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Bine te-am găsit, dragă  ORIZONT COGNITIV!
Cu cât mai mult ne apropiem de sărbătorile de iarnă, cu 

atât mai insistent mă frământă următoarea întrebare: DE 
CÂND sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Veți zice 
că aceasta este ziua nașterii lui Iisus Hristos. Cum rămâne 
atunci cu afirmațiile unor teologi precum că Hristos s-a 
născut pe… 25 martie? Presupun că sărbătoarea de Crăciun 
are o istorie lungă și zbuciumată, pe care aș dori s-o afle toți 
cititorii „Florilor Dalbe”. 

Liviu BOGACI, elev în clasa a IX-a 
or. Ocnița, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

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

DE CÂND  sărbătorim Crăciunul 
pe 25 decembrie

www.floriledalbe.md

abonarea — 2021

Acord  liric

CrÃCiunul Copiilor
Dragi copii din ţara asta,
Vă miraţi voi cum se poate
Moș Crăciun din cer de-acolo
De le știe toate-toate…
uite cum, vă spune badea…
Iarna-n noapte, pe zăpadă,
el trimite câte-un înger
la fereastră să vă vadă…
Îngerii se uită-n casă,
Văd și spun – iar Moșul are
Colo-n cer la el, în tindă,
Pe genunchi o carte mare…
Cu condei de-argint el scrie
Ce copil și ce purtare…
şi de-acolo știe Moșul,
Că-i șiret el, lucru mare.

Oricât ar părea de ciudat, sărbătoarea Crăciunului – naş-
terea lui Iisus – a fost ignorată de creştini în primele trei 
veacuri. Or, evangheliştii nu menţionează data exactă a 

naşterii Mântuitorului. De aceea cert este că, în primele secole, 
creştinii n-au avut o sărbătoare specială dedicată naşterii Mântu-
itorului.  Crăciunul s-a afirmat ca sărbătoare religioasă mult mai 
târziu şi foarte anevoios, secole în şir, pornind de la intenţia bi-
sericii creştine de a substitui sărbătorile păgâne, dedicate zeilor. 

Cea mai veche referinţă scrisă despre o sărbătoare ce marca re-
întoarcerea Soarelui (solstiţiul de iarnă) a fost găsită în antichitate, 
în Mesopotamia. Sărbătoarea ţinea 12 zile şi avea drept scop să-l 
ajute pe zeul Marduk să îmblânzească monştrii haosului pentru 
încă un an. La romani, sfârşitul lunii decembrie coincidea cu ser-
bările oficiate în cinstea zeului Saturn. Saturnaliile  reprezentau o 
formă de venerare a soarelui, a luminii ce biruia întunericul – obi-
cei adus din Orient, mai precis din Siria. Ei sărbătoreau şi „naşte-
rea soarelui neînvins” la solstiţiul de iarnă (către 21 decembrie), 
când zilele reîncep să se mărească, un cult preluat de la persani, 
care-l adorau pe „Mithra”, zeul soarelui. Pentru păgâni, aceasta 
era noaptea în care Marea Zeiţă dădea naştere noului Soare, re-
pornind astfel ciclul anotimpurilor.

La începuturile creştinismului, unii episcopi au propus ca Naş-
terea Domnului să se sărbătorească în aceeaşi perioadă (17–24 
decembrie), însă obiceiul nu s-a generalizat până în secolul al IV-
lea, neştiindu-se cu siguranţă care ar trebui să fie data corectă. 
Uneori, Crăciunul era sărbătorit în septembrie, alteori, în mar-
tie. În secolul al III-lea, se serba în Orient, la 6 ianuarie, Epifania 
sau Teofania (descoperirea lui Dumnezeu), o sărbătoare comună 
pentru Naşterea Domnului, Botezul Său de către Sfântul Ioan şi 

Octavian GOGa

numerele 1, 2 vor apărea pe 7 ianuarie 2021 în ediţie cu volum dublu (16 pagini)

participarea la nunta din Cana Galileei, moment 
liturgic adoptat ulterior şi de Biserica Romei.

În anul 274 d.Hr., solstiţiul de iarnă a căzut la 
25 decembrie. Împăratul roman Aurelian a pro-
clamat acea dată „Natalis Solis Invicti”, adică 
„naşterea Soarelui invincibil”. În anul 320, Papa 
Julius a stabilit ziua de 25 decembrie ca fiind data 
oficială a naşterii lui Iisus Hristos, iar, cinci ani 
mai târziu, în 325, primul împărat roman creştin, 
Constantin cel Mare, a schimbat semnificaţia zi-
lei de 25 decembrie. El a stabilit o sărbătoare cu 
dată fixă, ce aniversa Naşterea lui Iisus Hristos. 
În 354, Liberius, episcopul Romei, a reconfirmat 
oficial aceeaşi dată pentru sărbătoarea Naşte-
rii Domnului, asimilând sărbătorile populare şi 
păgâne deja existente cu ocazia solstiţiului de 
iarnă. Ajunul Crăciunului – seara de 24 decem-
brie – deschidea şirul sărbătorilor de iarnă, care 
ţineau 12 zile şi se terminau în ajunul Bobotezei 
(6 ianuarie). La mijloc cădea Anul Nou.

Ziua naşterii lui Iisus va fi declarată sărbătoare 
a Imperiului roman în anul 429, de către împăra-
tul Iustinian, an în care vor începe să marcheze 
Crăciunul şi strămoşii noştri daco-romani. Sfân-
tul Patrick va introduce Crăciunul în Irlanda, în 
461. Augustin de Canterbury statorniceşte ace-
eaşi tradiţie în Anglia în 604, pentru ca, abia un 
secol mai târziu, Sfântul Bonifaciu să instituie în 
Germania celebrarea Naşterii lui Iisus la 25 de-
cembrie. În Scandinavia, Crăciunul va pătrunde, 
în 815, prin Sfântul Angsar, iar Sfântul Chiril va 
contribui la răspândirea sărbătorii creştine în 
ţările slave. În Ungaria, Sfântul Adalbert face 
acelaşi lucru în anul  997, iar Danemarca se va 
creştina complet abia în perioada 1014–1053. În 

ţările Europei Occidentale, pro-
testanţii au interzis în anumi-
te epoci serbarea Crăciunului 
şi cultul sfinţilor. De exemplu, 
Oliver Cromwell a interzis în 
Anglia această sărbătoare între 
anii 1649 - 1660.

În SUA, Alabama a fost pri-
mul stat care a declarat Crăciu-
nul sărbătoare legală, în 1836. 
Crăciunul a devenit sărbătoare 
naţională în SUA abia în 1870, 
când preşedintele Ulysses 
Grant a semnat un act oficial în 
acest sens.

Chiar după fixarea datei de 
25 decembrie, a mai trecut multă vreme până ce 
aceasta să fie adoptată de toţi creştinii. Din cauza 
diferenţelor calendaristice (stil nou şi stil vechi), 
o bună parte din creştini, inclusiv majoritatea 
moldovenilor, păstrează acest obicei conform 
calendarului iulian, sărbătorind Crăciunul pe 7 
ianuarie (25 decembrie, stil vechi).

Analizând toate etapele evoluţiei,  putem afirma 
că sărbătoarea de  Crăciun a prins rădăcini şi a de-
venit tradiţie, deoarece se dorea eliminarea vechi-
lor credinţe în zei şi  întărirea credinţei într-un sin-
gur Dumnezeu atotputernic. Pe măsură ce anii au 
trecut, sărbătoarea Crăciunului a devenit oficială, 
a câştigat tot mai mult teren, devenind în prezent 
una dintre cele mai aşteptate sărbătorii. Pe firul 
real al semnificaţiei Crăciunului, s-au inventat colin-
de şi multe poveşti, cum este cea a lui Moş Crăciun, 
care împarte cadouri copiilor. Fiecare poveste are 
în spatele ei un sâmbure de adevăr, fiecare tradiţie 
a pornit de la un fapt concret, făcând oamenii să 
rămână fideli în păstrarea acestor obiceiuri.

Aşa că, dragă Liviu şi toţi ceilalţi cititori ai noştri, 
indiferent de când sau de ce sărbătorim Crăciu-
nul anume pe 25 decembrie, în prezent, în pofida 
pandemiei de coronavirus, ne bucurăm de o peri-
oadă care este sinonimă cu noţiunea de vacanţă, 
de zile în care suntem mai buni şi milostivi, în care 
nevoia de afecţiune este din ce în ce mai mare şi 
avem necesitatea să fim înconjuraţi de oamenii 
dragi. Crăciunul este perioada în care ne bucurăm 
de cadouri, de sensul filozofic al sărbătorilor şi al 
tradiţiilor specifice populare, dar şi o perioadă de 
linişte şi pace sufletească. 

Sărbători fericite!
Ion antOn
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Asigurarea cu manuale școlare – 
prioritate a Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării

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

Lectura oferă șanse egale 

Asigurarea instituțiilor de învățământ cu manuale 
școlare a fost principalul subiect discutat recent de către 
ministrul Lilia Pogolșa în cadrul unei ședințe de lucru cu 
echipa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și cea 
a Fondului special pentru manuale. Ministrul a menționat 
că asigurarea instituțiilor de învățământ cu manuale 
școlare este o premisă importantă a calității procesului 
educațional și a solicitat ca în termen proxim în instituțiile 
de învățământ să ajungă toate titlurile de manuale propu-
se pentru reeditare pe parcursul anului 2020. 

Participații la ședință au discutat despre elaborarea 
Planului de acțiuni privind asigurarea cu manuale 2021-
2022. Astfel, în anul 2021 urmează să fie evaluate,  con-
form Metodologiei de organizare a studiului de vivacitate 
și calitate a manualelor școlare, 37 de titluri de manuale, 
iar 53 de titluri de manuale să fie  propuse pentru concurs 
editurilor. Deciziile finale privind reeditarea manualelor 
aflate în uz sau organizarea concursului pentru editarea 
unor titluri de manuale le vor fi anunțate editurilor în pe-
rioada imediat următoare.

Trăind  Cu 
Bulversați de pandemie, de rând cu cei maturi, elevii de la Liceul Teoretic 

„Olimp” din satul Costeşti, Ialoveni, în textele ce urmează îşi arată calităţile 
de altruişti exemplari. Indiferent de vârstă, ei fac o distincţie clară între viaţa 
lor de până la Covid şi cea de azi.  

Publicând mărturisirile ce urmează, revista „Florile Dalbe” va încuraja spi-
ritul de  rezistență la realităţile vremii al tuturor copiilor care o abonează şi o 
citesc. Iar ataşamentul urmaşilor ialoveneni faţă de această publicaţie ne este 
bine cunoscută din momentul în care aceştia, de rând cu alţi elevi din republi-
că, beneficiau săptămânal de câte o ediţie ca să-şi adune colecţia mult râvnită. 
În acest zbucium pământesc, duhul copiilor de la Costeşti trece cu răbdare, 
cântec şi poezie timpul de criză globală. 

În modesta lor experienţă de viaţă întrezărim, fără doar şi poate, strădania 
fascinantă a pedagogilor instituţiei date, printre care le aflăm pe dnele Ioana 
Postolache şi Eugenia Bordianu, care, zi de zi, îşi îndrumă învăţăceii cu multă 
înţelepciune, încredere şi optimism. 

Lidia unGurEAnu

O casă fără cărți e ca o cameră fără ferestre.
ion Anton

Elevii de la Liceul Teoretic Cruglic, raionul Criu-
leni, s-au pregătit de sărbătoare: întâlnirea mult 
așteptată cu scriitorul Ion Anton, protagonistul 
Campaniei Naționale de promovare a lecturii „Să 
citim împreună!”. Romanul „Ieșirea din uitare”, 
propus pentru lectură, este apreciat cu Premiul Uni-
unii Scriitorilor din Republica Moldova, cât și cu 
prestigiosul Premiu al Festivalului de proză „Liviu 
Rebreanu” din România. Menționăm că scriitorul 
Ion Anton participă în Campania de lectură „Să 
citim împreună!” a doua oară, prima fiind în anul 
2017 cu romanul „Alina”. 

Semenii                                     tăi

Mihaela MEREACRE, elevă în 
clasa a IX-a „B”: 

– În perioada orelor online, 
am învăţat că noi, tinerii, trebuie 
să găsim ieşire din orice situaţie 
complicată de viaţă, iar părinţii 
şi profesorii sunt cei care ne aju-
tă mereu. Apreciez faptul că în 
pandemie am continuat lecţiile 
la distanţă, iar pedagogii au gă-
sit modalităţi diverse în preda-
rea temelor. Mi-a plăcut că am 
utilizat alte metode de studiere 
a materiei şcolare conform dife-

ritelor platforme noi. Ni s-au dat 
termeni mai lungi pentru probe, 
în definitiv, însă, ne-am deprins 
să fim răbdători, lucrând mai 
mult individual.

fără școala de-altădată 
şi plimbări cu-ai mei băieţi –
Cum s-accept o altă soartă  
fără colegi și-activităţi?
Dar eu sper la zile bune,
fără măști, viruși în lume,    
Clopoţelul va suna, 
şcoala iar m-a aștepta… 

EDUCAţIE

De data aceasta, elevii-citi-
tori de la Cruglic au demonstrat 
că pot lectura şi „dezghioca” 
un roman scris într-o manie-
ră modernistă netradiţională. 
Ion Anton ne prezintă un text 
literar captivant, bazat pe fap-
te reale din viaţa şi activitatea 
unei mari personalităţi a cultu-
rii noastre din perioada inter-

belică - Eugeniu Coca. Autorul 
reflectă procesul de formare 
a personalităţii morale şi inte-
lectuale a personajului princi-
pal sub acţiunea educaţiei şi 
experienţei obţinute prin par-
ticiparea la frământările vieţii 
sociale. Imaginaţia scriitorului 
e atât de veridică, încât ve-
dem în paginile cărţii un soţ şi 
un tată grijuliu, un violonist, 

profesor, compozitor, dirijor,  
apreciat înalt de marele Geor-
ge Enescu. Temele, pe care le 
abordează scriitorul, sunt ac-
tuale şi azi: curajul, toleranţa, 
prietenia adevărată etc. Scena-
riul evenimentului a fost inspi-
rat gândit, încât s-au împletit 
firesc în canavaua lui şi versuri 
de o frumuseţe rară din creaţia 
poetului Ion Anton. Eseurile, 
relatările elevilor denotă o im-
plicare profundă, fundamenta-
lă. De altfel, aprecierea acestei 
întâlniri a fost remarcată de 

Conferința  națională 
 în  domeniul  educației 

 incluzive 
În perioada 1-10 decembrie s-a desfășurat Conferința națională 

în domeniul educației incluzive „Implementarea educației incluzive 
în Republica Moldova – o decadă de provocări și viziunea pentru 
noi realizări”, dedicată implementării Programului de dezvoltare a 
educației incluzive pentru anii 2011-2020.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa, în cadrul 
evenimentului de deschidere a Conferinței, a declarat că se înregis-
trează îmbunătățiri remarcabile în procesul asigurării egalității de 
șanse și accesului la educație de calitate pentru fiecare copil, tânăr, 
adult, la toate nivelurile sistemului educațional.

„Important este faptul că evaluarea a surprins evoluții poziti-
ve în rândul copiilor cu CES, dar și al colegilor acestora. Atitudinea 
părinților copiilor în ceea ce privește înscrierea copiilor cu CES în 
școlile de învățământ general s-a îmbunătățit considerabil. De ase-
menea, evaluarea a constatat schimbări pozitive în atitudinea față 
de procesul de incluziune, atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la 
nivelul managementului școlar”, a subliniat ministrul. 

La evenimentul de deschidere au mai participat Reprezentantul 
de țară UNICEF în Moldova, Ilija Talev, și președinta Alianței ONG-
urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei,  
Liliana Rotaru. 

Conferința națională în domeniul educației incluzive „Implemen-
tarea educației incluzive în Republica Moldova – o decadă de provo-
cări și viziunea pentru noi realizări”, care se încheie astăzi, a inclus 
mai multe webinare în care au fost prezentate rezultatele obținute 
în implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive 
pentru anii 2011-2020.

Precizăm că, fiind semnatară a Convenții ONU privind drepturile 
copilului și a drepturilor persoanelor cu dizabilități, Republica Mol-
dova și-a asumat responsabilitatea de modificare a  legilor, politici-
lor și practicilor educaționale care vizează protejarea și promova-
rea drepturilor copilului, ca să  asigure copiilor securitate socială și 
condiții pentru dezvoltare intelectuală și fizică cât mai completă, să  
realizeze dreptul tuturor copiilor la educație într-un sistem incluziv 
asigurat la toate nivelurile.

Denis BORTA, elev în clasa a 
V-a „B”:
Măi Covid, că ești de vină...

Măi Covid, că ești de vină –
Ce necaz ne-ai dat tu nouă, 
Că am  stat în carantină,
nu o lună și nu două. 

Parascovia MUNTEANU, ele-
vă în clasa a V-a „B”:

 Trăind cu speranța 
a venit un virus grav 
Pe pământul meu moldav. 
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Semenii                                     tăi

Lumina spiritului

• Oprește, Doamne, clipa cu care măsori eter-
nitatea!

• Ea cântă și eu ascult. Pe buzele ei calde mi 
se naște sufletul.

• Nimic nu e la fel de tare ca trecutul. Pe ace-
la nimeni și nimic nu-l poate schimba.

• Unele teorii și ipoteze seamănă cu acele in-
venţii tehnice, de care ne folosim foarte bine, 
dar pe care nu le înţelegem pe deplin.

• Lupta reușește mai ales acelora care iubesc 
mai mult lupta decât succesul.

• Femeile n-ar avea atâtea slăbiciuni câte au, 
dacă acestea n-ar plăcea bărbaţilor.

• Destinul e singura putere ce ne poate de-
zarma în totalitate.

maxime şi aforiSme 
de Lucian BLAGA

spErAnţA…
toată lumea poartă măști, 
Iar la știri – doar rele vești.
De unde oare-a apărut 
acest virus neștiut?...
Oameni mulţi a-mbolnăvit,  
De cei dragi ne-a despărţit. 
trăim, însă, cu speranţa 
Că ni s-a schimba viaţa
şi-un vaccin vom căpăta
Ce de virus ne-a scăpa.

Andreea TERENTI, elevă în 
clasa a VII-a „A”:

– În timpul pandemiei am stat 
mai mult în casă. Meditând des-
pre tot ce se întâmplă, bun sau 
rău, mi-am dat seama cât de im-
portante sunt anumite lucruri 
din viaţa mea şi a altor copii. 
Până la coronavirus îmi plăcea 
să stau mereu cu cei din familie 
la  aer curat. Cum venea vacan-
ţa, mergeam cu părinţii la mun-
te, ne urcam pe stânci, după 
care savuram prânzul la iarbă 
verde. Ascultam ciripitul vesel al 
păsărilor, admiram copacii din 
jurul nostru. Dar de când vie-
ţuim cu pandemia în preajmă, 
n-am mai avut parte de astfel 
de momente minunate.

Dumitru TERENTI, elev în 
clasa a V-a „A”: 

– Ca să oprim odată această 
pandemie ce s-a răspândit în 
toată lumea, trebuie să deprin-
dem nişte reguli noi de viaţă. 
În primul rând, să respectăm 
distanţa de cel puţin un metru 
de la o persoană la alta. Dacă 
vom păstra distanţa respec-
tivă şi vom purta elementara 
mască, riscul contaminării va 
scădea. E de dorit să ne spălăm 
cât mai des pe mâini, ca să eli-
minăm bacteriile, dar şi virusul 
ucigaş. 

Nicoleta ABABII, elevă în cla-
sa a X-a „U”: 

– Viaţa mea în timpul pan-
demiei a luat o întorsătură 
totalmente neaşteptată. Eu, 
care sunt de obicei sociabilă, 

iubesc lumea şi-mi place să 
interacţionez cu oamenii, din-
tr-o dată, m-am trezit captiva 
anumitor restricţii. Chiar din 
capul locului, n-am permis ca 
acest necaz temporar să mă ia 
cu energie negativă. Aşadar, 
am încercat să-mi ocup timpul 
cu diverse lucruri frumoase şi 
benefice pentru sufletul meu, 
citind cărţi, petrecând mai mul-
te ore alături de familia mea. O 
decizie importantă a fost cea 
de a mă înscrie în clasa a X-a de 
liceu – treaptă necesară spre 
a-mi putea realiza visele ado-
lescenţei mele. 

Parabole  pentru  adolescenti

La început, a fost cuvântul, după care au fost toate celelalte. 
Însă fără un purtător al său, cuvântul n-avea valoare şi, deci, nu 
era cuvânt.

S-a apropiat cuvântul de păsări şi le-a rugat să fie luat, să fie 
purtat, că, la nevoie, le va ajuta şi putere le va da.

Păsările au refuzat: „Suntem zburătoare şi, dacă te vom lua, 
aripile ni se vor îngrela şi nu vom mai putea zbura, iar putere 
avem destulă, nu ne temem de nimeni, cine e atât de puternic 
să-şi înalţe trupul în aer?”

S-a apropiat cuvântul de fiare şi le-a rugat să fie luat, să fie 
purtat, că, la nevoie, le va ajuta şi putere le va adăuga. 

Fiarele au refuzat: „Stăm pe pământ pe patru picioare, stăm 
bine, iar, la nevoie, ne ajutăm cu colţii. Dacă te vom lua, nu ne 
vom putea apăra ca înainte, ne vei fi o povară, iar noi, ca să 
supravieţuim, puternice trebuie să fim, sprintene şi agere, iar 
colţii şi cele patru picioare ne sunt de ajuns”.

S-a apropiat atunci de peşti şi s-a rugat să fie luat, să fie purtat, 
că, la nevoie, îi va ajuta şi putere le va adăuga.

Și peştii au refuzat: „Am trăit, trăim şi vom trăi în apă şi, cu toa-
te că nu avem nici mâini şi nici picioare, nici aripi pentru a zbura 
sub soare, ne simţim bine şi suntem fericiţi. Dacă s-ar întâmpla 
să te luăm, doar în gură am putea să te purtăm şi numai în cazul 
în care te-ai preface în apă…”.

Cuvântul n-a vrut să fie apă şi, în ultima instanţă, a venit la 
om care era cea mai slabă şi mai bicisnică fiinţă a naturii; nici să 
zboare, nici să trăiască în apă ca peştii şi nici să alerge şi să sfâşie 
cu dinţii ca fiarele nu putea.

„Te rog, omule, nu mă lăsa, te rog, omule, nu mă refuza, că, la 
nevoie, te voi ajuta şi putere-ţi voi adăuga”, s-a milogit cuvântul.

Și omul, unicul, neputincios cum era, s-a îndurat şi l-a luat. Din 
clipa aceea, omul a devenit rege al naturii, ajungând să zboare 
mai sus ca păsările, învăţând să înoate mai adânc şi mai bine ca 
peştii, devenind mai puternic, mai ager şi mai crud ca fiarele…

În cele din urmă, omul a ajuns la ideea că s-ar putea întrece 
chiar şi cu Cel care din lut l-a plămădit şi din propria-i suflare 
suflet i-a dat…

După multe, nenumărate şi zadarnice încercări, orgoliosul om 
s-a stins pe nesimţite, şi cuvântul, care n-a cutezat să-l ajute în 
dementa-i pornire, s-a pomenit singur. 

Și era din nou ca la început, şi iarăşi cuvântul s-a închinat la 
păsări, s-a rugat la fiare, s-a milogit la peşti, până a ajuns la fiul 
celui stins din orgoliu şi trufie…

Și, astfel, totul se repetă şi etern se va repeta prin Cuvânt.

CUVÂNTUL

pentru cunoaștere și dezvoltare
însuşi protagonistul Campaniei 
Ion Anton: „Am avut impresia 
că am asistat la o conferinţă 
literar-ştiinţifică, unde elevii şi 
profesorii au pregătit comuni-
cări argumentate într-un limbaj 
literar elevat.” Vom menţiona 
doar câteva nume dintre toţi 
participanţii, elevi din clasele 
a VIII-a —a XII-a, profesori. E 
vorba de Cristina Crăciun, Tati-
ana Bocan, Valeria Mârca, Da-
niela Ciorba, Alina Portărescu, 
Nona Păluței, director adjunct, 
Maria Verdeș, profesoară de 
limbi străine, Silvia Mânza, 
profesoară de muzică, Valen-
tina Pușca, bibliotecară. A fost 
o sărbătoare interactivă  de su-
flet, care va rămâne în inima şi 
memoria participanţilor, deşi a 
fost una virtuală. 

La Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” din 
Orhei a avut loc o întâlnire online cu scriitorul Ti-
tus Știrbu în cadrul Campaniei Naționale de pro-
movare a lecturii „Să citim împreună!”. 

Stepanida Țugui, director 
al Bibliotecii Publice Raionale 
„Onisifor Ghibu”, moderatoa-
rea evenimentului, a vorbit 
despre viața și activitatea scri-
itorului atât de drag și apropi-
at copiilor. Elevii din clasele a 
II-a - a III-a de la Liceul Teo-
retic „Onisifor Ghibu” din Or-
hei, ghidați de învățătoarele 
Tatiana Vetrilă, Veronica 
Conica și Marcela Cebanu, 
au avut marea bucurie să se 
apropie de creația poetului, 
să învețe poeziile accesibile 
vârstei lor, pline de umor, dar 
și de dragoste de neam, țară, 

natura acestui plai. Ambianța 
sărbătorească a fost comple-
tată cu o expoziție de carte im-
presionantă dedicată scriito-
rului Titus Știrbu. Elevii erau 
surprinși să-l vadă la ecran 
pe Titus Știrbu și au rămas un 
pic nedumeriți cum îi poate 
„îmbrățișa” virtual pe fiecare. 
Titus Știrbu le-a ascultat cu 
mare atenție recitalul de po-
ezie, cântecele interpretate, 
le-a răspuns la întrebari și i-a 
îndemnat pe toți să se abo-
neze la săptămânalul „Florile 
Dalbe”, unde pot găsi răspuns 
la orice întrebare, care apare 
în capul fiecărui copil de orice 
vârstă și unde ar putea să-și 
prezinte poeziile, precum a 
făcut-o și dumnealui, când era 
elev.

Tamara PERETEATCU

Nina BIVOL, elevă în clasa a 
X-a „U”:

– Dragi colegi de liceu şi citi-
tori ai revistei „Florile Dalbe”! 
Coronavirusul e crunt, dar 
nu vă pierdeţi cumpătul! Fiţi 
optimişti şi gândiţi pozitiv, căci 
mereu se pot găsi soluţii pentru 
orişice problemă existenţială. 
Să comunicăm cât mai mult cu 
semenii noştri, să ne susţinem 
moral. Să nu uităm nici de lec-
tură. Ea ne va îmbogăţi spiritu-
al, făcându-ne să descoperim o 
lume nouă şi noi caractere.

Nicolae RUSU
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ADIO, TOAMNĂ  COLORATĂ!

Un cadou pentru 
MOŞ CRĂCIUN

ÎN  AJUN  DE  REVELION

O MASCĂ din frunze
fă-o  cu  mâna  ta!  

Învățătorul îl întreabă pe 
Alex:

- De ce nu faci nimic?
- Iarna zilele sunt atât de 

scurte, încât nici nu are rost 
să mă apuc de ceva… 

*  *  *
Ionuț și Petrișor se pregă-

tesc de start. Ionuț e pe bi-
cicletă, iar Petrișor, pe trici-
cletă.

- Cum crezi, cine va câș-
tiga? o întreabă Alinuța pe 
Mărioara.

- Desigur, Petrișor, căci e 
pe trei roți.

*  *  *
- Bogdane, e bun prietenul 

tău?
- Nu știu, încă n-am căzut 

la nevoie cu el...
*  *  *

- Mămico, vulpea de ce 
umblă fără mănuși?

- Crezi că ar avea nevoie de 
ele? 

- Sigur, dacă ar purta mă-
nuși, nu ar lăsa urme pe ză-
padă și ar scăpa cu mai mul-
tă ușurință de câini...

Glume

Dragii mei învârtecuşi, 
A venit timpul să facem bilanţul concursului nostru. Cei mai 

harnici şi mai ingenioşi participanţi au ajuns la final cu rezultate 
frumoase şi merită  felicitările întregii echipe a „Florilor Dalbe”. 
Iată numele isteţilor câştigători: Victoria GHERBALI (s. Iargara, 
r-nul Leova), Teoctista COLŢA (s. Cărpineni, r-nul Hânceşti), Sofia 
IANCIURSCAIA, Liliana CORCENCO (or. Leova).

Le dorim laureaților, dar și tuturor cititorilor paginii „Ineluș-
Învârtecuș”  un An Nou fericit și o vacanță de neuitat, alături de 
„Florile Dalbe”! 

Cu drag, Ineluş

feLiCitări  pentru  ÎnVinGători! 

ne  scriu  învârtecuşii

noaptea-i albă  de ninsoare,
ninge lin și apăsat.
Cu o torbă în spinare 
Moș Crăciun coboară-n sat.  
Iar în urma dumisale, 
urecheat și drăgălaș, 
Sare prin omătul moale 
un năstrușnic iepuraș. 
el aduce o solie
Pentru câinii cei haini:
- Hai din astă zi să fie 
numai pace-ntre vecini!
şi când Moș Crăciun  să intre
În ograda lui Onaș,
Hop! Grivei  sare-nainte,
tot lătrând la iepuraș. 

Iar acesta nu se lasă:
- Măi Grivei, nu mai fă vorbă!
Ia poftește-ne în casă
şi-o să-ţi dăm ceva din torbă.
apoi află de la mine:
ţi-ai trecut peste măsură,
Doar de anul nou, știi bine, 
nu e bine să faci gură.
şi Grivei, plin de sfială, 
zice blândului ortac:
- Scuză-mă de îndrăzneală, 
Că mai mult așa nu fac.
De-o fi vânt, de-o fi furtună, 
ţi-oi da casa mea de tot
şi, în semn de pace bună,
Vino să te pup pe bot! 

Petru CĂRARE

Sărbătorile de iarnă începuseră cu o ninsoare abundentă. În sea-
ra de Ajun, fulgi mari, pufoşi şi uşori păreau că dansează fericiţi 
prin văzduh, apoi, îmbrăţişându-se, îmbrăcau copacii din oraş în 
straie de sărbătoare.

Și iată că pe străzile înălbite îşi făcu apariţia o sanie. Era una mo-
dernă, cu volan şi motor. La volanul ei era însuşi Moş Crăciun. El 
oprea sania lângă fiecare bloc, îşi lua sacul în spate, lista rugămin-
ţile copiilor şi începea să sune pe la uşile apartamentelor, unde era 
aşteptat cu multă nerăbdare. 

Deodată, de pe palierul unei scări de la ultimul etaj se auzi un 
plânset de copil şi un mieunat jalnic. Moş Crăciun urcă în grabă şi 
văzu o fetiţă mică, care tremura de frig. Ea strângea în braţe  un pi-
soiaş roşcovan. Fetiţa era îmbrăcată într-un paltonaş vechi şi avea 
pe cap o căciuliţă croşetată din aţe decolorate. 

 Văzându-l pe Moş Crăciun, copila se ridică în picioare şi îi întinse 
pisicul:

- Moş Crăciun, îţi fac cadou pisicul meu!
- Și n-o să-ţi pară rău, doar ţi-i prieten?
- Ba da! Însă mama vitregă a zis că nu mă primeşte în casă dacă 

nu-l alung. 
- Nu i-s dragi pisicile?
- Nu. Zice că miros urât şi că îi fac alergie! Și fetiţa izbucni, din 

nou, în plâns.
- Dar tatăl tău ce zice?
- N-am tată, a decedat astă-vară, la un an după ce a murit şi 

mama mea! Mama vitregă e mereu nemulţumită: ba că mănânc 
prea mult, ba că pâinea pe care o cumpăr nu-i place, ba că nu spăl 
bine vesela. Mă străduiesc să stau mai mult flămândă şi să nu fac 
gălăgie. Azi m-a dat afară din casă, cu tot cu Roşcovică.

- Bine, dar n-ai vreun bunel sau vreo bunică?
- N-am pe nimeni, numai pe motănaşul Roşcovică, pe care îl 

vezi. Ia-l, te rog, şi ai grijă de el, se rugă,cu lacrimi în glas, fetiţa. 
- Bine, atunci primesc acest cadou minunat! îi răspunse, miş-

cat, moşul. Ba chiar mai mult! Vă iau cu mine pe amândoi. Văd că 
iubeşti animalele. Te voi duce la circul nostru. Acolo am nişte pri-
eteni dresori, care de multă vreme îşi doresc o fetiţă ca tine, căci 
nu au copii. Le voi face o surpriză minunată - tu vei fi cadoul meu 
pentru ei. Desigur, împreună cu motănaşul. Te vor primi cu braţele 
deschise. Iar Roşcovică va fi primul tău animal dresat!

Moş Crăciun luă fetiţa de mână şi tustrei dispărură în întunericul 
nopţii de Ajun….

Îmi place mult toamna. De 
ce? Mi se pare straniu că cineva 
nu adoră acest anotimp. Anu-
me ea, toamna, îmbracă satul 
meu în haine de sărbătoare.

Anul acesta am devenit 
elev în clasa I-i și admiram 
frumusețea toamnei în fie-
care zi, în drum spre școală. 
Cu toate că școala e aproape, 
reușeam să observ cum to-
tul în jurul meu devine mai 
colorat, mai frumos. De  par-
că  natura vorbea cu mine și 
îmi arăta cum e să fii diferit, 
așa cum sunt și eu: vesel sau 
trist, liniștit sau prea energic. 
Chiar și doamna învățătoare 
a urmărit, alături de noi, cum 
își schimbă haina nucul din 
curtea școlii. Am numărat în 
fiecare zi câte frunze lasă el 
de pe ramuri. Ah, ce bine e să 

arunci frunzele colorate spre 
cer și să zici: ,, Mulțumesc, ție, 
toamnă!” . Din materiale na-
turale și frunze am pregătit 
lucrări pentru expoziție. Cât 
e de minunat să strângi din 
grădină roada anului întreg. 

Acesta e privilegiul copiilor 
de la țară. Ce să spun, sunt 
fericit. Vreau doar să adaug: 
,,Adio, toamnă colorată!”  

La final, toamna ne-a mai fă-
cut o surpriză. Datorită ei, am 
început o prietenie nouă, pen-
tru a descoperi frumusețea 
globului pământesc și a-l pro-
teja, împreună cu elevii din 
clasa I-i de la Liceul Teoretic 
„Pavel Dan” din Câmpia Turzii, 
România, în baza proiectului 
,,Două țări sub umbrela curcu-
beului”. Sperăm că această co-
laborare va da roade frumoase.

Dorin URECHI,
elev în clasa I-i 

la Gimnaziul „Gr.Vieru” 
com. Purcari, 
r-nul Ștefan-Vodă

De revelion, impresionează-ţi prietenii și pe ai tăi cu o 
mască de bufniţă. O poţi confecţiona, alegând din mulţimea 
de frunze multicolore, adunate în parc sau în grădină, cele 
mai frumoase exemplare. Combină-le cu ghinde, pene de 
gâscă, de curcan sau oricare altă pasăre și fixează-le, cu 
un ac și aţă, clei (sau bandă adezivă) pe o mască decupată 
din carton (vezi imaginea alăturată). În loc de ochi, lipește 
două seminţe albe de dovleac. Vrei să arăţi ca un personaj 
din filmele cu pieile roșii? Nu mai sta, hai la treabă!

INELUŞ

Lidia HLIB

Desen: alexei GurSCHII
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GLOSAR

reGii  DaCiLor  StrăBUni

BurEBisTA (iii)

MOMENT LIRIC

Ion  ANTON

7:0
Viaţă de unică folosinţă,
Ca o căinţă
Anii tăi se duc,
Se tot duc
Buluc –
Câte cinci, câte zece,
Până apare,
Fierbinte sau rece,
Ca un soare
Sau o lună plină,
Un zero cu o cifră de mână
Şi noi zicem
Ca  şi fericitul mâhnit:
„Azi anii mi s-au rotunjit!”
Şi-ai mei ani – şapte
Au fost încercuiţi
Sau rotunjiţi
De-un zero –
Al plinului geniu –
Şi fiecare an a devenit un deceniu.
Acelaşi zero,
Plin de sine,
Se-aţine în preajmă,
Îmi jură credinţă
Şi-mi promite intens
De sens să-mi umple
Viaţa de unică folosinţă.
7: 0 e un scor zdrobitor!
În favoarea cui?
A mea? A ta? A ei sau a lui?

DICȚIONAR de istorie
A
Avers – faţă a unei monede sau a unei medalii, reprezentând figu-

ra unei personalităţii, stema ţării.
Avocatul poporului – instituţie centrală de stat însărcinată să-i 

apere pe cetăţeni de excesele de putere ale administraţiei statului.
Axa Roma-Berlin-Tokio (sau Puterile Axei) – termen care 

defineşte înţelegerea politico-diplomatică dintre Germania, Italia şi 
Japonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Azapi – (în Evul Mediu, în Imperiul Otoman) ostaşi turci 
(pedeştri) constituind vechea poliţie otomană, care trăiau din pra-
da de război, fiind primii expuşi atacului duşmanului.

Azteci – termen utilizat pentru a defini mai multe populaţii preco-
lumbiene mezoamericane din partea centrală a Mexicului de azi. De 
cele mai multe ori termenul de azteci este coroborat cu populaţia 
dominantă din Imperiul Aztec a cărui extindere temporală a început 
în 1248, odată cu fondarea sa, fiind practic terminată în 1521, dato-
rită cuceririi Mezoamericii de către conchistadorii spanioli.

(Va urma)

(Continuare din nr. 27, 28, 24 septembrie 2020)

În anii 73-72 î.Hr., cetăţile greceşti pontice, afla-
te sub protecţia lui Mitridates al VI-lea Eupator, 
sunt cucerite de generalul roman Marcus Teren-
tius Varro Lucullus, eliminându-l pe Mitridates de 
pe eşichierul politic vest-pontic. Un deceniu mai 
târziu, cetăţile se răscoală împotriva guvernatoru-
lui Macedoniei, Caius Antonius Hybrida, deoarece 
nu mai puteau suporta abuzurile acestuia. Hybri-
da a organizat o expediţie împotriva răsculaţilor, 
dar a fost înfrânt de greci, aliaţi cu bastarnii, lângă 
Histria.

În acest context, al creării unui vid de autorita-
te, Burebista hotărăşte să supună cetăţile de pe 
litoralul Pontului Euxin. Considerând că sursele 
antice se referă, fără echivoc, la faptul că prima 
cetate cucerită a fost Olbia de la gurile Bugului, 
se presupune că prima campanie a lui Burebista 
a pornit din zona extracarpatică a Moldovei, din 
zona davelor de pe Siret, Zargidava, Tamasidava 

unde putea ţine sub observaţie şi contracara mai 
uşor eventualele acţiuni ofensive ale suebilor şi 
dacilor. Burebista şi Ariovistus nu s-au aliat, dar 
căpetenia suebă a intrat în Galia, unde armata sa 
a fost zdrobită în anul 58 î.Hr. de către armata lui 
Cezar. Burebista, însă, şi-a îndreptat atenţia spre 
sud-est, unde pericolul roman se contura tot mai 
clar prin ocuparea cetăţilor pontice.

După moartea lui Crassus într-o luptă din anul 
53 î.Hr. împotriva parţilor, triumviratul a încetat 
să mai existe, iar Cezar şi Pompei au început să-şi 
dispute tot mai accentuat puterea. Prima luptă 
dintre cei doi a avut loc la 7 iunie 48 î.Hr. la Dyr-
rhachium şi s-a încheiat cu victoria lui Pompei. 
Considerând că teatrul confruntării dintre cei 
doi rivali a fost Peninsula Balcanică, în imediata 
vecinătate a Dunării de Jos, Burebista nu putea 
rămâne indiferent la ceea ce se întâmplă. Apoi, 
după cucerirea oraşelor greceşti de la Pontul Eu-

xin, Burebista trebuia să obţină de 
la Roma recunoaşterea hotarelor 
sale. Astfel a fost obligat să ia par-
tea unuia dintre cei doi. 

O alianţă cu Cezar era de necon-
ceput, deoarece acesta, fiind un 
promotor al politicii de expansiu-
ne, nu putea tolera existenţa unei 
structuri puternice în apropierea 
hotarelor Republicii Romane, în 
schimb Pompei dovedise în Orient 
că prefera o politică de organizare 
a unui sistem de state aliate sau 
clientelare. Astfel, Burebista a de-
cis să-l sprijine pe Pompei împo-
triva lui Cezar.  Condiţiile alianţei 
cu Pompei au fost stabilite între 
7 iunie şi 9 august 48 î.Hr. la He-
raclea Lyncesis, în Macedonia, în-
tre solii lui Burebista conduşi de 
Acornion şi Pompei. Bătălia de la 

9 august 48 î.Hr., desfăşurată la Pharsalus, care a 
dus la înfrângerea definitivă a lui Pompei, a făcut 
ca alianţa dintre Pompei şi Burebista să nu mai 
poată fi dusă la îndeplinire.

După înfrângerea lui Pompei, supunerea Da-
ciei şi a Partiei a devenit un obiectiv principal 
în politica externă a lui Cezar, iar în acest sens 
a concentrat în Illyria 16 legiuni şi 10.000 de 
călăreţi, dar asasinarea lui Cezar, la mijlocul lunii 
martie 44 î.Hr., cu doar patru zile înainte de ple-
carea sa peste Marea Adriatică, a dus la anularea 
acestui atac. 

Burebista a fost, de asemenea, înlăturat şi ucis 
în urma unei revolte, în anul 44 î.Hr., iar rega-
tul dac s-a destrămat în patru şi mai apoi în cinci 
părţi. Centrul din jurul Munţilor Orăştiei, după 
moartea lui Burebista, a rămas sub stăpânirea lui 
Deceneu.

Campania împotriva coloniilor grecești 
de la Pontul Euxin

Conacul  de la sofiA
MUZEUL  NOSTRU

 un simpozion de istorie în 
incinta muzeului

(Sfârșit. Începutul în nr. 35, 36 din octombrie 2020)

şi Piroboridava. După cucerirea Olbiei, trupele lui 
Burebista s-au deplasat de-a lungul ţărmului Pon-
tului Euxin şi a fost cucerit Tyrasul. Este posibil ca 
flota olbiopolitană să fi urmat oastea lui Burebista 
pe un itinerar paralel de-a lungul coastei.

Cea de-a doua etapă a campaniei asupra 
cetăţilor pontice a pornit din zona Dobrogei şi s-a 
finalizat prin cucerirea cetăţilor Histria, Tomis, Me-
sembria, Dionysopolis, până la Apollonia Pontica. 

Devenind astfel cel dintâi și cel mai mare dintre 
regii din Tracia, cum îl numeşte o inscripţie greacă 
dedicată lui Acornion din Dionysios.

relaţiile cu roma
Creşterea statului dac până la hotarele stăpânirii 

suebului Ariovistus a fost privită de Roma cu tea-
mă, deoarece o unire a dacilor cu suebii putea crea 
o alianţă greu de învins, astfel Cezar făcuse să-i fie 
atribuite provinciile Galiei Cisalpine şi Illyriei, de 

La vreo 50 de kilometri de Soroca, se află conacul fos-
tei familii de boieri Hasnaş. Acesta se găseşte în satul 
Sofia, raionul Drochia, şi este una dintre fostele reşedin-
ţe ale lui Ion şi Elenei Hasnaş. Boierul,  considerat înte-
meietorul satului, avea reşedinţa sa la Bucureşti, iar la 
Sofia obişnuia să vină cu familia, în special vara, pentru 
a se odihni şi ca să-şi vadă moşia.

Acesta era o fire cultă și rafi-
nată, avea studiile făcute la Vie-
na și deținea mai multe moșii 
în Basarabia. Pe pământul său 
au venit să muncească țărani 
din satele din împrejurimi, dar 
și câteva familii de lipoveni. 
Astăzi în satul Sofia, botezat 
inițial Anfisofca, sunt patru 
mahalale – Bădiceni, Mândâc, 
Strâmba și Ruși, care amintesc 
de originea primilor băștinași. 
Conacul ridicat la 1848 este 
unul discret, în comparație cu 
ale altor familii de nobili din 
Basarabia, iar stilul eclectic 
combină mai multe elemente 
din diverse stiluri arhitectura-
le, așa cum era în vogă odini-
oară. Un element deosebit este 
turla de pe acoperiș, iar priviri-
le curioșilor mai sunt captate și 
de delfinii de pe fațadă.

Clădirea și-a păstrat în mare 
parte aspectul inițial, și dacă din 
exterior pare un conac fără mari 

pretenții, atunci interiorul cu 
sobele de teracotă smălțuită, cu 
decor ornamental și tavanul cu 
elemente deosebite ne vorbesc 
despre faptul că edificiul are și o 
importanță artistică națională. 
După naționalizarea conacului, 
aici s-au aflat pe rând spitalul și 
școala, iar din 1990 până în pre-
zent castelul găzduiește muzeul 
satului. Muzeul a fost fondat de 
familia de profesori Elena și Ia-
cob Babira, care au adunat ma-
teriale și obiecte, le-au sistema-
tizat și chiar au scris monografia 
localității.  În fosta sală de gală a 
boierului, dar și în încăperile de 
locuit, acum sunt expuse sute de 
piese ce reprezintă istoria și cul-
tura satului Sofia.

Muzeul de istorie și etnogra-
fie a devenit nu doar un centru 
cultural, ci și o „oglindă, în care 
sofienii se pot recunoaște. Ele-
vii din localitate, îndrumați de 
profesoara Aurelia Mocanu, o 
înveterată iubitoare a istoriei 
satului și a dinastiei Hasnaș, 
găsesc în această instituție răs-
punsuri la multe întrebări din 
viața localității.

Vadim ŞTERBATE
s. Sofia, r-nul Drochia

Muzeul satului Sofia
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orice  copil  merită  să  fie  protejat
Dreptul  la  sănătate  
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Concursul de pledoarii 
„ŞI TU AI DREPTUL...” 

La Concursul de pledoarii „ȘI TU AI DREPTUL...” au sosit circa 150 de 
lucrări. După cum vă anunțam în ediția din 8 octombrie a.c., concursul este 
dedicat aniversării a 25-a de când Republica Moldova este membru al Con-
siliului Europei și este organizat de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău 
în colaborare cu Săptămânalul „Florile Dalbe”, Biblioteca Națională pentru 
Copii „Ion Creangă” și Secția Națională IBBY. 

nr. 10 (136)

Dreptul  la  muncă

Eu știu că am dreptul să fiu fericit, fiindcă am dreptul la 
educație. Sunt încă un copil, de aceea am dreptul la joacă. Și 
la îngrijire medicală am dreptul. Iar când obosesc, am dreptul 
la odihnă. Cel mai prețios drept al meu este dreptul la familie. 
Chiar și casa noastră este un drept al meu și al familiei mele – 
dreptul de a avea o locuință. Adesea vin la bibliotecă. Aici îmi 
realizez dreptul la informare. Și oriunde m-aș afla, am dreptul 
la libera exprimare.

Și tu ai aceste drepturi, și tu ai dreptul să fii fericit. Dacă 
cineva ți le încalcă, adresează-te după ajutor unui adult sau 
apelează numărul de telefon 116 111. Aici vei fi auzit. 

Fii fericit prin drepturile tale!
Mihai-Robert NEDELCIUC, elev în clasa a IV-a  

la Liceul Teoretic „M. Eminescu”
 or. Drochia

M-am născut într-o familie modestă, cu cinci 
copii. Eu şi fratele geamăn suntem adolescenţii 
mai puţin norocoşi, cărora viaţa le-a oferit puţi-
ne şanse de a se dezvolta ca personalitate, din 
cauza că ne-am născut cu probleme de sănătate.

În Articolul 42 se spune că „Statul garantează 
dreptul persoanelor cu dizabilităţi la o atitudine 
respectuoasă şi umană din partea prestatorilor de 
servicii din domeniul sănătăţii”. Cum am fost trataţi 
noi? Medicii de la policlinica raională au  constatat 
că vederea noastră constituie 0,2% şi, respectiv, 
0,5% , iar pe lângă aceasta, avem şi deficienţe de 
vorbire. Ni s-a propus să facem unele investigaţii, 
ca mai apoi să ne fie stabilit gradul de invaliditate. 
Aşa că am fost internaţi într-un spital din Bălţi. La 
externare, medicul i-a zis mamei că nu are motiv 
să ne elibereze o îndreptare către instituţia abilita-

tă de acordare a gradului de invaliditate, deoarece 
„copiii dvs. nu sunt persoane cu dificultăţi mintale 
şi posedă capacităţi normale de comunicare”. 

Aici s-au terminat investigaţiile. Însă nu şi pro-
blemele de sănătate, de aceea am nevoie de 
susţinere pentru a mă putea afirma în societate. 
Învăţ bine, particip la multe activităţi ale şcolii şi 
bibliotecii, încerc să scriu versuri. Visez să-mi de-
păşesc condiţia şi să impresionez lumea, demon-
strând astfel că şi eu pot realiza ceva. 

Mă adresez către guvern, ca legea să funcţio-
neze şi să fie respectată. Și copiii ca mine merită 
să fie protejaţi! 

Dorin buruIană, elev în clasa a xI-a 
la liceul teoretic „Ion Creangă”

s. Rădoaia, r-nul Sângerei   

fii fericit prin drepturile tale!
Concursul a fost conceput ca 

un exerciţiu în educarea spiritu-
lui civic, încurajarea libertăţii de 
expresie şi stimularea gândirii 
critice la copii şi adolescenţi, de 
aceea ne-a bucurat numărul im-
punător de participanţi. Pledoa-
riile au fost evaluate, după toate 
criteriile prevăzute de Regula-
ment, de către experţi, persoane 
publice cunoscute în republică:

Facebook a Bibliotecii Naţionale 
pentru Copii „Ion Creangă” pen-
tru a urmări evenimentul live şi a 
asculta cele mai reuşite pledoarii 
rostite de premianţii Concursului 
„ȘI TU AI DREPTUL...” 

Liliana Rotaru, preşedinte şi 
fondator CCF Moldova – copil, 
comunitate, familie; doctor în 
filologie;

Aurelia Borzin, scriitoare, 
autoare a mai multor cărţi de 
poezie, deţinătoarea Premiului 
ICR pentru debut în literatură şi 
a Premiului Naţional al Tinere-
tului în domeniul Literaturii şi 
Artelor, membră a Uniunii Scri-
itorilor din R. Moldova, doctor 
în sociologie la Universitatea 
„Al. Ioan Cuza” din Iaşi. 

Zilele acestea, membrii juriului 
s-au convocat în şedinţă, pentru 
a-i nominaliza pe laureaţi. Nume-
le câştigătorilor vor deveni cunos-
cute în cadrul conferinţei finale a 
concursului, care se va desfăşura 
online, pe platforma Zoom, în 
data de 11 decembrie, ora 14.30. 
Doritorii pot accesa pagina de 

Mircea Surdu, jurnalist, direc-
tor al Departamentului „Telefilm-
Chişinău”, IPNA „Teleradio-
Moldova”, în repetate rânduri 
deţinător a numeroase premii 
de specialitate precum „ADAMI 
Media Prize”, „Golden Eye”, „An-
tena de Aur”, „Mărul de cristal”, 
decorat cu distincţiile de stat Om 
emerit, Gloria muncii, Emerit 
pentru Cultura Poloneză;

Totalurile concursului, pre-
cum şi lucrările laureaţilor vor 
fi publicate în revista noastră, în 
ediţia următoare a paginii tema-
tice „Drepturile mele, ce să fac 
cu ele?” din 21 ianuarie 2021. 
Anticipând premierea, vă pro-
punem câteva fragmente din 
lucrările participanţilor la con-
curs. Chiar dacă autorii lor nu se 
vor regăsi printre câştigători, le 
apreciem curajul de a-şi exercita 
dreptul la libera exprimare.  

Vrem locuri de muncă acasă 
articolul 43 al Constituţiei re-

publicii moldova prevede că ori-
ce persoană are dreptul la muncă, 
libera alegere a muncii, condiţii 
echitabile şi satisfăcătoare de 
muncă precum şi la protecţia îm-
potriva şomajului. Cu toate aces-
tea, e dificil să-ţi găseşti un loc de 
muncă bine plătit, iar uneori eşti 
nevoit să dai mită. remunerarea 
muncii, de regulă, este una destul 
de modestă şi, deseori, nu asigură 
o existenţă decentă pentru salari-
aţi. iar în alte cazuri salariul este 
achitat „în plic”, ceea ce se răs-
frânge negativ asupra securităţii 
sociale a persoanelor.

În opinia mea, statul ar tre-
bui să acorde o atenţie mai mare 
asigurării dreptului la muncă 
şi protecţiei muncii, deoarece o 
mare parte a cetăţenilor migrea-
ză peste hotare anume pentru 
a-şi căuta un loc de muncă mai 
bine remunerat şi a asigura fa-
miliei o viaţă decentă. La fel s-a 
întâmplat şi în familia mea, care 
a rămas incompletă şi această si-

tuaţie ne afectează pe noi, copiii. 
ne lipseşte mult comunicarea, 
sfaturile de care avem mare nevo-
ie în perioada adolescenţei.

Înţeleg că, pentru crearea lo-
curilor de muncă în ţară, este 
nevoie de o economie prosperă. 
Din păcate, situaţia economică 
a republicii moldova, afectată 
şi de pandemie, este una destul 
de şubredă. totuşi, guvernarea 
nu face eforturi serioase pentru a 
ameliora starea de lucruri. 

În concluzie, pot spune că, 
pentru a le asigura cetăţenilor 
dreptul la muncă, este necesar de 
a fi luate măsuri pe termen lung, 
care să ducă la dezvoltarea me-
diului de afaceri, perfecţionarea 
profesională a angajaţilor şi a ti-
nerilor care au absolvit  instituţii 
superioare de învăţământ şi nu-şi 
pot găsi un loc de muncă aici, în 
ţara lor.

felicia ZLoteSCU, 
elevă în clasa a ix-a

Liceul teoretic „a. Vartic”
 or. ialoveni  

Dreptul de a fi fericit

Ce facem pentru viitorul țării?
Dreptul  la  educaţie     

Am decis să fac o pledoarie despre dreptul la educaţie, deoare-
ce mă priveşte direct. Să le ofere copiilor o educaţie, sunt obligaţi 
părinţii şi statul. 

În Republica Moldova, dreptul la educaţie îl are orice elev. Afirm cu 
certitudine că în liceul meu, Liceul Teoretic „Evrika”, educaţia elevilor 
este pe prim-plan. Ca preşedinte al consiliului elevilor, recent, am orga-
nizat un act de caritate într-un sat, unde am găsit o familie social-vulne-
rabilă, cu 5 copilaşi. Am fost profund impresionată de comportamentul 
lor. Când le-am oferit ajutorul colectat, aceşti copii s-au îndreptat înda-
tă spre coletul cu cărţi. Chiar dacă ei locuiesc în condiţii precare, dorinţa 
lor de a învăţa este mare. Consider că trebuie să luăm exemplu de la ei, 
de aceea îmi pare rău când unii tineri îşi neglijează studiile. 

Mă abat puţin de la temă. Nu demult, profesoara de biologie ne-a 
propus un exerciţiu, care sună în felul următor: 12+3-7=0. Descifrarea: 
doisprezece ani de liceu, plus trei ani de facultate nu sunt suficienţi, 
dacă nu ai şi cei şapte ani de acasă. Chiar dacă dreptul la educaţie se 
referă în mare parte la învăţământ, eu consider că educaţia începe 
din familie. Și doar printr-o educaţie calitativă ne putem asigura un 
viitor  prosper atât nouă, cât şi copiilor noştri, dar şi întregii ţări. 

Ionela SOrOCean, elevă în clasa a xI-a 
Liceul Teoretic „Evrika”, or. Râbniţa

FERICIRE. Desen de Ioana Socolov, elevă, or. Drochia
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De  veghe  naturii

Ce nu ştim despre conifere? 
BrAduL

Coniferele cresc pretutindeni în lume, de 
la Insulele Canare până în Myanmar. Su-
pravieţuiesc și în condiţii meteo extreme 
– și în climatul rece al tundrelor, și în zona 
Marii Mediterane. Cel mai simplu mod de a 
determina cărei specii îi aparţine un coni-
fer este să numărăm câte ace ies dintr-un 
mănunchi. Iar vârsta o stabilim uitându-ne 
la coajă: un conifer tânăr are un trunchi 
verde-maroniu, neted, în timp ce brazii mai 
bătrâni au coajă mai închisă la culoare și 
fragmentată.

Botaniștii spun că există nu mai puţin de 
125 de specii de conifere. Dintre acestea, 
90% cresc în emisfera nordică. Un brad 
poate atinge 40 de metri înălţime. Cele mai 
scunde exemplare se găsesc în Japonia și 
în nordul Asiei, unde nu cresc mai mari de 
un metru.

Acele de brad au o lungime cuprinsă între 
2,5 și 13 centimetri. Însă cea mai surprin-
zătoare caracteristică a brazilor este du-
rata lor de viaţă: coniferele trăiesc între 

nATurA ne dă puTEri

file din „Cartea roşie”

Nurca  europeană
Este o specie critic periclita-

tă, amenințată cu dispariția. A 
fost semnalată pe malul Nis-
trului, în apropierea localită-
ților Pârâta, Nezavertailovca, 
r-nul Dubăsari, și de-a lungul 
Prutului, lângă Vadul lui Isac, 
Manta și Crihana Veche, r-nul 
Cahul. Este răspândită în 
Europa și Asia de Nord, cu 
excepția regiunilor de la hota-
rele ei de sud și de dincolo de Cercul Polar. Răspândirea speciei 
în cadrul arealului este insulară.

Preferă pentru trai malurile râurilor lin curgătoare și ale la-
curilor mlăștinoase din zăvoaie. Efectivul speciei este mic și se 
reduce continuu. Hrana principală o constituie rozătoarele de 
luncă, broaștele, racii, peștele. Drept adăpost îi servesc vizu-
inile săpate pe maluri. Împerecherea are loc în lunile februa-
rie-martie; perioada de gestație durează 42-46 de zile. Femela 
naște 3-7 pui, care părăsesc cuibul în august.

Reproducerea în captivitate nu se practică. Este ocrotită 
conform legislației în cadrul rezervațiilor științifice „Pădurea 
Domnească” și „Prutul de Jos”.

Coordonator de pagină: Octombrina OnOfreI

Cântăm  şi  desenăm  natura
Laudă pădurii
tare bună ești, Pădure!
toată vara ne dai mure,
fragi, alune, flori de tei,
Cornuri, ghindă câtă vrei!
toamna zvârli cu buzdugane
Verzi, adăpostind castane,
Iar în iarna cu ninsoare
ne dai brazi de sărbătoare.
Primăvara ne crești flori,
Scrii seninul cu cocori
şi prin largile-ţi ferești,
aerul îl primenești.
Când foșnește și când tace,
ramul tău e ram de pace,
netăiat de vreo secure,
fiindcă tu ne ești, Pădure,
O fărâmă de comoară
Care azi înseamnă ţară,
şi ne cânţi cu bucurie:
frumuseţe, bogăţie!

Adrian MOVILĂ, elev
or. CahulDesen de Olivera Halupa, elevă, s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

Rudele „civile” ale bradului de 
Crăciun trăiesc peste tot în lume. 
Pot fi arbori pitici sau uriaşi, unii 
având o vârstă impunătoare. Bra-
zii ne plac tuturor, însă ştim prea 
puţine despre ei. Ştiaţi, de exem-
plu, că acele de pin sunt aranjate 
potrivit numerelor Fibonacci?

100 și 1000 de ani! Cel mai bătrân conifer 
se găsește în California de Est: este bo-
tezat Matusalem și are o vârstă estimată 
de specialiști de 4.500 de ani. Având în 
vedere aceste date, molizii pe care-i îm-
podobim de Crăciun sunt niște puiuţi, dar 
să nu uităm că și aceștia au nevoie de 4 ani 
de soare și ploi că să se înalţe la doi metri.

Bradul nu e numai Pom de Crăciun. Coni-
ferele nu îndeplinesc doar funcţii decora-
tive. Lemnul de brad este utilizat de mai 
multe ramuri industriale. Se construiesc 
case din lemn de brad, piese de mobilier, 
dar și rășina este un element de bază în 
fabricarea instrumentelor muzicale. Bra-
dul are și părţi comestibile: sâmburii de 
pin dau o savoare specială salatelor, dar se 
face și făină din ei, iar din mugurii de brad 
se obţine un sirop de tuse excelent.

Mihai PĂRPĂUȚĂ, elev
or. Chișinău

natura este un ansamblu vast, 
compus din detalii mărunte care 
ocupă un loc important în viaţa 
noastră. ne naştem din natură. 
ne inspirăm din natură. natura 
ne dă puteri şi tot ei îi împărtă-
şim cele mai profunde taine şi 
sentimente.

Din copilărie, între noi şi na-
tură apare o legătură strânsă 
care rămâne pentru totdeauna. 
atunci când te simţi singuratic, 
când te apasă tristeţea, natura 
îţi este alături, vântul te îm-
bărbătează, iar iarba îţi susţine 
pasul pentru o nouă descoperire, 
pentru o altă încercare. De natu-
ră ne sunt legate multe amintiri 
de când eram mici. frunzele co-
pacilor au fost primii noştri bani. 
Câmpul cu toată verdeaţa lui a 
fost primul loc de joacă. Pădurea 

- primul loc pentru refugiu, pri-
mul ascunziş, primul loc pentru 
tainice întâlniri. Prin flori ne-am 
exprimat primele sentimente de 
dragoste şi tot prin flori ne expri-
măm celelalte sentimente. Dea-
lurile, munţii şi abisurile au fost 
primele noastre vitejii. râuleţele 
- primele aventuri.

Pictori, poeţi, scriitori s-au in-
spirat din natură. tot din natură 
mă inspir şi eu, căci, cum scria 
Goethe, „natura este singura 
carte care în fiecare filă păstrea-
ză câte un adevăr” şi important 
e ca să iubim natura şi atunci, cu 
certitudine, vom descoperi toate 
adevărurile ei.

Valeria şCHioPU, elevă 
s. ermoclia, 
r-nul ştefan-Vodă

V-ați întrebat oare vreodată 
ce fac păsările iarna? Unde se 
adăpostesc sau ce mănâncă?

După ninsoare, observăm 
urmele lor mici imprimate pe 
zăpadă. Cu piciorușele goale, 
fără ghetuțe, fără cizmulițe, 
ele aleargă în căutarea hranei. 
Dar totul e acoperit de nea 
și nu se întrezărește nimic. 
A venit vremea cea mai grea 
– iarna. Un ger aspru a cobo-
rât pe pământ și ghemulețele 
zburătoare, vrăbiuțele, sticle-

ții, mierlele dârdâie de frig și 
de lipsa hranei. Cum credeți, e 
necesar să le sărim în ajutor? 
Nu am nici o îndoială că vă e 
milă de ele și nu le veți lăsa să 
moară de foame. Iar pentru 
aceasta  meșteriți niște „canti-
ne” și, umplându-le cu grăun-
cioare și semințe, fixați-le de 
crengile copacilor.

Este foarte important ca, 
odată ce ați observat că păsă-
rile s-au obișnuit cu prezența 
hranei, să aveți grijă să com-

pletați semințele pe toată du-
rata iernii, deoarece păsările 
se bazează pe acest lucru, iar 
neglijența noastră poate în-
semna pentru ele diferența 
dintre viață și moarte.

Să nu uităm de păsări iar-
na, căci ele ne vor răsplăti la 
primăvară pentru că am avut 
grijă de ele!

Bianca MIHAILOV, elevă
com. Bubuieci, 
mun. Chișinău 

Cum  ajutăm  păsărelele  iarna
Concursul  „Urmaţi-ne  exemplul!”
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Expoziția-concurs „Autumnala–2020”

Coordonator de pagină:  Renata cUPcEA

Un număr de 134 de artiști plastici din Republica Moldova și-au expus cele mai 
reprezentative lucrări de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă realizate 
pe parcursul anului în cadrul  Expoziției-concurs de artă contemporană „Au-
tumnala–2020”, care a fost vernisată la Centrul Expozițional „C. Brâncuși”, ne 
informează moldpres.md.

Magia Crăciunului, 
la Maratonul ARTICO

„Istorii locale în povestiri digitale”
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a desemnat câștigătorii Con-

cursului republican „Istorii locale în povestiri digitale”, notează moldpres.md.

MeSaGerul  MuzelOr 

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 10 (40)

Elina Nicolăescu s-a înscris 
acum doi ani la Școala de Mu-
zică din Chișinău „Maria Bie-
șu”. Fetița a fost îndrumată de 
profesoara ei să participe la 
Concursul Internațional din 
Franța „La saison culturelle”. 
Piesa care i-a adus succes este 
„Joc” de David Fedov.

„Din cauza carantinei nu am 
putut pleca, de aceea concur-
sul a fost online. Am făcut un 
filmuleț în care cânt și l-am 
trimis juriului. Nu pot să zic că 
cineva mă inspiră atunci când 
cânt, doar că sufletul îmi spu-
ne că ar vrea să cânt la pian”, a 
spus Elina.

Profesoara sa, Marina Ku-
tukova, a ghidat-o de la pri-

mele note muzicale. „Pentru 
a obține succes în muzică, pe 
lângă auz muzical, trebuie să 
ai memorie și ritm, trebuie să 
muncești foarte, foarte mult, să 
ai răbdare și să vrei să fii me-
reu cel mai bun. Elina este așa”, 
a menționat profesoara Elinei.

Mama Elinei spune că succe-
sul vine din pasiune și multă 
muncă. „Dragostea  nemărgi-
nită pentru muzică vine din 
copilărie. Muzică este o artă 
a sufletului, este o lumină, iar 
noi vrem ca în această lumină 
să crească copiii noștri. Orice 
succes este un efort, asta în-
seamnă multă muncă zi de zi”, 
a declarat Olesea Nicolăescu, 
mama premiantei.

din întreaga ţară. Juriul, din a cărui 
componenţă fac parte doctorul în istorie 
Ion Xenofontov (președinte), Eugenia Be-
jan, director general al BNC „Ion Creangă”, 
Larisa Turea, critic de artă, Ion Anton, 
scriitor, director/redactor-șef al săptă-
mânalului „Florile Dalbe”, Claudia Partole, 
scriitoare, Tamara Pereteatcu, jurnalis-
tă, Maria Harea, șef Secţie Dezvoltare în 
biblioteconomie și știinţa informării, BNC 

„Ion Creangă”, a desem-
nat câștigătorii premiilor 
I, II, III și ai menţiunilor 
pe două categorii de vâr-
stă (clasele a VII-a – a 
IX-a și a X-a – a XII-a). 
Toţi participanţii la con-
curs vor primi diplome, iar 
câștigătorii vor beneficia 
și de premii bănești. 
P.S. În numerele vii-

toare „F. D.” va  reveni 
la titularii acestui con-
curs.

Copii  dotaţi

Succes uimitor la un concurs 
internațional de pian

La doar nouă ani, Elina Nicolăescu din Chişi-
nău a obţinut locul II la un concurs internaţional 
de pian. Competiția se organizează anual la Paris, 
însă anul acesta, din cauza pandemiei, ea s-a des-
făşurat online. 

Sărbătorile de iarnă sunt cele mai îndrăgite de 
copii și de maturi, iar farmecul acestora vine oda-
tă cu primii fulgi și luminițele aprinse din casele 
oamenilor. Cei mai entuziasmați pedagogi au răs-
puns invitației de a participa la maratonul online 
„ARTico Maraton – Magia Crăciunului”, organi-
zat de Centrul Republican pentru Copii și Tineret 
ARTICO, ne anunță artico.md.

Evenimentul a fost organizat 
de Uniunea Artiştilor Plastici 
din Republica Moldova (UAP), 
în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

Prezent la manifestare, dl An-
drei Chistol, secretar de stat în 
domeniul culturii, a menţionat că 
„Autumnala – 2020” a reunit, pe 
lângă artiştii cu experienţă, nume 
notorii şi numeroşi tineri artişti 
plastici, membri ai UAP, care se 
bucură de succes, care au fost 
apreciaţi şi premiaţi de către ju-
riul concursului. Oficialul a oferit 
premiul Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării artistului 
plastic Eugen Sterpu pentru lu-
crarea „Fără titlu” (hârtie, pastel).

Totodată, Uniunea Artiştilor 
Plastici a acordat, conform Re-
gulamentului expoziţiei-concurs, 
10 premii şi 5 diplome de merit. 
Astfel, Victor Crețu a câştigat  
premiul pentru pictură cu lucra-
rea „Desfăşurare 5”, 2020 (ulei, 
pânză), Valeriu Herța – premiul 
pentru grafică pentru lucrările 
„Vânturi năprasnice” (acvafor-
te) şi „Amintiri” (acvaforte), Eric 
Perjovschi – premiul pentru 
artă decorativă pentru lucrarea 
„Destinul”, 2019 (sudură, me-
tal), Valentin Vârtosu – premiul 
pentru sculptură pentru lucra-
rea „Odihna vecilor”/„Troiţa al-
bastră”, 2020 (lemn, oţel), Con-
stantin Spânu – premiul pentru 

critică de artă pentru lucrarea 
„Artele decorative din RSSM 
(1940-2000)”.  Nicolae Coțofan 
a obţinut premiul de excelenţă 
pentru lucrarea „Farfurie de-
corativă”, 2020 (şamot, email, 
aur). 

Juriul a acordat şi câteva pre-
mii speciale. Astfel, Evghenii Ia-
covlev a fost apreciat pentru lu-
crarea „Îngerii păzitori I”, 2020 
(papirus, mixtă), Olga Roșca 
– pentru lucrarea „Mimoza”, 
2020 (glazura, faianţă), Victor 
Cuzmenco – pentru lucrarea 
„Lumină I-II”, 2020 (tehnică 
mixtă) şi Ștefan Coman – pen-
tru lucrarea „Toamna”, 2020 
(ulei, pânză).

Eugenia Bejan, directoarea bibliotecii, 
spune că acest concurs, organizat în co-
laborare cu săptămânalul „Florile Dalbe”, 
are ca scop stimularea interesului pentru 
istoria locală, dezvoltarea competenţelor 
tehnologice, creative și de documentare 
ale copiilor prin realizarea povestirilor di-
gitale despre obiective ale patrimoniului 
cultural și istoric din localitatea lor.

La concurs au participat 140 de elevi 110 specialiști în domeniul artei din cadrul centrelor de 
creație, dar și al școlilor de învățământ general, din 56 de 
localități, au trecut cu brio prima etapă a maratonului.

Timp de o săptămână, participanții au confecționat o came-
ră în miniatură (roombox), asamblată și decorată cu un ceas 
și geam. Juriul a fost uimit de măiestria și creativitatea autori-
lor. În final, pedagogii au ales diverse interpretări ale celei mai 
frumoase odăi în care familia se reunește de Crăciun (le vedeți 
în imagini). Etapa a doua se va încheia la 11 decembrie. Elevii 
vor confecționa căminul, bradul, jucării și cadouri de Crăciun. 
Etapa a treia va dura până la 17 decembrie și va însemna pre-
zentarea compoziției, plasarea pozei în grup.

Maratonul este un concurs desfășurat la distanță, bazat pe 
creativitatea și perseverența participanților, care realizează o 
sarcină complexă, urmând instrucțiunile primite în termenii 
stabiliți.

Sevenţă de la inaugurarea expoziţiei
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iarna copilăriei mele

TrADiȚii  DE  CrăCiuN
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REcREAţIa  Mare

FELICITĂRI! 
Învingătorii concursului „Problemă de logică” sunt 

Daniela NUŢA şi Bogdan BORCEA din s.Echimăuţi, r-nul 
Rezina. Ei vor fi premiați cu câte un abonament semi-
anual la săptămânalul „Florile Dalbe”.

Coordonator de pagină:  Mariana Gabură

Calendarul cu dulciuri

Atmosfera de sărbătoare se instaurează în localitățile europene cu mult înain-
te de Crăciun. Deja la mijlocul lunii noiembrie, în orașe sunt instalați Pomi de 
Crăciun, în jurul cărora se pun corturile din târgurile obișnuite  pentru această 
perioadă a anului. Cu regret, din cauza pandemiei, călătoriile și petrecerile mari 
au fost anulate, fiind impuse restricțiile de rigoare. Crăciunul, însă, nu poate 
fi amânat. Oamenii își vor petrece aceste zile în familie, astfel fiind mai uniți 
în situația dificilă ce s-a creat din cauza coronavirulsului. Lumea își transferă  
viața în format aproape online: întâlnirile au loc la distanță, cumpărăturile se 
fac prin magazine virtuale, comunicarea pe rețele de socializare devine esențială. 
Parcă am fi într-un film fantastic. Și totuși, copiii își așteaptă cadourile de la 
Moș Crăciun. Colindele se înalță în văzduh peste toți, bucuria Crăciunului ne 
luminează sufletele și Moș Crăciun ajunge, negreșit, în fiecare casă.

Moș nicolae și Petru cel negru

Mikulash din Cehia

În Germania, de obicei, 
până în seara liniștită de Cră-
ciun, o lună întreagă e mare 
forfotă: se inaugurează târ-
guri cu diverse atracții, con-
certe și spectacole de teatru.   
În fiecare casă, trebuie să fie 
un calendar de Advent, adică 
un fel de numărătoare inver-
să a zilelor rămase până la 24 
decembrie.

Calendarul poate arăta dife-
rit și e făcut din pungi, șosete, 
cutiuțe, plicuri etc., dar 
esențial e să fie 24 de piese. 
Conform tradiției, acestea se 
umplu cu daruri mici: cioco-
lată, biscuiți, ceai. Calendarul 
se oferă unei persoane dragi 
în ultima zi de noiembrie, iar 
aceasta deschide în fiecare 
zi, de la 1 decembrie, un reci-
pient cu numărul corespun-
zător zilei ca să-și ia cadoul. 
Darul cel mare e adus mai târ-
ziu de Moș Crăciun sau de un 
înger de Crăciun. Până atunci 
copiilor le vine în ospeție 
Moș Nicolae, care le pune în 
cizmulițele lustruite câte o 
mică surpriză.   

În Marea Britanie, bra-
dul împodobit este nelipsit, 
dar principalele evenimen-
te ale nopții de Crăciun se 
desfășoară lângă șemineu, 
care e decorat în mod deo-
sebit: cu iederă și vâsc, iar 
de policioară sunt atârnați 
ciorăpeii în care Santa Claus 
(mai precis, Father Christ-
mas) pune tot ce a adus. La 
masă sunt servite bucate spe-
ciale, se cântă frumos, apoi 
toată lumea face schimb de 
bilețele cu întrebări amuzan-

te, așteptând niște răspunsuri 
pe potrivă.  

Sărbătorile în Cehia. Ce le 
ajută copilașilor să reziste în 
așteptarea marii sărbători? 
Bineînțeles, sărbătorile mici: 
pe 6 decembrie, primele ca-
douri le aduce Mikulash cel 
bun, iar pe 13 decembrie, de 
ziua Sf. Lucia, fetițele în ro-
chii elegante merg pe la ve-
cini cerând dulciuri. Cehii își 
înfrumusețează casa cu un 
Pom de Crăciun, dar nu tăiat, 
ci viu, în glastră. În noaptea 
de sărbătoare, cadourile sub 
Pom nu vor fi puse de Moș 
Crăciun, ci de Isus, care, în 
Republica Cehă, se numește 
Ježíška – Pruncul Iisus. Este 
cel mai secretos personaj de 
Anul Nou. Nimeni nu l-a văzut 
vreodată. Deci nu se știe cum 
arată. Pentru a primi un ca-
dou din partea acestuia, este 

necesar ca pe Pomul de Cră-
ciun să fie neapărat clopoței. 
După ce Ježíška pune cadoul, 
el dă semnalul.  

Santa nu s-ar simți confor-
tabil în climatul cald al Spani-
ei, așadar cadourile copiilor 
spanioli le oferă Papa Noel. 
Înainte de Crăciun, copiii 
atârnă la fereastră șosete viu 
colorate - în ele vrăjitorul va 
pune darurile. În Catalonia, 
însă, copiii așteaptă surprize 
de la... un buștean cu picioare. 
Bușteanul Caga Tió are față 
pictată și e adus în casă pe 8 
decembrie. Copiii îl acoperă 
cu o pătură, să nu răcească, și 
îl hrănesc cu dulciuri. În noap-
tea de Crăciun Caga Tio este 
așezat în șemineu, bătut cu un 
băț și i se cer cadourile. Este 
încurajat și prin numeroase 
cântece. Astfel, din Caga Tio 

„ies” dulciuri, nuci, brânză, 
alune etc. 

Norvegia. O legendă spune 
că în noaptea de Crăciun sunt 
văzute vrăjitoarele și spirite-
le malefice, căutând mături 
pe care să zboare. Pentru a le 
alunga, oamenii ascund mătu-
rile, iar uneori se mai trage și 
câte un foc de armă pentru a 
le speria. 

Venezuela. În Caracas 
credincioșii se duc la slujbă 
dimineața foarte devreme în 
perioada 16-24 decembrie. 
Nu e nimic ciudat pentru o 
populație majoritar catolică. 
Faptul neobișnuit este cum o 
fac: pe patinele cu rotile. Stră-
zile sunt blocate pentru ma-
șini până la 8 dimineața. Co-
piii care nu merg la serviciul 
divin, în noaptea de dinainte, 
leagă un capăt de sfoară de 
degetul mare de la picior și 
lasă celălalt capăt să atârne 
pe fereastră. Părinții, când se 
întorc acasă, trag de sfoară și 
își trezesc odraslele.

Olanda. Sinterklaas (Moș 
Nicolae) are aici un ajutor, 
Zwarte Piet (Petru cel Negru). 
El ajunge în țară, în ajun de 
6 decembrie, pe un vapor cu 
aburi, împreună cu sclavul 
său, fapt reprezentat în pro-
cesiuni publice. Astăzi Petru 
nu mai este un sclav maur, 
ci un coșar, pentru a se evi-

ta interpretările rasiste. El 
muncește pentru Moș: pune 
cadourile,îi povestește aces-
tuia despre comportamentul 
copiilor - dacă au fost extrem 
de obraznici moșul îi ia cu sa-
cul. De fapt, Zwarte Piet  sim-
bolizează supunerea forțelor 
răului în fața binelui, adică a 
lui Sinterklaas.

În S.u.A., o trăsătură distinc-
tivă a sărbătorii este schimbul 
de ilustrate. Acestea, în nu-
măr foarte mare, sunt folo-
site la înfrumusețarea casei 
de sărbători. Locul de cinste 
pentru decorațiuni aparține 
cizmulițelor de pânză în care 
Santa Claus pune darurile. In-
teresant că Santa este onorat 
în America mai mult decât în 
Finlanda, patria lui. La masă, 
americanii nu se îmbracă în 
ținute de seară, ci în pulovere 
de Crăciun sau în costume de 
carnaval.

După kidpassage.com

Cu  gândul  la…

Pentru mine, iarna era legată de venirea 
bunicii de la ţară. Îmi amintesc şi acum 
senzaţia de aşteptare până în clipa în care 
ştiam că trebuia să intre în casă. Eu şi sora 
mea ne întorceam de la şcoală şi o stri-
gam: „Mămuţa!” Aşa se numesc bunicile 
în satul tatei. Bunica, mică, dar iute, se 
ascundea şi nu voia să iasă. Era ca o joa-
că a noastră. Ce bucurie când o găseam! 
Îi spuneam: „Eşti sora noastră. Eşti fetiţă.” 
„Cum să fiu fetiţă, dacă sunt zbârcită?” îmi 
răspundea. Ba chiar era. Știa pe dinafa-
ră ce gânduri le macină pe nişte fetiţe şi cum poate să le aline 
tristeţea. Toate trei aşteptam să ningă. Și uite, se întâmpla că, 
într-o dimineaţă, mămuţa ne trezea: „A nins. Priviţi pe fereas-
tră!” Dacă, de obicei, ne lăsam rugate să ne sculăm, acum, într-o 
clipă, eram în picioare. În curte se întâmpla minunea. Lumea era 
preschimbată. În scurt timp, răsărea un om de zăpadă. 

Peste ani, nepoţelul meu, Cristian, ajutat de mama lui, sora 
mea, aducea deja în curtea lui, o întreagă familie de zăpadă, atât 
de unită şi dulce, cum poate fi doar în ochii unui copil. 

Aseară a nins. Mă apropii încet de geam: aştept să răsară oa-
menii de zăpadă, să vină din copilăria mea şi să mă ducă, pe 
câteva clipe, în patria lor.

Mariana Gabură

bușteanul Caga tió
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„Am realizat cine sunt 
și ce îmi doresc de la viață”
Se numește  Stas CEBOTARI, este elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Mi-

hai Eminescu” din or. Drochia și preşedinte al Consiliului Raional al Tinerilor 
din acest raion. Am avut o satisfacție deosebită să discut cu el despre preocu-
pările ce le are. Astfel mi s-a conturat portretul unui adolescent inteligent și  
dornic de a aduce schimbarea în bine.

Important este să 
ai încredere

 în forțele proprii

Pagină pregătită de eudochia VerDeş

CurIOşI  şI  talentaţI

Nr. 9 (10)

- Teoctista, ți-am 
urmărit pozele pos-
tate pe Facebook. 
Cum ai început să 
fotografiezi? 

- În vara aceasta, 
am fost încântată de 
a participa la un pro-
gram de mentorship 
pentru tinerii din Re-
publica Moldova, cu 
instructori parteneri 
National Geographic. 
Am avut ore indi-
viduale predate de 
minunatele doamne 
Andriana Mereuță, 
Erika Larsen, Lynn 
Johnson și Tatiana 
Solonari. Treptat, 
prin muncă asiduă și dedicație, am început să fixez în obiectiv 
peisaje, activitățile mele zilnice, dar și schimbările substanțiale 
ce au loc în localitatea mea. Așa am prins dragoste pentru arta 
fotografiei. 

- Dar când erai mai mică,  la ce visai, ce te pasiona?
- Atunci visam să devin actriță. Îmi imaginam o scenă largă, 

cu o sală impunătoare și cu o mulțime de reflectoare îndrepta-
te spre mine. Dar și acum, teatrul a rămas un hobby pe care-l 
practic de cate ori am posibilitatea. 

- Am văzut că ai legat colaborare cu publicațiile republi-
cane pentru copii, prin care reușești să te promovezi...

- Acum doi ani, mi-am încercat norocul la un concurs din re-
vista „Noi”.  După câteva luni lungi de așteptare, mi-am găsit 
numele în paginile ei. Am fost copleșită de emoții! Așa a înce-
put colaborarea mea frumoasă cu edițiile pentru copii, care 
continuă și în prezent. Anul acesta am publicat câteva mate-
riale și poezii în săptămânalul „Florile Dalbe” (recent am aflat 
că am câștigat și un premiu!), și în ziarul „Făclia”. Vreau să le 
mulțumesc mult părinților și dnei Svetlana Recichin, profesoa-
ră de limba și literatura română, care mi-au semănat în suflet 
dragostea pentru creație. 

- Fac și eu probe de condei și aș vrea să te întreb ce te in-
spiră să scrii poezii?

- Absolut tot ce se întâmplă în jurul meu mă inspiră. Spre 
exemplu, poezia „Lumina Limbii Noastre” mi-a venit în preaj-
ma sărbătorii naționale din 31 August. Am prezentat-o la Sim-
pozionul „Odă Limbii Române”, proiect coordonat de dl profe-
sor Sergiu Ștefan, și mi-a fost acordată o Diplomă de Onoare.   

- Ştiu că biblioteca te-a desemnat „Cel mai activ cititor” 
câțiva ani la rând, începând cu 2017. Ce carte din lecturile 
tale te-a impresionat? 

- Ador să citesc. M-a marcat „Coliba unchiului Tom” de Harri-
et Beecher Stowe, primul roman pe care l-am ținut în mâini. Cu 
toate că l-am citit cu mult timp în urmă, nu se șterge amprenta 
profundă pe care mi-a lăsat-o în suflet. Cu referire la lecturile 
mai recente, m-a impresionat „Viața ca un joc de șah” de Maria 
Grapini. 

- Ce speranțe de viitor are Teoctista Colța?
- Pe viitor, mai întâi de toate, vreau să ajung Om. Îmi doresc 

să îmbin armonios toate pasiunile pe care le am, ca părinții mei 
dragi să fie mândri de mine. 

- Ai și un cuvânt de încurajare pentru tinerii înzestrați cu 
talent, dar încă... timizi?

- Sigur că îi încurajez să nu ezite să-și dezvolte aptitudinile. 
Să nu le fie frică de obstacolele ce le vor apărea în cale. Să fie 
perseverenți și să-și pună un scop spre care să tindă. Să nu le 
fie teamă de opinia celor din jur și să-și continue calea, indife-
rent de critici. Însă cel mai important este să aibă ÎNCREDERE 
în forțele proprii și să muncească continuu, fără a se da bătuți, 
orice s-ar întâmpla!

A intervievat Alexandrina TOFAN, 
elevă în clasa a VIII-a

Gimnaziul Bujor, r-nul Hâncești

- Intuiesc că ai fost mereu curios să încerci ceva 
nou și asta te-a determinat să devii azi un tânăr 
atât de activ? 

- Recunosc, sunt foarte curios. Asta m-a adus în 
vara anului 2019 la Chişinău, unde  pentru prima 
oară am participat la un eveniment de amploa-
re organizat de Asociaţia Promo-LEX. Eram timid, 
dar eram şi foarte entuziasmat! Am început să 
îmi arăt interesul faţă de activitatea de voluntar 
şi să mă implic activ în diverse acţiuni. De fieca-
re dată când descopeream o activitate nouă şi 
interesantă, îmi spuneam în gând: „Dacă nu eu, 
atunci cine?”, „Dacă nu acum, atunci când?”. Sunt 
convins că anume pe segmentul tineret se spriji-
nă viitorul prosper al Republicii Moldova. 

- Crezi că acest concept a dat un nou sens vieţii 
tale? 

- Cu certitudine, prin voluntariat viaţa mea s-a 
schimbat. Pentru început, m-am dezvoltat personal, 
am cunoscut mulţi oameni frumoşi şi mi-am făcut 
o mulţime de prieteni. Mi-am schimbat percepţiile 
asupra vieţii, modul de gândire şi modul în care mă 
văd pe mine în societate. Voluntariatul m-a făcut să 
realizez cine sunt şi ce îmi doresc de la viaţă.

- ştiu că te regăsești ca voluntar în mai multe 
domenii. Care sunt ele?

- Trebuie să recunosc că lista asociaţiilor, fun-
daţiilor, a platformelor în care activez ca voluntar 
este una destul de măricică, sunt 15 la număr. 
Sunt şi preşedinte al Nepoţeilor Grijulii, filiala 
Drochia, liderul grupului de iniţiativă locală a sa-
tului Șuri, Drochia, membru al Consiliului Naţio-
nal Consultativ al iRi, voluntar al Asociaţiei Pro-
mo-LEX, al Platformei Copiilor, al Uniunii Elevilor 
din Moldova, al YEP-Moldova ş.a. 

- Spune-mi, cum reușești, care este secretul 
tău?

- Nu am nici un secret mai special. Știu doar şi 
sunt ferm în convingerea mea că, odată ce-ţi doreşti 
ceva, vei găsi şi timp pentru această ocupaţie. Me-
reu am crezut că doar prin implicare putem face 
o schimbare, respectiv, fiecare posibilitate de a 
schimba ceva trebuie apreciată la justa valoare. 

- Cum se împacă elevul cu activistul din tine? 
Ca elev, ești la fel de perseverent? 

- Mă simt foarte bine în ambele posturi. Pentru 
a nu diminua importanţa statutului meu de elev 
şi nici a celui de voluntar, obişnuiesc să-mi plani-
fic timpul foarte riguros. Cam greu, recunosc, dar 
nu imposibil. Sunt convins că o educaţie calitativă  
este cea mai puternică armă pe care o putem fo-
losi pentru a schimba lumea, de aceea nu neglijez 
în nici un caz temele. 

- Ce materii te atrag? Participi la concursuri, 
olimpiade? 

- Prefer istoria, limba şi literatura română, ge-
ografia, matematica, educaţia pentru societate 

şi limba franceză. Particip şi la concursurile pe 
obiecte, la olimpiadele republicane, în special, la 
cea de geografie. 

- I-ai „molipsit” și pe colegii de liceu de ideea 
de a face lumea mai bună? 

- Bineînţeles, exemplul meu a motivat o par-
te bună din colegi să facă şi ei  voluntariat. Or, 
voluntariatul presupune şi o enormă satisfacţie 
sufletească. Sunt convins că nici distracţiile cu 
prietenii, nici timpul petrecut în faţa calculatoru-
lui nu se pot compara cu acest gen de activitate. 

M-am bucurat să-i aud pe tineri spunând că „a 
face voluntariat este în vogă”.  

- Crezi că voluntariatul i se potrivește oricui? 
- Cu certitudine, impune multă responsabilita-

te, receptivitate, dedicaţie şi asumare. În schimb, 
îţi aduce un fior spontan de recunoştinţă şi te 
creează ca personalitate. Cei care îl practică se 
inspiră unul pe altul, cresc, evoluează şi ajung să 
realizeze lucruri măreţe pe tot parcursul vieţii. 
De aceea vin cu un mesaj către toţi adolescenţii: 
„Implicaţi-vă! Fiţi acea schimbare pe care o ve-
deţi în lume şi nu uitaţi, orice este posibil, trebu-
ie doar să ne dorim acest lucru!”

- Ce-ţi place să faci în timpul liber? 
- Îmi place să călătoresc, nu neapărat peste ho-

tare, ci chiar prin Moldovioara noastră, să foto-
grafiez, să ascult muzică lăutărească, să citesc şi, 
nu în ultimul rând, să fiu alături de familie.

- Mulţumesc pentru interviu!
Consemnare: Eudochia VERDEȘ

Stas Cebotari

O întâlnire cu tinerii din s. Gribova, elevi la Gimnaziul din localitate

M-am împrietenit cu Teoctista COLȚA din Cărpi-
neni, Hâncești, pe rețelele de socializare. Am aflat 
că îi place să fotografieze și să deseneze, citește 
mult, face voluntariat, este pasionată de teatru, 
scrie articole și poezii, face parte din două ansam-
bluri folclorice. Fiindcă suntem de aceeași vârstă, 
am fost curioasă s-o cunosc mai bine și i-am adre-
sat câteva întrebări.  

teoctista Colţa în lumea cărţilor
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Pagină pregătită de Lidia UNGUREANU

eLeVi  Pe  timP  De  PanDemie

Mihaela VLAD: - Pandemia 
ne-a luat pe toţi prin surprindere, 
dar ne străduim s-o înfruntăm. 
La început, eram emoţionată şi 
chiar entuziasmată de noul orar 
şi de modul de predare a lecţiilor 
online. Dar, din păcate, pozitivis-
mul meu n-a fost de durată. În 
scurt timp, mediul online deve-
nise o rutină. Dorul de colegi şi 
lipsa de comunicare mi-au înlo-
cuit ochelarii roz. Ceea ce a ră-
mas neschimbat pe tot parcursul 
situaţiei de urgenţă a fost răbda-
rea şi insistenţa necondiţionată 
a învăţătorilor mei, motivaţia 
puternică care m-a îndemnat să 
învăţ mai sârguincios alături de 
întreaga familie care trăia mari 
emoţii în ceea ce priveşte rezul-
tatele mele. Mă bucur, însă, că 
am reuşit să încep anul şcolar 
alături de colegi şi profesori. 
Acum fiecărui membru al famili-
ei mele i-a reapărut zâmbetul pe 
faţă.Vin cu mai mult drag şi ener-
gie la şcoală şi mă simt mai aş-
teptată, căci în fiecare dimineaţă 
în pragul şcolii mă întâlneşte, 
zâmbind, câte un profesor sau 
chiar directorul!

Alexandru ZGÎRVACI: - Tim-
pul petrecut în pandemie mi-a 
schimbat brusc modul de viaţă. 
Nu mergeam la şcoală, ci stăteam 
acasă, în faţa calculatorului, fă-
când lecţii online. Am respectat 
întocmai carantina, stând izolat 
cu familia mea. Ne spălam frec-
vent pe mâini şi ne străduiam să 
nu contactăm cu persoane necu-
noscute. În această perioadă, am 
fost şi fericit, deoarece petreceam 
mult timp alături de cei dragi. Cu 
ei am făcut multe lucruri intere-
sante şi frumoase. Pe parcursul 
acestei perioade mi-au lipsit co-
legii, prietenii, jocurile de afară şi 
antrenamentele de fotbal. Sper 
foarte mult să revină totul la nor-
malitate, iar noi, elevii de la Școala 
Primară-Grădiniţă „Abeceluş”, să 
ne bucurăm din plin de propria 
copilărie. Le doresc colaborato-
rilor şi  cititorilor revistei „Florile 
Dalbe” multă sănătate!

Milena CEPOI: - În timpul ca-
rantinei, am avut ore online, 
când îmi pregăteam temele pen-
tru acasă. Prin intermediul inter-

netului, mi-am „vizitat” verişorii 
şi mi-am descoperit noi talente. 
De-o vorbă – cel de mică gospodi-
nă. Aşadar, am ajutat-o pe mama 
la treburile casnice, iar pe tata să 
facă salate şi compot pentru iar-
nă. Am avut grijă de surorile mele 
mai mici. Le-am citit din poveştile 
lui Ion Creangă, construindu-le şi 
o căsuţă pentru păpuşi, am vizi-
onat împreună filme cu desene 
animate pentru copii. Cred că, 
graţie familiei mele unite, mi-am 
petrecut timpul de izolare la do-
miciliu frumos şi cu folos.

imediat şi pierdeam câteva minu-
te importante din lecţie. Nu-mi 
mai plăcea şi pe motiv că nu-mi 
puteam vedea colegii şi învăţătorii  
decât online. Alteori, în timpul 
orelor, nu mă puteam concentra, 
pentru că îmi distrăgeau atenţia 
fraţii mei mai mici, care se jucau 
în preajmă ori se bloca zoom-ul. 
Mă bucur că, acum, ajungând ele-
vă în clasa a III-a, pot vorbi şi mă 
pot juca cu amicii mei, mai ales 
că facem la şcoală toate lecţiile 
împreună, avându-i alături pe 
învăţătorii noştri dragi!

Luca PȘENICINOI: - Cred că 
ceea ce le este neplăcut, în pan-
demie, tuturor elevilor e faptul 
că ei mereu trebuie sa păstreze 
distanţa, iar în clasă, la ore, să 
poarte o mască pe care o lasă 
doar când ies în pauză. Cei care 
sunt nevoiţi să stea în carantină 
petrec în casă mult mai mult 
timp. Eu, spre exemplu, nu pot 
merge des în parc, pentru că 
acolo se plimbă multă şi diferită 
lume (printre care şi persoane 
ce nu respectă restricţiile nece-
sare). Mie-mi vine greu să port 
masca în interiorul sălii de clasă, 
la magazin ori în alte spaţii în-
chise. Îmi imaginez cum se simt 
copiii infectaţi de Covid-19!

Ce m-a învăţat pandemia? Să 
preţuiesc ce am, să nu-mi do-
resc imposibilul. 

o  LECȚiE  dE  ViAȚă
Tatiana MÂRZENCO, 

învățătoare, grad didac-
tic I, director adjunct, 
Școala Primară-Grădiniță 
,,Abeceluș”, or. Durlești:  

Cine s-a gândit vreoda-
tă că vom ajunge să facem orele la calculatorul 
de acasă? Cui oare i-ar fi venit în minte că elevii 
îmbrăcaţi în uniforme şcolare vor veni „în ospeţie” 
la învăţătorul lor, în mod virtual şi, în plus, foarte 
bine organizaţi? Vai! În acest răstimp zbuciumat şi 
problematic al secolului al XXI-lea, în viaţa noastră 
s-au întâmplat multe lucruri neaşteptate (aproape 
cu viteză cosmică!). Sentimentele pe care le-am 
trăit şi le trăiesc în pandemie au fost şi sunt deo-
sebite. Noi, pedagogii, ne-am redescoperit pe noi 
înşine, ca să aflăm că suntem buni în şcoală, inclu-
siv în toate domeniile. Cu neliniştea zilnică, grija 
acută şi responsabilitatea sporită faţă de cei 23 co-

pii din clasa a III-a la care sunt dirigintă, am o aten-
ţie deosebită faţă de pregătirea lor şcolară, nivelul 
reuşitei, şi, în special a stării sănătăţii. Să înţeleg că 
pandemia mi-a dat o lecţie de viaţă? Dură, ieşită din 
comun. Da, aşa e, fără doar şi poate. Cred că şi elevii 
cu sufletul lor curat şi supersensibil, trecând alături 
de cei apropiaţi prin carantină, au înţeles că şcoala 
e sfântă. De ce? Pentru că înafara casei părinteşti, 
aceasta e un loc unic în care elevul creşte MARE cu 
adevărat. 

În final, doar câteva cuvinte tot despre clasa 
mea: e o clasă de copii minunaţi, care nu doar 
însuşesc limbile engleză, germana şi robotica, 
dar, încă din clasa întâi, citesc cu plăcere şi se 
abonează la revista „Florile Dalbe”. În ei persistă 
elementara dorinţă  de a persevera prin cultură 
şi a fi mai buni astăzi decât au fost ieri. Dar să-i 
ascultăm chiar pe ei, să vedem ce părere au refe-
ritor la realitatea imediată.

noi, clasa a III-a, până la pandemie...

Ciprian ADAM: - Pe timp de 
pandemie, masca a devenit un 
lucru la fel de important ca şi re-
chizitele şcolare. La şcoală, când 
vorbim între noi, colegii, mai 
este necesar să păstrăm distanţa 
de un metru. Nici la ore nu e po-
sibil să lucrezi în grup, căci băn-
cile trebuie să fie plasate la un 
metru una de alta. Ca să nu ne 
infectăm cu coronavirus, trebuie 
să fim mereu cu ochii în patru. 

video, cum să trimitem temele 
pentru acasă. În fiecare zi, aveam 
un orar asemeni cu cel de la 
şcoală – cu lecţii, pauze, paragra-
fe noi şi teme pentru acasă. Cel 
mai interesant a fost să răspun-
dem la apel conectând  microfo-
nul. Doamna învăţătoare, la fel, a 
învăţat toate acestea împreună 
cu noi. Pot să spun că am avut 
emoţii mari. Cu timpul, ne-am 
obişnuit. Cunoaştem amănun-
te despre regulile de securitate 
a vieţii. Colegii, dar şi eu,  eram 
bucuroşi că la lecţiile pe Zoom 
nu trebuia să purtăm măştile de 
protecţie. Pandemia ne-a făcut 
mai responsabili faţă de sănăta-
tea noastră, dar şi a altora. Având 
mai mult timp liber alături de fa-
milie, am învăţat să ne respec-
tăm mai tare ca înainte. Eu cred 
că pe noi, copiii, pandemia ne-a 
schimbat enorm, făcându-ne să 
vedem lucrurile altfel. 

Damian STAVER: - Pentru 
mine şi colegi, în pandemie, 
şcoala online a fost ceva nou,  
aducând copilăriei noastre mo-
mente uşoare, dar şi dificile. De 
exemplu, până la perioada de 
izolare, când ne întâlneam di-
mineaţa, la şcoală, cu pedagogii 
şi colegii, ne îmbrăţişam, zben-
guindu-ne apoi, în pauze, pe 
săturate. Cred că abia în pan-
demie am început sa îndrăgesc 
şi mai tare contactul real cu ei 
toţi, cu şcoala obişnuită. 

La predarea online ne întâl-
neam, evident, doar că prin in-
termediul internetului, timp în 
care înţelegeam cu mult mai 
greu întrebările şi explicaţiile 
învăţătoarei. Era dificil, deoarece 
în permanenţă trebuia să facem 
poze la diverse teme, chiar şi 
filmuleţe la povestiri sau cânte-
ce. Uneori „pica” internetul… În 
schimb, la şcoala obişnuită e cu 
totul şi cu totul altfel – mai atrac-
tiv şi mai plăcut. Îmi iubesc şcoala 
reală şi n-aş schimba-o pe una 
virtuală pentru nimic în lume!

deosebit faţă de cei precedenţi. 
Motivul principal – Covid-19. 
Când îmi pregătesc ghiozdanul 
cu cărţi şi caiete, mai pun în el 
cu mare grijă: dezinfectantul, 
măştile de protecţie, şerveţele 
umede, fructe spălate şi neapă-
rat nişte apă plată. Dimineaţa, 
la intrarea în şcoală, obligatoriu 
ne este verificată temperatura 
corpului. Mereu am emoţii mari 
în privinţa stării mele de sănăta-
te. Vreau să pot merge la ore, să 
învăţ şi să cunosc lucruri noi, să 
fac sport, să comunic cu priete-
nii şi învăţătorii. Atmosfera de la 
şcoală îmi place foarte mult, timp 
în care tot ce e online este foarte 
trist şi plictisitor. Dar încerc să mă 
descurc. Acum am un nou amic, 
papagalul de culoare albastră, pe 
nume Petruţ. Cu el e mai multă 
bucurie în familia noastră, căci e 
frumos, plin de şotii şi ciripeşte 
nostim în limba lui. Zilnic am nişte 
responsabilităţi faţă de el. Îi dau 
de mâncare şi apă proaspătă. În 
această vacanţa de toamnă, n-am 
călătorit, am stat acasă, dar mi-a 
fost bine, mai ales că-mi place 
mult să merg cu bicicleta, să lec-
turez în voie. Mai exersez la pian, 
nu uit nici de joacă. Aştept cu ne-
răbdare să treacă pandemia, să 
fiu din nou liber, să pot merge la 
bibliotecă, să cresc fără restricţii, 
să pot comunica fără masca de 
protecţie şi să mă bucur de com-
pania oamenilor dragi. 

Rebeca PROCOPCIUC: - Chiar 
dacă în timpul pandemiei nouă, 
copiilor, nu ne sunt permise mul-
te lucruri, avem mai mult timp 
liber pentru a sta cu familia. 
Știm că orice copil are dreptul 
de a avea şi folosi un calculator, 
doar că timpul consumat în faţa 
ecranului e limitat. Aflându-ne 
în carantină, m-am bucurat de 
posibilitatea de a exersa, repe-
tând diferite exerciţii de gimnas-
tică, dar şi să-mi îmbunătăţesc 
abilităţile. Acum fac perfect podi-
şorul ş.a. Am reuşit să citesc vreo 
10 cărţi, pe care mi le-a propus 
mie, dar şi colegilor, învăţătoarea 
noastră. Visez la ziua în care pan-
demia se va termina şi viaţa tutu-
ror copiilor va reveni la normal.

Paula CARTALEANU: - În peri-
oada carantinei, am stat o bună 
vreme acasă. Într-un fel, pande-
mia m-a apropiat de părinţi. Îm-
preună îmi făceam temele, ne-
am jucat şi am împărţit înde noi 
treburile casnice, eu devenind, 
în cele din urmă, parcă mai ma-
tură şi mai responsabilă. Părinţii 
mei, fiindu-mi alături mereu, 
şi-au reamintit cu plăcere de 
propria lor copilărie, despre 
care mi-au tot povestit cu mult 
haz amănunte necunoscute mie 
până atunci. Deşi carantina a 
fost o perioadă în care am trăit 
şi clipe fericite, azi nu-mi doresc 
decât ca pandemia să se termi-
ne  cât mai repede, ca să revin 
la viaţa mea obişnuită de elevă. 

Luca-Alexandru MOROZ: - 
Acest an şcolar este unul mai 

Patrick NEGRU: - În pandemie, 
cel mai greu a fost să ne obişnuim 
cu lecţiile pe Zoom. Am învăţat 
cum să ne folosim de aplicaţie, 
să ne vedem prietenii pe camera 

Sofia STAMATI: - Nu prea mi-a 
plăcut să fiu elevă pe timp de 
pandemie, pentru că în primele 
săptămâni de învăţare online fo-
loseam telefonul mamei. Când o 
suna cineva, trebuia să răspundă 

Mihai SuruCEANu: - În 
martie, trecut, spre sfârșitul 
anului de învățământ, caran-
tina mi-a schimbat total viața: 
învățam online, izolat în casă. 

A urmat o vacanță de vară, 
în care a trebuit să respectăm 
niște restricții obligatorii și 
mai multe reguli de protecție. 
Către 1 septembrie așteptam 
cu nerăbdare să-mi revăd cole-
gii și învățătorii. Doar că școala 
la care am revenit e total dife-
rită. Vacanța de toamnă a fost 
una în care n-am călătorit, în 
schimb îmi petreceam tim-
pul cu cei dragi – ne puteam 
plimba, juca și citi. În această 
perioadă trebuie să avem, în 
continuare, grijă de noi și de 
cei dragi! În pandemie, învăț să 
prețuiesc tot ce mă înconjoară!
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Început  de  iarnă
E decembrie… Ultimele frunze se leagănă, 

în căderea lor, ca aripa de fluture. Copacii 
despuiați de haina în care se mândreau vara 
întreagă, golași, își lovesc   ramurile unele de 
altele, poate se vor încălzi. Cerul schimbat 
invită în ospeție suita norilor negri și grei. 
Păsările călătoare au zburat grăbite în țările 
calde, iar animalele din pădure strâng febril 
provizii pentru o perioadă îndelungată. E-o 
atmosferă plină de jale, tristețe și milă pen-
tru toată suflarea. Toamna a fost îngenuncheată de mesagerii 
reci ai iernii. Pe cărările ei cu ultimul miros de crizanteme, di-
mineața devreme își fac drum spre școală elevii dornici de car-
te, de cunoaștere. Figurile lor parcă se pierd în frumusețea fi-
rească a naturii, făcându-se una cu ea. Cred că această imagine 
este cea mai pozitivă din întreg tabloul unui început de iarnă. 
Împlinirea lor, a dorului de carte, a setei de învățătură ne fac 
anotimpul în care trăim, dar și copilăria, mai bogate, dându-le 
culoare și sens. 

Camelia VĂZDĂUŢAN, elevă în clasa a V-a 
la Gimnaziul Mândâc

 r-nul Drochia

Pagină pregătită de lidia unGureanu

iArnA  Aspră, iAT-o, VinE!
În condițiile impuse de pandemie, suntem nevoiți să  organizăm  

activitățile extrașclare conform noilor reguli, fapt care nu ne împie-
dică defel să identificăm, să dezvoltăm și să promovăm în continu-
are talentele tinere. Astfel, în cadrul Concursului de creație proprie 
cu genericul: ,,Toamna în viziunea mea”, organizat pe două secțiuni 
– Proză și Poezie, am avut deosebita plăcere să-i văd pe elevii mei în 
ipostază de autori. Sunt dotați cu har și reușesc cu ușurință să semne-
ze un text artistic. Acum îmi doresc să împart această bucurie cu un 
public mai larg de cititori. Și, pentru că majoritatea participanților 
la concurs sunt admiratorii revistei „Florile Dalbe”, vă rugăm să-i 
primiți în Casa Mare cu aceste modeste lucrări scrise în așteptarea 
primilor fulgi ai lui decembrie.

Vă rămânem recunoscători! Cu mult respect, 
Liliana CEBOTARI, profesoară de limba și literatura română 

Gimnaziul Mândâc,  r-nul Drochia

muguraşi

Pe podgoriile noastre
şi în zările albastre,
Dulcea și voioasa toamnă
Se arată ca o Doamnă.
Pomii iar se desfrunzesc, 
Vrăbii jalnic ciripesc,
toamna tristă hoinărește,
Iarba se îngălbenește.
zboară-o mică păsărea
Peste scumpa-mi Drochia.
Pleacă toamna cea duioasă
Din ţărișoara mea frumoasă.
Mulţumire, ţie, Doamne,
Pentru bogăţia roadei.
Iarna rece de-a veni,
toamna o vom pomeni!

angelina CunStMan, 
elevă în clasa a VIII-a

la Gimnaziul nr. 2
 or. Drochia

dulcea  şi 
voioasa  toamnă 

stejărel
(populară)

- Stejărel, stejar, stejare, 
De crescut crescut-ai mare,  
Verde de ce nu mai ești,
Ca-n povești împărătești?
- Măi, copile, ascultă bine, 
Iarna aspră, iat-o, vine! 
frunza mea s-a scuturat,
Poiana s-a întristat.
Vine iarna de departe,
nu suntem în luna marte,
Să fiu verde și fălos,
şi bogat, și glorios.
S-au tot dus și anii mei
şi cocori-n rând cu ei,
tinereţea mi-a trecut,
Dar cum aș putea s-o uit?... 

Bianca RECEAN, 
elevă în clasa a IX-a 

la Gimnaziul Mândâc
 r-nul Drochia

- bătrânule stejar,
De ce creanga ţi-ai plecat 
şi ești tare supărat?
- fato, singur am rămas, 
Căci rândunica m-a lăsat
şi-n ţări calde a zburat.
- bătrânule, să nu fii trist,
la trei luni, în primăvară, 
Păsări multe-or reveni.
- Dor de ea îmi e și mie,
Dor de vară și câmpie, 
Căci toamna asta grea 
Mă tot ţine-n pandemie!

dialog în toamnă

Unica mea bucurie
noiembrie şi decembrie aduc în sufletul meu 

un inexplicabil sentiment de dor şi nostalgie. Se-
rile petrecute în aer liber cu familia şi prietenii, 
primul sărut ascuns în căderea lină a frunzelor 
mânate de vântul cu dulce miros de crizanteme 
şi acel clinchet fin al copilăriei… Să ştiţi, toate 
acestea vor rămâne în inima mea precum rămâne 
frunza toamnei care s-a lipit strâns de faţa pământului pe timp de 
furtună.   au venit zile când cerul, această minunată creaţie a lui 
Dumnezeu, se pare că închide pentru totdeauna porţile veseliei unui 
copil, devenind tot mai sumbru şi mai supărat. Dincolo de pandemie 
şi de grijile vieţii care ne încearcă, am o singură bucurie. e momentul 
în care revin la şcoală şi aud glasul răsunător al copiilor, îi văd neas-
tâmpăraţi şi plini de viaţă...  

Cad primii fulgi, s-a dus toamna cea darnică. În preajmă, părin-
ţii glumesc de necaz sau oftează de multă alergătură. Buneii surâd 
amar, privind în urma noastră. Doar pisoiul doarme liniştit la picioa-
rele lor. astfel,  cu nostalgie pentru tot ce-a trecut, nici azi nu vreau 
să mă despart de tine, copilăria mea, anotimpul meu dintotdeauna, 
care ai fost şi vei rămâne mereu bogat în poame dulci, cântece şi jocuri. 

olga rUSU, elevă în clasa a ix-a 
Gimnaziul mândâc, r-nul Drochia  

Ilinca TĂUREANU,
elevă în clasa a IX-a

la Gimnaziul Mândâc 
r-nul Drochia 

toamna a sosit pe plai   
fără cântece și-alai, 
Cu-alte griji, cu pandemie 
şi  puţină veselie.
Dar sunt băiat optimist,
fac sport, citesc, rezist.
Hai, copii, să fim cuminţi,
Virusul nu poţi să-l minţi
nici cu vorba, nici cu fapta,
te-a prins lângă el îndată!...

Daniel CEBOTARI, elev
la Gimnaziul Mândâc 

r-nul Drochia

un băiat 
optimist

„Cu uratul”. Desen de evelina bulat, elevă, or. Drochia

 „Plai natal”. Desen de  Ioana Socolov, elevă,  or. Dochia

noiembrie cu dor
toamna noastră dragă,
ești întocmai o comoară!
Cu bagheta-ţi încercată
farmeci lumea toată!
frunze galben-azurii,
Dezlipite de pe creangă,
uite, iar plutesc zglobii
În hora lor cea dragă.
Păsările-n cârduri pleacă 
Peste mări și peste ţări,
lăsând în urma lor
un noiembrie cu dor.
Ploi mai reci încep să cadă 
Peste ţara-n pandemie,
nu se aude prin ogradă    
Glasul tău, dragă copile!...  

Ecaterina FILIPAȘ,
elevă în clasa a VI-a

la Gimnaziul nr. 2  
or. Drochia

decembrie
Prin văzduhul tămâiat,
Peste apă și brădet,  
zboară-un corb încet, încet. 
şi cu glasul lui răcit 
De gripă, sau de Covid, 
Plin de tristă-ngândurare,
tot planează buimăcit
Căutând o alinare!

Silvia CHIRIAC, 
elevă în clasa a IX-a 

la Gimnaziul Mândâc 
r-nul Drochia 

toamnă frumoasă, 
Cu frunze aurii,
Vii cu mâinile pline, 
Cu-atâtea bogăţii!
Doar că tristeţea mă ţine
şi-mi ia bucuria.
e școala online
şi pandemia…

Gabriel PANTELEEV,
elev în clasa a V-a 

la Gimnaziul Mândâc
r-nul Drochia

Tristeţea
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– Asta-i o negaţie temporală 
absolută şi înseamnă nici într-un 
timp. Este valabilă în spaţiile care 
beneficiază de timp. Cum ar fi Pă-
mântul, bunăoară.

– Vrei să spui că timpul...
– Nu vreau... Pentru că este! Ei, 

iată, am şi încălcat legământul, 
vorbind în continuare cu tine. Prin 
urmare, niciodată şi-a pierdut va-
labilitatea. Dar o să inventez o pe-
deapsă şi mai cumplită! 

Auzind ameninţarea şi poate 
începând să priceapă şi alte lu-
cruri, Vasi lăsă nerezolvate pro-
blemele de onomastică chino-
logică şi se concentră pe aflarea 
identităţii personajului din faţa 
lui. Dacă nu era câine – şi  nu era, 
chiar se mira de unde-i venise 
ideea! – ce putea să fie? 

Am găsit de cuviinţă să intervin 
şi m-am adresat cu tot respectul, 
subliniind prezenţa celor doi de l 
în alcătuirea numelui:

– Mult stimate Lord, excelenţă, 
sire, am putea să ştim şi noi cine 
sunteţi şi cum arătaţi în realitate? 
Vibraţi tot timpul şi…

– Ia nu ne prosti, am intervenit 
eu. Ne iei în balon, cum ar veni?! 
Un lucru poate fi corect, poate fi 
parţial corect sau incorect, dar 
ce poate să însemne tâmpenia 
asta: va fi corect exact în măsura 
în care va fi incorect? Ca şi cum 
ai spune că un obiect negru este 
negru în măsura în care este alb.

– Păi, de fapt, ăsta-i adevărul. 
Aparenţele sunt înşelătoare.

– Judecând după aspectul tău, 
s-ar zice că eşti lord doar cu nu-
mele, în rest...

– Află că eu nu sunt Lord, ci 
Llord, cu doi de l...

– Ce importanţă are – un l sau 
doi? Tot un drac.

– A, nu! Llordul este Llord pre-
tutindeni. Nu caută dacă Popeştii 
sunt de sus, de jos, de mijloc, 
dintr-o parte sau din alta. Llordul 
este simetric de Llord la orice oră 
de zi sau de noapte – asta în cazul 
că se află într-o zonă unde exis-
tă zi şi noapte. Cât despre draci, 
nişte vagabonzi de carieră – altfel 
nu pot să-i numesc… 

– Aolică! făcu Vasi. Chiar aşa! 
Vai de căpceanul tău de Llord! Cu 
doi, iar dacă doreşti chiar cu trei 
de l, sublinie el.

Llord îşi schimbă culoarea şi 
cred că şi dimensiunile. Acum 
nu mai avea nimic comun cu 
ceea ce bănuiam că ar putea fi 
un descendent al invocatei de 
către Vasi dinastii Lord. Ca să zic 
aşa, era sută la sută Llord! În ori-
ce caz, excrescenţa pe care noi o 
strânseserăm în calitate de mână 
prietenească îşi schimbă forma şi 
deveni ameninţătoare – un fel de 
bâtă în stare de repaus sau bu-
merang deocamdată staţionar.

– Gata! scrâşni Llord din toate 
agregatele. Nu mai vorbesc cu 
tine! Niciodată!

– Nu-i cazul să fii categoric, nu 
se lăsă intimidat Vasi. Ce vrei să 
zici când zici niciodată?

– Nu pot răspunde momentan. 
Sunt în căutarea unei identităţi 
corespunzătoare locului şi aflării 
mele în timp. În clipa găsirii aces-
teia, o să-mi modelez imaginea în 
corespundere cu tradiţiile loca-
le şi temporale. Să ştiţi, însă, că 
n-am agreat niciodată spaţiile în 
care există timp. 

– De ce vă deranjează timpul? 
– Începi imediat să te uzezi. 

Cum numiţi voi asta? Ah, da! – se 
declanşează procesul îmbătrânirii.

–  Cu scuzele de rigoare, vă de-
clar că eu nu simt… 

– Ducu, îşi pierdu răbdarea 
Vasi, nu ţi se pare exagerat fap-
tul că respectul tău are ca ţintă o 
lampă de gaz cu nume nici măcar 
de câine? Cel puţin, aşa îl văd eu 
pe ăsta... pe asta, dacă vrei... În 
clipa asta…

– Poate-i lampa lui Aladin!? 
N-ai remarcat că este… o lam-
pă vorbitoare... şi practică un 
discurs coerent… După părerea 
mea, însă, n-are de unde să fie 
lampă. În mod sigur este altce-
va... şi chiar altcineva...

După această tiradă, m-am 
întors spre Llord, care pufăia şi 
scuipa scântei, şi l-am întrebat 
respectuos: 

– La drept vorbind, cine sunteţi?
 – Din punctul vostru de vede-

re, sunt un extraterestru.
 – Curios, se îngândură Vasi. 

Și n-ai putut să te prezinţi într-o 
ţinută mai potrivită, mai demnă, 
ca să zicem aşa? Arăţi ca un… 
boschetar, probabil, sau doar 
puţintel mai prost…

– Sunt în misiune. Obiectul de 
studiu îl reprezintă fiinţele inte-
ligente de pe planeta voastră. 
În această clipă, mă interesează 
omenirea în această dimensiune 
spaţială şi temporală. Celelalte di-
mensiuni îşi au exploratorii lor.

– Oho! făcu Vasi. Nici mai mult, 
nici mai puţin – întreaga omenire!

– Trebuie să simt, să cercetez, 
să cunosc această lume şi să mă 
extaziez în faţa ei. Ca să-mi înde-
plinesc misiunea, trebuie să fiu 
din această lume. Cineva aflat în 
vâltoarea evenimentelor fără a 
fi participant la evenimente. Un 
observator discret, de nimeni 
ştiut, dar atoateştiutor. 

– Vrei să fii Dumnezeu? îl luă în 
zeflemea Vasi. Poate te visezi la 
cârma Universului? Înainte-îna-
poi, stânga-dreapta… Ptiu!

– Nu, nici vorbă! Cred că cel 
mai potrivit ar fi să iau chipul unei 
inteligenţe aborigene… După fe-
lul cum m-aţi întâmpinat, însă, 
nu cred că vă interesează astfel 
de lucruri, bâzâi enervat Llord. 
Mi-aţi spus atâtea baliverne, în-
cât mi s-a scurtcircuitat aparatul 
de gândire. De ce câine?

– Câine?! se prefăcu mirat Vasi. 
Cred că ne-aţi înţeles greşit… 

– De ce câine? repetă Llord. De 
ce câine?

Vasi fosăi un timp, cumpănind 
răspunsul.

– Aşa am simţit noi… Câinele 
este cel mai bun prieten al omului, 
cel mai răbdător şi cel mai devotat. 
De mai bine de cincisprezece mii 
de ani este alături de om, la bine şi 
la rău, ocrotindu-l de fiare şi de du-
hurile rele. Vă asigurăm cu tot res-
pectul… Cele mai nobile intenţii! 
Când am auzit cum vă numiţi, mi 
s-a făcut dor de Lord al meu, care 
s-a pierdut acum doi ani. Știţi ce 
înseamnă să pierzi un astfel de pri-
eten?...

– Lumea nu este cum este, de-
clară calm Llord. Lumea este cum 
o vezi!

– Să ştii că ne-ai dat gata! spuse 
Vasi. Bineînţeles că vezi ceea ce 
este. Nu poţi vedea ceea ce nu 
există.

– Îmi pare rău, dar va trebui să 
lăsăm acest subiect pentru mai 
târziu. Lumea nu este cum este şi 
nici cum o vezi. Este cum o creezi. 
Depinde şi de instrumentele uti-
lizate. Realitatea este mereu în 
schimbare şi această schimbare 
nu este străină de voi…   

După ce rosti aceste cuvinte 
neînţelese de noi până la capăt, 
Llord începu să sfârâie, vibraţia 
se înteţi şi peste o clipă – ia-l de 
unde nu-i: Llord se topise în văz-
duh cu tot cu supărare.

Iar văzduhul avu miros de alte 
lumi. Ce-i asta? Aşa, o aromă inde-
finită, nepământească, cum ar veni, 
care ridica în suflet un uriaş val de 
nelinişte. Parcă şi vântul începuse 
să bată altfel, iar nourii o luaseră 
razna şi pluteau împotriva firii.

– Ce-ai făcut! l-am atacat pe 
Vasi. Tu l-ai adus şi tot tu l-ai 
pus pe fugă. Chiar venisem să-
ţi spun că Llord… merită toată 
consideraţia noastră… Deoarece, 
într-un cuvânt…

Llord a lipsit două zile. N-aş zice 
că i-am simţit lipsa. Ca să simţi lip-
sa cuiva, trebuie ca acesta să-ţi fie 
drag sau să ai nevoie de sprijinul 
lui la vreo ispravă. Llord n-avea de 
unde să ne fie drag şi nici nu ne 
imaginam la ce isprăvi ar fi bună 
o entitate fără identitate, dar i-am 
aşteptat întoarcerea. Între timp, 
am stabilit pentru noi că nu este 
câine, nu este primus şi nici măcar 
lampa lui Aladin. Este adevărat că 
nu semăna cu nimic şi cu nimeni 
din Popeşti – nici de Sus, nici de Jos, 
nici din pădurea de la Baxani şi nici 
din preajma Movilei. Cel mai grav 
era faptul că, neavând nici o ase-
mănare, semăna nu numai cu toa-
te obiectele, ci şi cu toate fiinţele 
cunoscute şi, probabil, necunoscu-
te, printre acestea numărându-se 
şi oamenii. Ca orice vibraţie, de 
altfel… Dacă tot era în căutarea 
identităţii, am decis să-l declarăm 
fiinţă – fiinţă llordică, bineînţeles.

Când a revenit, i-am simţit ime-
diat vibraţia prietenoasă. De fapt, 
nu era vibraţie, ci un adevărat tsu-
nami, care se prăbuşea peste noi 
de la înălţimea… probabil, a o sută 
cincizeci de secole. O splendoare 
de câine ciobănesc ne doborî la 
pământ, lătrând vesel şi lingându-
ne pe obraji cu limba lui aspră. 

– Lord, ţipă Vasi. Încetează! 
N-ai prins de loc la minte în ăşti 
doi ani cât ai lipsit!

Poate că ţipetele lui ar fi durat, 
dacă din înalturi nu s-ar fi abătut în 
picaj cioroiul bicentenar Carl Maria 
von Weber. Entuziasmul dulăului 
se potoli imediat ce pajura neagră 
ateriză pe căpăţâna lui, cârâind vic-
torios şi bătându-l cu aripile. 

Vasi se întoarse spre mine şi 
făcu următoarea constatare:

– Ce zici? Acum putem spu-
ne că este parte a acestei lumi 
şi avem noi grijă să fie în vâl-
toarea evenimentelor. Exact ce 
şi-a dorit: observator discret, de 
nimeni ştiut, dar atoateştiutor. 
Acum chiar că poate cerceta ne-
stingherit inteligenţa terestră. 
Bineînţeles, dacă l-o duce capul…

Catrene de 
toamnă

Se-neacă dorurile-n frunze 
Ce cad încet, așteaptă bruma,
De parca-s niște pânze, 
Ce sufletu-ncălzesc, ca muma.

*  *  *
ale toamnei culori nemaivăzute 
ne-au bucurat trei luni privirea,
Iar păsări, peste zări pierdute,
Prin aer presimţeau răcirea.

*  *  *
Petrecem o bună toamnă
Ca o melodie trista și frumoasă,
Ca frunza ce zboară înspre 

tulpină
Simplu, căzând curioasă… 

Ilinca TĂUREANU,
elevă în clasa a IX-a

la Gimnaziu Mândâc
 r-nul Drochia 

Desen de Cristina COVrIG

Vestitorul
a căzut în palma mea 
Primul fulgușor de nea.
e plăpând și speriat, 
Dar se simte-ncurajat
De-o mulţime de steluţe 
Îmbrăcate în rochiţe
Dantelate, delicate, 
De Crăiasă delegate
Să ne-aducă bucurie
şi o gamă de magie.
ne-nvaţă fulgul acum
De Crăciun să fim mai buni.
şi duioși, și generoși,
la suflet mai luminoși.

Anastasia PERETEATCU,
elevă în clasa a VII-a „B”

mun. Chişinău,
Liceul Teoretic „Spiru Haret” 

Gânduri 
autumnale 

Merg prin coclauri…
ştiu poteca, n-o știu?!
rătăcită, dusă pe gânduri
toamna freamătă-a pustiu.
Vântul nu bate, e doar un foșnet
şi-un geamăt adânc, 

pământesc
Când sub tălpile mele grăbite
frunzele aurii le strivesc...
Sufletul mi-e plin de triluri – 
amintiri ce sufletu-mi răscolesc.
timpul acesta e prea năvalnic,
Dar cât aș vrea să-l opresc!

Ruxanda SILOSIEV, elevă
 la  Liceul de Arte Plastice 

„Igor Vieru”
mun. Chişinău

(sfârșit. Începutul în nr.37-38)
LORD

Povestiri  de  seama  voastră 

Ioan MÂNĂSCURTĂ

MUGURAşI

Valsul 
frunzelor

această periuţă fermecată,
Dansând ușor pe albe file,
lasă imagini tainice.
acuarele, culori acrile,
Sunt reci si calde-amare…
Voi picta un vis multicolor,
Vis plin de-o aleasă magie,
Precum e al nostru tricolor
Ce-mpodobește casă și vie.
azi vă aduc ca amintire
O crenguţă aurită de stejar,
Ce vă v-a dărui cu uimire.
lucrări bune vezi mai rar,
Dar cu fermecata mea „armă” – 
Periuţa cea cu stilul fin,
Voi câștiga cândva diplome,
şi valsul frunzelor, divin… 

Patricia ZAMĂNEAGRĂ,
elevă în clasa a VI-a 

la Liceul de Arte Plastice 
„Igor Vieru”

mun. Chişinău

Doamna 
toamnă

bună vreme, 
doamnă toamnă,  

ai venit la mari, la pici.
Colindând o ţară-ntreagă,
Poposești și pe aici.
Pictând cu magie frunze,
Covor mândru-ai înșirat,
Pe aceste scumpe locuri, 
Pe al nostru sfânt meleag.
te arăţi ca o crăiasă,
Crăiasă a frunzelor
În caleașca ta de nori 
Pe aripa vânturilor.
Coborând de sus, din ceruri, 
Pe tron nou te-ai așezat,
ești mândră precum e zâna
Ierbii, a pomului uscat.
ai gonit cu nepăsare, 
Păsările plaiului, 
Care poartă printre stele 
Cântecele neamului…

Roxana PAȘCAN,
elevă în clasa a VI-a

la Liceul de Arte Plastice 
„Igor Vieru”

mun. Chişinău 

Coronavirus în 
TOAMNĂ

frunzele cad, înaltul e uluitor, 
Văzduhul aduce a ceva ciudat:
n-are miros, n-are culoare -
e doar un ceva de neapreciat.
Copacii prin parcuri aerul 

împart,
timpul e dereglat, 

lumea se plimbă,
Chipul nu i-l vezi de sub 

mască –
Îţi spun: lumea s-a schimbat!
Soarele mai încălzește 

pământul,
Vântul, însă, bate cu supărare.
Păsările călătoare 

triste-au zburat, 
Căci nimeni drum bun nu 

le-a urat.
Pandemie, lumea-i schimbată.
triști, oamenii se izolează 

prin case,  
Dar pădurea toate culorile-și 

arată,
Să știi, Covid, că toamna 

a câștigat!...
Erica-Chelsea CAISÎN, elevă

la Liceul de Arte Plastice 
„Igor Vieru”

mun. Chişinău
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Bună dimineaţa 
la Moş Ajun!

Colinde, colinde, e vremea colindelor!

bună dimineaţa la Moș ajun!
am venit și noi o dată,
la un an cu sănătate,
Domnul sfânt să ne ajute,
la covrigi și la nuci multe.
bună dimineaţa la Moș ajun!
această seară este pentru noi
Cea mai frumoasă dintre sărbători,
Căci noi cu toţii venim acum
a vă ura de Moș ajun.
bună dimineaţa la Moș ajun!
ne daţi, ne daţi, ne daţi ori nu ne daţi?
şi la anul să venim
Sănătoși să vă găsim.
ne daţi, ne daţi, ne daţi ori nu ne daţi?
bună dimineaţa la Moș ajun!

Steaua sus 
răsare

Steaua sus răsare 
Ca o taină mare. 
Steaua strălucește 
şi lumii vestește, 
şi lumii vestește. 
Că astăzi Curata,
Preanevinovata, 
fecioara Maria 
naște pe Mesia, 
naște pe Mesia. 
Magii cum zăriră 
Steaua și porniră, 
Mergând după rază 
Pe Hristos să-l vază, 
Pe Hristos să-l vază. 
şi dacă porniră, 
Îndată-l găsiră –  
la Dânsul intrară 
şi se închinară, 
şi se închinară. 
Cu daruri gătite, 
lui Hristos menite, 
luând fiecare, 
bucurie mare,
bucurie mare. 
Care bucurie 
şi aici să fie,
De la tinereţe 
Pân-la bătrâneţe, 
Pân-la bătrâneţe.

larg deschideţi poarta
Sufletelor toate, 
n-am venit să cerem, 
Ci-am venit să dăm. (bis)

Refren: 
Dalbe și iar dalbe
flori adevărate, 

Ca și vestea bună
Ce o colindăm. (bis)

Dincolo de munţii
Vieţii și-ai himerei,
le-am cules azi-noapte,
florile de măr.

TREI  PĂSToRI
trei păstori se întâlniră
şi așa se sfătuiră: – 
raza soarelui,
floarea Soarelui,
şi așa se sfătuiră.
Haideţi, fraţilor, 

să mergem
floricele să culegem.
raza soarelui,
floarea Soarelui,
floricele să culegem.
Să le culegem cu viţă
Să-mpletim o cununiţă,

raza soarelui,
floarea Soarelui,
Să-mpletim o cununiţă.
şi să facem o cunună,
S-o-mpletim cu voie bună.
raza soarelui,
floarea Soarelui,
S-o-mpletim cu voie bună.
Să o ducem lui Hristos
Să ne fie de folos.
raza soarelui,
floarea Soarelui,
Să ne fie de folos. Sus, 

la poarta 
Raiului

Sus, la poarta raiului,
poarta raiului,
paște turma tatălui,
turma tatălui.
Refren:
linu-i lin și iară lin,
bate vântul frunza lin,
lin și iară lin.
Dar la turmă cine stă,
cine, cine stă?
stă chiar Maica Precistă,
Maica Precistă.
Refren .
lângă ea un legănel,
da un legănel,
cu un copilaș în el,
copilaș în el.
Refren .
Copilașul când plângea,
puiul când plângea,
Maica Sfântă-l legăna,
Maica-l legăna.

Refren .
Copilașul când dormea,
puiul când dormea,
Maica Sfântă lin cânta,
Maica lin cânta.

IAN SCULAȚI, 
BoIERI, SCULAȚI 

Ian sculaţi, boieri, sculaţi,
Refren:
Domn, domn, domn în cer,*
Ian sculaţi și vă spălaţi,
Refren:
Domn, domn, domn în cer.
Că vă vin colindători
noaptea pe la cântători.
şi nu vă fac nici un rău
şi v-aduc pe Dumnezeu.
Dumnezeu Cel mititel,
Mititel și-nfășeţel.
fașă albă de mătasă,
Să-i fie moale la oasă.
Cu scuticul de fuior,
Moale pentru trupușor.
Cu tichia de bumbac,
Să-i fie moale la cap.
Ce-i în vârful tichiuţei? (bis)
este-o piatră nestimată,
Ce plătește ţara toată.
ţarigrad pe jumătate,
rusalim a treia parte.
S-a sculat o cuconiţă
şi-a aprins o luminiţă.
şi-a cătat într-o lădiţă
şi mi-a dat o părăluţă.
S-a sculat un cuconaș
şi-a aprins un fănăraș.
şi-a cătat în chimeraș
şi mi-a dat un gălbinaș.
M-am închinat sănătate,
Ce-i mai bună decât toate.

* După fiecare vers se cântă 
melodia refrenului.

Cerul 
şi pământul

Cerul și pământul, cerul și pământul,
În cântări răsună,
Îngeri și oameni, îngeri și oameni,
Cântă împreună.

Refren:
Hristos se naște, Domnul coboară,
Îngerii cântă, magii îl adoară.
Păstori aleargă, ieslea o-nconjoară,
Mari minuni se întâmplară.

În Viflaim azi, în Viflaim azi,
e mare minune,
fecioara Maria (bis)
fiu născut-a-n lume.
refren.
Din Cer Cuvântul (bis)
În trup Se arată,
noaptea din lume (bis)
zi se face-ndată.
refren.
Din răsărit vin (bis)
Magi cu bucurie,
Cu dar de smirnă, (bis)
aur și tămâie.
refren.
Hristos se naște, Hristos se naște,
Veniţi la închinare,
Cu vesel suflet, (bis)
Veselă cântare.
refren.

Deschide  uşa, creştine
Deschide ușa, creștine,
Că venim din nou la tine.
Drumu-i lung și-am obosit – 
De departe am venit.
şi la Viflaem am fost,
unde S-a născut Hristos,
şi-am văzut pe a Sa mamă,
Pe care Maria-o cheamă.
Cum umbla din casă-n casă,
Ca pe fiul ei să-l nască.
umbla-n sus și umbla-n jos,
Ca să nască pe Hristos!
umbla-n jos și umbla-n sus,
Ca să nască pe Iisus,

Mai târziu, găsi apoi
un staul frumos de oi.
şi acolo, pe fân, jos
S-a născut Domnul Hristos.
Cete de îngeri coboară,
Staulul de-l înconjoară.
Îngerii cu flori în mână
Împletesc mândră cunună.
Pe cunună-i scris frumos
„astăzi S-a născut Hristos
Care cu puterea Sa
Mântui-va el lumea.
şi-de acum până-n vecie
Mila Domnului să fie
tuturor cu bucurie!"

refren. 

le-am cules din munţii
unde veșnic merii
roditori de aur
Cresc într-adevăr.
refren.
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Rubrică de Iurie COLESNIC

efigii de pe Columna noastră Sugestii  de  lectură

interpreţi  preferaţi 

În clasele a X-a şi a XI-a, Radu a lucrat ca DJ la clubul de noapte 
al tatălui său şi a organizat spectacole de teatru muzical prin stu-
dioul său, „Artshow”, pe care l-a creat pentru copii şi adolescenţi. 
În 2001, el a fost selectat pentru a se alătura grupului „O-Zone” în 
timpul unui casting organizat de cântăreţul moldovean Dan Balan. 

În 2005, artistul şi-a concentrat eforturile asupra proiectelor sale 
solo, deoarece trupa se desfiinţase. A colaborat cu DJ Mahay şi a 
prezentat publicului piesa „Dulce”. A realizat un videoclip cu piesa 
„Whap-pa” şi şi-a lansat albumul „Alone”, iar mai recent, single-
ul „Doi străini” („Two strangers”) împreună cu  videoclipul pentru 
acesta. În 2007, el şi Arsenium s-au reunit şi au realizat single-ul 
„July”. Tot atunci şi-a schimbat numele de scenă în RadU.

La scurt timp după lansarea primului său album sub Mr & Ms, 
Radu a început să lucreze cu DJ Layla şi împreună au produs piesa 
„Single Lady”. Single Lady ajunsese pe numărul 1, la Europa Plus 
Moscova / Rusia. Radu a lansat, de asemenea, un al doilea single 
cu DJ Layla, „City Of Sleeping Hearts”, şi a lansat un videoclip pen-
tru muzica ei mereu nouă şi proaspătă în colaborare cu multe voci 
noi sau cunoscute, toate sub acelaşi brand - Wild Rose Project. 

Renata cUPcEA

Nu vă întristați de toamnă - 
Toamna e o primăvară
Înțeleaptă și cuminte,
Ce-nflorește-a doua oară

Emilia PLUGARU

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

Constantin Partenie (Parfenev), fiul dască-
lului Dimitrie din satul Volcineț, jud. Chișinău, 
a făcut studii la Școala Duhovnicească și la Se-
minarul Teologic din Chișinău, promoția anu-
lui 1889. A participat activ la toate momente-
le-cheie de includere a factorului național în 
politica de destindere în Basarabia începutu-
lui de sec.XX.

La 25 aprilie 1905, frăției „Nașterea lui Hris-
tos” i s-a permis să redeschidă tipografia epar-
hială pentru a edita cărți și reviste în limbile 
rusă și moldovenească.

La 21 noiembrie 1905, Congresul Preoți-
mii Basarabene a ales membrii  Comisiei de 
reactivare a tipografiei eparhiale. Din ea fă-
ceau parte preoții: Alexandru Baltaga, Mihail 
Plămădeală, ieromonahul Gurie, 
Alexandru Evstratiev, Mihail Ce-
achir, Constantin Popovici, Con-
stantin Parfeniev (Partenie) și 
Mihail Cecan.

La 26 octombrie 1906, a fost 
inaugurată oficial Tipografia 
Eparhială într-o clădire din Chi-
șinău, donată de starețul Porfirie 
al mănăstirii Dobrușa. Clădirea 
există și astăzi pe strada Ale-
xandru cel Bun 44-46. La 3 iu-
nie 1907, a apărut de sub tipar 
Psaltirea de la Chișinău în limba 
română, ediție realizată  de ie-
romonahul Gurie, în colaborare 
cu Macarie Untul și Grigore Con-
stantinescu.

În 1908, Constantin Partenie 
era fondator alături de viitorul 
mitropolit Gurie-Grosu al revis-
tei bisericești Luminătorul, care apăru cu înce-
pere de la 1 ianuarie. 

În amintirile sale publicate în nr.1 al revistei 
Luminătorul din 1933, Gurie Grosu mărturi-
sea: „Au trecut douăzeci și cinci de ani de la 
înființarea revistei „Luminătorul”. Primul nu-
măr al acestei reviste moldovenești bisericești 
a ieșit în luna ianuarie 1908. Inițiativa acestei 
tipărituri naționale aparține ieromonahului 
Gurie și preotului Constantin Partenie.

Cu multă insistență am stăruit noi ca revis-
ta să se înființeze. Multe piedici se opuneau în 
calea spre realizarea acestei dorințe fierbinți, 
ca să dăm material de cetire religioasă moldo-
venilor din Basarabia. Contra editării revis-
tei ni se invoca și acel motiv că n-avem limbă 
dezvoltată, că limba noastră moldovenească 
posedă nu mai mult de două sute de cuvinte, 
întrebuințate de poporul de la țară, că n-avem 
nici scriitori versați și bine pregătiți.

Revista se destina, în primul rând, pentru 
preoții din satele moldovenești. Ni se obiecta 
însă că preoții n-au gustul a ceti moldoveneș-
te, că ei au primit educație în școalele rusești, 
știu literatura rusă, și n-au să citească jurnalul 
moldovenesc. Ni se mai spunea: limba mol-
dovenească este un anacronism. În zadar vă 
osteniți s-o reînviați…Și la ce folos ?.. revista 

are să vină ca o nouă povară zadarnică asupra 
bugetelor parohiale.

Dar am avut succes. Congresul preoților din 
1906-1907 a hotărât să se editeze revista „Lu-
minătorul” și toate bisericile parohiilor mol-
dovenești să se aboneze.

S-a intervenit la Sf. Sinod din Petrograd ca să 
se dea blagoslovenie pentru editarea revistei. 
Sf. Sinod a dat învoire. Episcopul bun Vladimir 
Sinchevici, pe ordinul Sf. Sinod, a scris rezolu-
ția: „Lumina lui Hristos să lumineze pe toți”, 
care a fost pusă ca moto sub titlul ei. Revista 
a început să se tipărească în tipografia epar-
hială, reînființată în 1906. Însă de la început a 
fost privită rău de unele persoane, care căutau 
să găsească ceva ilegal....” (Amintiri în legătură 

cu apariţia revistei „Luminăto-
rul”).

Congresul eparhial din 1908 
a decis construcția unei Case 
eparhiale, formând o comisie 
responsabilă de acest proiect 
din preoții: Sofronie Cioban, 
Constantin Partenie, Vasile 
Guma, Teodor Dubnevici, Con-
stantin Ursul și Boris Binețchi.

Locul pentru viitoarea 
construcție a fost cedat de ar-
hiepiscopul Serafim Ciciagov, în 
partea de est a clădirii mitropo-
liei. Era vorba de locul rezervat 
pentru casa arhiereilor vicari. 
Finanțarea s-a făcut dintr-un 
credit gajat cu averea mănăstirii 
Hârjauca. Lucrările au pornit la 
26 august 1910, iar la 18 decem-
brie 1911 edificiul a fost sfințit... 

În zbuciumata perioadă 1917-1918, Con-
stantin Partenie era la datorie. În amintiri-
le lui Onisifor Ghibu „Pe baricadele vieții” 
(Chișinău, ed. Universitas, 1992) găsim mai 
multe referințe: „Neuitații preoți Andrei Mu-
rafa  și Constantin Parfentiev, auzind că eu 
sunt autorul proclamației, au venit să mă ca-
ute la redacție și să mă roage să mă duc la o 
adunare separată a unui grup de preoți „ade-
vărat moldoveni” (pag.143).

…La 8 septembrie (1917) s-a deschis la 
Chișinău tipografia românească a „Obștei cul-
turale moldovenești”(!)...

Sfințirea tipografiei s-a făcut printr-un mole-
ben săvârșit de părintele protoiereu V.Gobjilă 
și de părintele C.Partenie în localul ei din ulița 
Alexandrovskaia, lângă Iluzion. După sluj-
bă s-a stropit tipografia cu apă sfințită, apoi 
s-au rostit câteva cuvântări de către părinte-
le Gobjilă, părintele Partenie, d.N.Alexandri, 
P.Halippa și V.Harea...”( pag.353-354).

În 24 martie 1940, la adunarea de constituire 
a Societății Scriitorilor din Basarabia, în luarea 
sa de cuvânt „Prinosul Basarabiei la literatura 
română”, Pan Halippa, pe lângă alți scriitori, l-a 
menționat și pe Constantin Partenie, deși aces-
ta decedase încă în 1922 și fusese înmormân-
tat la Cimitirul Central Ortodox din Chișinău.

De natură contemplativ-medita-
tivă, poiezicerile Emiliei Plugaru, 
adunate sub titlul „O toamnă ca un 
cântec”, traduc, în fond, stările prin 
care trece personajul ei liric – ele-
giac-sentimental şi naturativ-dialo-
gică, mozaical-picturală. Paleta de 
culori autumnală provine pe mai 
departe dintr-o călătorie prin ce-
lelalte anotimpuri ale clipei ţesute 
dintr-un miraj primăverin-estival şi 
hibernal depănat pe firele unei pân-
ze, unui tablou albroditor şi multi-
color, scânteietor şi ademenitor nu 
numai vizualmente, dar şi interior-
mente: „Cât privești, iubire-s toa-
te.../ Fără floare ce ne-am face?/ 
De cum vine primăvara,/ Se așterne-n suflet pace.// Primăvara 
luminează/ Și acoperă pământul/ Cu un abur alb, de lapte,/ Și 
ce tainic suflă vântul.../ Vântul cel de primăvară/ Bate lin, alear-
gă nori.../ Îl aud, îi simt suflarea/ Gâze, fluturi, iarbă, flori.// 
Pare o nimica toată/ Să trezești din amorțire/ Iarbă, gâze, flori 
și fluturi,/ E nevoie de ... iubire.// Valuri albe peste glie,/ Va-
luri, valuri de culoare,/ Cer senin și ploi albastre,/ Primăvara-i... 
sărbătoare!// Verdele e viață pură,/ Sufletul se primenește,/ De 
atâta frumusețe,/ Soarele pe cer zâmbește.// Totu-i dragoste, 
iubire,/ Soare, zâmbet și căldură.../ Fără pace și-mpăcare/ Nu 
ar exista... natură”.

Tabloul psihologic este unul colorat emoţional de cel exterior, 
de descrierea evoluţiei anotimpului înnoitor care debutează fe-
eric prin înflorirea Naturii-Mume legănate de  vraja luminii şi  a 
vântului, de trezirea la viaţă a florei  şi faunei moldave surprin-
se de un penel, în fond, pastelic şi imnic. De unde şi „valurile” 
vibrante de culori şi emoţii alimentând din belşug, abundent 
sentimentul netrecător al naturii, al edenului ei sufletesc şi so-
lar, al armoniei vegetale şi universale, pline de „Soare, zâmbet 
şi căldură”, dar  şi de „pace şi-mpăcare”, de suflarea creatoare 
a Tatălui Ceresc.

Telurice şi pastelice, imnice şi peisagistice, ludice şi gnosti-
ce, piesele plachetei sunt rodul unei iubiri interiorizate veni-
te din căutările obsesive şi meditative al frumosului. Dovadă 
şi alte poemoscrieri, între care „Nopţi de vară”, trecând peste 
alte meditaţii „Eu caut, caut primăvara”, „Cad clipe grămadă în 
vreme”, „Ninsoarea e povestea noastră”, „M-a văzut în noapte 
luna”, „Eşti fericit” („Și chiar de  eşti trist, tu  eşti fericit,/ De  ai 
împăcare cu lumea, cu sine...”).

Poeta trăieşte aievea stările sufleteşti descrise, care depăşesc 
esenţialmente copiile după natură, călăuzită de perenizarea ideii 
de frumos, de necesar şi ideal. Oricum, multe poeme mai mult 
sau mai puţin relevă însetarea continuă de tot  ce-i măreţ şi fără 
de preţ atât în Natură, cât şi în sufletul, în inima Omului din om 
(a se vedea, mai ales, excelentele poeme „Ninsoare”, „E iarnă, o 
iarnă a noastră...”, „Toamnă-tu, toamnă-eu”, „Fără de iarbă, fără 
de floare” („Privește, Pământul e plin de iubire./ Iubirea-i lumină, 
iubirea e ... viață”), „Ce e cu toamna asta, amice?” („- Lăsați-o în 
pace, e Toamna ca Toamna,/ Frumoasă, urâtă, cuminte și rea./ 
E tristă și plânge că timpul  ei trece,/ Ce vreți de la Toamnă? Fe-
meie-i și ea...”), „Cerc de culori” („Afară cad frunze, cad frunze 
frumos,/ De parcă din cer ar cădea ceva sfânt.../ Degrabă e iarnă 
și frunzele cad,/ Din dragoste frunzele  cad  pe Pământ...”), „Tristă 
Toamnă, tristă, tristă” („...Vei pleca fără de veste,/ Vom uita de 
tine, Toamnă./  Dar nu plânge, căci la fel/ Vom uita apoi de Iar-
nă.// Și doar Primăvara-n floare,/ Cu parfumul ei cel sfânt,/ Cu 
miros de tinerețe,/ N-o putem uita nicicând”), care îndreptăţesc 
căutările tropice/metaforice imnice şi ludice auctoriale ale Emi-
liei Plugaru admirând din pragul nevăzut al Cuvântului împlini-
rea miraculoasă a sentimentului şi poeziei intraductibile a lui. 
„O toamnă ca un cântec” poate fi înţeleasă şi ca „O iubire ca un 
dor”, ca un „izvor” nemuritor. Ideea de cântec  e acoperită de 
muzica  strofelor, de ritmurile sentimental colorate şi animate 
expres dinspre dăruire şi trăire, dinspre reverie şi poezie („Nu 
vă întristați de toamnă - / Toamna e o primăvară/ Înțeleaptă și 
cuminte,/ Ce-nflorește-a doua oară”).

Toate sunt Una, ne învaţă Biblia, Cuvântul Domnului la propriu 
şi la figurat. La fel şi anotimpurile, poezia nescrisă a existenţei 
Naturii, care în toate manifestările ei perene ne insuflă nemăr-
ginirea dragostei Creatorului faţă de toate şi de Tot. De ace-
ea Poezia Toamnei și Toamna Poeziei pentru Emilia Plugaru e 
aceeaşi Lumină şi Iubire ce ne ţine în preajma Cuvântului şi ne 
inspiră aspiraţia noastră dintotdeauna spre tot ce-i  frumos şi 
senin, autumnal şi ideal, necesar şi estival, primăverin şi divin. 
„Văzând cum plânge-n inima ei un trandafir,/ Simțim că-n su-
flet e și ea... poet”.

tudor PallaDI

Constantin Partenie 

Radu Sârbu, cântăreț și producător de muzică, s-a născut la 14 decembrie 1978 în s. 
Peresecina, r-nul Orhei. A făcut parte din trioul de muzică pop „O-Zone”, care a avut 
un succes internațional pentru single-ul „Dragostea din tei”. În prezent, locuiește și 
lucrează la București.
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Jocul culorilor în ciuda pandemiei

Vază

Peisaj pastoral

natură statică cu măr

lămâia

bidonul albastru

burlui

În noile condiţii pande-
mice, elevii de la instituţia 
în care activez își consacră 
mai mult timp încercărilor 
în ale creaţiei, dorind să se 
perfecţioneze încontinuu. 
Altfel spus, arta plastică 
și frumoasele ei tradiţii 
rezistă, în ciuda pandemi-
ei. Elevii noștri, în ultima 
vreme, fac faţă cu brio 
cerinţelor deloc simple ale 
unor prestigioase concur-
suri internaţionale și naţi-
onale, precum sunt cele de 

la Paris, Roma, Sankt-Pe-
tersburg, Chișinău (Galeria 
de Arte) ș.a. În ediţia de 
azi o prezentăm pe Ale-
xandra Țîmbalari, elevă în 
clasa a VII-a, care îl are ca 
mentor pe renumitul pro-
fesor de specialitate Leo-
nardo Guţu (Artist Emerit 
în Arte Plastice). Fire am-
biţioasă, Alexandra exce-
lează în detaliul pictural, și 
anume în lucrările sale de 
natură statică. Ea desco-
peră cele mai neobișnuite 
„pete” de culori, plasându-
le într-un mod artistic ine-
dit pe planșa de pictură. La 
numai 13 ani, eleva deja își 
expune mostrele originale 
în holul expoziţional al Ga-
lei liceului. Deci, ar fi păcat 
să lăsăm în umbră micile 
sale capodopere și, de ace-
ea, am dorit mult ca măcar 
unele dintre ele să fie pre-
zentate cititorilor fideli ai 
revistei. Abnegaţia Alexan-
drei Ţîmbalari este apreci-
ată nu numai prin note ex-
celente, dar și prin bursa 
de merit de care se bucură 

pe parcursul anului de învă-
ţământ. Ea este susţinută 
de ministerul de resort și 
de administraţia liceului, în 
persoana dnei directoare 
Natalia Stâncă. Vreau să-i 
urez Alexandrei sănătate 
și noroc, să-și împlinească 
visul, prin talent și muncă, 
de a deveni pictoriţă cu re-
nume.

Stela VIŞNEVSCHI,
dirigintă a clasei a VII-a
mun. Chișinău,
Liceul Academic de Arte 
Plastice „Igor Vieru”

Una dintre paginile de referinţă ale revistei „Florile Dalbe” este ,,Ver-
nisaj”, la realizarea căreia participă viitori tineri plasticieni din întreaga 
republică, dar și de peste hotarele ei. 


