meteorologice. Dacă ziua e 
însorită, se spune că ursul iese 
din bârlog şi, văzându-şi umbra, 
se sperie şi se retrage imediat. 
Acest gest semnifică prelungirea 
iernii cu încă şase săptămâni.

• Dacă cerul e înnorat, ursul 
nu-şi vede umbra, rămâne afa-
ră şi astfel prevesteşte apropi-
erea primăverii. Se mai credea 
că, dacă te ungi cu untură de 
urs, în special în copilărie, în 
această zi, capeţi puterea ani-
malului. 

membrii ansamblului „Cişmeaua căprioarelor” după concert

turale. De exemplu, în luna septembrie mem-
brii ansamblului au avut o călătorie la Viena, 
Austria, unde au evoluat în cadrul concertului 
organizat de Asociația Obștească „Concordia”, 
reprezentând Moldova împreună cu un grup 
de tineri dansatori din s. Congaz. La recentul 
Festival al Tradițiilor și Obiceiurilor de iarnă, 
„Cișmeaua căprioarelor” s-a învrednicit de 
locul II pe raion, iar în ianuarie copiii au fost 
invitați la „Tanti Ludmila show”. 

Să-i urăm acestui minunat colectiv, condus 
de dl Mihai Mircos, noi vise împlinite!    

Eudochia  VERDEŞ

Curiozităţi

Prima atestare scrisă a îndeletnicirilor celor mici pe 
aceste meleaguri datează din 1718, când Antonio del 
Chiaro povestea, în „Jocurile copilărești ale valahilor“, 
despre minge, praștie, titirez, țurcă, nasturi/sâm-
buri, baba-oarba, scrânciobul, călărețul. 

Printre obiectele care îi încântau altădată pe copii 
se numără bețișoarele, pietricelele, coarda, fluierele, 
pușculițele, titirezul, ocarinele, păpușile și mingile din 
cârpe, lingurile de lemn, moriștile de vânt făcute din hâr-
tie ori tablă, măștile din hârtie, șiragurile din scoici sau 
din tulpini de păpădie.

Titirezul/prâsnelul era alcătuit dintr-o piatră plată cu 
gaură în mijloc, prin care era introdus un băț. Datea-
ză din neolitic și a fost răspândit pe toate continentele. 
Antropologii îl consideră un mod de comunicare cu necu-
noscutul. 

Zmeul era confecționat din hârtie, tras de ațe și ri-
dicat de vânt. Provine din Orient și reprezintă sufletul. 
După unii etnologi, jocul cu mingea își are originea în Ori-
entul Apropiat, alții consideră că ar fi fost inventat de 
mayași. 

Printre jocurile copiilor de acum 100 de ani se numărau 
și câteva care au supraviețuit până astăzi, precum de-a  
v-ați ascunselea (numit pe atunci „de-a cucul”) sau de-a 
bâza (care se numea „de-a leafa”), dar majoritatea din-
tre ele au dispărut aproape complet odată cu trecerea 
timpului. 

„De-a baba-oarba”. Participanţii la festivalul „Hai la 
joacă pe toloacă!”, ediţia 2019
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Gimnastă din Germania originară din Moldova 

Campioni 
la tenis de masă

Citius,
altius, 

fortius! Nr. 2 (70)

ediţie de sport

Campionii alexandra Chiriakova și andrei Puţuntică

Performanţe

Alexandra Chiriakova (Dubăsari) și Andrei 
Puțuntică, originar din Călărași, au devenit 
recent posesori ai Cupei Moldovei la tenis de 
masă, au informat surse din cadrul federației 
naționale, scrie moldpres.

Competiția s-a desfășurat la Bălți. „Alexandra Chiri-
akova este, cu adevărat, cea mai puternică”, a declarat 
antrenorul câștigătoarei Valeriu Grosu. Pe locul doi s-a 
situat Vlada Caraulnaia din capitală, iar pe trei -  Na-
talina Brânză (Bălți). „Evoluția Vladei Caraulnaia a fost 
o surpriză”, consideră mai mulți experți, inclusiv Ivan 
Capsamun. În faza finală a concursului feminin au evoluat 
zece jucătoare.
Andrei Puțuntică a învins cu scorul 3-0 în toate meciu-

rile disputate. El a fost urmat pe podiumul de premiere, 
în ordine, de Vladislav Ursu și Felix Cozmolici, ambii din 
Chișinău. Toți premianții sunt elevi ai antrenorului Vladi-
mir Semipeadnâi.

În faza finală a turneului au evoluat opt jucători. Sur-
priză a fost calificarea în această etapă a lui Mihai Ca-
minschi din Ungheni în defavoarea maestrului în  sport 
Veniamin Dubrovin (Bălți).
Alexandra Chiriakova este legitimată la clubul Farul din 

Constanța (România). Ea a mai cucerit Cupa Moldovei în 
2017 și 2018. Anul trecut a ocupat locul trei la turneul 
internațional din Istanbul (Turcia). Anul curent a devenit 
campioană a României pe echipe, categoria de vârstă Un-
der-16.
Andrei Puțuntică evoluează în campionatul Germaniei. El 

este câștigător al turneului World Cadet Challenge la du-
blu masculin și medaliat cu argint în concursul pe echipe, 
ocupând  locul trei  la Campionatul European de juniori la 
dublu masculin (Under-18).

Ai noştri în lume

O fetiță de opt ani, originară din Republica Moldova, a ocupat locul în-
tâi la un turneu de gimnastică organizat în Germania, unde este stabilită 
împreună cu familia sa deja de doi ani. 

Adriana Lungu face gimnastică de la șapte anișori. 
S-a clasat pe locul întâi la o  competiție  la care au parti-
cipat aproximativ 200 de sportive începătoare din dife-
rite orașe din Germania. Apoi  a excelat și la un concurs 
de gimnastică în orașul Russelsheim am Main în Ger-
mania, unde iarăși a devenit câștigătoare dintre cele 70 
de concurente.

„Copila a început să facă gimnastică în această țară și 
a obținut rezultate remarcabile doar după un an de an-
trenamente”, afirmă tatăl ei. 

Părinții Adrianei mai spun că fiica lor are un mare 
potențial și vor depune toate eforturile pentru ca ea să 
devină campioană la gimnastică. 

„Suntem foarte mândri de rezultatele Adrianei. Îi 
place mult gimnastica, iar noi o susținem în toate”, au 
declarat părinții Adrianei, Tatiana Osman și Veaceslav 
Barbieru. 

Ei speră că fiica lor va avea succes și la următoarea 
întrecere sportivă, care se  va desfășura în luna martie 
și va fi mult mai importantă ca cele anterioare. Până 
atunci, însă, mica sportivă ascultă cu mare atenție sfatul 
antrenorilor și muncește de zor. 

Renata CUPCEA

Probe vesele pe timp de iarnă
airboard-ul este o noutate 

pentru noi. Asemenea unui 
hydrospeed ce se foloseşte în 
timpul verii, airboard-ul care 
este gonflabil se mişcă prin 
zăpada groasă de pe un deal, 
alunecând repede  la vale.

Hocheiul pe gheaţă este unul 
dintre sporturile de iarnă des-
tinate, mai ales, băieţilor care 
adoră viteza şi competiţiile 
dure. Este un sport mai solici-
tant, dar micuţii îl vor aprecia, 
cu siguranţă. Echipamentul ne-
cesar practicării hocheiului pe 
gheaţă include multe piese şi 

maxim de oxigen. Acest sport 
măreşte capacitatea plămâni-

Palmares sportiv

este costisitor. Pe lângă patine, 
crosă şi puc, copilul are nevoie 
de un echipament de protec-
ţie: mănuşi, cupe pentru piept, 
spate, membrele posterioare 
şi cele inferioare, cască pentru 
faţă.

Schiatul asigură dezvolta-
rea armonioasă, în special, a 
muşchilor abdominali şi ai pi-
cioarelor, întreţinând şi aportul 

lor, iar datorită temperaturii 
scăzute organismul lucrează  de 
două ori mai intens pentru a-şi 
păstra căldura. Este unul dintre 
puţinele sporturi, care implică 
activitatea tuturor muşchilor 
corpului.

Snowboarding-ul este mai 
uşor de învăţat decât schia-
tul, întărind în special grupe-
le inferioare de muşchi şi cei 
abdominali, iar o oră de astfel 
de distracţie pe pârtie ajută la 
arderea a 450 de calorii. Este 
un sport intens, ce presupune 
schimbări rapide de direcţie, 
ajutând astfel la menţine-
rea flexibilităţii şi echilibrului 
corpului şi întărind sistemul 
cardio-vascular. În plus, orga-
nismul eliberează endorfine 
responsabile pentru fericire 
şi bună dispoziţie, întreţinând  
sănătatea mentală prin redu-
cerea nivelului de stres.

O patinatOare cu viitOr

Avea doar patru ani când a pus pentru pri-
ma dată piciorul pe gheață. De atunci patinajul 
face parte din viața ei.

„Am decis cu părinții să mergem la patinoar 
şi, când mi-am încălțat patinele şi am păşit pe 
gheață,  am simțit că sunt un înger care zboa-
ră şi acest sentiment mi-a plăcut foarte mult”, 
spune Diana.

În ultimii trei ani, a învățat  figuri complicate, 
care au ajutat-o să prezinte show-uri de excep-
ție la competiții. Nici ora matinală a antrena-
mentelor, nici căderile frecvente nu o fac pe Di-
ana sa renunțe la patinaj.  Este o fetiță tenace, 
care nu cedează în fața greutăților. Deşi pasiu-
nea ei este destul de costisitoare, părinții sunt 
gata să suporte orice cheltuieli. Însă lipsa unui 
patinoar, care să fie deschis pe tot parcursul 
anului, îi întristează şi complică puțin lucrurile.

„E unica patinatoare care, la această  vârstă,  
se prezintă  la competiții internaționale. Mer-
gem de două, trei ori pe an, în funcție de reu-
şite şi de mijloacele financiare,” menționează 
Svetlana Scripnic, mama sportivei.

Deşi nu este un sport specific pentru ţara noastră, totuşi, găsim ți la noi 
entuziaşti ai patinajului. Una dintre ei este chişinăuiana Diana Scripnic. 
La doar 12 ani, a obţinut numeroase medalii şi premii care o motivează 
să-şi urmeze pasiunea. Zecile de traume nu au oprit-o să cucerească şi 
premii internaţionale.
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Din istoria patisierilor

Nr. 2 (276)
Cartea lui Soyga

Odată cu dispariția civilizației antice, 
producția de dulciuri s-a redus la zero. În peri-
oada descoperirii Americii și apariției ciocola-
tei, însă, a devenit posibilă producerea din nou 
a bomboanelor. La început, ciocolata se bea ca 
desert, apoi a început să fie folosită la prepa-
rarea deserturilor complexe cu nuci și fructe.

Primele bomboane în sensul în care le 
cunoaștem astăzi au fost gătite de Plessy Pralin, 
în 1671. Acesta l-a servit pe marchiz cu bom-
boane de ciocolată umplute cu nuci mărunțite, 
zicându-le, după numele său, „praline”. 

Înainte de Revoluția industrială, bomboa-
nele erau adesea considerate un medicament  
foarte util în caz de indigestii și angine. În Evul 
Mediu, acestea erau servite la mesele festive 
ale oamenilor bogați. Cea mai solicitată bom-
boană era făcută din cuișoare, ghimbir, anason, 
fructe de ienupăr, migdale și sâmburi de pin, în 
amestec de zahăr topit.

Europenii atribuiau ciocolatei proprietăți 
magice și vindecătoare. Primul tort a apărut în 
Italia la sfârșitul secolului al XV-lea. Expresia 
italiană echivalentă cu „Gusturile nu se discu-
tă” sună ca „Torturile nu se discută”. 

 În Franța, în secolul al XVIII-lea, să fii pa-
tisier era o mare onoare. Nu oricine putea fi 

BomBoanele ca medicament
Dintotdeauna bomboanele au fost dulciurile preferate ale copiilor, dar 

în vechime acestea erau făcute fără zahăr. În urma săpăturilor arheolo-
gice din Egipt, s-au  găsit biluţe comestibile conţinând curmale, miere și 
nuci. În Orient preferinţele erau pentru migdale și smochine. 

nunți. Se puneau neapărat cinci 
bomboane - pentru sănătate, 
longevitate, prosperitate, noroc 
și bucurie. Această tradiție exis-
tă și acum în Franța.  

În secolul al XIX-lea, britanicii 
au încetat să furnizeze zahăr 
Franței, iar Napoleon, un mare 
admirator al dulciurilor, a or-
donat să găsească o ieșire din 
situație. Așa că francezii au în-
ceput să crească sfeclă de zahăr, 
din care au extras zahăr, mela-
să, pe care le-au folosit pentru a 
face bomboane. Sfecla s-a potri-
vit perfect solurilor europene 
și, în scurt timp, bomboanele au 
devenit accesibile pentru toate 
segmentele populației.

Texte ciudate

Evul Mediu este cunoscut ca o perioadă a misti-
cismului, în care au fost scrise o mulţime de tratate 
ciudate. Puţine însă pot fi comparate cu „Cartea lui 
Soyga”, care conţine informaţii amănunţite despre 
astrologie, magie și paranormal. În text există încă 
pagini pe care cercetătorii nu le-au putut traduce. 

Numele lui John Dee, medic şi alchimist din epoca elisabetană, 
este asociat cu acest manuscris misterios. Dee şi-a dedicat întrea-
ga viaţă încercării de a descifra tratatul, conform legendei, fiind  
ajutat de cristalul magic. Astfel, el a  stabilit că textul ar fi fost scris 
în Grădina Edenului şi numai Arhanghelul Mihail putea să-l decrip-
teze.

Iniţial, cartea s-a crezut a fi pierdută pentru totdeauna, dar, în 
1994, în biblioteca secretă a francmasonului Elias Ashmole, care a 
trăit în secolul al XVII-lea, a fost descoperită o copie a acesteia. Era 
scrisă în latină, ceea ce a făcut-o uşor de tradus. Informaţiile sunt 
împărţite pe capitole dedicate astronomiei, magiei, ocultismului 
şi alchimiei.

Se crede că misterioasa „Carte a lui Soyga” este o prezentare 
generală a credinţelor din perioada renascentistă, cu numeroase 
informaţii care par şi astăzi contradictorii sau bizare.  Cartea con-
ţine o mulţime de puzzle-uri cu numere, iar unele cuvinte par a 
fi  cifrate.  Cuvântul „Soyga” citit invers devine „Agios”, ceea ce în 
greacă semnifică „Sfânt”.

În acest fel, „Cartea lui Soyga” este, de fapt, „Cartea unui Sfânt”, 
care a coborât din ceruri pentru a le oferi oamenilor informaţii 
cu privire la adevărul absolut. Singura problemă este că nici  azi 
codurile care fac informaţiile secrete nu au fost sparte, ceea ce 
ar însemna că omenirea nu a atins nivelul de conştiinţă pentru a 
descoperi adevărul.

luat ca ucenic, ci doar cei care 
aveau abilități deosebite de 
artiști plastici. Viitorii maeștri 
ai dulciurilor trebuiau să ur-
meze cursuri de istorie a artei 
și arhitecturii, de modelare și 
desen. În 1715, regele francez 
Ludovic al XV-lea a primit un 
platou cu bomboane imense 
pentru discursul său în Sala 
tronului. E de înțeles: el avea 
pe atunci cinci ani și cancela-
rul nu a găsit o modalitate mai 
bună de a-i arăta monarhului 
credință.  

În aceeași perioadă, apar pri-
mele bomboniere, sub formă 
de cutiuțe din cupru sau argint, 
decorate cu pietre prețioase, 
bineînțeles destinate familiilor 
bogate. Cutii mai simple, din 
carton, se ofereau oaspeților la 

Ciocolată de 4,41 t menţionată în Cartea reordurilor Guinness

Piramida maya din ciocolată (8273 kg)
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Ca roua de pe flori – 

Ochii mamei

mănânc din aceeași pâine
Cu Patria. 
Dacă nu mănânci 
Din aceeași pâine cu ea, 
atunci sau pâinea, 
Sau Patria
nu este a ta.

foto: boris bălan

Din aceeaşi 
pâine cu Patria

Grigore Vieru, născut la 14 februarie 1935 în satul Pererita, judeţul 
Hotin (azi judeţul Edineţ), a devenit o figură emblematică a poeziei ro-
mâne de azi şi „o personalitate puternică, de istorie contemporană" (Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga). Redevenind, în 1990, cetăţean al României, 
este inclus în contextul literar general românesc prin numeroase cărţi 
editate şi prin alegerea, în 13 noiembrie 1990, ca membru de onoare al 
Academiei Române (mai târziu şi ca membru-corespondent). În 1992 a 
fost propus, de aceeaşi Academie, la Premiul Nobel pentru pace. Poezii-
le şi cântecele scrise de el şi cântate, printre alţii, de Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici, articolele sale publicistice ardente au impulsionat procesul 
de renaştere a românilor basarabeni şi i-au acreditat postura de „bard 
naţional", ceea ce i-a determinat pe critici să-l apropie de tânărul Goga.

Poezia sa, adunată în volumele de sinteză precum Scrieri alese (Chi-
şinău, l984), Rădăcina de foc (Bucureşti, l988), Curăţirea fântânii (Ga-
laţi, l993); Văd şi mărturisesc (Chişinău, l996), Strigat-am către tine 
(Chişinău, l999) este „o poezie slujitoare întru edificarea vieţii în tot ce 
este ea minune şi bunătate şi lumină" (Ioan Alexandru).

Mihai CIMPOI

Copilul care 
am fost

Tu ştii
tu știi
Că un cântec frumos 
Pentru copii 
Poate salva în viitor 
O Patrie.

tu știi că un copil 
nu merge nicicând 
Degeaba pe drum: 
Sau l-au trimis 
Părinţii cu treburi, 
Sau îl așteaptă 
un zeu undeva. 

tu știi
Ceea ce oamenii vârstnici 
n-au știut niciodată.

am îmbătrânit.
Scriu caligrafic și mășcat,
Ca în primul an de școală.
În fiecare dimineaţă,
Îmi bate la geam
Copilul care am fost.
Suflu în florile de gheaţă
Să văd cine-i.
Sunt fericit
Că am fost copil.

rugăciunea copilului care am fost... 

IN mEmORIAm

Copil, de ochii mamei 
eu fruntea îmi lipeam, 
Cum mă lipeam în taină 
De oul ciocârliei 
Cu care suntem neam.
e pasărea plecată 
Din cadru-mpărătesc. 
De frunza toamnei caldă 
Precum de ochii mamei 
eu fruntea îmi lipesc.
şi zic: „Iar ochii mamei, 
Copil, să-i vezi oricând 
În râu, în ram, în toate." 
ah, cine vede, – albește 
şi eu ce alb mai sânt. 

Cerul de aur
În mine s-a întunecat 
un cer de aur. 
el geme înjunghiat 
Ca un taur.
În mine un taur geme 
Cu un corn de rubin. 
mi-l sărută pe gene 
În zori un copil,
Suflarea-i înviind-o 
Ca într-un mit. 
ah, iubire, tu, sfânto: 
Cer hăituit!

tot mai mic 
Devine omul zilei 
şi tot mai mare 
Omuleţul imaginaţiei. 
fiecare artist 
are ieșire la mare 
Prin lacrimă. 
Copiii zădără câinii, 
Poeţii – moartea.

Copiii şi 
artistul

mai caut și azi anii copilăriei
Într-un cântec frumos.
Cu cine oare,
Cu cine oare
S-a jucat Dumnezeu
În copilăria Sa?!

Într-un cântec

Colb din univers ne vine, 
Cade-n trista sa mărire.
vremea trece, vremea vine 
Peste-a stelelor neștire... 

vezi cum astrele se ceartă, 
Prăpădindu-se-n ciocniri. 
Cine le judecă, le iartă 
Sub ale legilor priviri? 

Când din colb sunt toate-alese 
şi din el e conceput, 
Doar hazardului să-i pese 
Peste-al legii început... 

Pleacă-o lume, vine alta 
Prin durata timpurie. 
Praf din toate se alege 
În întinderea pustie... 

visuri nobile ne poartă 
Spre lumina cea divină. 
Prin avânt ne mână soarta 
tot în colbul ce-i de vină... 

Suntem noi sau suntem alţii, 
viermi sau zei în astă lume? 
Concepuţi din Constelaţii, 
aprinzând din praf 

un nume?.. 

Din adânc străbate visul 
Prins de-a prafului minune: 
Dulce-al maicei mele chipul 
Îmi străluce-n vii cunune!.. 

frământând mintea a spune, 
Când din tot nimic s-alege; 
Sfântul praf pre sfântul nume 
Doar iubirea o-nţelege... 

PRAFUL 

În munţii cu brazi 
alb răsărit. 
Orice necaz 
m-a părăsit.
am văzut veșnicia – 
era singură.
tăcută ca lacrima mamei.

Sus

Cu viața, cu dorul
„Cine mă vede cântând 
Crede că n-am nici un gând.”

(Folclor)

m-am amestecat cu viaţa 
Ca noaptea cu dimineaţa.

m-am amestecat cu cântul 
Ca mormântul cu pământul.
m-am amestecat cu dorul 
Ca sângele cu izvorul.
m-am amestecat cu tine 
Ca ce-așteaptă cu ce vine.
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Caut umbra copilăriei, 
Caut umbra măsuţei 
În iarba de-acasă 
şi scăunelul pierdut.

Cine-a găsit
un scăunel cu trei picioare, 
Să-l întoarcă poetului.

Caut umbra

Victor VOINICESCU
(Paris)


