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Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Am observat că, în ultimul timp, oamenii au 

devenit mult mai invidioși. Invidia îi face să se 
insulte și să se certe de la orice fleac. Nu rareori, 
acest sentiment răutăcios pune stăpânire și pe 
unii dintre  noi, copiii. DE UNDE se iscă invidia la 
oameni? Cum să luptăm cu ea?

Adelina BOGDAN, elevă în clasa a X-a „C”
mun. Orhei, Liceul Teoretic „Alecu Russo”

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

DE UNDE

Invidia este firească omului și, totuși, este un viciu și, în același timp, o nefericire. 
Artur SCHOPENHAUER (1788-1860), filozof german

Acord  liric
Iulia COMANICIU

Echilibru

Mă întreb și eu uneori: de ce, pe zi ce trece, 
oamenii devin tot mai invidioși?

– Din același motiv pentru care sunt 
orgolioși, geloși și rău intenționați, ar putea să-mi 
răspundă cineva.

– Pentru că vor ceva mai bun și văd acel „ceva” la 
altă persoană, ar continua un altul. 

– E un defect pe care, dacă încă nu-l ai, ai putea 
să ți-l formezi pe neobservate. Depinde ce rol și ce 
dimensiuni îi vei atribui invidiei în viața ta, și-ar da 
cu părerea un al treilea.  

Le dau dreptate tuturor celor care cred așa. Și 
sunt de acord că de invidie nu scapă nimeni. Pen-
tru că invidia, dragii mei adolescenți, e un senti-
ment. Așa cum apare iubirea, la fel apare și invidia. 
Totuși, în primul rând, consider că invidia provine 
din frustrare. Invidioșii sunt, de fapt, neputincioși 
și nemulțumiți de propria lor situație. Nu își pot 
vedea calitățile și nu își pot accepta defectele. În 
consecință, îi invidiază pe cei care au puterea de a 
se autoaprecia și a rezista vieții. Te sfătuiesc, dragă 
Adelina, dacă simți această stare la persoanele cu 
care intri în contact, să eviți a te implica prea mult. 
Invidia provine dintr-o lipsă de caracter și dintr-o 
răutate de neînțeles pentru cei care cunosc iubirea 
de semeni. Invidia, deci, este o emoție periculoasă 
și pentru cel invidiat, dar, mai ales, pentru cel care 
invidiază. Numai invidiosul știe ce se face în sufletul 
său necăjit de gelozie! El suferă în surdină, pentru 
că, de obicei, oamenilor nu le place să arate ce simt. 
Își maschează emoțiile cât pot de mult, din diverse 
motive, fie că sunt mai rezervați, fie că nu doresc a le 
fi percepute de către ceilalți ca niște slăbiciuni. Căci 
cui i-ar plăcea să divulge faptul că îl nefericește… fe-
ricirea altuia, că-l întristează… bucuria cuiva?

se iscă invidia la oameni

În anumite momente de sinceritate, oamenii re-
cunosc emoțiile și sentimentele negative pe care le 
au, însă destul de rar și în funcție de evenimente-
le pe care le trăiesc. De ce oare? Pentru că invidia 
este o emoție ascunsă și se poate manifesta foarte 
diferit, de la o simplă reacție involuntară până la o 
multitudine de reacții însoțite de manifestări psihi-
ce și fizice.

De ce oamenii sunt invidioși? Pentru că, din punct 
de vedere material, alții au ceea ce ei nu au, pentru 
că au fost depășiți într-un domeniu oarecare (suc-
cesele la învățătură, anumite performanțe sporti-
ve, talentul într-un domeniu, bunăstarea materia-
lă, posedarea unor obiecte de mare valoare ș.a.), 
pentru că unii se bucură de prețuirea și respectul 
unor persoane deosebite, iar ei –  nu etc. „Nimic 
nu întunecă mai mult bucuria oamenilor decât invi-
dia”, a spus filozoful francez Rene Descartes. Invidia 
este cea care îi face pe oameni să uite că mai există 
bucurie, cu timpul invidia degenerând într-o per-
manentă sursă de nemulțumire și de tensionare a 
relațiilor cu cei din jur. Invidia, așadar, se naște din-
tr-un posibil complex de inferioritate și afectează, 
mai întâi de toate, respectul de sine. Considerată 
de către unii psihologi  drept o reacție involunta-
ră, este foarte important modul în care ea poate fi 
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controlată. Dacă omul își poate menține 
invidia în limitele bunului simț, înseamnă 
că el mai are voință și demnitate.

Autoarea întrebării are dreptate: există 
invidioși  nu doar printre cei maturi, ci și 
printre voi, copiii. Deseori invidiați colegii 
pentru ținuta lor vestimentară, telefoane 
mobile, tabletele... Sunteți geloși pe note-
le date la lecții unor colegi de clasă, pe ca-
dourile primite de amicii voștri, pe jucăriile 
altora și, mai ales, ori de câte ori aveți  im-
presia că pierdeți  afecțiunea persoanelor 
la care țineți.

Greu de crezut, însă există și o invidie... admira-
tivă. Într-o asemenea situație intervine o gândire 
de genul „merită, a muncit mult pentru a ajunge 
aici”. Psihologii consideră că o asemenea „invidie  
albă” poate deveni, pe măsura trecerii timpului, o 
adevărată motivație pentru atingerea aceluiași gen 
de succes. Se mai afirmă că invidia admirativă nu 
este un rău în adevăratul sens al cuvântului, că s-ar 
putea ca ea să-i fi determinat pe oameni să învingă  
în afaceri, sport și chiar în fața unor mari greutăți 
întâlnite în viață. 

Totuși, invidia cea neagră este o emoție deose-
bit de periculoasă, în sensul că dă naștere unor 
gânduri negative, având repercusiuni dintre cele 
mai profunde asupra comportamentului. Ce ar fi 
de făcut? Deosebit de folositor ar fi să nu stârniți 
invidia persoanelor din anturajul vostru. Cum? 
Să nu povestiți des și oricui, la nimereală, despre 
bucuriile pe care le aveți, despre oamenii care vă 
prețuiesc și, mai ales, să învățați a fi mai reținuți în 
a vă exprima performanțele atunci când sunteți în 
afara familiei.  Oare putem vorbi și despre un anti-
dot? Da, și cred ca acesta ar putea fi modestia. Dar 
cum să ți-o cultivi când nu-ți dă pace… invidia?

Ion ANTON

abonarea — 2021

E atâta frumusețe... și atâta disperare,
Și durere la tot pasul... și atâta fericire:
O balanță ce se-nclină între veghe și uitare,
Când de-o parte, când de alta, între ură și iubire.

A fi om e bucurie și durere, împreună.
Vrei să dai din plinul vieții celor dragi, și risipești.
Nu-ți rămâne pentru tine nici o singură fărâmă
Și ajungi la întrebarea: „Ce înseamnă să iubești?

Cui îi trebuie iubire într-o lume de coșmar,
Când la loc de cinste-i ura, și invidia, și răul?”
Dacă treci de clipa asta și gândești astfel, mai rar,
Toate trec, dispare frica și departe fuge hăul.

Și te-ndrepți înspre lumină, către Bunul Dumnezeu,
Ierți și uiți, și rabzi de toate, cu speranță și-așteptare.
Într-o zi, atunci, departe, vei primi și darul tău,
El există, să fii sigur! Doar așteaptă cu răbdare.
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Perseverența și dăruirea de o viață!

ABONAREA - 2021 DESTĂINUIRI  DE  ELEV

Școala este un loc în care ne petrecem o 
parte bună din copilărie, pentru a ne pre-
găti de drumul pe care îl avem de parcurs 
în viață. 

Școala noastră are un aspect frumos. E 
înconjurată de o mulțime de copaci, care 
împrospătează aerul și îl purifică. Aici sunt 
flori mereu - începând cu gingașele lalele 
și minunatele zambile, primăvara devreme, 
apoi urmând garoafele și terminând cu cri-
zantemele, toamna târziu. În partea din-
spre drumul ce duce spre centru, este o 
mini alee de castani, foarte veselă în tim-
pul primăverii, când totul  reînvie, și puțin 
tristă, toamna, când frunzele copacilor în-
gălbenesc formând un peisaj incredibil, în 
care persistă căldura culorilor anotimpului 
în contrast cu vremea rece. 

Ușile primitoare și placa de deasupra cu 
,,Bine ați venit!” mă îndeamnă să pășesc 
pragul școlii mult iubite. Îmi place că, în 
curte, se găsesc multe bănci pe care poți 
să te așezi. Nu voi uita niciodată de sal-
cia care parcă e vie, mișcându-se în bătaia 
vântului și oferindu-ne umbră sub ramurile 
ei aplecate. Îmi voi aduce aminte, peste 
ani, și de arbuștii bine îngrijiți, toți iden-
tici: parcă sunt cei de la intrarea în Par-
lament. Iar brazii! Se întind măreți, unii 
înalți cât clădirea.

O parte a școlii acum nu mai este folosi-
tă, dar îmi aduc aminte cum mergeam acolo 
la ore, când eram mic. Țin minte clasa mea 
micuța, în care încăpeau 18 elevi, mai bine 
zis copii de grădiniță, în care găseai me-

reu decorațiuni în funcție de anotimp. Era 
toamna - vedeai frunze de viță-de-vie adu-
se de un copil, căci așa arăta frumusețea 
pentru noi. Un dovleac de ici-colo, câteva 
fructe, legume, nuci… Și eram invidios pe 
cineva, dacă vedeam ca a adus ceva mai 
original decât mine, ce mai vorbă. Dacă era 
iarnă - aceeași poveste, aduceam fulguleți, 
lanțuri de hârtie colorată sau niște lu-
cruri de te miri ce poate să-i dea în cap 
unui copil de grădiniță. Primăvara, la fel - 
mărțișoare, copăcei din carton, ilustrații, 
desene năstrușnice cu un soare în colțul 
foii. Era o mândrețe clasa mea…

Apoi, când, cu mari emoții, am fost de-
clarat oficial elev în clasa I-i, a trebuit să 
merg în altă sală de clasă. Din obișnuință, 
am intrat în aceeași încăpere, dar crescu-
sem. Credeam că va fi plictisitor. O nouă 
clasă, o nouă atmosferă. Noua mea clasă 
parcă era mai spațioasă, dar, totuși, ceva îi 
lipsea, și anume, decorațiunile noastre de 
pici.

Peste câțiva ani, adică în clasa a V-a,  am 
urcat următoarea treaptă, deci am ajuns 
în altă sală de clasă. Cu cât trece timpul, 
cu atât înțeleg mai bine că îmi fac studii-
le într-o școală splendidă. Ne bucurăm de 
condiții minunate. 

Țin la școala mea din primele zile, chiar 
dacă atunci arăta mai modest și nu era do-
tată cu calculatoare, ca acum.
Vasile STOLER, elev în clasa a VIII-a 

la Gimnaziul Tocuz
r-nul Căușeni 

Este arhicunoscut faptul 
că, de îndată ce se naște, 

omul pornește să exploreze 
universul cunoașterii și cu cât 
mai multe lucruri află, cu atât 
își dă seama cât de puțin știe. Și 
atunci e firesc să apară avalanșe 
de întrebări la care cei prinși de 
iureșul vieții caută răspunsuri. 
De ce, bunăoară, în această pe-
rioadă a globalizării galopante, 
când realizările tehnologiilor 
informaționale ajung peste linia 
de demarcare a fantasticului, 
mintea omului nu este deranja-
tă de faptul că ele au schimbat 
fața lumii, ci mai degrabă nu se 
poate împăca cu această meta-
morfoză? Când urmează să ne 

deprindem cu aceste miracole 
și de unde ideea că anume cul-
tura generală este acel ingredi-
ent care ne ajută să simțim și 
să înțelegem trecutul ca pe un 
prezent, ajutându-ne totodată 
să intuim viitorul?  Cum se poa-
te de demonstrat că ghemul de 
contradicții din actualul proces 
al dezvoltării civilizației umane 
e dovada că omenirea se află pe 
muchia critică a supraviețuirii 
globale? De ce existența unui 
popor, izolat de restul lumii, a 
ajuns să fie o iluzie, iar ceea ce 
în epocile anterioare se referea 
la istoria unei singure națiuni 
sau a unui continent aparte și de 
pericolele ce planau asupra lor, 
astăzi e vorba deja de întreaga 
civilizație umană? Astea, dar și 
alte chestiuni, cele mai diferite 
și de orice gen, sunt dezbătute 
de scriitorul Ion Anton în rubrica 
sa ORIZONT COGNITIV, pe care 
o susține deja de peste două 
decenii în revista pentru copii 
florile Dalbe, publicație pe care 
o diriguiește de tot atâta timp.

Având ca subtitlu trei între-
bări pe care le pun de obicei 
copiii – De ce? De când? De 
unde? – amfitrionul rubricii 
nu prididește să aibă la toa-
te răspuns. Vreun cârcotaș ar 
strecura printre dinți că, vezi, 
Doamne, în internet găsești tot 
ce vrei, dar atât de complex și 
de accesibil, într-un limbaj atât 
de limpede, fără interpretări 
savante și ambiguități facile, 
poate răspunde doar scriitorul 
Ion Anton. Având și calitatea 
de redactor-șef al publicației, 
dar și experiența muncii de pu-
blicist, de eseist, de poet, de 
romancier și de editor, răspun-
surile de enciclopedist sunt la 
vedere.

Iar despre volumele sale atât 
de poezie, alese selectiv, Vamă 
pentru speranță (1983, debut), 
Mâine va fi ieri (2002), Anotim-
purile clipei (2015) și de proză 
Zodia Zimbrului (1991, 2004), 
Singur în doi (2015), Ieșirea 
din uitare (2019), cât și cele 
vreo zece cărți pentru copii au 

scris și se vor mai pronunța cu 
siguranță criticii literari și citito-
rii mai calificați. Iar o mărturie 
incontestabilă despre activita-
tea sa de editor de revistă este 
obținerea în 2008, la Paris, a 
celei mai importante distincții 
în acest domeniu. Este vorba 
de Premiul Internațional pen-
tru Calitate și Excelență „Stea-
ua Calității”, categoria Aur, 
decernat în 2008 la Paris, o re-
alizare de care nicio publicație 
din Republica Moldova nu s-a 
învrednicit vreodată. E dovada 
elocventă că Ion Anton este 
omul potrivit la locul potrivit 
și în universul cel mai potrivit 
pentru el – împărăția literelor. 
Iar cu ocazia celor 70 de ani 
adunați în punga vieții, plină cu 
nestematele unei munci aure-
olate de perseverență și dăru-
ire,  vine și urarea tradițională: 
Mulți ani înainte, dragă coleg, 
cu realizări cât mai multe și cu 
succese cât mai mari!

Nicolae ruSu

Președintele juriului înmânează scriitorului Ion Anton Trofeul 
Premiului Internațional „Steaua calității”, categoria Aur 
(Paris, aprilie 2008)

Etapa republicană a Con-
cursului de lectură „La izvoa-
rele înțelepciunii”, ediția a 
XXX-a, consacrată scriitorului 
Lucian BLAGA, s-a desfășurat 
în format online, pe platforma 
ZOOM. Participanții, elevi din 
clasele a IX-a – a XII-a din în-
treaga republică, învingători 
la etapa raională-municipa-
lă, au susținut două probe. 
La prima – un test online cu 
referire la viața și activitatea 
scriitorului. La proba a doua 
fiecare concurent a prezentat 
lectura interpretativă a unui 
text poetic de Lucian Blaga, cu 
accent pe motivul sau starea 

de spirit a eu-lui liric. Elevii 
au fost salutați de Eugenia 
BEJAN, director general al 
BNC „Ion Creangă”, care a 
menționat că, pe parcursul 
anilor, mii de copii au luat 
parte la Concursul „La izvoa-
rele înțelepciunii”, iar  aminti-
rile despre această experiență 
le vor rămâne în suflet și me-
morie pentru o viață întreagă. 
Adrian GHICOV, dr. habilitat, 
conferențiar universitar, la 
fel, a salutat copiii, dorindu-le 

succes și subliniind că parti-
ciparea la concursul de lec-
tură le-a oferit posibilitatea 
să devină cititori pasionați, 
adăugând un plus de valoa-
re personalității lor. Clau-
dia BALABAN, director de 
Onoare al BNC „Ion Creangă”, 
inițiatoarea concursului, a 
vorbit despre aria de extin-
dere a autorilor propuși spre 
lectură, dar și despre aria ge-
ografică extinsă peste hotare; 
e vorba de implicarea elevilor 
din Iași, Vaslui, Târgu Neamț 
la etapele finale. Evenimen-
tul a fost moderat de Maria 
HAREA, șef secție Dezvoltare 

în biblioteconomie și știința 
informării. Succesul acestei 
ediții speciale a fost posi-
bil grație asiduității elevilor, 
contribuției profesorilor, bi-
bliotecarilor și, nu în ultimul 
rând, scenariului strategic 
elaborat de echipa BNC „Ion 
Creangă”, cu soluții prevăzute 
pentru orice situație ce poa-
te interveni în formatul onli-
ne. Juriul, prezidat de Adrian 
Ghicov, a desemnat laureații. 
Câte zece participanți s-au 

Amintiri despre scoalã

(Ediția a XXX-a)

˛



3 decembrie, 2020 Nr. 37 (4331), 38 (4332) 3 OrIzONT  şcOlAr • lyceum 

FEStivAlul  FrANcOFONiEi

Lumina spiritului

• Umbrele. Umbrele seamănă ce-i drept cu în-
tunericul, dar sunt fiicele luminii.

• Numai creația răscumpără toate suferințele.
• Rănile. Mai calde decât ființa noastră – sunt 

totdeauna rănile.
• Rezistențe mari și piedici mari se opun în lu-

mea asta numai unei voințe mari.
• De la viață să nu aștepți nimic, dimpotrivă, tu 

trebuie să-i dai totul. Numai așa vei fi scutit de 
deziluzii și te poți bucura de tine, de lupta, de 
independența și de puterea ta creatoare.

• Filosofia iederei: numai târându-te te poți 
înălța.

• Oamenii trebuiesc încă sistematic educați să 
trăiască în „problematic”. Ei trăiesc prea insis-
tent în iluzia „soluțiilor”.

MAxIME şI AfORISME 
de Lucian BLAGA

BILANţUL  CONCURSULUI

Elevi francofoni din R.Moldova au participat la concursul de eseuri, în limba 
franceză, „Gutuia de Aur”-2020, iar cei mai buni au fost premiați. Concursul 
se desfășoară din 2006  și a fost inițiat de Secția din Moldova a Uniunii 
Internaționale a Presei Francofone, în parteneriat cu Facultatea de Jurnalism 
și Științe ale Comunicării, USM, și Ambasada Franței la Chișinău. Concursul 
își propune promovarea diversității culturale prin filiera francofoniei, desco-
perirea și promovarea talentelor printre liceeni și studenți și încurajarea efor-
turilor tinerilor pentru democratizarea societății.

Andreea Bujor este elevă la Li-
ceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
din orașul Ungheni. A obținut 
premiul I la Concursul „Gutuia de 
Aur”. Pentru ea  este o oportuni-
tate minunată de a-și îmbogăți 
vocabularul, dar și o experiență 
aparte de a vorbi în limba fran-
ceză în fața unui public.

„Tema din anul curent a fost 
una interesantă, pentru că tre-
buia să scriu despre informare. 
Până acum am avut o percepție 
total diferită a lucrurilor. La fi-
nal, însă, am aflat care sunt 
factorii ce influențează la ni-
vel psihologic oamenii și astfel 
aceștia cad pradă ușoară dezin-
formării. Am încercat să aduc 
la cunoștința semenilor mei 
regulile de informare corectă”, 
a relatat Andreea.

La concurs au fost invitați să 
participe liceeni și studenți care 
vorbesc fluent limba franceză.

Cristina Lopatețchi, elevă în 
clasa a XII-a, care a luat parte, 
pentru a doua oară, la acest 
concurs, a recunoscut că ediția 
din acest an a fost cu adevărat 
o provocare.

„A fost o adevărată oportuni-
tate de a ne dezvolta nivelul de 
cunoaștere a limbii franceze”, a 
spus Cristina.

Gabriela Chirilovici a fost mo-
tivată de colege să se prezinte 
la concursul „Gutuia de Aur”, la 
care s-a clasat pe locul trei.

Din cei 600 de elevi de la Lice-
ul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

din Ungheni, peste 200 studiază 
în franceză. De 20 de ani, liceul 
este implicat în proiectul bilingv, 
elevii participând la diverse con-
cursuri. La concursul în cauză ei 
și-au încercat puterile a doua 
oară. Anul trecut elevii s-au în-
tors cu Premiul Mare. La ediția 
curentă cei trei participanți s-au 
bucurat de premii. 

Mulți absolvenți au ajuns să 
studieze în Franța. Doar anul 
acesta, din 23 de elevi absolvenți, 
14 au plecat în Franța și, în pre-
zent, sunt studenți la Strasbourg 
(majoritatea), dar și la Greno-
ble, Lille, Marseille, Montpellier, 
Bordeaux.

„A fost foarte frumoasă im-
plicarea profesorilor. M-am bu-
curat foarte mult că, în ultima 
vreme, copiii vin și spun nume-
le profesorilor. Fără o coordo-
nare, fără o bună cunoaștere a 
limbii franceze nu poți să parti-
cipi la acest concurs. A devenit 
deja o sărbătoare a francofoni-

ei”, a menționat dna Silvia Gro-
su, doctor conferențiar la USM.

În anul curent, Concursul 
„Gutuia de Aur” s-a desfășurat 
în format online. Prima etapă 
a constat în elaborarea eseu-
rilor, a doua etapă – în expu-
nerea orală și dezbaterile în 
fața publicului larg și a juriului. 
Tema propusă a trezit intere-
sul a 18 tineri francofoni din 
R.Moldova. Cei 11 laureați ai 
concursului, care au demon-
strat  performanțe de argumen-
tare și de comunicare în limba 
franceză, au fost menționați cu 
diplome și cadouri.

Premiul mare, o tabletă 
performantă, a fost oferit de 
Agenția Universitară a Franco-
foniei, Antena de Chișinău, iar 
celelalte premii bănești  au ve-
nit din partea Comunității mol-
dave din Geneva. Eseurile celor 
11 laureați au văzut lumina ti-
parului într-un număr special al 
publicației secției din Moldova 
a Uniunii Internaționale a Pre-
sei Francofone.  

Cei prezenți la eveniment au 
participat și la discuția „Deon-
tologie și independență: ce 
evoluții avem în profesia de jur-
nalist?” cu jurnalistul francez 
Olivier Piot, fondator al platfor-
mei „Media et democratie”.

renata cuPceA

„LA  IZVOARELE  ÎNȚELEPCIUNII”
clasat, corespunzător, pe lo-
curile I, II și III, fiind apreciați 
cu diplome și premii. Clau-
dia PARTOLE, membru al 
juriului, a subliniat: „A fost o 
surpriză frumoasă, din marea 
dragoste pentru Lucian Blaga. 
Am sfidat această perioadă, 
care ne testează la capitolul 
singurătate. Avem cărți, avem 
întâlniri. Felicitări învingă-
torilor! Voi sunteți acei, care 
asigurați Viitorul.”

Pentru săptămânalul „Flo-
rile Dalbe”, am spicuit câteva 
rânduri din relatările celor 
care și-au încercat puterile la 
eveniment.

Iulian MOISEI, elev în cla-
sa a XII-a la Liceul Teoretic 
„D. Cantemir” din Cantemir, 
participant la cinci ediții con-
secutive ale acestui concurs, 
a recunoscut că, inițial, nu s-a 
așteptat la o variantă online, 

dar s-a pregătit intens, fiind 
ajutat de profesoara de limba 
și literatura română și de bi-
bliotecară. Referitor la proiec-
tele sale după absolvirea lice-
ului, susține ferm: „Eu rămân 
aici, vreau să mă dezvolt aca-
să!”. Corina CIGOREAN, elevă 
în clasa a XII-a la Liceul Teo-
retic „V. Alecsandri” din satul 
Colibași, raionul Cahul, ne-a 
mărturisit că acest an a fost 
pentru ea unul al provocărilor, 
fiindcă e pasionată de muzică, 
pictură, îi place să comunice 
cu oamenii, convingându-i 
să citească cărți, iar această 
experiență îi va deschide căi 
noi în preocupările ei. Danie-
la SIMION, elevă în clasa a X-a 
la Liceul Teoretic „M. Sadovea-
nu” din Călărași, a mărturisit: 
„Am rămas încântată de atitu-
dinea juriului: obiectivă, prie-
tenoasă. Nu am simțit granița 

elev-juriu. I-am ascultat pe 
ceilalți participanți, a fost un 
schimb frumos de experiență. 
Generația de azi sparge ste-
reotipurile. În anul 2020, am 
avut o reușită academică foar-
te bună, am participat la diferi-
te olimpiade, tabere. Am avut 
foarte multe activități, inclusiv 
munca de voluntar. Vreau să-i 
mulțumesc dnei Margareta 
FLOREA, profesoară de limba 
și literatura română, care m-a 
încurajat și m-a ajutat mult. 
Pentru anul care vine, îmi do-
resc și mai multă implicare, 
inițiative și provocări noi.” 

Parcurgând dimensiuni-
le imense ale activității și 
creației scriitorului, elevii au 
profitat de minunata ocazie 
de a se instrui lecturând,  a 
percepe și a descifra limbajul 
poetic al lui Lucian Blaga.

Tamara PERETEATCU 
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ScriitOrul  iON  ANtON 
ÎN DiAlOG cu Micii cititOri 

Coordonator de pagină: lica mOvIlă

Îi felicităm pe  învârtecușii care au trimis răspunsuri corecte  
la următoarele jocuri: 

Nr. 26: Victoria GHERBALI (s. Iargara, r-nul Leova).
Nr. 27-28: Victoria  GHERBALI, Liliana CORCENCO (or. Leo-

va), Teoctista COLŢA (s. Cărpineni, r-nul Hâncești), Sofia IAN-
CIURSCAIA.

Nr. 31-36: Victoria GHERBALI, Teoctista COLŢA, Sofia IAN-
CIURSCAIA.

BRAVO,  ISTEţILOR!

EşTI ISTEţ?

Medicul îi recomandă lui 
Gigel:

— Să iei câte cinci lingurițe 
de mixtură pe zi.

— Nu se poate, în sertar 
avem numai patru lingurițe.

*  *  *
— Ce-i cu tine, Răzvane ?
— Bunicul m-a tras de 

urechi, dar nu prea tare.
— Atunci de ce plângi?
— Vreau să-i fac plăcere .

*  *  *
Învățătorul scrie pe tablă 

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

 — Cât face?
— Scor egal.

*  *  *
— La ce le foloseau indie-

nilor pieile de cal?
— Ca să țină caii în ele, 

domnule profesor. 
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COJOCUL
— Sunt prieten bun cu gerul,
Nu mă tem nici de zăpadă.
Dacă primăvara vine,
gata, nu mai ies în stradă.
căci mi-i frică de căldură
Şi îmi caut iar vreun loc
În dulapul cel de haine.
Ştii cum mă numesc? 
— cojoc!

Recent, la Biblioteca „Transilvania”  s-a desfăşurat o întâlnire de suflet, 
avându-i ca invitați pe poetul, prozatorul, publicistul, ziaristul, traducătorul 
Ion ANTON și elevii din clasa a II-a „C” de la Şcoala Primară nr. 83 
„Grigore Vieru” din capitală. Copiii au fost însoțiți de doamna învățătoare, 
Elena DOBROVOLSCHI, și bibliotecara Ala NUŢA. Cu toate că s-a produs 
online, dialogul i-a încântat atât pe dragii copilași, care au luat parte la toate 
Saloanele Lecturii dedicate distinsului scriitor, cât şi pe maturi.

De data aceasta, participan-
ții s-au adunat în jurul unei 
cărți  deosebite — „Vesel în-
drumar pentru vestiar”, pe 
care picii au citit-o, la sugestia 
dnei Elena Dobrovolschi. Pe 
nerăsuflate, cum au spus-o 
chiar ei. Acest dicționar ves-
timentar în versuri, cu ima-
gini hazlii, viu colorate, a fost 
atât de îndrăgit de copii, încât 
le-a trezit dorința de a-l în-
scena. Micii actori au selectat 
din dulapurile anotimpurilor 
un grupaj de versuri („Căciu-
la”, „Ia”, „Cravata”, „Papionul”, 
„Pijamaua”, „Șuba”, „Ghetele”, 
„Sandalele”, „Rochia”), pe care 
le-au recitat cu multă inspira-
ție. De cealaltă parte a sticlei, 
autorul cărții a intrat în jocul 
copiilor și a continuat spec-
tacolul cu poeziile „Cizmele” 
și „Șosetele”. Astfel, au reușit, 

fie și online, să creeze împre-
ună o atmosferă caldă și rela-
xantă. Apoi Denis AGAPI, un 
elev mai îndrăzneț din fire, i-a 
adresat o întrebare dlui Ion 
Anton: „Dumneavoastră ați 
scris doar pentru copii sau și 
pentru maturi?”. Cititorii au 
fost măguliți să audă că dintre 
cele 30 de cărți ale scriitoru-
lui 12 le-au fost dedicate lor, 
copiilor! Poeziile din culegeri-
le „Cuibul soarelui”, „Gardero-
ba veselă”, „Alfabetul pe por-
tativ”, „Cercei cu cireșe”, „Ju-
căria din cuvinte” și altele au 
fost învățate pe dinafară de o 
întreagă armată de pici-voini-
ci! „Jocul de-a cuvintele” este 
o carte bună, foarte populară, 
care vine în ajutorul elevilor, 
explicându-le, într-o manieră 
veselă și atractivă, ce înseam-
nă omonimele, omografele și 

omofonele. La rugămintea ci-
titorilor Sofia LEAHU, Ariad-
na GHIMBRA, Dragoş MO-
TRÂNGA, dl Ion Anton le-a 
vorbit despre debutul său în 
literatură, cu volumul de ver-
suri „Vamă pentru speranță”, 
în 1983, urmat de „Viitorul 
ca moștenire”. A editat cărțile 
„Dincolo de formule”, „Ronde-
lurile călătorului”,  „Mâine va 
fi ieri”, „Necuprinsul punctu-
lui”. S-a afirmat și ca prozator 
talentat, cu romanele  „Foka”, 
„Viața ca amintire”, „Alina”, 
„Ieșirea din uitare” etc. Nuve-
la istorică „Zodia Zimbrului” 
a fost urmărită cu interes de 
mii de copii și profesori în 
paginile săptămânalului „Flo-
rile Dalbe”, al cărui redactor-
șef  dl Ion Anton este deja de 
câteva decenii. În calitate de 
ziarist, domnia sa a promovat 
instruirea filozofică a copiilor 
și adolescenților în pagina 
tematică lunară „Căderea pe 
gânduri” și a colorat „petele 
albe” din istoria românilor în 
pagina lunară „Patrimoniu”. 
Elevii s-au simțit extraordinar 
în cadrul acestui eveniment 
online, alături de scriitorul 
Ion Anton, care le-a mulțumit 
din inimă  pentru bucuria 
unei frumoase comunicări 
prilejuite în ajunul jubileului 
său de șaptezeci de ani.

Valentina LEAHU, 
bibliotecar 

la Biblioteca „Transilvania”
mun. Chișinău  

Poezii din dulapul iernii
Ion ANTON

CĂCIULA
vreau o cușmă 
Ţuguiată
ca o glugă înfoiată,
Nici mai mult, 
Nici olecuță,
Drept  cât cușma 
lui guguță!

MĂNUŞILE
— când  te duci  la săniuș,
bagă mâinile-n mănuși...
— Dacă nu mi-i frig, 
că-s mare 
Şi-apoi am și buzunare!

ŞUBA
Astă-iarnă, 
Pe ninsoare,
Am plecat la vânătoare.
merg cu arcul 
Pe furiș, 
când colo, 
Dintr-un tufiș,
Iese-un pui de urs:
— mor-mor!
Trag cu arcul 
Şi-l dobor!...
— Iar îndrugi verzi și uscate:
Iarna urșii dorm, 
măi frate!
— Nu mă crezi?
vezi șuba mea?
e din blana lui, sadea!
— zău că ești tu
fală-goală: 
Şuba-i artificială!

FULARUL
— Dacă vrei să nu se țină
Scai de tine 
vreo netrebnică angină, 
Tare-i bine 
Să nu uiți, Dănuț, de mine
Niciodată,
mai ales când iarna gerul
Şi-l arată...
— cum să uit, când pe afară
viscolește,
când și tusea iar de tine-mi
Amintește!

PÂSLELE
— ce stați, pâsle, pe cuptor,
De zăpadă nu vi-i dor?
— Stai, că ne uscăm acuș 
Şi ieșim la săniuș!

(Din cartea „vesel îndrumar pentru vestiar”)

Ilustraţii: maxim cerevcOv
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„Dăruiește iubire și asta vei primi”
(din Cuvintele Bătrânilor) 

30 noiembrie/ 13 decembrie – Sf. Apostol Andrei cel 
Întâi Chemat

6/19 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae 
25 decembrie/7 ianuarie  – Naşterea Domnului 

nostru Iisus Hristos – Crăciunul

Omul milostiv

Mănăstirea Sfânta Treime din  Saharna

Într-o școală de la țară, la ora de religie, un copil l-a întrebat pe 
preot, care le vorbea despre milă, ca despre prima virtute pe care 
trebuie să o avem neapărat ca să ne mântuim: 

– Părinte, dar eu, care sunt sărac și nu am ce dărui, cum să fac 
milostenie? Dacă aș avea și eu mai mulți bani, aș da cu dragă inimă, 
dar așa...

– Fiule, nu asta înseamnă milă. Uite, de exemplu, ieri dimineață, 
plecând cu treburi, am văzut-o peste drum pe mama ta, ajutând o 
bătrână ce se ostenea cu o legătură de lemne. Mai târziu, am zărit-o 
iarăși îndrumând un călător ce se rătăcise și, chiar dacă nu l-a putut 
ospăta, un sfat bun și o cană cu apă rece s-au găsit și pentru el. Când 
vecina de alături a plecat în târg cu treburi, i-a lăsat în grijă copilul cel 
mic. Spre seară, când doi săteni se certau în drum, a ieșit și, cu vorbe 
frumoase, i-a împăcat. Vezi tu, acum, ce este mila? Chiar dacă nu ai 
bani să dai și celorlalți, nimic nu te împiedică să-i ajuți cu atât cât poți. 
Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet.

„cu un bănuț dăruit poți cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât 
de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai 
nici măcar acel bănuț, atunci dă un pahar cu apă rece!”  (Sfântul 
Ioan Gură de Aur)

Sus în cer lucește 
Steaua lui Hristos,
Nașterea vestește
Pruncului frumos.
Prunc dumnezeiesc
Astăzi S-a născut,
Îngerii slăvesc   
un nou început. 
Păstorii cinstesc 
marea întâmplare.
magi din răsărit,
Peste munți și mare,
vin cu daruri scumpe,
vin cu închinare,
Să vadă pe Domnul.
ce minune rară! 

Pr. Maxim MELINTI,
Biserica Ghidighici

Minune rară

Sărbători  creştine
În acele zile, împăratul ro-

man August a dat un ordin să 
se numere oamenii din toate 
provinciile stăpânite de el, ce 
vârstă au, ce meserii și câți din-
tre ei sunt buni de soldați. Fie-
care trebuia să se înregistreze 
în orașul străbunilor săi. Și, de-
oarece Iosif și Fecioara Măria 
proveneau din neamul împăra-
tului David, au plecat din Naza-
ret la Bethleem (orașul lui Da-
vid), situat la vreo zece verste 
de Ierusalim. Au ajuns seara, 
pe înnoptate. În Bethleem s-a 
adunat multă lume și în hote-
luri nu mai erau locuri. Nimeni 
nu dorea să-i primească în casa 
sa. De aceea, Maria și bătrânul 
Iosif au fost nevoiți să înnop-
teze într-o peșteră de la mar-
ginea orașului, unde păstorii își adăposteau pe 
timp friguros animalele. Peștera era liberă. Iosif 
și Maria erau atât de obosiți, încât s-au bucu-
rat și de acest adăpost, hotărând să înnopteze 
chiar acolo. După miezul nopții, Maria a născut 
pe Mântuitorul Cel făgăduit – Domnul nostru 
Iisus Hristos. După ce L-a înfășat, L-a culcat în 
ieslea în care erau puși mieii nou-născuți. În fe-
lul acesta s-a împlinit profeția despre Nașterea 
Fiului lui Dumnezeu la Bethleem.

În noaptea Nașterii lui Ii-
sus, păstorilor care-și pășteau 
turmele în apropierea Bethle-
emului li s-a arătat îngerul 
Domnului, care le-a adus ves-
tea minunată despre Nașterea 
Mântuitorului lumii. Pe ne-
așteptate, a apărut împreună 
cu îngerul o numeroasă oaste 
cerească ce-L preamăreau pe 
Dumnezeu, cântând: „Slavă în-
tru Cei de sus lui Dumnezeu, și 
pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire”.

Când îngerii au dispărut, păs-
torii și-au spus: „Să mergem la 
Bethleem și să vedem ce s-a 
întâmplat acolo, ce ne-a vestit 
nouă Dumnezeu”. Și, grăbindu-
se, au ajuns la Bethleem unde 
i-au găsit pe dreptul Iosif, pe 

Preacurata Maică și pe Dumnezeiescul Prunc, 
culcat în iesle.

Păstorii au îngenuncheat și I s-au închinat. 
Ei au povestit ce li se vestise despre Prunc. 
Iosif îi asculta cu multă pietate pe păstori, iar 
Preacurata Maică așeza în inima ei fiecare cu-
vânt auzit.

Păstorii s-au înapoiat la turmele lor, slăvin-
du-L pe Dumnezeu pentru tot ce văzuseră și 
auziseră. (Luca 2, 1 – 20)

chinat Sfintei Treimi. Acest loc 
era colina de la poalele celor 
trei dealuri. Minunea a avut loc 
pe stânca cu numele Grimidon 
și, ca dovadă a alegerii divine, 
Maica Domnului a lăsat încrus-
tată în piatră urma piciorului Ei. 

Această urmă se poate vedea 
și astăzi în capela construită în 
cinstea acestui fapt în vârful 
stâncii. Se spune că cei care se 
ating de Talpa Maicii Domnului 
pot spera la îndeplinirea orică-
rei dorințe.

bogdan bOrceA, 
elev în clasa a vI-a

s. Echimăuți, 
r-nul Rezina

Pilde ortodoxe  

CONCURS: Descoperă un lăcaş sfânt  

Biblia  pentru  copii 

Pelerinii care ajung la Mă-
năstirea „Sfânta Treime” din  
Saharna țin să urce neapărat 
până în vârful stâncii Grimidon. 
În mica capelă, situată acolo, se 
pot reculege în tihnă, ascultând 
taina legată de Talpa Maicii 
Domnului...

Legenda spune că, până a 
începe construcția Mănăsti-
rii Sfânta Treime din Saharna 
(anul 1798), schimonahul Bar-
tholomeu împreună cu o mică 
comunitate de călugări locui-
seră în Mănăstirea din Stâncă. 
Însă viața în acel loc era foarte 
anevoioasă și părintele Bar-
tholomeu hotărî să înceapă 
construcția unei mănăstiri te-
restre, care ar fi fost și aproa-
pe de căile de comunicare din 

localitățile apropiate, și așezată 
într-un loc unde liniștea călu-
gărilor nu avea să fie tulburată 
prea mult de forfota lumească. 

Era destul de dificil să găsești 
un asemenea loc. De aceea, 
înainte de a începe lucrările, 
Bartholomeu petrecu 40 de zile 
în post și rugăciune, pentru a 
milostivi pe Dumnezeu ca să-l 
ajute în alegerea cât mai reușită 
a unui loc pentru construcția 
noului lăcaș sfânt. Se spune că, 
la a 40-a zi, i s-a arătat în vis Fe-
cioara Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu. Era înconjurată de 
foc ceresc și i-a arătat unde va 
fi înălțat un lăcaș monahal în-

La final de an, Moș Crăciun a pregătit cadouri pentru cititorii 
activi ai Filei Creștine. Anastasia MARDARE (s. Cotul Morii, r-
nul Hâncești), Teoctista COLŢA (s. Cărpineni, r-nul Hâncești) și 
Bogdan BORCEA (s. Echimăuți, r-nul Rezina) sunt autorii celor 
mai reușite texte care au fost publicate în cadrul concursului 
Descoperă un lăcaș sfânt.

Teoctista, Bogdan și Anastasia câștigă cărți creștin-ortodoxe. 
Cadourile vor fi expediate prin poștă.  Felicitări!

PREmII  pentru  fidelitate  

mănăstirea Saharna – casa Dumnezeieștii Treimi

Sfântul Nicolae – prietenul darnic al copiilor

Nașterea pruncului Iisus
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ADoLESCENțA, 
vârsta mărilor provocări

Sugestii  pentru  adolescenţi

Din  poşta  ediţiei

Nr. 10 (109)

Adolescenţa este perioada de trecere 
spre maturitate, perioada de autocu-
noaştere şi proiectare a idealurilor în 
viaţă. Să fii adolescent nu este uşor, din 
cauza mulţimii de tentaţii care sunt pre-
tutindeni.

Unii adolescenţi conştientizează că 
ei reprezintă viitorul acestei societăţi. 
Se străduiesc şi luptă să înveţe, să acu-
muleze noi informaţii, să-şi dezvolte 
abilităţile şi capacităţile de a lua decizii 
importante, de a-şi asuma greşelile şi de 
a suporta consecinţele, urcând o treaptă 
pe scara maturităţii.

Una din marile provocări este găsirea 
păcii şi liniştii interioare, împăcarea cu 
sinele. Întrebările „Cine sunt?”, „Care 
este scopul meu în viaţă?” îi macină adesea pe adolescenţi, care află 
mai târziu răspunsul sau, poate, niciodată.

Încrederea de sine scade, de aceea nota de originalitate pe care o 
prezintă şi rebeliunea prin care se afirmă apar ca preocupări intense.

O altă provocare cu care se confruntă este dezvoltarea personalităţii 
şi maturizarea. factorul-cheie al acestora este modelul în viaţă pe care 
şi-l aleg, un model în care cultura, dorinţa de cunoaştere, încrederea în 
sine, înţelepciunea ar trebui să fie prezente.

Teoctista COLţA, elevă în clasa a Ix-a
la Gimnaziul ,,Dumitru Creţu”

s. Cărpineni, r-nul  Hânceşti

Până la ziua în care ne vom aduna în jurul bradului pentru a descoperi cadou-
rile de Crăciun este tot mai puțin timp. Bucuria, entuziasmul și nerăbdarea de pe 
chipurile tuturor se instalează ușor, ușor, pe măsură ce se apropie sărbătoarea de 
iarnă cea mai așteptată. Dacă pentru a primi darurile Moșului ești întotdeauna 
pregătit, postura celui care oferă este puțin mai dificilă, pentru că implică alegerea 
unui cadou inspirat, care să aducă încântarea în viața celui ce primește. Iată câte-
va idei care pot să te inspire în a opta pentru cele mai drăguțe și inspirate daruri.

Octombrina COVRIG

Poezii  adolescentine

Între ieri și mâine
Mai există-un azi –
Dorul ce rămâne
Rază pe obraz.
Între azi și mâine 
Sunt și eu, și tu –
Clipa ce rămâne
În dulcele-ți sărut.
Între ieri și mâine
Este-al nostru dor –
Clipa ce ne ține
În al iubirii zbor.

Cum alegem un cadou de Crăciun?

CLIPE

Secretul alegerii unui cadou 
de Crăciun

• Cum poți alege un cadou 
de Crăciun care să surprindă cu 
adevărat? Poate că aceasta este 
cea mai mare nelămurire a celui 
care oferă un dar sub brad. Exis-
tă o soluție simplă, care să te 
apropie mai mult de darul per-
fect pentru Crăciun. Încearcă să 
privești cadoul drept o ocazie de 
a transmite un mesaj persoanei 
dragi, nu doar ca un obiect.

Idei de cadouri handmade
Ne place să-i bucurăm pe cei 

dragi cu daruri speciale, uni-
ce, care să exprime cât mai 
bine recunoștința, dragostea și 
dorința de a vedea un zâmbet 
pe chipul lor. De aceea, cadouri-
le handmade reprezintă o alege-
re simpatică, inedită și specială. 

Idei de cadouri pentru fete
Pentru domnișoarele în deve-

nire alegerea unui cadou ideal 
de Crăciun poate fi o provocare. 
Este vârsta la care încep să se 
definească preferințele, de ace-
ea poți să greșești cu ușurință. 

• O pușculiță este motivul 
perfect de a preda o lecție de 
economie micuței. Cu siguranță, 
va începe deja să viseze la lucrul 

pe care să-l achiziționeze cu ba-
nii strânși. Cum portofelele sau 
pușculițele nu se oferă goale, 
pune-i o bancnotă de încuraja-
re a obiceiului de a economisi.

• Un album al trupei prefera-
te- și ești deja pe lista celor mai 
dragi persoane din viața unei 
adolescente. 

• Un jurnal cu coperți simpa-
tice va fi cadoul perfect pentru 
o pasionată de literatură, care 
va putea să-și noteze amintirile 
într-un album personal. Alături 

de un roman bestseller drept 
inspirație, ea va începe să des-
copere  pasiunea pentru litere.

• Pentru o lady adevărată 
orice accesoriu este apreciat. 
Poți opta pentru o geantă spe-
cifică vârstei sale, ori pentru o 
brățară discretă și drăguță sau 
un lănțișor cu pandantiv con-
form personalității sale. 

Idei de cadouri pentru băieți
Băieții sunt mai ușor de im-

presionat. Pentru a evita bana-
lul, poți alege una dintre pro-
punerile noastre drept cadoul 
perfect de Crăciun:

• Gadgeturile sunt una dintre 
pasiunile băieților, deci, fără în-
doială, nu vei da greș cu o pere-
che de căști sau un mouse haios.

• Visează de mult la adidași 
sau poate la un ceas precum 
cel al adulților? Îndeplinește-i 
dorința și ai grijă ca articolul 
vestimentar sau accesoriul să 
fie în ton cu preferințele lui.

• Încurajează-l să facă mișcare 
și oferă-i în dar un penny board 
potrivit vârstei sale, numai bun 
de plimbat prin parc la prime-
le sale întâlniri sau la ieșirile cu 
gașca.

Cum să impresionezi la prima întâlnire
Strict  confidenţial

Vestimentația. Evident, îți 
dorești să arăți bine la prima 
întâlnire, așa că ținuta trebuie 
să fie impecabilă. Nu alege o 
vestimentație mult prea ele-
gantă, dar nici prea sport ori 
extravagantă. Ținuta trebuie 
să fie una potrivită corpului 

și vârstei tale, dar și locului în 
care mergeți. 

Locul în care mergeți. Pen-
tru că nu vă cunoașteți foarte 
bine, cel mai indicat ar fi să 
alegeți un loc liniștit, unde să 
puteți vorbi și să aflați cât mai 
multe despre celălalt. 

Sfaturi utile pentru băieți 
la prima întâlnire 

Nu întârzia. Este recoman-
dat să ajungi înaintea ei, iar 
dacă ea întârzie, nu face co-
mentarii pline de reproș. Fii 
gentleman. Evită apropierile 
fizice. La prima întâlnire este 

exclus să încerci o apropie-
re fizică, deoarece riști să fii 
înțeles greșit. Oferă-i o strân-
gere de mână ori un pupic pe 
obraz la despărțire.

Sfaturi utile pentru fete la 
prima întâlnire 

Nu te machia în exces. Chiar 
dacă vrei să îți acoperi mici-
le imperfecțiuni, evită stratul 
gros de machiaj. Comportă-te 
normal. Nu încerca să pari ceea 
ce nu ești. Nu butona telefonul. 

Răspunde la telefon doar dacă 
este ceva urgent, în rest, lasă te-
lefonul de-o parte. După întâl-
nire, lasă-l pe el să facă urmă-
torul pas. Chiar dacă ți-a plăcut 
foarte mult băiatul, așteaptă de 
la el următorul semn. 

Așadar, prima întâlnire poa-
te fi un succes dacă ții cont de 
câteva aspecte importante. Su-
biectele de discuție alese cu gri-
jă vă pot ajută să treceți cu brio 
peste prima etapă a relației.

Pentru că emoțiile primei întâlniri sunt mari, însă îți dorești ca totul să iasă per-
fect, mai jos îți oferim câteva recomandări.



3 decembrie, 2020 Nr. 37 (4331), 38 (4332) 7PASIuNe • DISTrAcţIe • SăNăTATe

Citius,
altius, 

fortius! Nr. 10 (78)

ediție de sport

Medaliați  la  Mondialele-2020
Lotul național de sambo al Republicii Moldova s-a întors de la Campionatul 

Mondial de Sambo cu 12 medalii, ne informează  moldpress.md.

Sport  news

Viitorul depinde de noi
Alexandru Buzdugan are 18 ani. Este elev la 

„Prometeu”, e pasionat de șah și de fotbal, citește 
romane în limba engleză și este decis să-și facă 
studiile și o carieră profesională în străinătate. Cei 
care îl cunosc spun că este responsabil, sociabil, 
lider între ai săi, principial, ambițios, sârguincios. 
Printre pasiunile sale mai sunt ping-pongul, fot-
balul, lecturile, bucătăria.  

 - După fiecare partidă de șah, simt un fel de liniște profundă. E 
ca un refugiu pentru mine. Ori de câte ori am nevoia să fac ceva 
complicat, joc o partidă de șah, spune Alexandru.

În șah trebuie să te gândești bine până a lua o decizie, o deci-
zie ce ți-ar putea aduce victorie. Trebuie să chibzuiești mult, ca să 
nu greșești. În acest joc esențiale sunt concentrarea și memora-
rea, deoarece trebuie să ții minte toate variantele anterioare. Și 
atenția e foarte importantă, pentru că e necesar să fii cu ochii în 
patru la mișcările adversarului tău. Numai în acest fel poți învinge.

Sportivul are amintiri de neuitat  de la turneul care a avut loc în 
România, la București, în 2019. A fost foarte interesant pentru el, 
în special partida finală, în cadrul căreia a reușit să facă remiză cu 
un jucător foarte puternic din România, un jucător de nivelul 2200. 
E un nivel foarte înalt. Deși era o diferență mare între nivelul lor de 
pregătire, Alexandru a reușit să facă remiză, asigurându-și primul 
loc în cadrul competițiilor. A fost primul turneu internațional, la 
care nu a înregistrat pierderi. Pentru acea victorie îi este  recunos-
cător familiei și antrenorului său, Sergiu Vedmediuc, care face par-
te din primii cinci cei mai buni antrenori din R. Moldova. De cinci 
ani este  elevul său și a învățat de la el nu numai șah, ci și fotbal, a 
deprins comunicarea, respectul, prietenia.

„Samuraiul” 
din lozova 

Are 20 de ani și a venit din Japonia, pentru a face mai 
fericită o echipă din Republica Moldova. Este vorba des-
pre un tânăr fotbalist nipon, care evoluează în prezent la 
Codru Lozova. Colegii și antrenorii îl apreciază și spun 
că el este „zâmbetul” echipei. Deocamdată, nu știe cât 
timp se va reține la noi în țară. Însă, când vine vorba de o 
zeamă moldovenească, spune că nu ar mai pleca de aici. 

În acel meci, pentru İstanbul Bașakșehir au marcat: Demba Ba în 
minutul 12; Edin Višća în minutul 40. Pentru Manchester United a 
marcat doar francezul Anthony Martial în minutul 43.

Echipa lui Epureanu se află într-o grupă cu Manchester United, 
PSG și RB Leipzig. După etapa a treia, İstanbul Bașakșehir se află 
pe o poziție bună în grupa H.

Alexandru Epureanu a devenit al patrulea fotbalist moldovean 
care a jucat în faza grupelor Ligii Campionilor UEFA. Alții trei sunt: 
Sergiu Dadu (ȚSKA Moscova, 2004), Serghei Covalciuc (Spartak 
Moscova, 2006) și Alexandru Gațcan (FC Rostov, 2016).

(Sursa: diez.md)
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anul viitor. În același timp, ne dorim ca auto-
ritățile să susțină și mai mult acest sport”, a 
declarat Fistican.

În același timp, antrenorul a specificat că 
aceste remarcabile rezultate aduc puncte 
valoroase lotului național de sambo și pregă-
tesc echipa pentru viitoarele competiții.

În luna decembrie, cu ajutorul Ministeru-
lui Educației, Culturii și Cercetării, Federația 
Națională de Sambo a Republicii Moldova va or-
ganiza Campionatul Republican pentru cadeți.

În perioada 4–9 noiembrie, în Novi Sad, Serbia, 
s-a desfășurat Campionatul Mondial de Sambo, 
de unde sportivii moldovenii s-au întors cu pa-
tru medalii de argint și opt medalii de bronz 
obținute la mai multe categorii de greutate.

Potrivit antrenorului Mihail Fistican, fru-
moasele rezultate arată gradul de pregătire a 
lotului național, dar și necesitatea unei atenții 
sporite din partea autorităților asupra dezvol-
tării acestui sport în Republica Moldova. „Avem 
un potențial bun. Sperăm la rezultate mai bune 

A copilărit la Tokyo și a făcut 
primii pași în fotbal la Acade-
mia Tokyo Musashino. Înainte 
de a ajunge în Republica Mol-
dova, a evoluat la Sakushin Ga-
kuin – o echipă niponă.

Acum opt luni, destinul l-a 
adus din îndepărtata Japonie 
într-un sat frumos și liniștit 
din Republica Moldova. Acum, 
cei din  Lozova se pot bucura 
nu doar de meciuri din Divizia 
națională, dar și de prezența 
fotbaliștilor „exotici”. Unul din-

tre cele mai speciale „persona-
je” este Itsuki Kurata.

„Savurez viața de aici, de 
când am venit în Republica 
Moldova. Îmi place în mod spe-
cial mâncarea și, mai ales, zea-
ma”, menționează sportivul.

Chiar dacă îi place la noi, It-
suki recunoaște că îl macină 
dorul de casă. „Dacă ar fi să 
compar Japonia cu Republica 
Moldova, aș vedea o diferență 
mare. Dacă vorbim despre 
cultură și oameni, e chiar o 

diferență mare. Familia mea 
este acolo, în Japonia”, a adău-
gat tânărul.

Oferta de a juca în Republi-
ca Moldova i-a venit din par-
tea impresarului iarna trecută. 
Itsuki a acceptat, fără să stea 
prea mult pe gânduri și apreci-
ază „aventura” la Codru ca pe o 
experiență grozavă. Fiind  pro-
fesionist, are nevoie să joace 
mai mult, să se antreneze mai 
des. Itsuki Kurata evoluează pe 
postul de fundaș stânga. În se-
zonul curent, el a „strâns” pen-
tru Codru Lozova 10 meciuri în 
Divizia națională.

În colectiv, Itsuki este o fire 
solară și îi încarcă pe cei din 
jur cu energie pozitivă. E un tâ-
năr plin de viață. Indiferent de 
greutăți, mereu își păstrează 
buna dispoziție. Să zicem așa: 
în echipa moldovenilor, el este 
ca un „smile”.

(Sursa:  tv8.md)

Un fotbalist moldovean 
la İstanbul Başakşehir 
Fundașul naționalei Moldovei Alexandru Epurea-

nu a evoluat din nou în faza grupelor Ligii Campio-
nilor UEFA. Jucătorul echipei İstanbul Başakşehir 
a salvat două puncte pentru echipa sa în meciul cu 
Manchester United FC. Fundașul moldovean a scos 
mingea adversarilor chiar de pe linia porții. Scorul 
final a fost 2-1 în favoarea clubului turc. 
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DEcEMbriE – Undrea, Ningău 
Decembrie – Undrea sau Ningău – este una 

din cele mai bogate luni ale anului în sărbători 
creștinești, cântec și voie bună. Această lună e 
încărcată și în prevestiri pentru anul ce va veni. 
Una din ele spune că, dacă în Undrea e ger, 
atunci anul va fi mănos, dacă e zăpadă, atunci 
va ploua în timpul lui Cireșar.  

De Sfântul Andrei (30 noiembrie/13 de-
cembrie) se pun la încolțit în vase boabe de 
grâu pentru a vedea cum va fi anul ce vine. 

Sfântul Nicolae (6/19 decembrie) vine și el 
cu obiceiuri frumoase. În popor se crede că iar-
na începe cu adevărat de Sf. Nicolae, cunoscut 
și ca Moș Nicolae. În această zi, el își scutură 

barba sură și începe să ningă. Iar dacă nu nin-
ge, înseamnă că Moșul a întinerit.

• Conform tradiției populare, Moș Nicolae 
apare pe un cal alb, făcându-se astfel trimitere 
la prima zăpadă care cade la începutul iernii, 
îi ajută pe toți cei nevoiași, pe orfani și văduve, 
este stăpânul apelor și salvează corăbierii de 
la înec, protejează soldații pe timp de război.

• În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decem-
brie sau 18 spre 19 decembrie, copiii știu că 
trebuie să-și lustruiască încălțămintea, deoa-
rece Moș Nicolae va veni să le aducă daruri. 
Copiii mai neastâmpărați primesc lângă dar 
și o nuielușă, în semn că trebuie să asculte de 

părinții și bunicii lor.
• În unele zone, în ziua de Sf. 

Nicolae, oamenii aduc în casă 
crenguțe de pomi fructiferi pe 
care le păstrează în apă, lângă 
icoane, ca să înflorească de Anul 
Nou. Iar dacă aceste crenguțe 
vor înflori până când anul se 
sfârșește, anul care vine va fi 
unul foarte roditor și plin de 
satisfacții.

• În popor se mai spune că în 
nopțile sfințite de sărbători, când 
cerurile se deschid și pentru noi, 
muritorii de rând, preț de o se-
cundă, Sf. Nicolae poate fi văzut 
stând în dreapta Domnului.

festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „florile Dalbe”-2019, desfășurat la giurgiulești, cahul

Semănătorii de tradiţii 
În satul meu frumos, pe nume Cărpineni, din dragoste faţă de tra-

diţiile neamului, a luat naştere grupul etnofolcloric „Baştina”. Era în 
anul 2015 şi, iniţial, la prima repetiţie s-au întrunit doar zece persoa-
ne. Însă, treptat, numărul celor dornici de a continua sacra misiune 
lăsată de străbuni a început să crească. Astfel încât astăzi suntem un 
ansamblu mixt, din care fac parte atât copii, de la 10 ani în sus, cât şi 
maturi, bărbaţi şi femei, cu vârsta de până la 65 de ani. Sunt mândră 
că mă aflu şi eu printre membrii acestui colectiv care-şi alină sufletul 
cu melodii populare de o rară frumuseţe. 

FLORILE  DALBE

Coordonator de pagină: eudochia verDeş

Tinerele mlădițe ale ansamblului „baștina”, alături de dna 
vera Păpuşă

bună seara, gospodari,
     florile dalbe, 
v-au venit colindători,
     florile dalbe, 
Noaptea pe la cântători,
     florile dalbe. 
Să trăiți, să înfloriți,
     florile dalbe,
mulți ani, mulți ani fericiți, 

     florile dalbe. 
bună seara, gospodari, 
     florile dalbe, 
la anu' și la mulți ani, 
     florile dalbe.

(Din culegerea 
Aprindeți Luminile, 

autor Andrei Tamazlâcaru)

Calendar  popular  

,,v-am ura, v-am tot ura!”, leova 2016

Legenda lui Moș Crăciun

După cum mi-a mărturisit doamna Vera Păpuşă, conducătoarea 
ansamblului, de la bun început, „Baştina” şi-a pus ca scop să valori-
fice tezaurul folcloric al neamului şi să scoată din anonimat folclorul 
autentic. Membrii ansamblului depun multă muncă în timpul repe-
tiţiilor şi culeg roade pe an ce trece. Dna Vera Păpuşă păstrează cu 
grijă diplomele adunate în palmares. Printre cele mai reuşite evoluări 
scenice se înscrie festivalul „Hora Europei” (Grecia, 2018), la care au 
participat colective din Grecia, Bulgaria, Ungaria, România, Polo-
nia, dar şi grupul etnofolcloric de la Liceul Teoretic „ştefan Holban” 
şi ansamblul şcolii de Arte, condus de dna Galina Baraboi, ambele 
din Cărpineni. Colectivul artistic „Baştina” este aşteptat cu drag la 
sărbătorile raionale precum Zilele Diasporei (2017, 2018, 2019), Săr-
bătoarea Vinului şi, neapărat, la Hramul Satului natal Cărpineni. 

Ultimele trofee sunt Diploma de Merit pentru participare excepţio-
nală la festivalul Pascal „Hristos a Înviat!” (Parohia Caracui, 2019) 
şi Menţiunea câştigată la festivalul-concurs raional „De urat v-am 
mai ura”, ediţia 2019.

Pandemia a venit cu restricţii dure şi ne-a stopat pentru un timp 
activitatea. În schimb, am reuşit să realizăm două filmuleţe intitulate 
„În ospeţie la meşteriţa populară Ana Batereanu” şi „Cu drag de Căr-
pineni”, dedicat sătenilor ce muncesc peste hotare. 

În prezent, membrii ansamblului „Baştina” sunt pătrunşi de ideea 
de a organiza o şezătoare cu genericul „Respectăm tradiţiile buneilor 
şi străbunilor”, prin care să contribuie  la păstrarea  obiceiurilor din 
satul de baştină şi zona folclorică pe care o reprezintă. Sperăm să ne 
reuşească!

Teoctista COLţA, elevă în clasa a Ix-a 
la Gimnaziul „Dumitru Creţu”

s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

La marginea unui oraș, cu 
mult timp în urmă, trăia un 
meșter bătrân care făcea jucă-
rii. Tot anul lucra la ele cu dra-
goste și răbdare. Erau minuna-
te și nu semănau una cu alta. 
În Ajunul Crăciunului, bătrânul 
meșter pleca să-și vândă jucări-
ile. Odată, pe când se întorcea 
de la târg, s-a oprit la o fereas-
tră. Știa că acolo locuiește o fa-
milie săracă.  

Cei trei copii visau cu voce 
tare:

– Dacă am avea un soldățel 
de plumb, numai unul, ne-ar fi 
de ajuns…

– Ne-am juca împreună și nu 
ne-am certa nici o dată pentru el.

Bătrânul știa că nu mai are 
nici o jucărie și tare-și dorea 
sa le dăruiască măcar una. Dar 
ce minune! Tocmai un soldățel 
de plumb răsări, nu se știe de 
unde, în fundul sacului. Și, ast-
fel, dorința celor trei frați săr-
mani s-a îndeplinit.

În drum spre casă, meșterul 
se gândea: „Aș vrea să fac atât 
de multe jucării, încât să dă-
ruiesc câte una fiecărui copil 
de pe glob, dar mai ales celor 
sârmani, cărora n-are cine să le 
cumpere”. Și cum mergea așa, 
văzu în zăpadă un pui de căpri-
oară care-l privea cu ochi triști.

– Sărmană făptură, ce te doa-
re?

Se pare că puiul de căprioară 
se rănise la un picior. Bătrânul 
i-a legat rana și l-a ajutat să se 
ridice.

Atunci acea făptură gingașă 
i-a vorbit cu glas limpede ca de 
copil:

– Acum vad că ai o inimă 
bună. Dorința ți se va îndeplini.

Ca din pământ, a apărut o sa-
nie fermecată, purtată în zbor 
de niște reni minunați. Bătrânul 
a urcat în ea și s-a înălțat în sla-
va cerului înstelat, spre o lume 
de basm.  Pe dată hainele lui 
sărăcăcioase se preschimbară 
într-un veșmânt neobișnuit, de 
culoare roșie. Într-un târziu, a 
simțit cum coboară lin într-un 

ținut înzăpezit, unde îl aștepta 
o căsuță cu ferești luminate. O 
mulțime de pitici, ca cei din po-
veste, l-au întâmpinat bucuroși.

Piticii erau harnici și înde-
mânatici, gata să se apuce de 
treabă. Materiale se găseau din 
belșug, caci, nu se știe cum, se 
înmulțeau mereu și nu se ter-
minau niciodată. Meșterul pri-
ceput îi îndruma pe pitici și îm-
preună făceau jucării, tot mai 
multe și mai frumoase. Pentru 
fiecare copil din lume, jucăria 
pe care și-o dorise. Iar în noap-
tea de Crăciun, sania purtată 

de reni a ajuns în fiecare casă, 
făcând ca visele copiilor să se 
împlinească. Dimineața, în jurul 
bradului împodobit, bucuria nu 
avea margini. Nimeni n-a fost 
uitat. După denumirea sărbă-
torii, copiii i-au pus meșterului 
numele de Moș Crăciun și așa a 
rămas până astăzi.

Conform tradiției, în zilele 
acestei sfinte sărbători, când 
ne adunăm cu toții la masa în-
cărcată cu bunătăți, nu trebuie 
să uităm de cei sărmani. Moșul 
are grijă de ei o dată pe an. Noi 
trebuie să ne gândim la ei me-
reu!

 (colind laic)
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Fascinația oamenilor pentru spațiul cosmic și 
dorința de a ști dacă suntem sau nu singuri în uni-
vers există dintotdeauna. Picturi, sculpturi și fresce 
din diverse perioade ale istoriei sunt pline de repre-
zentări enigmatice, care par să indice că omenirea 
cunoștea zborul de demult. La fel, ar putea fi repre-
zentările neobișnuite ale divinității, ca în mai multe 
picturi. Acestea datează din perioade diferite, dar 
au în comun ceva: parcă ar include obiecte zbură-
toare ca niște nave moderne. Sursa: a1.ro
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Insula-fantomă bachalau apărea pe 
hărțile Atlanticului între 1560 și 1660.
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„Buna Vestire 
cu Sfântul Emidius”, de Car-
lo Crivelli. Acest tablou, pictat 
de artistul italian în 1486, o 
înfățișează pe Fecioara Maria 
înainte de a afla că îl va naște 
pe Iisus. Se vede clar o rază de 
lumină care coboară spre Fe-
cioara Maria dintr-un obiect 
rotund suspendat.                   →

←   „Miracolul zăpezii”, de Masolino da Panicale
Pictura se bazează pe o legendă străveche, conform căreia 

Papa Liberius și un roman înstărit au visat că Fecioara Maria 
le-au cerut să construiască o biserică pe una dintre cele șapte 
coline ale Romei. Fecioara le-a transmis celor doi că vor ști care 
este locul potrivit pentru construirea bisericii, pentru că în acel 
loc va ninge.

Conform legendei, a doua zi – o zi toridă de vară – a nins pe 
dealul Esquilino, iar cei doi au știut imediat că acolo va trebui 
construită biserica.

În tabloul lui Masolino da Panicale este prezentată scena 
descoperirii zăpezii, iar formele ce par la început a fi norii din 
care a căzut zăpada încep să semene tot mai tare cu nișe nave 
spațiale, care veghează de sus întreaga scenă.

Fresca din Biserica Mănăstirii din Sighişoara
Pictura din Biserica Mănăstirii din Sighișoara nu are nevoie 

de nicio explicație: un obiect zburător în formă de disc plutește 
deasupra unei clădiri în flăcări. Biserica Mănăstirii se află în 
vecinătatea Turnului cu ceas din Sighișoara și a aparținut Mă-
năstirii dominicane, construită în secolul al XIII-lea. Mănăsti-
rea a fost demolată la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din vechea 
mănăstire se mai păstrează doar un coridor. Biserica, în forma 
ei actuală, datează din anul 1677.      ↓

Cine  a  desCoperit  ameriCa?
Toată lumea știe cine a descoperit America. Desigur, Columb, 

cine altcineva? Cu 30 de ani în urmă, nimeni nu ar fi pus la 
îndoială un astfel de răspuns, dar nu astăzi. 

Pe 13 octombrie 1492, Cristofor 
Columb primul dintre europeni a pus 
piciorul pe teritoriul de peste mări. 
Totuși, nu era un continent, ci doar o 
mică insulă din San Salvador. Cu toate 
acestea, el a traversat Oceanul Atlantic 
și a dovedit existența uscatului la vest 
de Europa. În acea călătorie, navigato-
rul a descoperit apoi insulele Cuba și 
Haiti (aceasta din urmă a numit-o Es-
panyola). De fapt, călătorul a pășit pe 
continent abia în a patra călătorie, dar 
nici nu el. Fratele său, Bartolo-
meu Columb, la 30 iulie 1502, 
a coborât primul pe teritoriul 
cunoscut astăzi ca Honduras.

Descoperirea lui Columb a 
provocat senzație. Multă lume 
voia să ajungă la un nou con-
tinent bogat, ca să facă avere. 
Unul dintre aventurieri a fost 
comerciantul englez John Ca-
bot, care a convins breasla 
negustorilor să finanțeze o 
expediție engleză spre Noul 
Pământ.  În 1497, acesta a 
ajuns la insula Newfoundland 
(în Canada). Cabot, la fel ca 
Columb, a crezut sincer că a 
ocolit Pământul și a ajuns pe 
coasta de Est a Asiei. Așadar, a 
fost primul european care a atins pă-
mânturile Americii de Nord, însă nu 
continentul.  

Amerigo Vespucci s-a dovedit a fi 
un navigator mai isteț și mai norocos. 
Nici  măcar nu conducea corabia care 
a atins țărmurile continentului necu-
noscut. Căpitan era Grand Alonso de 
Ojeda, căruia nu-i păsa de descoperiri, 
ci doar de propria îmbogățire. Fiind 

de o cruzime greu de imaginat, el a 
stârnit revolta marinarilor în timpul 
celei de-a doua expediții și s-a întors 
în Europa deja în lanțuri, iar Vespucci 
i-a luat locul, prezentându-se ca pri-
mul om care a pășit pe continentul 
american. Numele Amerigo era pe bu-
zele tuturor, în timp ce Columb a căzut 
în dizgrație. Nu putem, însă, diminua 
meritele lui Vespucci: fiind un naviga-
tor minunat, el a contribuit la studie-
rea și cartografierea Americii de Sud.

Problema este că nici Columb, nici 
Cabot, nici Vespucci nu au fost primii. 
Primii au fost vikingii. Norvegianul 
Leif Eriksson, mai întâi, a descoperit 
Groenlanda. De ce i-a spus „Țara Ver-
de” unui teritoriu de gheață? Nu se 
știe. Poate pentru a atrage coloniștii. 
Astfel, în 987, exista deja localitatea 
Eystribygg  cu 400 de locuitori. El nu 
s-a mulțumit cu atât. La fel ca Cabot 

500 de ani mai târziu, Leif Ericsson a 
navigat până la insula Newfoundland, 
căreia i-a spus Vinland. A descope-
rit peninsula Labrador, insula Baffin 
(Markland). Astăzi, șederea scandi-
navilor în America a fost dovedită: în 
timpul săpăturilor arheologice au fost 
găsite ustensile și haine ale vikingilor.

Dacă personajele istorice canonizate 
ale Europei continentale s-au distins 
prin umilință și martiriu, irlandezii și-
au prezentat sfinții ca eroi care au lup-
tat cu sabia. Nu este o excepție Sfântul 
Brendan Clonfert, numit și Navigato-
rul. În cronici sunt date adevărate des-
pre viața lui: că s-a născut în 484, că 

a întemeiat mănăstirea de la 
Brendan Hill. Din 530, însă, în-
cepe legenda. Brendan a decis 
să navigheze în căutarea Ede-
nului peste mări. Se spune că a 
acostat pe un pește uriaș, care 
i-a părut țărmul unei insule. 
Când călătorii au aprins focul,  
peștele s-a trezit și a plonjat, 
marinarii abia reușind să sca-
pe. Conform unor cronici plau-
zibile, Brendan a ajuns, totuși, 
la o insulă binecuvântată, care 
ar putea fi coasta Americii de 
Nord.  

Insula-fantomă Bachalau 
apărea pe hărțile Atlanticului 
între 1560 și 1660.

Cea mai recentă „descoperi-
re” a Americii de către europeni a avut 
loc cu doar 20 de ani înainte de  Co-
lumb  — în 1472.  Navigatorul spaniol 
Juan Vaj Corte-Real a făcut o călăto-
rie spre vest de insulele Azore și a dat 
peste un nou pământ, lângă care se 
găseau o mulțime de pești. El a numit 
insulele Terra Nova do Bacalhau (pă-
mânt nou bogat în pește) și a raportat 
descoperirea regelui, pentru care a 

fost răsplătit bine. În realitate, nimeni, 
în afară de Corte Real, nu a fost nicio-
dată pe insula Bacalhau. Putea fi New-
foundland, bogată în pește, sau coasta 
Americii de Nord. Multă lume a crezut 
că navigatorul a inventat călătoria, dar 
s-au păstrat date despre numele unor 
marinari care confirmau că au fost 
conduși de Corte Real. 

Nu numai europenii pretind la întâ-
ietatea descoperirii Americii. Aceștia 
sunt: Abu Bakr al II-lea, sultan al Im-
periului Mali la începutul secolului al 
XIV-lea; amiralului chinez Zheng He 
(1371-1435) etc.  

Totuși, America a fost descoperită 
de Cristofor Columb. De ce? Niciuna 
dintre „descoperirile” anterioare nu a 
făcut schimbări tangibile în lume, toa-
te rămânând doar curiozități. De fapt, 
popoarele nordice din Ciukotka au 
fost primele care au traversat strâm-
toarea Bering pentru a face comerț cu 
populația locală și acest lucru este do-
vedit. Pentru acestea, însă,  Alaska nu 
era pământ nou, ci doar o continuare a 
teritoriului lor.  

După www.mirf.ru

Imagine: wikiwand.com
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Inversarea polilor magnetici ai Pământului
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redescoperirea unui cameleon 

În urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, când Pământul era doar 
o planetă recent formată, Theia, un obiect de mărimea lui Marte, s-a 
izbit de ea, trimițând bucăți de material planetar în spațiu și încălzind 
Pământul la mii de grade.

La fiecare 200.000 sau 300.000 de ani, polii magnetici ai Pământul se inver-
sează. Unde era cândva Polul Nord, acum este Polul Sud și viceversa. Este o 
răsturnare invizibilă.

ÎNTre  şTIINţă  şI  fANTASTIc

Creșterea accelerată a temperaturilor va declanșa 
eliberarea unei cantități foarte mari de dioxid de 
carbon din sol. Dacă temperaturile medii ale pla-
netei cresc cu doar două grade Celsius peste nive-
lurile de dinaintea Revoluției Industriale, ar putea 
declanșa eliberarea unei cantități uriașe de carbon, 
care în prezent se află blocată în sol. 

Sursa: descopera.ro

Ultima inversare a fost neobișnuită, pentru că 
a avut loc cu foarte mult timp în urmă. Din moti-
ve necunoscute, polii au rămas așa de la ultima 
inversare care a avut loc în urmă cu 780.000 de 
ani. Acum, un nou studiu a dezvăluit câteva de-
talii despre acel eveniment.

Studiul câmpului magnetic al Pământului este 
numit paleomagnetism. Asta implică analiza ro-
cilor și sedimentelor, iar uneori chiar și a mate-
rialelor arheologice. Rocile care erau cândva to-
pite păstrează un „istoric” al câmpului magnetic 
al Terrei pe măsură ce se solidifică.

Ultima inversare este numită „inversarea 
Brunhes–Matuyama” după descoperitorii eve-
nimentului, Bernard Brunhes, geofizician fran-
cez, și Motonori Matuyama, geofizician japo-
nez. De-a lungul anilor, după descoperirea celor 
doi, cercetătorii au încercat să înțeleagă motivul 
exact pentru care inversarea a avut loc și cât de 
mult timp a durat.

Din nefericire, creșterea constantă a temperaturilor pare să 
cauzeze o reacție în lanț, în care aceste temperaturi ajung, în 
cele din urmă, să accentueze cauzele care duc la emisii mai mari.

Un studiu recent sugerează că acest scenariu ar putea duce la 
eliberarea a 230 de miliarde de tone de carbon. În comparație, 
această cantitate este de peste două ori mai mare decât cea 
emisă de SUA în atmosferă în ultimul secol. După cum sublini-
ază cercetătorii, acest scenariu ne-ar putea îndrepta spre de-
zastrul planetar.

Experții au stabilit că două grade Celsius peste temperaturile 
preindustriale sunt pragul superior al încălzirii globale pe care 
ecosistemele l-ar putea suporta fără probleme ireversibile. De 
asemenea, această limită a fost stabilită și de către Acordul de 
la Paris, semnat de majoritatea statelor lumii.

Studiul Universității din Exeter, Regatul Unit, a analizat sen-
sibilitatea solului planetei, care a înmagazinat între două și trei 
ori mai mult carbon decât atmosfera și a constatat că tempera-
turile în creștere i-ar reduce rapid capacitatea de a reține car-
bonul.

Din păcate, cercetarea nu a luat în considerare toate emisii-
le de carbon, pe care le-ar declanșa creșterea temperaturilor. 
Alte depozite masive de carbon, cum ar fi permafrostul arctic și 
oceanele, și-ar elibera, de asemenea, carbonul în același timp, 
cu rezultate greu de cuantificat.

„Studiul nostru exclude cele mai extreme proiecții, dar, totuși, 
sugerează eliberări substanțiale de carbon din sol datorate 
schimbărilor climatice la încălzirea de numai două grade Cel-
sius și acest lucru nu include nici măcar eliberarea de carbon 
din permafrost”, a spus coautoarea studiului și cercetătoare 
a Universității Exeter, Sarah Chadburn, într-un comunicat de 
presă.

Curenții de lavă sunt folosi-
tori, atunci când vine vorba de 
înțelegerea câmpului magnetic al 
Pământului la momentul solidi-
ficării. „Cu toate acestea, lava nu 
poate oferi un istoric paleomag-
netic continuu din cauza naturii 
erupțiilor sporadice”, a explicat 
autorul principal al studiului, Yuki 
Haneda.

Ceea ce au descoperit cercetă-
torii contrazice studiile anterioare, 
în special atunci când vine vorba 
despre cât de mult a durat inver-
sarea. Unele studii sugerează că a 
durat câteva mii de ani, în timp ce 
altele spun că inversarea a fost fi-

nalizată într-o viață de om.
Estimările diferite de timp depind, în mare par-

te, de locul din care cercetătorii extrag dovezi. 
Acest studiu s-a bazat pe mostrele de la „Chiba 
composite section”. „Datele noastre paleomagne-
tice sunt unele dintre cele mai detaliate și oferă 
informații despre mecanismul inversării geomag-
netice”, a mai explicat Haneda.

Unii oamenii de știință s-au întrebat, dacă inver-
sările magnetice ar fi putut contribui la schimbări-
le climatice. Deși dovezile nu sunt nici pe departe 
complete, unii cercetători au subliniat că inversă-
rile ar putea juca un rol.

Cel mai probabil efect va fi asupra sistemelor de 
comunicare și de energie, inclusiv sateliți. Pe mă-
sură ce câmpul magnetic global devine mai slăbit, 
o cantitate mai mare din radiațiile solare pot ajun-
ge pe Pământ. După cum știm deja, un astfel de 
scenariu poate fi foarte dăunător.

Solul ca sursă de dioxid 
de carbon

„Cameleonul Voeltzkow adaugă cu-
loare și frumusețe acestei planete, ne 
reamintește că până și atunci când to-
tul pare pierdut, o aventură deosebită 
ne poate reaprinde speranța chiar și 
pentru speciile pe care nu le-am mai 
văzut de foarte mult timp. Avem atât 
de multe de învățat despre această 
reptilă extraordinară, inclusiv cum 
putem să o salvăm de la dispariție”, a 
spus Don Church, președintele Global 
Wildlife Conservation.

Global Wildlife Conservation a 
desfășurat expediția, parte din pro-
gramul „Search for Lost Species” („În 
căutarea speciilor pierdute”), o încer-
care de a redescoperi speciile care nu 
au mai fost observate de oamenii de 
știință de cel puțin un deceniu. Scopul 
este ca descoperirile să promoveze 
conservarea nu doar a speciilor greu 
de găsit, dar și a habitatelor și ecosis-
temelor lor.

Cameleonul Voeltzkow este o pradă 
destul de obscură. Puține sunt cunos-
cute despre stilul de viață al speciei, 
însă rudele sale apropiate trăiesc „ra-

pid și mor tinere”. Spre exemplu, ca-
meleonul Labord (Furcifer labordi), 
o altă specie nativă din Madagascar, 
eclozează în noiembrie, ajunge la ma-
turitate, depune ouă și moare până în 
martie.

În ultimele zile ale expediției, Ange-
luc Razafimanantsoa, ghid turistic în 
nordul Madagascar, a observat un ast-
fel de cameleon. În cele din urmă, cer-
cetătorii au descoperit trei masculi și 
15 femele.

Femelele din această specie sunt 
mai mici decât masculii, au concluzi-
onat oamenii de știință, ajungând la o 
lungime totală de până la 150 de mili-
metri. Masculii pot atinge până la 164 
mm lungime. Totodată, masculii sunt 
colorați în nuanțe deschise de verde, 
dar pot prezenta linii verzi mai întu-
necate atunci când sunt stresați sau 
nervoși.

Însă, atunci când femelele sunt re-
laxate, acestea sunt colorate în verde 
cu linii mai pronunțate și puncte roșii. 
Atunci când sunt stresate, aceste linii 
pronunțate devin negre. Între liniile 
negre, pielea femelei devine albă, cu 
excepția zonei gâtului, care poate pre-
zenta o nuanță puternică de oranj.

Oamenii de știință au anunțat re-
descoperirea cameleonului Voeltzkow 
(Furcifer voeltzkowi) la data de 30 
octombrie. Animalul, endemic Mada-
gascarului, a fost văzut ultima dată în 
1913, iar până acum nimeni nu a ob-
servat vreodată o femelă din această 
specie. Femelele își pot schimba culoa-
rea, iar cel mai frumos tipar uimește 
prin puncte roșii și linii purpurii, pe un 
fundal colorat în alb și negru.

câmpul magnetic al lunii a 
protejat atmosfera terestră

Ulterior, în urmă cu 4 miliarde 
de ani, Soarele a trecut printr-o 
fază extrem de violentă, aruncând 
în spațiu o cantitate mare de parti-
cule încărcate. În aceste condiții, 
este uimitor că Pământul a reușit 
să-și păstreze atmosfera pentru a 
evolua într-o lume care să găzdu-
iască viața.

Oamenii de știință sunt de pă-
rere că Theia sau, mai bine zis, 
rămășițele acesteia care au format 
Luna au jucat un rol important în 
supraviețuirea atmosferei teres-
tre, câmpul magnetic al acestui sa-
telit natural respingând o parte din 
particulele solare supraîncărcate.

„Luna pare să fi prezentat o ba-
rieră de protecție substanțială 
împotriva vânturilor solare pentru 
Pământ. Luna a fost esențială pen-
tru capacitatea Pământului de a-și 
menține atmosfera în acest timp”, 
a remarcat fizicianul Jim Green, om 
de știință, șef la NASA și autorul 
principal al noului studiu.

Savanții obișnuiau să creadă că 
Luna este o bucată de rocă mai mult 
sau mai puțin lipsită de viață. Nu are 
câmp magnetic acum, așa că au pre-
supus că nu a avut niciodată unul, 
deoarece este atât de mică și este 

posibil să nu fi menținut efectul de 
dinam necesar unui magnetism. Ro-
cile pe care astronauții le-au adus 
de pe suprafața selenară au arătat 
dovezi ale magnetismului, dovadă că 
Luna a avut odată un câmp magnetic 
asemănător cu cel al Pământului.

Green și echipa sa au vrut să știe 
cum au interacționat câmpul mag-
netic al Lunii și cel al Pământului în 
condițiile de acum miliarde de ani. 
Ei au descoperit că câmpurile mag-
netice ale celor două corpuri ar fi 
conectate prin intermediul polilor. 
Acest câmp magnetic combinat ar 
fi protejat Pământul de pericolul 
particulelor solare.

Echipa speră că noile mostre 
obținute în misiunile selenare vor 
oferi mai multe informații. Un in-
teres deosebit îl prezintă regiunile 
aflate în permanentă umbră la poli. 
Ele pot reține oxigenul și azotul ex-
tras din atmosfera Pământului, care 
ar fi putut fi distruse de radiațiile 
solare în altă parte. Acest lucru 
este interesant, deoarece arată că 
posibilitatea ca o planetă să susțină 
viața se bazează pe mult mai multe  
elemente decât se credea înainte.
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o ÎMBINARE ARMoNIoASĂ A IMAGINARULUI CU REALITATEA
Este foarte lăudabil faptul că Biblioteca Naţională pentru Copii ,,Ion Crean-

gă”  organizează anual Campania Naţională de Promovare a Cărții și Lecturii 
,,Să citim împreună!”. În anul 2020 ne-au fost recomandate cărţile ,,Ieşirea 
din uitare”, roman de Ion ANTON, și ,,Născocilă, Roadegumă şi feciorul lui 
Păcală”, o antologie  din creația lui Titus ŞTIRBU.

Pentru desfășurarea cu succes a campaniei, 
Biblioteca Publică Rădoaia, prin sistemul îm-
prumutului interbibliotecar oferit de Biblioteca 
Publică Raională, a obținut câteva exemplare 
de carte. Astfel, biblioteca noastră s-a încadrat 
în această campanie pentru promovarea lectu-
rii cărților recomandate prin diverse forme de 
activitate: lecturi individuale, lecturi comenta-
te, recitaluri de poezie, întâlniri online cu 
scriitorii, discuții. Activitățile realizate au 
demonstrat încă o dată că Măria sa Cartea 
este în viața noastră un prieten devotat și 
fidel.

Din cadrul activităților campaniei, face 
parte și  întâlnirea online a utilizatorilor 
din bibliotecile publice din r-nul Sângerei 
cu scriitorul Titus Știrbu, care s-a produs 
cu sprijinul BNC ,,Ion Creangă”, Bibliotecii 
Publice Raionale și Secției de Cultură Sân-
gerei. 

Dar doresc ca în acest material să ne 
referim la un roman extraordinar de cap-
tivant, atât prin conținutul, cât și prin for-
ma sa, romanul IEȘIREA DIN UITARE de Ion 
Anton, care abordează, în premieră pentru 
proza de la noi, viața și destinul de creație a 

moment din sala de lectură a bibliotecii Publice 
rădoaia 

recital la o tabără din Peresecina cu scriitorii Iuliu 
cârchelan și victor Prohin

unui compozitor, abandonat pe nedrept uitării. Ca 
modalitate de promovare a acestei cărți am folosit 
lecturile comentate ale cititorilor de diferite vârste. 
Propun în continuare comentariile și opiniile a trei 
cititori despre romanul scriitorului Ion Anton.

zinaida PeTrOv, șefa 
bibliotecii Publice rădoaia 

r-nul Sângerei

Valentina CIoBANU, profesoară de limba 
şi literatura română la  L.T. ,,Ion Creangă”:
„Autorul a scos din uitare un 
destin deosebit de dramatic”
– Romanul recent apărut 

(2019) al scriitorului Ion An-
ton impresionează mult prin 
faptul că este un omagiu adus 
talentatului compozitor  ba-
sarabean Eugeniu Coca, per-
sonalitate care a fost dată 
uitării, pe nedrept, de către 
generațiile  tinere. 

Este o operă de valorificare 
a  vieții și creației  unui com-
pozitor și violonist virtuoz, 
care ne-a dăruit peste 500 de 
creații muzicale, multe dintre 
ele fiind considerate de o ex-
cepțională importanță, atât 
pentru țara noastră, cât și 
pentru muzica clasică univer-
sală.

Autorul romanului și-a pro-
pus să scoată din uitare un 
destin deloc ușor și deosebit 
de dramatic, cum este cel al 
compozitorului, creatorului 
de valori naționale și univer-
sale, al omului și cetățeanului 
E.Coca. Acest personaj a acti-

vat cu succes, timp de 8 ani, în 
Orchestra simfonică „George 
Enescu” din Iași, apoi 6 ani a 
fost violonist în Orchestra Ra-
dio București.

Romanul are un subiect 
original, dat fiind faptul că 
pune accentul pe faptele, eve-
nimentele vieții dramatice a 
compozitorului, trecându-le 
prin prisma spiritualității. Ca 
protagonist-narator și călău-
ză este ales sufletul lui  E.Coca. 
Este o îmbinare ingenioasă și 
armonioasă a imaginarului/
ficțiunii artistice  cu realita-
tea.

Autorul scoate în eviden-
ță viața, faptele celebrului 
compozitor, recurgând la îm-
pletirea iscusită a valorilor 
naționale cu cele general-
umane: harul, curajul, de-
votamentul deosebit față de 
folclorul muzical  neaoș, dar 
și față de arta muzicală uni-
versală.

Drumul vieții parcurs de 
compozitor este drumul 
martirului care, prin efort și 
sacrificii, luptă cu abnegație 
și devotament pentru edifi-
carea Frumosului, Ineditului, 
Talentului în Marele Templu 
al Artei Muzicale Naționale și 
Universale.

Afirm că tradiționala deja 
Campanie Națională de Pro-
movare a Cărții și Lecturii 
,,Să citim împreună!” este o 
fereastră pentru suflete, de-
oarece, prin impactul social 
exercitat asupra cititorilor 
de toate vârstele, arată calea 
spre lumină, cunoaștere și 
promovare a celor mai valo-
roase cărți și prestigioși  au-
tori.

cu scriitoarea claudia Partole și colega de redacție lica 
movilă

Dorin BURUIANĂ , elev  în clasa a XI-a la  L.T. ,,Ion Creangă”:
„Pentru mine acest roman este 

o prețioasă sursă de învăţătură”
 – Romanul ,,Ieşirea din uitare” 

de Ion Anton  poate fi clasificat 
la genul de roman  biografic, dacă 
se poate să-i spun aşa. Scriito-
rul ne redă într-un mod dinamic 
şi captivant viaţa dramatică a 
compozitorului moldovean Euge-
niu Coca, începând cu... moartea 
prematură a lui. Acest moment 
de debut al romanului îi permite 
scriitorului Ion Anton să utilize-
ze un procedeu artistic nemaiîn-
tâlnit în proza noastră:  folosirea 
sufletului răposatului pe post de 
narator. Timp de 40 de zile, cât 
creştinii cred că sufletul răposa-
tului mai rămâne pe pământ, el 
va colinda toate locurile unde s-a 
născut, a trăit, a învăţat şi a ac-
tivat Eugeniu Coca.  

Citind cartea, am realizat trei 
lucruri care au fost scoase în 
evidenţă de către sufletul lui E. 
Coca. Acestea sunt: copilăria, 

creaţia şi curajul. El nu şi-a ui-
tat copilăria, rămânând în suflet 
acelaşi Jenică până în ultimele 
lui zile de viaţă. Sufletul-narator 
mereu ne spune că Eugeniu Coca 
a atins înălţimea creaţiei muzica-
le datorită muncii cu abnegaţie şi 
curajului său de a învinge greută-
ţile întâlnite.

Autorul ne-a redat importanţa 
şi valoarea creaţiei lui Coca prin 
faptul că însuşi marele compozi-
tor George Enescu i-a decernat 
de două ori un important premiu 
pentru compoziţie, lucru care nu 
s-a mai întâmplat niciodată în 
raport cu alţi compozitori. Pro-
babil, Coca şi-ar fi dorit ca noi 
să-i apreciem muzica, deoarece 
drept moştenire el nu ne-a lăsat 
viaţa sa, ci sufletul său dizolvat 
în muzică. 

Pentru mine acest roman este 
o preţioasă sursă de învăţătură. 

Ca să-şi atingi scopul în viaţă, ne 
sugerează scriitorul Ion Anton, 
trebuie să munceşti cu dăruire şi 
să depăşeşti curajos obstacolele 
pe care le vei întâlni în calea ta.

În opinia mea, autorul ne în-
deamnă să iubim şi să preţuim nu 
doar creaţia unui mare compozi-
tor moldovean, cum a fost în epo-
ca sa Eugeniu Coca, ci să nu lă-
săm ca uitarea ingrată să acopere 
cu nepăsare meritele  generaţiilor 
care s-au succedat până la noi.

 Maria CIoBANU, pensionară:
„Apreciez înalt această 

operă inedită”
Romanul ,,Ieșirea din uitare” este o operă valo-

roasă și captivantă  prin descrierea perioadei is-
torice dintre cele două războaie  mondiale, când 
a  activat cu succes și a creat importante opere 
muzicale  talentatul compozitor și lăutar  basa-
rabean E.Coca. Anume în acest segment istoric,  
când Basarabia s-a aflat în cadrul României Mari, 
creația oamenilor de cultură de la noi a cunoscut 
o dezvoltare vertiginoasă, drept exemplu servind 
mai multe personalități de cultură, știință, artă și 
literatură de la noi, unii figurând chiar ca perso-
naje secundare în romanul dumneavoastră (Liviu 
și Baca Deleanu, Emilian Bucov, Alexandru Ranga 
ș.a.).  Admir, stimate Ion Anton, în persoana Dvs., 
sufletul de căutător și răscolitor de istorie, căruia îi 
datorăm scoaterea la lumina adevărului a zbuciu-
matelor cronici ale neamului și pământului nostru.

Dacă e să mă refer la importanța activității neobo-
sitului compozitor E. Coca, am constatat că munca 
și sacrificiul marelui maestru nu au fost apreciate la 

justa lor valoare nici în perioada vieții zbuciumate 
(cu excepția premiilor acordate lui E.Coca de către 
ilustrul George Enescu în 1936 și 1938), nici după 
moartea marelui compozitor, care, pe linie paternă, 
se trage din neam de romi soroceni.

Apreciez înalt această operă inedită, prin fap-
tul că romanul redă viața lui E.Coca, trecând-o 
prin prisma sufletului compozitorului, care, după 
moartea silită a „stăpânului”, timp de 40 de zile, 
cât se mai află pe pământ,  evocă toate momentele 
importante ale  vieții  lui, începând din copilărie 
și până la maturitate. Compozitorul a trăit mo-
mente frumoase, dar și neplăcute, nedrepte, fiind 
invidiat și chiar desconsiderat pe motiv că avea și 
sânge de rom în venele sale. Însă  el nu s-a plâns 
nimănui, niciodată. N-a ezitat în fața incertitudi-
nii și încercărilor grele. Dacă și era îngenuncheat 
pentru moment, Coca a știut să se ridice și să 
meargă prin viață cu demnitate, având întotdeau-
na sprijinul și dragostea familiei sale.

2020 – Anul Lecturii

cu Trofeul Premiului Internațional „Steaua calității” catego-
ria Aur (Paris, 2008)
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DULCE  CoPILĂRIE 

Culoare și lumină

Desen de gabriela STrOIcI, elevă la Şcoala de Arte Plastice  
„N. moisei”, or. Telenești

Sub genericul „Laureat al Diplomei de Onoare IBBY”, Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” găzduiește expoziția de ilustrații de carte „Pe aripi 
de hârtie prin basme și poezie” cu Stela Damaschin-Popa. În anul 2016, Stela 
Damaschin-Popa a fost distinsă cu Diploma de Onoare IBBY pentru ilustrațiile la 
cartea „În cămașă de cireașă” de Arcadie Suceveanu. Autorul cărții a menționat: 
„Stela Damaschin-Popa a adăugat culoare, lumină, sens poeziei mele”.

A ilustra o carte pentru co-
pii nu e atât de simplu, cum 
pare. Cartea destinată copii-
lor trebuie să aibă un aspect 
specific, să fie atrăgătoare, să 
capteze atenția micului cititor 
prin ilustrațiile sale. Stela Da-
maschin-Popa mărturisește că 
se află mereu în căutare, iar 
cărțile propuse pentru ilustrare 
nu le ia la întâmplare. Mai întâi 
de toate, citește textul. Uneori 
recitește manuscrisul de câte-
va ori, ca să prindă o idee, ca 
să înțeleagă mai bine persona-
jul principal. Munca ilustrato-
rului e migăloasă, cere multe 
cunoștințe, aplicarea unor teh-
nici diverse. E nevoie de liniște 
și maximă concentrare, atunci 
când lucrezi. „Adeseori mă 
simt ca un actor, care poartă 
cu sine eroul pe care-l joacă”, 
spune pictorița. Cărțile ilustrate 

de Stela Damaschin-Popa sunt 
deja bine cunoscute publicu-
lui cititor: „Întrebări colorate”, 
„Cartea cu păsări” de Arcadie 
Suceveanu, „Soarele de aca-
dea” de Aurelia Borzin, „Regele 
cel înțelept”, „Sofia Păpădia”, 
„Îngerii mării”, „Semincioa-
ra fermecată” de Stela Popa, 
„Templul Bunătății” de Aureli-

an Silvestru, „Învățăminte din 
vorbă cuminte” de regretatul 
Aurel Scobioală etc. Ilustra-
toarea Stela Damaschin-Popa 
colaborează cu autori de la noi 
din țară, dar și de peste hotare: 
din Rusia, România ș.a. În pre-
zent, lucrează la mai multe pro-
iecte interesante. E vorba de 
colaborarea cu scriitorul Alex 
Donovici din România, coa-

utorul proiectului „Poveștile 
Cristinei”, seria de carte „Țup”, 
despre un pui de ciocârlie. Un 
alt proiect este cel cu editura 
„Arc” din Chișinău. Referitor 
la activitatea sa, Stela Damas-
chin-Popa vorbește cu multă 
dragoste, pasiune. „Armonia 
dintre text, ilustrații, aranjarea 
în pagină și un tipar calitativ dă 
naștere, cu siguranță, unei cărți 
bune”, susține ilustratoarea. În 
această perioadă, când accesul 
copiilor la diverse manifestări 
este limitat, BNC „Ion Creangă” 
a organizat o expoziție virtuală 
și o întâlnire online cu Stela Da-
maschin-Popa. Eugenia Bejan, 
director general al instituției, 

moderatoarea evenimentului, 
a remarcat că pictorița se află 
într-o permanentă căutare, 
pentru a atrage copilul la lu-
mina cărții. Violeta Diordiev-
Zabulica, profesoara Stelei Da-
maschin-Popa de la Academia 
de Muzică, Teatru și Arte Plas-

tice, unde și-a făcut studiile, a 
menționat: „Mă bucur că și-a 
găsit locul ei în grafica de car-
te și face parte din puținii ilus-
tratori, care lucrează cu succes 
în acest domeniu.” Amintiri 
din anii de școală a depănat la 

această întâlnire virtuală, dar 
emoționantă, Lidia Josu, colegă 
de școală. Despre eventuala co-
laborare de creație a vorbit Iulia 
Iordăchescu de la editura „Arc”. 
Vom menționa că ilustrațiile 
Stelei Popa-Damaschin răs-
pund așteptărilor consumato-
rului de carte contemporană, 
captează privirea micului citi-
tor. Ca să va convingeți, vă în-
demnăm să împrumutați cărți 
de la bibliotecă ori să oferiți în 
dar o carte. 

Tamara PereTeATcu

mAIESTRU  AL  PENELULUI

 Pe  unda  amintirilor

Ion CUZUIOC

Au fost timpuri de tris-
tă faimă când gospodăriile 
agricole, numite de sovie-
tici colhozuri, se achitau cu 
robii lor în lege doar cu pro-
duse agricole,  de bani nici 
pomină! Și oamenii munceau 
din zori până în noapte, ros-
tind: ,,...mai rău să nu fie”. 
Ca să-și întrețină familia, 
omul cultiva legume și fruc-
te,  mai avea pe lângă gospo-
dărie păsări, oi, capre, vacă 
și câte-un purceluș, fiecare 
după posibilități. Fără doar 
și poate că și noi, copiii, 
eram antrenați în aceste 
îndeletniciri gospodărești 
grele, dar de folos. 

livadă cu flori –
de pe fereastra casei 
miros de gutui 

Era luna lui noiembrie,  o 
țin bine minte și astăzi,  
când tata Pavel a scos din 
șopron un sac peticit, mi 
l-a înmânat și m-a trimis pe 
dealul gospodăriei sătești, 
ca să strâng pentru godacul 
din gogineață rădăcini de 
sfeclă rămase de pe urma 
combinei. Porunca tatei era 
lege și, fără a-i reproșa 
ceva, am luat țuhalul sub-
suoară și pornii spre mar-
ginea satului. Era un frig 
de-mi tremurau degetele 
din sandalele cu călcâie-
le roase. Ajuns în lanul cu 
urme de sfeclă, am început 
și eu, ca și alți oameni care 
se mai aflau acolo, să caut 
rădăcini de sfeclă și să le 
scot cu un cui de boroană 
luat de acasă. Pământul era 
nițel înghețat, rădăcinile de 
sfeclă abia de se vedeau, 

dar trebuia să le găsesc și 
să le scot cu greu. Cu chiu 
cu vai, am scos eu vreo căl-
dare, după socotelile mele, 
de rădăcini de sfeclă și, 
cu degetele însângerate și 
învinețite de frig, am ieșit 
din lanul cu pricina. Acasă 
tata m-a lăudat și mi-a pro-
mis că-mi va da codița por-
cului când va fi sacrificat de 
Crăciun. S-a ținut de cuvânt 
tata, care m-a servit nu nu-
mai cu codița porcului, dar 
și cu cârnăciori de casă și 
fripturică pregătită cu har 
de mama Valentina. Cred că 
rădăcinile de sfeclă pe care 
le-am adus și eu pentru go-
dacul din gogineață au prins 
și ele bine, ca să mă înfrupt 
din bunătățile de carne mai 
mult timp, nu doar la sărbă-
torile de Crăciun.
mâini dibace –
casa gospodarului
numai lumină 
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LORD
Povestiri  de  seama  voastră 

Ioan MÂNĂSCURTĂ

Popeștii de Sus este o localitate pli-
nă de povești. 

Povești de tot felul, unele mai ului-
toare decât altele. La drept vorbind, 
aceleași istorii bântuie și satul vecin, 
Popeștii de Jos. Presupun că-i ceva 
firesc, deoarece distanța dintre cele 
două entități topografice este de 3,4 
metri, așa că poți umbla toată ziulica 
dintr-o localitate în alta, fără ca cine-
va să te întrebe ce cauți sau să-ți ceară 
permis de ședere. Într-o zi, când am 
avut chef și tocmai intenționa să mă 
părăsească prima dragoste, eram atât 
de zăpăcit, încât am fost de 364 de ori 
într-un sat și de 365 de ori – în celă-
lalt. Ultima aterizare a fost în satul na-
tal, unde, după cum ați priceput, eram 
condamnat să dorm. Iubita asta a mea, 
generatoarea stării de incertitudine, a 
recunoscut ulterior că se avea de bine 
cu un amic de-al meu și că, de fapt, ar fi 
pus la cale o răzbunare odioasă – ceva 
de tipul că mergi la cel mai promițător 
iaz și nu prinzi decât țânțari. 

Credeți că m-am dus la culcare după 
ce am totalizat cele 729 de salturi sus-
jos-jos-sus, fără însă a percepe vreo 
schimbare de nivel sau altitudine? 
Ăsta chiar că ar fi fost un final neme-
ritat pentru bunătatea de zi ce se scu-
funda în apele înserării, așa că mi-am 
propus să-l găsesc pe Lord. Lordul ăsta 
– v-o spun cu oarecare anticipație, ca 
să înțelegeți mai bine despre ce este 
vorba – avea deosebit de prostul nă-
rav să dispară când te așteptai mai 
puțin, iar mai exact când se întâmpla 
să ai nevoie de el. Acum, dacă tot îl că-
utam, era sigur că îmi trebuia pentru 
ceva, deși nu puteam spune pentru 
ce. Tot atât de sigur era și faptul că… 
ei,  dacă îl găsesc, o să știu. Mai exact, 
Lord însuși știa de ce este căutat și, în 
momentul întâlnirii, scopul acesteia 
devenea o evidență și pentru mine. 

Lord nu este câine, deși o vagă ase-
mănare, inclusiv prin componenta 
onomastică, cu patrupedul nominali-
zat exista cu certitudine. Nu zic,  poate 
că ar fi fost mai bine să fie câine. Un 
câine, de obicei, nu creează probleme 
decât în cazul că îl provoci. Lord era  
intrigant de meserie – unul desăvârșit. 
Așa mi-a șoptit intuiția în clipa când 
l-am cunoscut. De fapt, ca să spunem 
adevărul până la capăt, era el însuși – 
Lord adică – o intrigă și această intrigă 
urzea în permanență alte intrigi. S-ar 
putea și să greșesc, știindu-se că până 
și un fleac de băț are două capete, iar 
cât privește adevărul… ei, adevărul se 
află la fundul mării și nu mă vedeam 
în postură de scafandrier pornit în că-
utarea adevărului… Adevărul este că 
nici timp nu prea am pentru fleacuri…

Când am făcut cunoștință (mai exact 
– când am luat cunoștință unul de al-
tul) cu Lord – a fost cu ceva timp în 
urmă –, era de față și Vasi, ceea ce în 
traducere liberă ar însemna că Vasi, 
adică Vasile, îl găsise în cine știe ce 
râpă (presupunere neadeverită ulteri-
or!) și mi-l adusese poclon, gândind el 
că surpriza ar face să dau ochii peste 
cap și să leșin. Putea să aștepte mult și 
bine! Vasi era pe post de cel mai bun 
prieten, fiind cu trei ani mai avansat 
în timp decât mine și cu șapte centi-
metri mai scurt pe verticală. Aceste 
inegalități pe dimensiunile temporală 
și spațială se compensau reciproc, fă-
când să ne simțim egali, și Vasi n-a ma-

nifestat niciodată dorința de a părăsi 
postul de cel mai bun prieten.

Lord mi-a întins ceremonios unul 
dintre membrele superioare și s-a 
prezentat sec:

– L-lord.
Cel puțin, așa am înțeles eu că îl 

cheamă. 
Ca să-mi arăt respectul și să ascund 

și faptul că eram surprins, am scuturat 
îndelung și afectuos lăbuța rece (dacă 
n-o fi fost o manivelă!) pe care mi-o 
băgase Lord în palmă. La început, 
Lord era cam… scund și, când dădea… 
mda… mâna cu cineva, chiar și cu Vasi, 
ridica brațul vertical, încât erai nevoit 

să-l apuci lateral, ca pe o manșă sau ca 
pe un băț. Mai târziu am aflat că, fiind 
în toane bune, Lord putea să se salte în 
aer și să rămână suspendat, scutindu-
te de efortul aplecării, sau să-și lun-
gească cât trebuie brațul, acesta având 
proprietăți telescopice inimaginabile 
și o nemaipomenită flexibilitate. Sin-
cer vorbind, inimaginabil și nemai-
pomenit era Lord însuși, ca și tot ce a 
urmat după ce s-a instalat nepoftit în 
viața noastră.

Dacă tot îl adusese, a zgâlțâit și Vasi 
manivela lui Lord, după care l-a privit 
curios, mai să cred că vrea să-l scuture 
de colb, și a declarat cu mare îndoială:

– N-aș putea spune că ești câine.
Naiba știe la ce s-a gândit când a fă-

cut această declarație.
– Nici nu pretind, deși... 
– N-ai de unde, n-ai stofă..., ești ca 

un tremurici pe fața apei, zise Vasi cu 
amărăciune.

Doamne ferește! Lord scoase un 
răcnet cumplit, sări în sus cât să bage 
ceea ce el bănuia că este pumn sub na-
sul lui Vasi și întrebă:

– De ce trebuie să mă ofensezi?
– Scuze, zise Vasi, la noi așa-i obice-

iul din moși-strămoși...
– Din ce?
– Din ăia, care au fost și nu mai sunt.
– Ce înseamnă: nu mai sunt? Odată 

ce au fost, sunt și vor fi în vecii veci-
lor. Asta-i legea. Întotdeauna rămâne 
vibrația.

– Ce rămâne?  
– Viețuitoarea pleacă, dar vibrația 

rămâne. Orice făptură trebuie perce-

pută ca o vibrație. Câinele, dacă tot l-ai 
pomenit, poate să-și ducă lătratul pe 
alte tărâmuri, dar vibrația lui rămâne 
aici. Ca o coadă care dă din ea însăși, 
nemaiavând ca suport câinele… Ce-i 
cu obiceiul din moși-strămoși?...

– Prin părțile noastre, începu cu glas 
de povestitor Vasi, iar acestea sunt 
părțile noastre, dacă n-ai observat sau 
ai uitat cumva…, chiar și cea mai pri-
căjită jigodie poartă nume ca Prințesa, 
Regina, Herțog, Carol, Al Capone, Ma-
dona...

– Scurt, i-am cerut, cunoscându-i 
năravul de a lungi vorba.

– Pisica mea, continuă netulburat 
Vasi, se numește Cleopatra, iar a veci-
nului – Desdemona… Unul, dacă vrei 
să știi, avea un câine Hitler, iar altul – 
un porc pe nume Stalin. Porcul ăsta, 
Stalin, era jigărit, de ziceai că trage 
să moară, așa că stăpânul l-a lăsat de 
capul lui și Stalin îl urma pretutin-

deni. Dacă stăpânul mergea în vizită 
sau intra în magazin, porcul se așeza 
câinește și îl aștepta la intrare. Când 
Stalin ajungea în dreptul casei lui 
Hitler, acesta – am în vedere dulăul – 
începea să urle ca scos din minți și se 
izbea atât de cumplit încât te prindea 
mirarea cum rezistă lanțul cu care era 
legat. Porcul luase năravul să se ducă 
la poarta lui Hitler la ore târzii, ba 
chiar grohăia încercând să imite lătra-
tul acestuia… Să știi că era destul de 
nostim! Într-o noapte, Hitler s-a rupt 
din lanț și l-a gâtuit pe Stalin... Poate 
că Stalin hotărâse să se sinucidă astfel, 
ce zici...?

– Nu cred nimic, zbârnâi Lord. Lu-
crurile, întotdeauna, sunt mult mai 
complicate.

– Crezi că animalele sunt marcate de 
nume? Mi se pare cam trăsnită ideea 
asta de a le dezonora, dându-le nume 
de împărați, regine, tot felul de condu-
cători, pirați și alți bandiți… 

– La ce ne oprisem? întrebă sec Lord. 
Puteți să-mi indicați un reper rațional, 
un punct de sprijin, deoarece simt că 
îmi pierd echilibrul?

– Dacă vrei să știi, continuă Vasi, de 
parcă n-ar fi auzit întrebarea, unul are 
un ponei, pe nume Napoleon, iar veci-
nul său – un motan chior care răspun-
de la numele Nelson. Că la noi așa-i, 
fiecare trebuie să-și aibă perechea. 
Printre altele, nu se iubesc deloc, po-
neiul și motanul, dar motanului îi pla-
ce grozav să călărească poneiul. Când 
îl simte în cârcă, căluțul începe să 
zvârlă din copite, cabrează și nechează 
nervos, dar ăsta cu nume împrumutat 
de la ditamai amiral britanic privește 
senin la lume cu singurul său ochi și 
face echilibristică pe spatele bietului 
animal. Circ! Despre cocoșul Dracula…

– Ce treabă am eu cu toate acestea? 
se enervă (sau dădu această impresie) 
Lord. Mă întreb dacă n-oi fi nimerit la 
o grădină zoologică sau la o expoziție 
de animale domestice, toate cu psihi-
cul dereglat…

– U-ua, făcu Vasi împăciuitor, mai 
bun decât Lord nu cunosc să existe 
nume de câine... Nu găsești în lumea 
întreagă un câine rasat care n-ar vrea 
să poarte numele Lord. Pariez! Buni-
cul meu a avut doi dulăi cu acest nume: 
Lord senior și Lord junior, Lord Întâiul 
și Lord al Doilea – dinastie, cum s-ar 
zice. Pe Lord junior mi l-a dat mie, dar 
acesta a dispărut acum doi ani, și-a 
pus coada pe spinare și dus a fost…

– Când ziceți câine, aveți în vedere 
subspecia Canis lupus familiaris?… se 
interesă Lord, scărpinându-se viguros 
cu manivela în partea superioară a 
corpului.

Eram gata să-i răspund, când un cio-
roi mare și zburlit se așeză pe creștetul 
lui Vasi, cârâind entuziasmat și acope-
rindu-i ochii cu aripile larg desfăcute.

– Câș, boală, coboară pe umăr, se 
răsti Vasi la cioroi, după care i-l pre-
zentă lui Lord: Ăsta-i Carl. Carl Maria 
von Weber. Este un tip foarte deștept 
și muzical. Arată tânăr, dar cred că are 
două sute de ani. Fu-u, i se adresă el 
cioroiului, îți miroase din clanț. Iar te-
ai băgat la hoituri?

Cioroiul muzical cârâi mândru, co-
borî pe umărul lui Vasi și se apucă să-
și așeze penele, cercetând gânditor bi-
zara arătare care vibra în fața noastră. 

– Bine, dar eu nu sunt din ăștia... din 
moși-strămoșii voștri..., declară Lord, 
fără a se sinchisi de prezența păsării. 
Eu am străbătut distanțe incomensu-
rabile...

– Știm, veniși din țara lorzilor, îl în-
trerupse Vasi. Asta vrea să sugereze 
numele tău, nu-i așa? Ia zi, cum este 
corect: Lordia, Lordania sau Lorde-
nia?

– Zi-i cum vrei! Va fi corect exact în 
măsura în care va fi incorect.

(Va urma)

Pictor: Petru gHeŢOI
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LIVADA

1.
Discută doi colegi la telefon:     
- Salut!Ce faci? Eu sunt Ilarion.
- La fel ca tine-s priponit în casă
Și mi-i urât ca unui rac în plasă.
Sunt șase luni, da-mi pare-o veșnicie
Mămuca mamei ei de pandemie!...  

Lenevie pe timp de pandemie
Toamnă. fluturând din aripile lor,
luându-și trista revedere-n zbor,
Păsări pleacă de la mine 
În stoluri mari și unghiuri line. 
Doamne, cum să le ajungi?..
Durata zilelor se schimbă, 
De-acum și nopțile-s mai lungi.
Toamnă, tu ești nisipul 

din clepsidră,
cu diminețile în dungi…

***
O, Toamnă, zână din povești,
Stea ce dorința-mi împlinești.
Ştiu, vei pleca curând, ușor
Să te aștept cu-același dor…

Mădălina PANTELEI,
elevă în clasa a VIII-a

la Gimnaziul Nr. 2 
or. Drochia

Titus ŞTIRBU

Jurnal de toamnă

o, toamnă, zână din poveşti
mUGURAşI  

Desen de cristina cOvrIg

- Nici note în agende 
nu ne-or pune

Și nici minciuni 
părinților n-om spune.

Pe-așa urgie cum să 
n-o urăști,

Atât. Salut. Mă duc să cumpăr măști!
2.
-Te sun ca să te-ntreb ce faci?
- Mă uit la frunza din copaci…
- Și-așa o zi întreagă stai...
Da cărți, ca să citești, nu ai?
- Aveam o carte cu povești,
Da ea-i cu litere rusești...
De școală, spune, nu ți-i dor?    
- Fac lecții la calculator.
- Deci, pandemia-i cu noroc…
- Sunt lecții, dar nu-mi plac deloc,
Căci ele-s, nu știu cum, pe dos,
Nu pot să spun că-aduc folos:
Nici tu-ntrebări, nic tu răspuns -
Muștar curat pe hrincă uns.

*  *  *
Zic, am și clopoțelul meu         
Și-mi fac repaos când vreau eu...
Cu noii tăi colegi te-mpaci?
- Ca-mpletitura la colaci...  
Părinții mei doar nu-s pe-aici...
Eu sunt cu traiul la bunici.
Bunicii n-au calculator
Și eu mai lenevesc cu spor!..

(dialoguri la telefon)
(Versuri dintr-o carte nouă intitulată:„Cosmonauţii din urechea mea”)

*  *  *
- Eu ieri am fost la Nina pe ospețe,
Colega noastră, cea cu două fețe...
De ziua ei i-am dăruit o mască
Să n-o mai văd în troleibuz cum cască.

*  *  *
- Dar pe de-o parte, chiar e bine, foarte:
La ce ne-ar trebui atâta carte? 
Vom sta prin case ca broscuța-n baltă,
Tot ne vor trece dintr-o clasă-n alta,

cu sufetul greu și-ntristat,
Priveam la geam îngândurată 
cum cade frunza-nlăcrimată,
Iar ploaia bate ne-ncetat.

– De ce ești tristă, draga mea?
mă întrebă cu drag natura
văzând  că-mi tremură făptura
Şi lacrima-mi încet cădea... 
e toamnă grea și-un timp hain
cu lacrimi, boli și pandemie,
cu sorți arzând în agonie,
cu pierderi omenești, cu chin...
De suferința pământească,
cad frunzele șoptind discret, 
Iar noi ne adresăm incert
cu rugă  la mila cerească.
frunza-și joacă lin căderea,
Pământul umed odihnește  
Şi cerul darnic ne-ocrotește,
Ne-alină să uităm  durerea.
Plecând în țări prea depărtate,
văd păsări cum ne părăsesc,
copacii toți se dezfrunzesc,
Iar eu mă rog  de sănătate…

Ana-Maria CARPENCO, 
elevă în clasa a VI-a 

la Gimnaziul Nr. 2 
or. Drochia

PARABOLE  PENTRU  ADOLESCENţI
Nicolae RUSU

Era mare și fioros mistre-
țul, mai ales că-l înzestrase 
Dumnezeu cu poftă de lup, 
șiretenie de vulpe și putere 
de urs. Din această cauză, 
nimeni nu-i putea sta îm-
potrivă și toată lumea avea 
frică de el. Domnea mistre-
țul peste un codru secular 
și uriaș, în care fiare și pă-
sări, arbori și plante, fluturi 
și gâze îl știau de stăpân. 
Iar falnicii și rămuroșii ar-
bori adăposteau de viscole 
și furtuni mai multe sate 
statornicite la margine de 
codru. De la un timp, însă, 
oamenii au prins a-și părăsi 
casele. Fugeau peste râuri 
și munți, căci nu mai puteau 
îndura lăcomia și ferocita-
tea mistrețului. Acesta își 
muta hotarele peste sate-
le și câmpiile părăsite și se 
apuca să terorizeze urmă-
toarea moșie.

Pusese el ochiul și pe o 
livadă frumoasă de meri, 
vestită până în cele mai în-
depărtate împărății. Se co-
ceau acolo niște mere de-ți 
furau privirea și-ți opreau 
inima în loc de admirație. 
Erau mere mai mari și mai 
mici, mai rotunde și mai lun-
guiețe, mai dulci și mai mis-
trecioare, mai roșii și mai 
galbene.

Mistrețului, nesățios și 
hulpav, îi scrâșneau colții 
de pofticios ce era și nu se 
lăsă până nu luă cu hapca în-
treaga livadă.

Oamenii din satul acela, 
însă, nu se împăcară cu ja-
ful la care fuseseră supuși. 
Ani și ani, luptară ei cu mis-
trețul, până reușiră să-și 
întoarcă o jumătate de li-
vadă. Văzând că nu mai au 
puteri să-și readucă acasă 
și cealaltă jumătate, oame-
nii hotărâră să ceară ajutor 
de la împărații lumii. Aceș-
tia-i ascultară cu atenție, 
apoi porunciră consiliului de 
jurați să cerceteze cazul și 
să facă dreptate.

Judecătorii cerură mai 
întâi, de la o parte și de la 
alta, explicațiile de rigoare.

– Nu vrem pământ străin, 
își spuseră păsul oamenii, 
vrem doar jumătatea de li-
vadă care e moșia noastră 
din moși-strămoși, dar mai 
bine de un secol e stăpâ-
nită pe nedrept de vecinul 
nostru, noi nu vrem pământ 
străin…

Apoi, i se oferi cuvânt și 
mistrețului.

– Livada îmi aparține, se 
stropși acesta cu arogan-
ță, pentru că, de ani și ani, 
am râmat la tulpina fiecărui 
pom, iar unde am râmat o 
dată, locul rămâne pe veci 

al meu, deci livada îmi apar-
ține…

O zi întreagă chibzuiră 
judecătorii, dar nu reușiră 
să ajungă la vreo înțelegere 
– unii dădeau dreptate oa-
menilor, alții – mistrețului. 
Văzând că nu pot descurca 
lucrurile, cineva propuse să 
fie întrebați și pomii din li-
vadă. Aceștia, de când nu 
mai văzuseră mână de om, 
sălbăticiseră și marea lor 
majoritate, în loc de mere, 
rodeau niște pădurețe mici, 
acre și chircite, tocmai pe 
placul mistrețului.

– Noi nu suntem și nici 
n-am fost vreodată meri, 

noi am fost, suntem și vom 
fi mereu pădureți, locul 
nostru e în pădure, împă-
ratul nostru e mistrețul și 
nimeni altul, declarară cu 
emfază unii pomi.

– Da, am fi vrut să fim o 
singură livadă, cum am mai 
fost cândva, demult, dar… 
se poate oare? murmurară 
cu sfială alții.

– Nu vrem nici în livadă, 
nici în pădure, se găsiră și 
vreo câțiva pomi mai ambi-
țioși, noi vrem să fim apar-
te, o livăzuică numai a noas-
tră, independentă…

La mare încurcătură ajun-
seseră jurații și, înțelegând 
că nu-s în stare să facă o ju-
decată dreaptă, hotărâră să 
trimită o solie la Dumnezeu.

După ce-i ascultă, Dom-
nul nu scoase niciun cuvânt, 
doar se întristă și le făcu 
semn că va avea grijă să 
facă dreptate.

Nu zăbavă, mistrețului 
îi dispărură, rând pe rând, 
mintea vulpii, puterea ur-
sului și pofta lupului, rămâ-
nând un obișnuit porc săl-
batic, păros și jigărit. Când 
auzea lătrat de câini sau 
pași de vânător, acesta se 
ascundea iute prin cele mai 
întunecate coclauri și mai 
dosite cotloane ale codrului.

Iar merii sălbăticiți, fiind 
îngrijiți, doftoriți și ome-
niți, reveniră la starea de 
pomi roditori, bucurând cu 
fructele lor împărații și po-
poarele lumii.
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RoMAN DE FAMILIE, 
RoMAN DE ISToRIE

Romanul-cronică „MARELE  NANU sau 
STEJARUL genealogic DICESCU”  reflectă, 
dincolo de genealogie,  patrimoniul me-
morial al unei familii exemplare de nobili 
moldoveni, începând cu sec. al XVII-lea și 
finalizând cu ziua de azi. Prin recursul la 
cunoașterea universului mental și spiritual 
al unei ilustre familii aristocratice, această 
cronică romanțată  contribuie din plin,  ală-
turi de cercetările genealogice și evenimentele istorice bine do-
cumentate,  la omagierea  eminentului patriot și mareșal al no-
bilimii basarabene Pavel Dicescu, a predecesorilor și urmașilor 
săi, dintre care nominalizăm pe vel logofătul Grigore Dicescu, 
membru al Sfatului Domnesc la curtea lui Vasile Lupu,  fiica 
Anastasia Dicescu, remarcabilă artistă de operă în perioada 
interbelică, director al Conservatorului „Unirea” din Chișinău, 
și pe nepotul Ioan Dicescu, curajos comandor-aviator român 
în anii celui de-al Doilea Război Mondial, ulterior persecutat și 
asasinat de regimul comunist din România.

Autorul, prin această excepțională operă documentar-ar-
tistică, dezvăluie cu o surprinzătoare măiestrie literară rolul 
esențial al familiei în păstrarea memoriei  naturale a trecutului, 
întrucât doar ea permite formularea de răspunsuri la  întrebă-
rile: de unde sunt? al cui sunt? ce limbă vorbesc? 

În carte, un roman de familie, dar și un roman de istorie, ca 
într-o picătură magică de rouă, se oglindește destinul dramatic 
al întregii elite naționale basarabene, preocupată în mod real 
de problemele economice și socioculturale ale băștinașilor 
și luptând curajos cu regimul țarist din Imperiul Rus întru 
soluționarea lor, apoi dizolvată definitiv, ca pătură socială,  în 
apele tulburi și năvalnice ale unei istorii ingrate.

Academician  Mihai CIMPOI

DETALII  LA  UN  PORTRET 

La tron
Pentru Ion Anton

Pe ghelăuza ceru-i destrămare
De veșnicii--nepământesc blazon
Şi-mi pare-atunci că ninge-așa de tare
Dintr-un roman sublim de Ion Anton.
Pe ghelăuza-i o descălecare
De regi în mantii albe, hăulind
Prin cea mai ne-ntâmplată spulberare,
În care sufletele lor se-aprind.
Şi ard în noaptea fără nici o steauă
Şi de la sufletele lor – făclii,
Din inimi se topește orice neauă
Şi-n noi se-aud oștiri de ciocârlii.
Pe ghelăuza visul capăt n-are
Şi lacrima căzând cu nobil zvon,
Sărută dragostea ce brusc dă-n floare
ca în romanele lui Ion Anton.
Şi orice suferință se preschimbă
În tril de rai la geam mănăstiresc,
unde vorbesc aceeași sfântă limbă
crinii cu îngerii în strai ceresc.
Şi ninge răpitor și cine poate
urcă acum pe scări de fulgi la tron,
Acolo unde Dumnezeu în noapte
Plânge peste-un roman de Ion Anton.
La nemuritori ani, iubite scriitor, cititor 

și om rar, și cu cât mai rar, cu atât mai 
necesar nouă, contemporanilor Domniei 
Voastre!

Traian vASIlcău

fELICITARE
Pe data de 3 decembrie 1950, pe cerul speranţelor literare a 

mai apărut o stea, care, prin existenţa sa, a luminat, mai apoi, 
cu o nouă forţă domeniul literaturii.

Este vorba despre mult stimatul scriitor Ion Anton. Dum-
nealui scrie opere veritabile, care sunt lăsate drept moştenire 
tinerei generaţii.

Cu ocazia zilei de naştere, vreau să-i aduc sincere şi calde 
urări de sănătate, bunăstare, belşug, gânduri bune şi reali-
zări frumoase în continuare. Noi, cititorii de azi ai „florilor 
Dalbe”, îi dorim ca bogata-i creaţie să persiste, ani şi ani, în 
clepsidra nemiloasă a timpului. Îi urăm domnului Ion Anton 
la mulţi, mulţi ani şi succes în nobila-i activitate!

Teoctista COLţA, elevă în  clasa a Ix-a
la Gimnaziul „Dumitru Creţu”

s.Cărpineni, r-nul Hânceşti

Parcurgând precipitat tex-
tul, mi-a sărit în ochi fațeta 
originală a temei deportărilor, 
tratată dintr-o perspectivă ne-
maiîntâlnită până acum — de-
portarea… la tine acasă. Am re-
luat lectura fără grabă și cu  o 
sporită atenție, constatând că 
în FOKA acesta (până la urmă, 
titlul se va adeveri unul simbo-
lic, însemnând mai mult o sta-
re de lucruri decât un nume de 
personaj), fără  șiretlicuri sti-
listice și metodologii estetice 
sofisticate, evitând capcanele 
apologiei, autorul i-a reînviat 
din cripta amintirilor pe buni-
cii săi, oameni din plămada ce-
lor despre care poporul zice că 
sunt sarea pământului, eroi de 
rutină, grație cărora s-a produs 
miracolul supraviețuirii ba-
sarabenilor ca români. Or, am 
constatat și eu  un adevăr mai 
puțin conștientizat și prețuit  
de mințile revoltate: românii 
basarabeni au supraviețuit nu 
atât datorită mucenicilor care 
au fost deportați, pe nedrept, 
acolo, în Siberia, ci grație celor 
care au înfruntat cu demnita-
te și răbdare de sfinți Siberia  
adusă de Stalin  aici, în Basara-
bia. Impresionant este faptul 
că unul dintre bunicii autoru-
lui, Grigore, prin meditațiile 
sale lirico-filozofice despre 
trecutul glorios al strămoșilor 
daci, personalizează rezistența 
moral-spirituală tacitur-

Ion Anton este unul dintre scriitorii mei dragi.
Poezia lui bucură inima, iar romanele lui o cutremură.
Literatura lui e-mo-ți-o-ne-a-ză!
Or, o lucrare artistică, dacă nu te zdruncină din te-

melii, fără să te omoare, nu rămâne victorioasă în fața 
timpului.

Mi l-a adus aproape regretatul scriitor Serafim Belicov 
cu-al lui naș literar și nu numai, mărețul Victor Teleucă. 
Mai ales în cadrul lansărilor de carte ale Ultimului celui 
Dintâi am putut vedea sufletul vorbitor al scriitorului 
Ion Anton.

Domnia Sa nu este, însă, doar un scriitor. Cu toate 
acestea, rămâne, la rându-i, un ziditor de suflete, un 
învietor, cu ajutorul Domnului, de suflete, de care noi, 
aflându-le, ne contaminăm de ele  ca de-o boală ce nu 
dorim să ne părăsească în veci.

Iată de ce Ion Anton, septuagenarul, este mai mult 
decât un scriitor!

El scrie cu mâna pe inimă, direct pe inimă, cu o since-
ritate de copil. 

Citeam acum câteva nopți despre un plâns în singu-
rătate de-al Sfântului Sisoie cel Mare în pustia Muntelui 
Sinai.

Plângea și, la un moment dat, a strigat din toate pu-
terile: 

– O, ce nenorocire!
– Ce ai, Părinte? l-a întrebat, uluit, ucenicul său.
Și Sfântul i-a răspuns: 
– Caut un om și nu-l găsesc! 
Și a continuat să plângă mai departe.
Omul căutat este chiar lângă noi, printre noi, cu noi 

împreună.
Este Ion Anton, un scriitor cu chemare pentru inima 

copiilor din noi, însetații de taine, de care e tot mai rodi-
toare grădina ghelăuzeanului nostru, plină de flori dal-
be, ca și sufletul lui.

BASARABENII: DEMNITATE 
ȘI  RĂBDARE  DE  SFINțI

Suflet dalb

Notiţe  la  manuscrisul  romanului  „fOKA”

nă, dar eficientă, împotriva 
ocupanților sovietici, convin-
gându-ne că și țăranii pot avea 
o cultură și inteligență de invi-
diat. Anume elementul genetic 
dac, conservat cu prisosință la 
basarabeni, a constituit struc-
tura de rezistență a Catedralei 
Salvării Neamului, pe care oa-
menii de bună credință și-au 

edificat-o în suflete. Există în 
lucrare multe detalii și fețe is-
torice distincte (este doldora 
de istorie acest roman-cronică 
de o sută de ani!), care înnobi-
lează textul (regele Ferdinand, 
prim-ministrul Alexandru Vai-
da-Voievod, generalul Averes-
cu, deputatul Constantin Stere, 
regele Carol II, boierul Pavel 

Dicescu, prozatorul Mihail Cu-
recheru, dezertorul aventurier 
Kotovski…), dar găsim și nume-
roase tangențe elocvente ale 
trecutului cu prezentul. Abun-
dă în semnificații tulburătoare 
comentariile și meditațiile  „de 
autor”, care formează puntea 
de legătură  între istorie și ac-
tualitate. Chiar dacă unele idei 
par a fi repetitive, reluându-
le inspirat, creativ și adecvat 
contextului, autorul se pro-
duce în rolul unui sacerdot 
universal care predică valori 
general-umane. Structurată în 
trei planuri distincte spațial-
temporale, lucrarea, o fericită 
simbioză  a prozei cu publi-
cistica, a romanului artistic cu 
cronica documentară, va face 
cinste autorului și va reține 
neapărat atenția cititorilor de 
toate vârstele.

Paul GOMA

După o lansare de carte la casa limbii române

cu poetul Arcadie Suceveanu, redactorul cărții de debut 
„vamă pentru speranță”

Paris, februarie 2012
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lITerATură

Plaiul nostru de n-ar fi, soarele n-ar răsări!
Ion ANToN la 70 de ani

Tricolorul
vai, ce mândru curcubeu
luminează neamul meu!
ceru-AlbASTru azurește
Aerul ce mă păzește.
grâul gAlbeN aurește
glia care mă hrănește.
rOŞu ce mă-mbujorează
e memoria mea trează.
veșnic fii, drag curcubeu,
Peste-ntregul neam al meu!

De-a  plugarul
Două roți de cărucior
Şi-un bostan
Trag la plug, arând cu sârg
Pe un lan.
După ce s-au plictisit
De arat,
Au trecut la semănat,
Semănat.
Iar apoi cu și mai mult
Interes
Au purces la secerat,
Au purces.

N-au o clipă de răgaz –
Nu-nțeleg:
vor să treiere chiar azi
lanu-ntreg?
uite că-au și terminat.
ce de-a saci!
Hai acum să măcinăm
De colaci.
Trag la carul plin de zor,
Trag avan
Două roți de cărucior
Şi-un bostan.

ANIVERSĂRI

Limba  mea
Pasărea, când vine-acasă,
cântă-n limba mea duioasă.
frunza codrului doinește
curat numai românește.
Şi izvoarele suspină
Tot în limba mea divină.
chiar și însuși Dumnezeu
cuvântează-n graiul meu.

Plaiul  nostru
Dacă  frunza n-ar doini,
Pasărea n-ar reveni;
Iarba de n-ar fi mustoasă,
mielul ar pleca de-acasă;
De n-ar murmura izvorul,
cerul ar uita ce-i dorul;
Poama dacă nu s-ar coace,
Ploaia n-ar veni încoace;
Spicul de n-ar crește-n pai,
Noi n-am ști ce este-un plai;
Plaiul nostru de n-ar fi,
Soarele n-ar răsări!
Soarele n-ar răsări…

Ştefănică
- cum te cheamă, brave pice?
- Ştefănică mama-mi zice.
- Iar copiii cum îți zic?
- cel mai des: Ştefan cel mic.
- Dar ce nume-ți place tare?
- Sigur că Ştefan cel mare!

Numărătoare  cu  PLoAIE
uNu -
cerul trage cu tunul.
DOI -
Dă cep la calde ploi.
TreI -
cad stropii mari și grei.
PATru -
Nu mai merg la teatru.
cINcI -
Stropii sunt mai mici.

ŞASe -
Plâng ferestrele la case.
ŞAPTe -
În iarbă se adună lapte.
OPT -
Strălucește mărul copt.
NOuă -
frunzele beau rouă.
zece -
Ploaia de-acum trece.

Eminescu
Stea ocrotitoare,
grai în strai de soare,
Neam nemuritor,
Dor de viitor;
codrul cu izvoare,
Dealul cu mioare,
cuib cu rândunele,
câmp cu viorele;
mărul din grădină,
Teiul pe colină,
lanul cel cu grâne,
ziua mea de mâine…
eu pe toate le cuprind
cu un nume scump și sfânt:
emINeScu nostru drag
Ocrotește-acest meleag!

Pasărea  măiastră…
ziua, pasăre măiastră,
Intră-n casă prin fereastră,
Întrebând pe o fetiță:
- gata ești de grădiniță?
- gata sunt, răspunde ea,
Pasăre cu chip de stea,
Dar vreau să te-ntreb și eu:
unde-ți este cuibul tău?
- Nu știi încă? Doar ești mare!
cuibul meu e chiar pe soare!

Creangă
Huța-huța! pe-o zicală
Din desagii lui Păcală
Şi din traista lui Tândală.
Huța-huța! pe-un proverb
Pân” se face luna cerb
Şi răsare steaua-n verb.
Huța-huța! pe o snoavă,
Pe o vorbă de zăbavă,
Pe o creangă din dumbravă.
Huța-huța! pe-o poveste
Şi pe-această bună veste:
Înainte mult mai este!

Duminica  Mare
urc în nuc după frunzare,
Dar și teiu-mi place tare,
Numai că-i în codru el
Şi nu plec, că-s mititel.
Ici, sub nucul din grădină,
vine țanțoș o găină:
- cot-co-dac! cot-co-dac!
Te-ai urcat chiar în copac?
- ce-i aicea de mirare?
Nu vezi că de-acuma-s… mare!

Cuibul  Soarelui
Într-un nuc, mai anțărț, vara,
un cuib soarele-a-mpletit
Şi în el, când vine seara,
mi se culcă obosit.
eu mă-ntreb a câta oară,
când în patul meu mă sui:
Soarele, la primăvară,
Oare nu va scoate pui?!

Sunt mare
Nu mi-i teamă de nimica,
când mă ia cu drag mămica
De mânuță.
chiar și soarele-mi zâmbește,
când alături mă zărește
De măicuță.
Iar de-mi obosesc papucii,
maică-mea mă urcă dulce
lângă gene.
Şi atunci mai nalt ca mine
Nu e, zău, în lume nimeni –
Doar vreun nene.
blând, și cerul mă alină
cu privirea lui senină –
ca o zare…
Nu mi-i teamă de nimica,
că-s în brațe la mămica
Şi sunt mare!

De-a  ascunselea
unu, doi, trei…
Albinele se-ascund în tei.
Patru, cinci, șase…
Tu – în floarea ce miroase.
Şapte, opt, nouă…
Soarele se-ascunde-n rouă.
Şi la urmă zece…
vai, se lasă seara rece!

Cântecul  zăpezii
Din cosița iernii
cântec dalb se cerne
Şi pe negrul țărnii
gingaș se așterne.
Pe-acest cântec moale
Săniuța fuge
De la deal la vale –
vântul n-o ajunge!
Dar de-l încălzește
Soarele întruna,
cântul se topește
Pentru totdeauna.

Ploaia
vai, ce ploaie! vai, ce ploaie
vine-vine: pâșa-pâș!
ba-i albastră, ba-i bălaie
Şi aleargă tot  pieziș.
Iar copacii, iar copacii
De șuvițe o apucă:

- Stai pe loc, hai, vino-ncoace,
lasă dorul tău de ducă!
Ploaia însă, ploaia însă
S-ar opri, dar timp nu are…
ei rămân cu frunza plânsă,
ea se mistuie în zare.

cu un tânăr cititor

Desen de emilian ursachilă, elev, Drochia

Desen de Nikita Nistreanu, şcoala de Arte Plastice 
„A.şciusev”, mun. chișinău

Desen de Sofia Ianciurskaia, 
elevă la liceul Teoretic „ginta 
latină” mun. chișinău


