
Sorcova, veselă,

Să trăiți, să-nfloriți,

Peste vară, primăvară,

Ca un păr, ca un măr,

Ca un fir de trandafir.

Tare ca piatra,

Iute ca săgeata,

Tare ca fierul,

Iute ca oțelul.

La Anul și la Mulți Ani!

Bine te-am găsit, dragă ORIZONT COGNITIV!
Noi, copiii, în pofida pandemiei de coronavirus, adorăm 

Pomii de Crăciun  împodobiți în majoritatea orașelor și sate-
lor noastre și, respectând regulile de precauție, preferăm să 
ne distrăm în preajma lor. Dar și majoritatea gospodarilor se 
străduiesc să aibă neapărat un brăduț în casele lor, căci ce 
fel de Crăciun sau An Nou fără de brad? Dar mă întreb: de 
ce anume bradul se bucură de o asemenea cinste? DE CÂND 
există la noi obiceiul de a împodobi brazi de Crăciun? E res-
pectată această tradiție și în alte țări? Cum se manifestă ea?

Ana-Maria GUȚU, elevă în clasa a VII-a „B”
mun. Bălți,
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
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Copilăria constă în a crede că, printr-un brad de Crăciun și câțiva fulgi de nea, 
poți schimba întreaga lume.

André LAURENDEAU (1912-1968), jurnalist și politician canadian

săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi
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ORIZONT COGNITUV: De ce? De când? De unde?

Iarnă grea, iarnă ușoară
Se așterne peste țară,
Stelele din cer coboară
Ca o pasăre ușoară
Și pe crengi verzi se așază,
Rază vie lângă rază,
Toți copiii să le vază.
Țara toată, ca semn bun,
Bradu-nalță de Crăciun
În oraș și în cătun,
Și dă viață peste an,
Îl ornează diafan
Ca pe propriul talisman.
Țară, brad, Crăciun și iarnă,
Vântul suflă larg din goarnă,
Stelele caru-și răstoarnă
Peste-a noastră bucurie:
Sărbătoare, veselie,
Visuri de copilărie! 

Marin MOSCu
Acord  liric

Bradul de Crăciun 

DE CÂND există obiceiul de a 
împodobi brazi de Crăciun

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

dobit un brad de Crăciun cu lu-
mânări aprinse, pentru a le ară-
ta copiilor cum strălucesc stelele 
în nopțile foarte frumoase.

În 1601, un călător care po-
posea la Strasbourg (pe vremea 
aceea, oraș german), în preaj-
ma Crăciunului, scria că bradul 
era împodobit cu flori multi-
colore de hârtie, napolitane și 
bețe de zahăr ars aurii, răsucite.

Pentru germani, bradul are o 
semnificație specială. După ce îl 
împodobesc și aprind lumânări-
le, întreaga familie se adună în 
jurul acestuia și cântă frumosul 
și celebrul colind „O, Tannenba-
um!” („O, brad frumos!”). La în-
ceput, bradul era împodobit cu 
mere, dulciuri și nuci îmbrăcate 
în hârtie poleită.

Globurile au apărut ceva mai 
târziu, și fabricarea lor a luat o 
amploare tot mai mare. Astăzi 
se produc globuri de diferite 
mărimi, forme și culori. În vâr-
ful bradului se pune, de obicei, 
o stea, pentru a ne aminti de 
steaua văzută de cei trei magi, 
la nașterea lui Iisus Hristos.

Și lumânările au fost, în timp, 
înlocuite cu beculețe electrice. 
Prima ghirlandă din astfel de 
beculețe a fost aprinsă în Ame-
rica de Edward Johnson, un 
coleg al celebrului Thomas Edi-
son, inventatorul becului elec-
tric. Johnson a fabricat singur 
un șir de optzeci de beculețe 
electrice, cu care a împodobit 
un brad de Crăciun. Pe la 1890, 
becurile electrice pentru Pomul 

de Crăciun se fabricau deja pe 
scară largă în America.

Împodobitul bradului de Cră-
ciun la români este un obicei 
relativ recent. În prezent, este 
cel mai îndrăgit obicei de Cră-
ciun, datorită simbolurilor care 
i se asociază: iubire (pentru că 
este împodobit de întreaga fa-
milie), bucurie și fericire (pen-
tru că sub el sunt puse cadou-
rile), magie (se spune că Moș 
Crăciun nu vine în casele unde 
nu e brad), viață, trăinicie și 
sănătate (pentru că este me-
reu verde, chiar și când afară e 
zăpadă). Practic, bradul, numit 
și Pomul de Crăciun, a devenit 
centrul atractiv al sărbătorilor 
de iarnă în toate localitățile 
noastre. Este important să sub-
liniem, însă, că acești Pomi de 
Crăciun în formă de brazi, nu 
rareori, sunt artificiali, deoare-
ce ecologiștii pledează împotri-
va tăierii brazilor naturali.

În America, obiceiul Pomului 
de Crăciun a fost introdus de 
coloniștii germani, în secolul al 
XIX-lea. În Anglia, prințul Albert, 
care era de origine germană, 
soțul reginei Victoria, a împo-
dobit primul brad de Crăciun la 
castelul Windsor. Obiceiul a fost 
preluat apoi de englezi și răspân-
dit nu numai în Marea Britanie, 
ci și în colonii. În Brazilia, Cră-

ciunul cade vara. Pentru a reda 
impresia de zăpadă, bradul este 
decorat cu bucățele de zăpadă 
artificială. În Africa de Sud, obi-
ceiul nu este foarte răspândit. 
În schimb, se împodobesc feres-
trele cu vată și beteală. În Arabia 
Saudită obiceiul de a sărbători 
Crăciunul nu-i prea bine văzut. 
De aceea, este o sărbătoare pri-
vată, iar bradul nu trebuie ex-
pus la vedere. În Filipine, brazii 
naturali sunt, de cele mai multe 
ori, prea scumpi și-s înlocuiți cu 
brazi artificiali mici, făcuți manu-
al. În China, bradul de Crăciun se 
numește „Pomul Luminii”, dar 
nu este împodobit în case decât 
de un procent mic de populație.

Bradul, dragii mei cititori, se 
regăsește în numeroase tradiții 
și obiceiuri ale popoarelor lu-
mii, nu numai de Crăciun și 
revelion. Fiind un pom mereu 
verde, oamenii l-au asociat cu 
viața, trăinicia, siguranța, pri-
etenia și l-au inclus în multe 
evenimente importante ale 
existenței umane.

Ion AnTOn

numerele 3, 4 vor apărea pe 22 ianuarie a.c. în volum dublu (16 pagini). 

Ana-Maria are perfectă 
dreptate: ce fel de Crăciun 

sau An Nou fără brad împodo-
bit? Ni se pare că este un obicei 
firesc și vechi de când lumea! 
Totuși, tradiția de a împodobi 
bradul e de dată relativ recentă 
și provine din țările germanice. 
Aceasta își are obârșia în vechile 
credințe păgâne, care venerau 
bradul veșnic verde drept  sim-
bol al perpetuării vieții. Totuși, 
în antichitate, nu prevala bra-
dul. Egiptenii antici, de pildă, 
își decorau casele cu frunze de 
palmier în cea mai scurtă zi a 
anului, în luna decembrie. Ro-
manii făceau la fel în timpul Sa-
turnaliilor, folosind doar ramuri 
de brad,  iar preoții druizi împo-
dobeau... stejarii cu mere aurii. 

Primul brad împodobit a fost 
atestat în 1510 la Riga, în Leto-
nia, iar prima mențiune scrisă 
a apărut în Germania  anului 
1530. Se spune că Martin Luther 
a fost primul preot care a împo-

P.S. Dragi cititori! Dacă vă 
frământă întrebări de genul 
„De ce?”, „De când?”, „De unde?” 
și nu puteți găsi un răspuns 
satisfăcător, adresați-vă rubricii 
ORIZONT COGNITIV, expediind 
întrebările voastre la adresa de 
e-mail: ionanton950@gmail.com.

SĂRBĂTORI  FERICITE!
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Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și-a desemnat învingătorii 
Concursului Republican „Istorii locale în povești digitale”, organizat în cola-
borare cu săptămânalul „Florile Dalbe”. La concurs au participat 140 de elevi 
din 25 de raioane. În total, au fost realizate 70 de lucrări cu mesaje bine docu-
mentate, care au trezit emoții palpitante. Fiecare participant a creat o povestire 
digitală, în care a prezentat un obiectiv al patrimoniului cultural sau istoric cu 
o semnificație deosebită din localitatea sa. 

Concursul  care  ne-a 

ROMAN-PLEDOARIE PENTRU NEUITARE

tova, raionul Drochia, și Nico-
leta Cernei - elevă în clasa a 
XI-a, IP Centrul de Excelență în 
Construcții din Chișinău. Pre-
miul II a fost oferit echipei, din 
care fac parte: Andreina Bîr-
ca, Adelina Vâhodeț, Fran-
cesca Botnariuc, Alexandra 
Botnariuc, elevi în clasa a IX-a,
Liceul Teoretic „George Căli-
nescu”, și Alexandru Cimbri-
ciuc, elev în clasa a XII-a, Lice-
ul Teoretic „Mihai Eminescu”, 
orașul Fălești. De premiul III 
s-au bucurat Nicolae Chilia-

nu, elev în clasa a IX-a, Liceul 
Teoretic „Mitropolit Nestor 
Vornicescu”, comuna Lozova, 
raionul Strășeni, și Nicoleta 
Botnaru, elevă în clasa a X-a, 
Liceul Teoretic „Liviu Rebrea-
nu”, mun. Chișinău. De premii 
speciale au beneficiat echipa 
de elevi: Gheorghe Adam, Ca-
rolina Arap, Nicoleta Copu, 
Mihai Bragoi, Daniel Pover-
juc, Victor Retcu, Liceul Teo-
retic „Mihai Eminescu”, satul 
Sipoteni, raionul Călărași; Co-
rina Pricinoc și Alina Tata-

AcTUALITATE • răbOj  InfOrMATIv

Colind 
pentru 
dascălii 
noştri

,,Cine uită , nu merită!” 
Nicolae Iorga

Cartea poetului şi prozatorului 
Ion Anton, intitulată ,,Ieşirea din 
uitare”, este rodul unui crez pe care 
ar fi greu să nu-l împărtăşim cu to-
ţii: credinţa că viitorul poate fi mai 
bun, dacă trecutul este cunoscut în 
adevăratele sale dimensiuni şi ima-
gini. O descriere romanţată a trecu-
tului trebuie să conţină idei, fapte 
şi personaje luminoase. „Ieşirea din 
uitare” îndeplineşte această cerinţă 
pentru a fi cunoscută (adică citită) 
de noi toţi. Aceasta e mai mult  de-
cât o carte de evocare a unui mare 
artist; este o operă de educaţie civică, prin care e pro-
movat curajul, onestitatea, iubirea, buna creştere/
bunul simţ şi înţelepciunea de a le folosi cu măsură. 
Totodată, este o carte cu tentă documentară, îmbi-
nând ficţiunea cu demersul istoric şi descrierea unor 
evenimente reale.

Eroul romanului este un intelectual basarabean din 
perioada antebelică, interbelică şi postbelică, lăutar şi 
compozitor care dă dovadă de eroism pentru a ieşi din 
chingile sărăciei, ale mentalităţilor rasiale, ale intere-
selor meschine şi ale răutăţii umane în general. 

Eugeniu Coca e numele eroului de roman, dar şi al 
compozitorului care s-a bucurat de aprecierile elogioa-
se ale lui George Enescu. De fapt, compozitorul Coca 
a fost şi prim-vioristul Coca, dar şi muzicant la nunţi 
şi botezuri din Basarabia şi nu numai. Experienţa l-a 
făcut să devină şi un teoretician de frunte în calitatea 
sa de profesor la Conservatorul „Unirea”, apoi şi  la 
Institutul de Arte din  Chişinău. 

Dacă vrem să fim liberi, ne sugerează autorul roma-
nului, avem obligaţia să nu ne uităm martirii şi eroii 
neamului. Orice uitare poate însemna o cedare în faţa 
răului şi a celor care ne vor doar simpli executanţi. 
Eroii nu apar în istorie, pentru că asta şi-au dorit-o: ei 
sunt ,,născuţi” din problemele vieţii generate de mon-
ştrii politici lipsiţi de omenie. 

Moartea prin otrăvire a eroului nostru de către un 
procuror invadator, un „nechemat” care s-a înstă-
pânit peste o parte a casei compozitorului şi care a 
dorit neapărat să ocupe şi cealaltă parte a casei, aşa-
dar, martiriul eroului cărţii este un puternic simbol 
al luptei dintre bine şi rău, dintre forţa malefică şi 
forţa talentului. Aparent, este un sfârşit fără glorie 

Am venit să vă colind,
Căldură-n suflet semănând.
Azi voie bună vă urez,
Noroc şi fericire-n toate.
Fie ca anul care trece
Cu una caldă, alta rece
Prin viaţa noastră 

şi prin case
O caldă amintire să vă lase,  
Iar Anul Nou ce-n uşă bate
Să vină cu sănătate, 
Cu elevi sârguincioşi, 
Inspiraţi şi toţi frumoşi.
Moş Crăciun să vă aducă
Un colac cu miez de nucă, 
În cămin căldură, soare        
Şi-un sac mare de răbdare.
Eu vă spun că vă iubesc 
Şi cu drag vă mulţumesc 
Pentru dragoste şi Carte, 
Pentru sfaturile toate.  
Destinul vă miluiască, 
Dumnezeu să vă păzească. 

Viaţă lungă, bani în pungă,
Pentru zeci de ani s-ajungă.
Să dăinuiţi în timp şi spaţiu
Ca Socrate şi Horaţiu. 
Pentru munca ce-o iubiţi 
Învăţând pe mare, mic
Astea am vrut să vă zic.
Bucuroasă tare-oi fi,
Ca la anul care vine
Să ne întâlnim cu bine!

Teoctista COLŢA,
elevă în clasa a IX-a 

la Gimnaziul „Dumitru Crețu”
s. Cărpineni, 
r-nul Hâncești

Scopul concursului este 
stimularea interesului 

pentru istoria locală, dezvolta-
rea competențelor tehnologi-
ce, creative și de documentare 
ale copiilor. Juriul, din a cărui 
componență au făcut parte: 
Ion Xenofontov - doctor, lector 
universitar, președintele juriu-
lui, Eugenia Bejan - director 
general al BNC „Ion Creangă”, 
Larisa Turea - critic de artă, 
Ion Anton - scriitor, director/
redactor-șef al săptămâna-
lului „Florile Dalbe”, Claudia 
Partole - scriitoare, Tamara 
Pereteatcu - jurnalistă, Maria 
Harea - sef Secție Dezvoltare 
în biblioteconomie și știința 
informării, BNC „Ion Creangă”, 
a desemnat câștigătorii premi-
ilor I, II, III și ai mențiunilor de 
participare pe două categorii 
de vârstă (clasele a VII-a – a 
IX-a și a X-a – a XII-a). 

De premiul I s-au învredni-
cit: Elena Morcov - elevă în 
clasa a VIII-a, Gimnaziul Co-

pentru un compozitor plin de talent, 
dar este şi dovada că, întotdeauna, 
ucigaşii dispar din memoria genera-
ţiilor noi, lăsând loc doar victimelor 
acestora. 

Nu este nevoie de prea multă ana-
liză pentru a înţelege că o crimă sin-
gulară poate fi parte a unui etnocid 
generalizat, practicat cu obstinaţie 
şi lipsă de omenie. Lecţiile  trecutu-
lui ne obligă să nu lăsăm istoria să 
se repete. 

,,Ieşirea din uitare” este un strigăt 
de atenţionare asupra unui început 
de uitare, deoarece, adesea, suntem 
ocupaţi cu treburile cotidiene şi lă-

săm uitarea să se înrădăcineze în noi. Actul neui-
tării este esenţial. Actul de recuperare istorică nu 
poate fi realizat doar de personalităţile de cultură 
care se angajează în această luptă, ci are nevoie 
de coautori. Aceşti coautori la neuitare suntem 
noi, cititorii, cei care avem de învăţat mereu din 
experienţa trecutului. Am convingerea că tinerii 
cititori-coautori vor prelua ştafeta îndemnului la 
neuitare şi o vor transmite generaţiilor viitoare.

Cu alte cuvinte, scriitorul Ion Anton ne invi-
tă să nu uităm trecutul, dar nu oricum, ci prin 
conştientizarea ideii că fără participarea noastră 
la neuitare, efortul său poate deveni inutil. Orice 
roman cu tentă memorialistică, iar cel de faţă este 
memorialist cu prisosinţă, nu vrea să obţină doar 
desfătarea noastră estetică, ci şi înţelegerea că 
omul trebuie să procedeze în aşa fel, încât să nu 
mai fie nevoie de eroism pentru a ieşi din situaţii 
istorice neplăcute. 

Autorul cărţii „Ieşirea din uitare” spune lu-
crurilor pe nume, rosteşte adevărul fără menaja-
mente; altfel calea noastră spre salvare şi supra-
vieţuire poate fi blocată cu uşurinţă. Literatura 
noastră memorialistică se îmbogăţeşte prin cartea 
pe care avem plăcerea să o prezentăm, fiind o con-
tribuţie importantă la cunoaşterea de sine la nivel 
de societate. 

Ficţiunea literară nu înseamnă neadevăr, ci 
punerea imaginaţiei în serviciul adevărului, deoa-
rece, dacă adevăr nu e, nici libertate nu poate fi.

Silvia MINZA, profesoară 
de educaţie muzicală

la Liceul Teoretic Cruglic
r-nul Criuleni

Profesorii  despre  profesori

„MÂNDRI 
 DE  COLEGII  NOȘTRI”

Atâtea lucruri minunate avem în jurul nostru! Nu ne rămâne 
decât să deschidem ochii la ele. Și, dacă e să ne mândrim, atunci 
să descoperim binele și frumosul din preajmă.

Școala Primară „Spiridon Vangheli” din mun. Bălți este mân-
dră de elevii și angajații ei, iar noi, învățătorii, suntem mândri de 
colegii noștri.

Exprimăm sincere felicitări distinselor doamne Lilia Tighinea-
nu și Aurelia Știrbu, cu ocazia apariției tipografice a suplimente-
lor la limba și la literatura română și la matematică.

Doamna Lilia Tighineanu, învățătoare, deținătoare a titlului 
„Învățătorul anului – 2013”, având o experiență în domeniu de 
peste 30 de ani, vine cu un șir de caiete-supliment și teste de 
evaluare la limba și literatura română și la matematică, pentru 
elevii  din clasele a I-i – a IV-a, în colaborare cu Svetlana Cucoș și 
Galina Cealic-Mânăscurtă.

Director  adjunct și învățătoare, cu grad didactic superior și cu 
o experiență la fel de frumoasă, doamna A. Știrbu, de asemenea, 
ne bucură cu apariția căutatului volum-supliment „100 teme 
pentru copiii isteți și deștepți” și caiete de compuneri pentru 
elevii din clasele a I-i – a IV-a.

Învățătura niciodată nu este multă, de aceea materia înțelept 
proporționată, propusă de autorii Lilia Tighineanu și Aurelia 
Știrbu, va consolida dorința elevilor de a căpăta cunoștințe și de-
prinderi suplimentare.

„Mândri de colegii noștri” – nu e doar un generic de expoziție 
de carte, ci e starea de lucruri care ne bucură la fiecare pas, în-
demnându-ne spre noi înălțimi.

Natalia BRADU-BURDEINIK
mun. Bălți,
Școala Primară „Spiridon Vangheli”

Ecourile  Campaniei  Naţionale 
„SĂ CITIM ÎMPREUNĂ!”
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Lumina spiritului

roi, eleve în cl. IX-a, Liceul Te-
oretic „Liviu Rebreanu”, mun. 
Chișinău; echipa de elevi: 
Dumitru Popescu, Alina Un-
gureanu, Filoteca Popescu, 
Luminița Bălănuță, Andrei 
Bîlea, Gheorghe Economi-
de, Nicoleta Coman, Emilia 
Nacu, Andrea Ţuțuianu, elevi 
la Gimnaziul Hargîș, raionul 

Atelier  de  creaţie

lor, care s-au implicat cu multe 
sfaturi și le-au pus la dispoziție 
materiale pentru cercetare și 
documentare. Evenimentul s-a 
desfășurat online prin aplicația 
ZOOM cu transmisiune live pe 
pagina de Facebook a BNC „Ion 
Creangă”, având peste 1000 de 
vizualizări.

Tamara PERETEATCU

îmbogățit  și  ne-a  emoționat

• Fetele, când ajung femei, ori se pregătesc 
să se transforme în cocote, ori își transformă 
iubitul într-un pui.

• Experiența este singura în stare să ne ofere 
informație reală despre viață!

• Viața e ca o femeie pe care o iubești și care 
te înșeală. Toată ura ce o îndrepți împotriva ei 
e, în fond, tot dragoste…

• A face acte nesancționabile, nu înseamnă a 
fi liber.

• Oamenii cred în nemurire, fiindcă vor să tră-
iască, nu ei, ci acei ce le sunt dragi lor.

Cantemir, și Bianca Scurtul, 
elevă în clasa a XI-a Liceul 
Teoretic „Liviu Rebreanu”, or. 
Durlești, mun. Chișinău. Au 
fost acordate mențiuni pentru 
21 de elevi din ambele catego-
rii de vârstă. 

În realizarea acestor filmulețe 
participanții la concurs au fost 
ghidați și ajutați de profesorii 

Un  concurs  al  lecturii
Lectura are un rol esențial în viața copiilor și un 

impact profund pentru viitorul lor, contribuind la 
dezvoltarea personalității în devenire.

MAxIME şI AFORISME de Mircea ELIADE

Recent, în r-nul Hâncești 
a fost organizat un Ateli-
er național (cu participare 
internațională) cu genericul 
,,Lecturile ce mi-au marcat 
devenirea”. Acest concurs 
s-a desfășurat în format 
online. Parteneră de onoare 
a evenimentului a fost dna 
Luminița CORNEA, scrii-
tor-publicist, istoric, cri-

tic literar, profesor, mu-
zeograf, membră a Uniunii 
Scriitorilor din România, 
Filiala Brașov.

Elevii de la Gimnaziul 
Fundul Galbenei au parti-
cipat cu succes la toate 
secțiunile atelierului. Ast-
fel, la secțiunea ,,Film”, 
Cornel BODIȘTEANU a 
obținut Diploma de gradul 
I, iar Valeria VELENCIUC 
– mențiune. La secțiunea 
,,Poezie”, Mihaela BALAN 
s-a învrednicit de o Diplomă 
de gradul II, iar David ER-

HAN și Laura PĂTRAȘCU – 
de câte o Diplomă de gradul 
III. La secțiunea ,,Eseu”, 
Valeriei VELENCIUC, Eca-
terinei RUSU-DISCULȚU 
și Mădălinei ZASADNÎI 
le-au fost decernate Di-
plome de gradul III. La 
secțiunea ,,Arta plastică”, 
Adinei  ZGHIBARȚĂ i-a 
fost înmânată o Diplomă de 

gradul II, iar Danielei ZA-
MURCĂ - o Diplomă de gra-
dul III.

Pentru toți participanții 
concursul a fost o oportu-
nitate minunată de a deve-
ni cititori pasionați, adă-
ugând un plus de valoare 
personalității lor, dar și o 
experiență plăcută de a-și 
împărtăși impresiile despre 
lecturi.

Valeria VELENCIUC, 
elevă la Gimnaziul
 Fundul Galbenei

r-nul Hâncești   

ARTIZANAT

„Aşterne-te cu dor, covor al neamului!”
Acesta e genericul expoziţiei organizată de curând la Muzeul de Artă Po-

pulară din Edineț. Expoziţia inserează 25 de lucrări în acuarelă, guaşă şi 
creion ale elevilor de la Şcoala de Arte Plastice din localitate. Astfel, ei ne în-
deamnă să ne întoarcem cu sufletul  la tradiţiile seculare, şi anume: ţesutul 
covoarelor, al scoarţelor, al lăicerelor. Arta alesului covoarelor constituie o 
pagină marcantă în patrimoniul cultural al neamului şi o mărturie preţioa-
să a istoriei poporului nostru.

Lucrările ne dovedesc că tinerii studiază în 
serios arta populară și cunosc bine tehnica de 
lucru la țesutul și alesul covoarelor. De-a lungul 
timpului acestea sunt executate cu mâna, firele 
de lână fiind bătute cu spata și cu pieptenele 
de lemn sau de fier. În prezent meșterițele: Io-
nela Tomașevschi, Maria Boian, Gleb Iațiuc și 
Vera Cogut țes la stativele așezate vertical (răz-
boaie) și la cele orizontale (păretare, candrele, 
lăicere). Covoarele de proporții dintotdeau-
na au însemnat podoaba Casei Mari. Aceas-
ta ne-o demonstrează lucrările elevilor: Ana 
Ciubotaru, Dragoș Gangur, Ana Lazări, Nica 
Drobca, Damian Cordelean, Vlada Vasiliev și 
Elena Jacotă. Una din trăsăturile caracteristi-
ce ale covoarelor moldovenești este farmecul 
motivelor ornamentale reprezentate de figuri  
geometrice, vegetale stilizate și zoomorfe ce se 
întâlnesc și în mostrele semnatarilor: Andreea 
Damanciuc și Gleb Reaboi. Gama cromatică a 
covoarelor este oglindită cu măiestrie în pic-

turile altor copii, precum: Victoria Semionca, 
Alexandru Porciulean, Loredana Iacubov, Ovi-
diu Dulap, Dumitrița-Alexandra Lambarschi și 
Andreea Tiutiniuc. Expoziția deschide tuturor 
vizitatorilor din nordul republicii, dar și cititori-
lor revistei „Florile Dalbe” o fereastră spre tim-
purile apuse din care ne vin imagini minunate.  

Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă și 
ne rugăm Domnului să-i întărească pe acești 
copii în făptuirea lucrurilor bune, iar lumina 
credinței să le lumineze viața. Îngerii din Cer 
sunt chemați să închine profesorilor de la Școa-
la de Arte Plastice din Edineț, în frunte cu direc-
toarea Stela Minuț, colinde fermecate însoțite 
de clinchetul zurgălăilor de Crăciun. Vă invităm 
la expoziție.

Galina bOTnArIuC, 
muzeograf la secția Artă Populară

a Muzeului ţinutului 
or. Edineț 
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IARNA  E  O  SĂRBĂTOARE!

- Bunico, toba pe care mi-ai 
făcut-o cadou de Crăciun este 
minunată!

- Chiar?
- Da, mama îmi dă mereu 

10 lei ca să nu mă joc cu ea…
*  *  *

- Tincuțo, pe cine iubești 
mai mult?

- Pe mama, pe tata și … pe  
Moș Crăciun.

*  *  *
Învățătorul:
- Copii, numiți trei lucruri 

fără care viața ar fi imposi-
bilă.

Elevul:
- Computerul, telefonul și 

tableta!
*  *  *

Învățătorul: - Ştiți de ce la 
Polul  Nord nopțile sunt mai 
lungi decât zilele?

Mihăiță: - Pentru ca oa-
menii să doarmă mai mult.

*  *  *
Un trecător îi desparte pe 

doi bătăuși.
- Cum de nu vi-i rușine? 

zice el. Oare le stă bine unor 
prieteni să se bată?      

- Noi nu suntem prieteni, 
noi suntem frați!

Glume

Poveste  de  iarnă

Viorica PLĂMĂDEALĂ

Darul lui 
MOŞ CRĂCIUN

Într-o zi de iarnă, pe un ger de crăpau pietrele, Moș Crăciun 
mergea de la casă la casă.  Lumea îl aștepta cu nerăbdare. El intra 
și pe la  bogați și pe la săraci, împărțind cu generozitate daruri din 
torba-i fermecată. 

Ajuns la marginea unui sat, se opri  în pragul unei căsuțe. Privi 
prin geam, dar nu desluși nimic. O luminiță cât un fir de mac 
pâlpâia pe masă. 

Moșul intră tiptil, închizând încetișor ușa în urma sa și se pomeni 
într-o odăiță strâmtă. Privi, mijindu-și ochii, în jur. Lângă fereastră, 
văzu o măsuță de brad. Pe ea, o bucățică de mămăligă rece. 

Picii din clasa I-i ,,A” de la Gimnaziul nr. 53 din capitală au aşteptat cu mare 
bucurie sosirea iernii, care le-a adus o vacanţă plină de sărbători şi surprize 
frumoase. Ei au primit-o pe Crăiasa Albă ca pe un oaspete drag. La sugestia 
doamnei învăţătoare Natalia RUFANDA, copiii au scris compuneri, poezii, au 
pictat tablouri, pe care le-au trimis în dar, prin intermediul revistei „Florile 
Dalbe”, Crăiesei Albe.

Publicăm o parte din aceste lucrări, mulţumindu-le, totodată, pentru crea-
tivitate şi celorlalţi elevi: Irina CEMÎRTAN, Evelina COSTACHI, Vladislav 
MUSTEAŢĂ, Mădălina BORDIANU, Sorina ARHILIUC, Magdalena CA-
LANCEA, pe care îi invităm să devină cât mai curând cititori ai paginii „Ine-
luş-Învârtecuş”. 

Cu drag, INELUŞ

desen de Cristina Covrig

ANOTIMPUL  MEU  PREFERAT
A sosit mult aşteptata iarnă, iar cu ea, primii fulgi de nea. To-

tul în jur este alb şi sclipitor ca într-o poveste. Copiii au întâm-
pinat-o cu mare veselie şi entuziasm. Eu, împreună cu prietenii 
mei, am ieşit afară să ne dăm cu săniuţa, să facem un om cu 
nasul roş şi să ne batem cu bulgări de zăpadă. 

Iarna este anotimpul meu preferat, deoarece aştept cu mari 
emoţii să împodobesc bradul şi visez să-l întâlnesc pe Moş Cră-
ciun cu sacul plin cu daruri. Nici un anotimp nu este atât de 
frumos şi minunat ca iarna!

Lia BOBEICA

CRăCIUNUL, săRBăTOARE sFâNTă
A sosit vacanța și, odată cu ea, 

sărbătorile de iarnă, cu brăduți 
și cadouri, care bucură nu numai 
copiii, dar și maturii. Pentru mine 
și familia mea Crăciunul este o 
sărbătoare sfântă, căci în noaptea 
de Crăciun, Dumnezeu s-a născut 
ca om, în Betleem. Nașterea lui Ii-
sus Hristos aduce pace, dragoste 
în inimile oamenilor, îi face mai 
buni și credincioși. Fie ca Nașterea 
Domnului să vă lumineze sufletele 
și casele, să aveți parte de un Cră-
ciun Fericit!  

Kevin BADIA

MELEAGUL MEU
frumoasă iarnă, 

bine ai sosit!
drumurile ai înzăpezit, 
Casele-ai împodobit,
În mantie albă ai învelit 
Meleagul meu moldav,
Care-mi este tare drag!

Sofia IOvv

În fundul odăii, era un pat în care zăcea o femeie încă tânără.  La 
capul ei,  ședea un băiețel. El ținea mâna mamei în pălmușoara lui 
mică și o încălzea cu suflarea sa. Copilul tremura de frig.

Moș Crăciun a întors capul și a văzut că focul în sobă nu mai 
ardea de mult. Și-a dat seama că acest copil, în seara de Crăciun, 
nu aștepta, ca alți copii, jucării sau dulciuri. 

Moșul bun a scos din desaga sa o năframă fermecată și a pus-o 
pe capul femeii. Ea a deschis ochii și a zâmbit ușor. Băiețelul s-a 
aplecat și a sărutat mâna mamei. Apoi l-a privit, uimit, pe Moș 
Crăciun și a căzut în genunchi la picioarele lui. 

- Îți mulțumesc din toată inima, a șoptit el cu recunoștință. 
Acesta e darul pe care-l așteptam. Acum sunt fericit!

Moșul l-a mângâiat cu blândețe pe creștet, apoi, aruncând în 
sobă o cunună de scântei, a zis: 

- Mama ta nu va mai ști de boală până la adânci bătrâneți și focul 
din sobă nu se va mai stinge nicicând. Iar pe masă veți avea mereu 
pâine proaspătă. 

Apoi s-a făcut nevăzut.
Băiatul și mama sa, care s-a ridicat din pat sănătoasă, au aprins 

candela și, făcându-și cruce, i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru 
darul sfânt. 

UN AN NOU 
PENTRU COPII
Astăzi s-a așternut peste sat 
un covor fermecat,
Alb, pufos, strălucitor.
fulgii moi și argintii
Ca albinuțele roiau, mii și mii,
zburau și se topeau
Pe obraz și ochișori,
În grădină și pe pomi.
Să ne bucurăm, copii,
de un an binecuvântat!

Victor BOTNARU

IARNă  CA-N 
POVEȘTI

Aseară am visat
O iarnă ca-n poveste:
Câmpul, pomii-ntregul sat
Haină albă au îmbrăcat.
bunica adesea îmi povestea
despre iarna adevărată,
Cu mult frig și cu mult ger
şi-un veșmânt pufos și moale.
Ce mult aș vrea sa fiu 
Acolo, în poveste,
Să prind în palma mea
fulguleți de nea.

vlad STrATILă

daniela PALAMAnCIuC daniel PALAMAnCIuC Ana-Maria brATu

Lia bObeICA

vlad STrATILă

Sofia IOvv

victor bOTnAru



7 ianuarie, 2021 Nr. 1 (4335), 2 (4336) 5 

ABC creştin-ortodox 

Coordonator de pagină:  eudochia verdeş

Pe-o creangă de brad,  
Pe-un verde răsad, 
Se arată-n zori  
Colindețe-flori.  
Maica le strângea, 
Multe aduna  
flori de rugăciuni, 
Crenguțe-minuni, 
Pruncului le da, 
Pat Îi împletea, 
Leagăn Îi făcea 
şi dulce-i cânta: 
- fiule născut, 
de rău neștiut, 
Primește rugăciuni  
de la oameni buni. 
şi tot vei primi  
Cât pământ va fi. 

Colindul 
Maicii 

Domnului 

„Cel ce crede în Hristos este plin de veselie și nădejde”. 
Arhim. Arsenie Papacioc

Nr. 1 (69)

Sărbători  creştine

25 decembrie/ 07 ianuarie – Naşterea Domnului 
nostru Iisus Hristos (Crăciunul)

06/ 19 ianuarie  –  Botezul Domnului (Boboteaza)

BOTEzul – 
unirea cu Hristos

Emanuel şi cobzarul cel orb
Să întâmpinăm sărbătoarea Nașterii Dom-

nului cu inima curată și plină de bucurie 
pentru Cel așteptat de noi toți. Dumnezeu ne 
cheamă în dimineața Crăciunului la El acasă, 
să „luăm masa” cu El și să ne bucurăm unii 
de alții. Iar hrana oferită este chiar Hristos 
Însuși în Sfânta Împărtășanie. Să nu lipsim 
de la această masă, ci, primindu-L pe Iisus, 
să ne umplem sufletele de bucurie, vestind 
tuturor nașterea Lui prin colind.  

Despre aceasta este povestea de Crăciun 
care urmează. Aparține faimosului scriitor 
austriac, Rainer Maria Rilke, care, deși nu 
a trăit mulți ani (1901–1926), a călătorit 
enorm. Iar întâmplarea pe care o descrie a 
avut loc în Rusia kieveană, pe atunci stăpâ-
nită de panii polonezi.  Polonezii erau neîn-
durători. Asupririle din partea lor și lăcomia 
iudeilor care aveau în mână până și cheia 
bisericii, pe care n-o dădeau decât pe plată 
pravoslavnicilor creștini, obosiseră poporul 
și-l împovăraseră nespus. 

Locuitorii își pierduseră orice speranță de 
mai bine. Dar în acele ținuturi, într-o iarnă, un 
om ciudat, un cobzar orb, poposea din casă în 
casă, cântându-le tuturor celor care-l primeau 
un cântec trist. El spunea așa: „Nu se mai află 
dreptate pe lume. Dreptatea, cine-o mai poate 
găsi? Nu se mai află dreptate pe lume, căci toa-
tă dreptatea este robită legilor strâmbătății. 
Astăzi, în lanțuri geme dreptatea. Și strâmbă-
tatea râde de ea. Șade la masă cu cei puternici 
strâmbătatea, iar dreptatea zace în prag și se 
roagă, oaspeți ai celor puternici sunt nedrep-
tatea și răutatea. Și ei le îmbie, râzând în pala-
te, și le dăruie cupa plină cu vin. O dreptate, maică, măicuța mea, 
cu aripi asemenea celor de șoim, cine ne va aduce scăparea? Va 
mai fi cineva care să facă zilele celor necăjiți mai ușoare?” 

La ultima casă unde fusese găzduit cobzarul cel orb, în noap-
tea din Ajunul Crăciunului, la sfârșitul cântării, pe neașteptate, 
s-a auzit un glas: „Mergeți la biserică, acolo veți afla pe Cel ce 
aduce dreptatea. Izbăvirea vine din credință!”

Oamenii s-au cutremurat de glasul nepământesc și s-au adu-
nat cu toții în locașul construit de mulți ani cu truda strămoși-
lor lor. Era dimineața de Crăciun. Nu se luminase încă de ziuă. 
Când au intrat în biserică, ei au auzit: 

„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, 
Răsărit al lumii, Lumina cunoştinţei,
Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor,
De la stea s-au învăţat să se închine Ție
Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine,
Răsăritul cel de sus. 
Doamne, mărire Ție!”
Hristos cel născut în ieslea Betleemului coborâse în biseri-

că și speranța oamenilor se reaprindea. Atunci au înțeles mai 
adânc numele lui Hristos cel vestit de înger: „Emanuel”, care în 
traducere înseamnă „Dumnezeu este cu noi!”.

SPIrITuALITATeA  CreşTInă

Botezul este prima Sfântă Tai-
nă pe care o primim. După cum 
intrăm în curte prin poartă și în 
casă prin ușă, tot așa omul intră 
în împărăția cerului prin Taina 
Botezului. Scufundarea în apă 
simbolizează moartea pentru 
păcat, iar scoaterea din apă – 
învierea la o viață nouă, fără pă-
cate, curată și sfântă. Creștinul 
este botezat în numele Sfintei 
Treimi: al Tatălui și al Fiului, și al 
Sfântului Duh.

Știm cu toții că, atunci când se 
naște un copil, i se eliberează un 
document – certificatul de naște-
re. Conform acestui document, 
copilul devine cetățean cu drep-
turi depline al țării în care s-a 
născut. Același lucru se întâmplă 
și în Taina Botezului, dar acesta 
are un sens mult mai profund.

• Nou-născutul, adică nou-
botezatul poate fi atât un copil, 
cât și un om matur care acceptă 
credința ortodoxă.

• Cel botezat devine „cetă-
țean” al Patriei unice pentru 
toți oamenii din întreaga lume 
și din toate timpurile – împără-
ția lui Dumnezeu.

• Nașii de botez devin părinții 
spirituali ai celui nou botezat.

• Legile și regulile de compor-
tament ale creștinului sunt date 
de însuși Domnul Iisus Hristos și 
se conțin în Sfânta Evanghelie.

După Botez omul devine 
creștin și membru al Bisericii lui 
Hristos. În slujba Botezului se 
cântă: „Câți în Hristos v-ați bo-
tezat, în Hristos v-ați îmbrăcat”. 

Cel ce se botează trebuie să 
aibă nași de botez. Nașul măr-
turisește în locul copilului do-
rința acestuia de a se lepăda de 
tot răul, de a se uni cu Hristos și 
Simbolul Credinței. Nașii au da-
toria să-și educe finii în credin-
ța ortodoxă ca aceștia să devi-
nă buni creștini. Finii au datoria 
să-i cinstească și să-i iubească 
pe nași.

Celui botezat i se dă o cru-
ciuliță sfințită, pe care trebuie 
să o poarte toată viața. Ea nu 
se scoate de la piept niciodată, 
este păstrată chiar și când omul 
moare și este îngropat. Sfânta 
Cruce este semnul mântuirii 
noastre și o armă de luptă îm-
potriva diavolului.

O mână de ajutor 
În timpul unei campanii militare, un pluton muncea la repa-

rarea unei căi ferate distruse de bombardament. Câțiva soldați, 
deși se străduiau, nu puteau clinti un stâlp greu, căzut peste 
șine. Alături, caporalul striga la ei, ocărându-i pentru neputința 
lor. Trecând pe acolo, un om l-a întrebat: 

– De ce nu-i ajuți și dumneata? 
– Eu sunt caporal, eu supraveghez și comand. Ei trebuie să 

muncească! 
Străinul nu a mai spus nimic, dar și-a scos haina și a început 

să tragă și el cot la cot cu soldații de un capăt al stâlpului. După 
scurt timp, au reușit să elibereze șinele. Încântați de reușită, 
soldații i-au mulțumit străinului care, luându-și haina să plece, 
i-a mai spus caporalului: 

– Dacă va mai fi nevoie, să mă chemați și altă dată! 
– Da?! zise în batjocură caporalul. Dar cine ești dumneata? 
– Sunt generalul acestei divizii ... 

„Nu trebuie să ne îngrijim de ale noastre, ci de ale altora.” 
(Sfântul Ambrozie)

Pilde cu tâlc

DumNEzEu, 
creator de copii
el este Tatăl
Atotputernic,
el cu drag m-a creat.
Pe pământ, lângă mama,
ușor m-a lăsat.

Mihaela NOROI, 
elevă în clasa a V-a 

la Gimnaziul Lucășeuca
 r-nul Orhei

Hristos se naște, întâmpinați-l!

botezul domnului Iisus Hristos



7 ianuarie, 2021 Nr. 1 (4335), 2 (4336)6 

Nr. 1 (110)

berbeC (21.03-20.04) 
Tinerii născuți sub acest semn 

zodiacal vor avea un an plin de 
progrese și de noi achiziții. Ber-
becii vor fi veseli, curioși și dor-
nici să descopere cât mai multe 
lucruri, de aceea părinții lor vor 
fi mulțumiți.

Nativii din această zodie vor 
manifesta nevoia de a fi cât mai 
independenți. Deci, în funcție 
de vârstă, va fi momentul sau 
marea clipă în care vor rămâne 
singuri acasă pentru prima oară!

Fiind mereu în mișcare, se 
pot expune traumatismelor. 
Totuși, Berbecii sunt, în general, 
puternici și se pot reface destul 
de ușor după orice accident. 
Atenție și la zona capului: e vor-
ba de dinți, gât, urechi sau nas.

Au nevoie mereu de noi 
activități, pentru că elevii Ber-
beci se plictisesc repede și sti-
mularea continuă îi ajută. Cine 
știe? Poate e cazul să se înscrie 
la un club de sport sau să pe-
treacă mai mult timp împreună 
în natură.

TAUR (21.04 – 21.05) 
Personalitatea elevilor din 

zodia Taur va fi într-o continuă 
transformare în 2021. Va fi anul 
emoțiilor intense, al descope-
ririi de sine și al unor talente 
neștiute până acum. Astrele 
spun că urmează un an me-
morabil pentru cei născuți sub 
acest semn zodiacal, care le 
poate marca întreaga existență!

Vor să se facă remarcați, le 
place să fie în centrul atenției, 
așa că trebuie încurajați să-și 
descopere latura socială, să-și 
facă noi prieteni, să vorbească 
în public.

Așadar, nativul în Taur are 
nevoie de socializare, adică de 
confirmarea opiniilor și senti-
mentelor sale, are nevoie de o 
validare din partea unui adult a 
tuturor schimbărilor pe care le 
experimentează.

Gemenii se nasc sub influența 
elementului aer. Așadar, dacă 
pandemia se mai micșorează, 
ar fi bine să vă plimbați cât mai 
mult în 2021: la mare, la mun-
te, la bunici la țară sau, de ce 
nu, peste hotare!

Viitorul sună foarte bine, dacă ne luăm după ce spun astrele despre cum va fi 
viața elevilor  în noul an. Berbecii sunt plini de energie, Taurii vor să fie în centrul 
atenției, iar Capricornii se relaxează și meditează. Și asta nu este tot! Dacă credeți 
în astre, să vedem cum va fi anul următor pentru fiecare zodie în parte! 

GeMenI (22.05-21:06) 
Cele mai importante achiziții 

ale elevilor născuți în această 
zodie vor fi de natură intelec-
tuală, cognitivă. Adolescenții 
Gemeni vor învăța cu ușurință 
tot felul de noțiuni noi, vor do-
bândi noi abilități și, vor simți 
necesitatea de a fi stimulați cât 
mai mult.

Tendința lor de a învăța încon-
tinuu îi poate obosi, așa că tre-
buie să se odihnească suficient. 
Tot la capitolul sănătate, astrele 
spun că este posibil ca unii Ge-
meni să prezinte anumite aler-
gii, deci, fiți atenți la semnele 
unor astfel de reacții.

gerile făcute, prin seriozitatea 
cu care abordează situațiile de 
viață, prin ușurința cu care tre-
ce peste momentele în care a 
avut de suferit.

tivitate și inteligență. Persona-
litatea lor va fi într-o continuă 
transformare, tot mai străluci-
toare de la o zi la alta. 

Simțindu-se în formă, elevii din 
această zodie vor avea tendința 
de a face mai multe lucruri deo-
dată. Așa că va trebui să se gân-
dească la priorități și să învețe 
cum se face o acțiune complexă, 
respectând etapele de lucru.

CAPrICOrn (21.12 – 20.01)
După un an destul de agitat, 

elevii din zodia Capricorn își vor 
găsi mult visata relaxare. Me-
reu perfecționiști și ambițioși, 
vor înțelege, în 2021, că este 
în regulă să mai greșească une-
ori, că aceasta nu le afectează 
personalitatea. Inteligenți și 
serioși, atenți la detalii și foar-
te organizați, tinerii Capricorni 
vor avea un an al progreselor în 
plan intelectual.

În ceea ce privește sănătatea, 
e necesar să acorde o atenție 
deosebită oaselor, să se asigure 
că primesc destul calciu și vi-
tamina D. Călătoriile și studiile 
ocupă un loc important în viața 
lor în 2021, dar nu e de neglijat 
nici consolidarea relațiilor cu 
toți membrii familiei.

vărSăTOr (21.01 – 20.02) 
2021 este un an foarte im-

portant pentru tinerii Vărsători, 
deoarece în semnul lor zodiacal 
apar influențe astrale puterni-
ce, deosebite, transformatoa-
re. Drept urmare personalita-
tea lor va intra într-un amplu 
proces de schimbare.

La capitolul sănătate lucrurile 
vor sta destul de bine. Zonele 
mai sensibile vor fi gâtul și ure-
chile.

Adolescenții din această zo-
die vor accepta ușor schimbări-
le în 2021, se vor adapta perfect 
situațiilor noi, vor fi surprinză-
tor de cuminți, înțelegători și 
relaxați!

PreOCuPărILe  vârSTeI  de  răSPânTIe

RAc (22.06 – 22.073) 
Adolescentul Rac va fi tare 

„mămos” în 2021. Vrea să fie 
cu familia, să o simtă aproape 
în fiecare zi. 

Va fi apreciat de cei din jur, 
își va face cu ușurință prieteni, 
pentru că este o fire destul de 
sociabilă.

Nu va avea probleme prea 
mari de sănătate, îi pot apărea 
doar mici intoleranțe alimenta-
re, sau indigestii.

LEU (23.07 – 22.08) 
Se va face remarcat peste tot 

pe unde va merge, pentru că în 
acest an Leul va fi vedetă. Sau 
cel puțin așa îi place să creadă! 
Stă la poze, râde mult, este ve-
sel, vrea să atragă toate privi-
rile. Învață foarte ușor tot ce i 
se spune sau i se predă. Poate 
chiar ar trebui să ia niște lecții 
de o nouă limbă străină. Sau, 
cine știe? Poate i-ar plăcea să 
cânte la un instrument muzical.

Testează-ți talentele în 2021! 
În acest an vei remarca ce per-
sonalitate puternică are Leul, 
care uimește mereu prin ale-

feCIOAră (23.08 – 22.09)
Adolescenții din zodia Fe-

cioară vor fi ca niște furnicuțe 
în 2021. În general, ei își ajută 
părinții la treburile casnice, își 
fac temele la timp. În perioa-
da următoare, însă, tinerii din 
această zodie vor avea energie 
debordantă! 

Armonia este cuvântul care 
va caracteriza elevii Fecioară în 
2021, deci îi așteaptă un an sta-
bil, fără accidente și incidente, 
dar cu amintiri frumoase atât 
pentru ei, cât și pentru familiile 
lor. Cât privește sănătatea, nu 
vor fi probleme deosebite, poa-
te o simplă răceală le va tulbura 
câteva zile armonia!

Nativului din această zodie 
îi place să-și pună la treabă 
imaginația și creativitatea. Ado-
ră să se distreze, să danseze, să 
asculte muzică. Este foarte posi-
bil ca Balanța să-și descopere, în 
2021, un talent pe care nimeni 
din familie nu-l are, așa că trebu-
ie să fie cu ochii în patru, poate e 
vorba chiar de o viitoare carieră! 

ScORPION (23.10-21.11) 
Îi place să vorbească mult și 

o va face cât este ziua de lun-
gă. Dar e o veste extraordina-
ră, căci Scorpionul va cuceri pe 
toată lumea cu spusele sale. 

Are uneori tendința de a sta 
singur, de aceea este bine să 
meargă cât mai des la plimba-
re în parcuri, să aibă prieteni cu 
care să se vadă din când în când. 

Este foarte bun la calcule, la 
matematică, îi plac, în general, 
încercările care îi stimulează 
gândirea logică. Cine știe? Poa-
te în 2021 își va dezvolta și mai 
mult înclinațiile sale inovative, 
constructive.

Față de anul precedent va fi 
mult mai atent, se va concentra 
mai bine, va învăța fără efort, 
iar în ceea ce privește sănăta-
tea va sta foarte bine la capito-
lul imunitate.

bALAnţă (23.09 – 22.10) 
Elevii Balanțe vor avea un 

an senzațional, plin de noi 
cunoștințe, de deprinderi do-
bândite și achiziții de comuni-
care. Deoarece sunt echilibrați 
și cu un puternic simț al măsu-
rii, nici nu vei ști cum trece tim-
pul alături de ei.

Balanța va uimi anul acesta cu 
firea sa independentă, cu capaci-
tatea de a se descurca în situații 
de criză, cu rapiditatea cu care 
învață orice informație nouă.

SăGeTăTOr (22.11-20.12) 
Tinerii născuți în această zo-

die vor avea un an extraordinar. 
Astrele vor fi de partea Săgetă-
torilor, dându-le energie, crea-

PeşTI (21.02 – 20.03) 
Urmează un an minunat pen-

tru nativii din zodia Peștilor, de-
oarece au astrele de partea lor. 
Vor fi sănătoși și fericiți, calmi 
și dornici să își depășească li-
mitele. Unii dintre ei vor primi 
cadou un animal de companie, 
alții vor descoperi un hobby 
nou ori își vor manifesta și mai 
mult înclinațiile artistice.

Cele mai notabile progrese le 
vor avea între mai și iulie. Peștii 
iubesc apa, iar niște cursuri de 
înot sunt mai mult decât bine-
venite în 2021.

Vor sta bine cu sănătatea, sin-
gurele avertismente sunt cele 
legate de dantură.
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ediție de sport

Cel mai bun jucător la mini-fotbal
Fotbalistul moldovean Anatolie Topală a fost desemnat cel mai bun jucător al 

unui turneu de mini-fotbal de amatori din Italia. Tânărul fotbalist este originar 
din satul Abaclia și a reușit această performanță în timp ce juca pentru echipa 
FC Moldova Brescia, ne informează  diez.md.

Sport  news

Performer
 la Campionatul mondial 

Luptătorul de stil greco-roman, Alexandrin Guțu, 
în vârstă de 17 ani, a cucerit medalia de bronz la 
Cupa Mondială de la Belgrad.

În finala mică a categoriei de gre-
utate 77 kg, sportivul moldovean a 
dispus cu 6-4 față de ucraineanul 
Yasar Zeynalov.

În finala mică, au mai concurat 
Artiom Deleanu (55 kg), Valentin 
Petic (72 kg), dar aceștia au cedat 
algerianului Abdelkarim Fergat și, 
respectiv, turcului Cengiz Arslan.

Alexandrin a făcut primii pași în 
sport la vârsta de 7 ani. La 12 ani a 
fost înscris la Liceul Internat Repu-
blican cu Profil Sportiv. Talentul lui 
nu a fost trecut cu vederea, iar re-
zultatele nu au întârziat să apară.

Alexandrin Guțu este originar din 
localitatea Ermoclia, raionul Ște-
fan-Vodă, a câștigat aurul la Mon-
dialele rezervate cadeților, desfășu-
rate în capitala Croației, la Zagreb.

motocros… în noroi
Emoții, salturi spectaculoase şi mult... noroi. De aceste lucruri au avut parte 

cei 80 de  motociclişti din 14 ţări, care și-au dat întâlnire pe traseul Schinoasa 
în cadrul Campionatul European la Motocros, categoria Juniori, organizat în 
premieră la Chişinău.

Coordonator de pagină: renata CuPCeA

„Îmi place mult că în echipa FC Moldova 
Brescia îi am în calitate de colegi pe mai mulți 
prieteni din sat,  cu ei am început să practic 
acest sport. Facem un bun joc de echipă și ne 
înțelegem doar din priviri. Cred că acest lucru 
contează foarte mult”, spune sportivul.

Împreună cu FC Moldova Brescia tânărul 
a câștigat mai multe trofee, iar în prezent a 
semnat un contract cu o echipă  din liga a 5-a 
a Italiei. În momentul de față, este jucătorul 
echipei ASD Calcio A 5 Lumezzane și vrea să 
reînceapă mai repede turneul, să poată reveni 
la fotbal.

„De mic îmi place fotbalul și l-am practicat 
încă de când eram la școală. Am început să joc 
într-o echipă din Basarabeasca (oraș vecin cu 
satul de baștină al jucătorului). Cât am fost în 
Moldova, am jucat pentru mai multe echipe din 
diviziile A și B. Acum, când fotbalul de amatori 
a fost pus pe pauză, îmi este foarte greu, pentru 
că vreau mai repede să revin pe teren și să prac-
tic jocul care îmi place”, susține tânărul.

Anatolie spune că, atunci când intră pe teren, 
se dedică în totalitate jocului și este foarte im-
portant ca să existe o relație bună între jucătorii 
unei echipe. 

Amatorii de senzații tari au declarat că traseul 
ales a fost foarte dificil, deoarece era mult noroi. 
Participanții au avut de parcurs un kilometru și 
700 de metri cu urcușuri, coborâșuri, cu 17 tram-
buline și multe alte obstacole. La fel, pe traseul 
Schinoasa s-au desfășurat alte trei competiții: 
prima etapă a Campionatului Moldovei la ca-
tegoria 65-85 cm3, etapa întâi a Campionatului 
Țărilor Balcanice și Campionatul deschis la moto-
cros, în memoria lui Iuri Gagarin.

De la competiții nu a lipsit campionul național 
la motocros, Mihail Cociu, care a declarat: „Am 
avut deja antrenamente libere. La primul am 
suportat o cădere nereușită și m-am accidentat. Totuși, am trecut calificările cu succes, clasându-

mă pe prima poziție”.
Juriul a fost alcătuit din experți moldoveni și din 

străinătate.
„Sunt pentru prima dată în Republica Moldova 

și m-am convins deja de ospitalitatea moldoveni-
lor. Cât despre locul desfășurării evenimentului, 
pot spune că este perfect pentru o asemenea 
competiție”, a remarcat Tomas Pavlovcik, mem-
bru al juriului.

Alt membru al juriului, Herman Jakilic, e de 
aceeași părere: „Sunt impresionat cât de bine e 
pregătit traseul. Condițiile meteo le dau bătăi de 
cap motocicliștilor, însă aceștia sunt într-o formă 
bună”.

În pofida vântului și temperaturilor scăzute, 
competiția a adunat sute de spectatori dornici de 
o doză de adrenalină.

Sheriff Tiraspol - lider
Sheriff Tiraspol a învins echipa Sfântul Gheorghe 

Suruceni și se menține lider în clasamentul național 
de fotbal, anunță Moldpres.

PASIUNE • dISTrACţIe • SănăTATe

Lupte greco-romane

CAP  DE  AFIş

Cinci  curiozități  din  lumea  sportului
• Schiul a devenit sport la mijlocul anilor 1800. De 

fapt, schiatul datează din preistorie, de acum 5000 de 
ani, dovada fiind picturile rupestre ce înfățișează niște 
schiori. 

• În timpul fiecărui joc de fotbal jucătorii aleargă, în 
medie, 9,65 km. Fotbalul  a fost inventat în China, în 
anul 476 î.Hr.  

• Cel mai lung meci de tenis din istorie a durat 11 ore și 
5 minute. S-a jucat la Turneul de tenis de la Wimbledon 
în 2010, între John Isner și Nicolas Mahut. Câștigătorul 
meciului a fost americanul John Isner.

• Baschetul a fost inventat, în 1891, de către James 
Naismith, un profesor de educație fizică din Massac-
husetts. A fost o modalitate de a-și ține clasa în sala 
de sport la orele de educație fizică pe timp de iarnă, ca 
elevii lui să nu răcească.   

• Prima competiție oficială de ciclism s-a desfășurat pe 
o distanță de 1200 de metri și a avut loc pe 31 mai 1868 
la Paris. Cursa a fost câștigată de englezul James Moore, 
care a condus o bicicletă din lemn cu roți de metal.

Derby-ul etapei a 20-a a avut 
loc pe stadionul din Suruceni, 
unde oaspeții din Tiraspol au 
reușit să se impună în fața gaz-
delor cu 2-0. Frank Castaneda a 
deschis scorul în minutul 52 al 
primei reprize, iar apoi ucrai-
neanul Bliznicenko a mai înscris 
un gol în minutul 66.

Castaneda are 13 goluri mar-
cate la acest campionat și se află 
pe locul întâi al golgheterilor.

Sheriff Tiraspol rămâne a fi în 
continuare cap de afiș în clasa-
mentul Diviziei Naționale. Vic-
toria în fața echipei din Suruceni 
le oferă tiraspolenilor un avans 
de 7 puncte față de Petrocub 
Hâncești, echipă clasată pe loc 
secund. Echipele Sfântul Ghe-
orghe Suruceni și Milsami Orhei 
împart locurile trei și patru.

Campionat  European
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Cântecul folcloric are viață lungă 

În prima zi a noului an, de Sfântul Vasile, se crede că cerurile 
se deschid, că rugăciunile sunt ascultate și că animalele vor-
besc cu glas omenesc. Tot atunci se merge cu Plugușorul și cu 
Sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea și belșugul pentru 
gospodăria celui care primește colindătorii. Se spune că cei 
care nu primesc cetele de colindători vor avea necazuri și sără-
cie în anul ce vine.

În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați 
de curând însurați merg cu Plugul. Este un străvechi obicei 
agrar, derivat dintr-o practică primitivă. Trecut printr-un rit 
de fertilitate, Plugușorul a ajuns o urare obișnuită de recolte 
bogate în anul care abia începe. Textul este o narație privind 
muncile agricole, recurgând la elemente fabuloase. Începe cu 
aratul, fiind urmat de semănat, îngrijirea plantelor, recoltat și 
adusul boabelor în hambare.

Plugușorul este întotdeauna însoțit de strigături, pocnete de 
bici și sunete de clopoței, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost 
înlocuit, cu timpul, de un plug miniatural, mai ușor de purtat, 
sau de buhaiul care imită mugetul boilor. La sate, Plugușorul 
este, însă, extrem de complex, iar alaiurile care merg din casă 
în casă duc cu ele chiar un plug.

În excursie la muzeu 

De Sfântul Vasile, 
cerurile se deschid

Coordonator de pagină: eudochia verdeş

Acordul final al concursului

Concursul Naţional al Interpreţilor Cântecului Folcloric „Tamara Ciobanu”

,,Așterne-te cu dor, covor al neamului”
Știați că în Lista reprezentativă UNESCO a pa-

trimoniului cultural imaterial al umanității au 
fost înscrise și Tehnicile tradiționale de realizare 
a scoarțelor din România și Republica Moldova? 
Evenimentul s-a produs în decembrie 2016. 

Anume iarna, începând cu luna decembrie, 
când se termina lucrul în câmp, cel mai mult se 
țeseau covoare, se torcea, se broda. Îngânând 
cântece, spunând povești, ghicitori, meșterițele 
de covoare imortalizau prin ornamente și culori 
frumusețea plaiului. Covoarele moldovenești, 
țesute de străbunicile noastre, cuceresc prin ar-
monia culorilor și prin finețea ornamentelor. 

Covoarele erau păstrate cu grijă, transmise 
prin moștenire, fiind vândute numai în cazuri 
excepționale, când nu exista o altă cale de a 
scăpa de nevoi. O podoabă prețioasă erau con-
siderate covoarele țesute anume pentru nuntă, 
al căror motiv ornamental reprezenta colacii de 
nuntă (colacul mirelui, jemnele). 

În secolul trecut, covoarele basarabene, ca 
operă de artă populară, erau nelipsite la dife-
rite expoziții din Rusia: la Harkov (1887), Nijnii-
Novgorod (1896), Petersburg (1902), (1913), 
precum și la Cracovia, 
Viena, Paris, Geneva. 
Pe parcursul secolelor, 
s-au perfecționat une-
le procese tehnice ale 
țesutului, dar și până 
azi covorul se alege cu 
mâna, fir cu fir, scăritură 
cu scăritură (în condiții 
casnice), așa cum se ale-
gea în trecut.

Covoare reprezenta-
tive se păstrează și în 
Muzeul Ținutului Edineț. 
Avem 11 covoare mari, 
războaie, scoarțe și 81 
păretare, candrele, lăi-
cere, care sunt admirate 
de sutele de vizitatori din 
zona noastră și de peste 

hotarele republicii. Unele au denumiri originale, 
precum covorul „Coronița”, țesut în anul 1903 în 
s. Zăbriceni (colectat de la familia Batnariuc), sau 
covorul „Cucoanele”, dăruit muzeului de către 
V. Ghețu din or. Edineț. Adevărate opere de artă 
sunt și covorul țesut în 1939 de către A. Dociu din 
s. Chetroșica Nouă, scoarțele dăruite muzeului de 
către Angela Bazatin din s. Hincăuți, covorul țesut 
la război de către meșterițele din s. Hancăuți, cer-
ga țesută de Nina Panciuc din s. Bădragii Noi, lăice-
rele țesute de meșterițele din s. Zăbriceni, scoarța 
„Șuvoaiele” țesută de meșterițele din Chetroșica 
Nouă, covorul „Rumba”, dăruit muzeului de către 
M. Eftodi din or. Edineț ș.a. 

În cadrul excursiilor tematice, adesea le poves-
tim copiilor despre acest minunat meșteșug care 
perpetuează tradițiile neamului. Vizitatorii pot 
viziona și expoziția elevilor de la Școala de Arte 
Plastice cu genericul ,,Așterne-te cu dor, covor al 
neamului”.

Galina bOTnArIuC, muzeograf
 la Secția artă populară 

 a Muzeului ţinutului 
or. Edineț    

Iată că „sora doinelor”, cum 
este numită una dintre cele 
mai cunoscute cântărețe de 
operă și muzică populară, 
Tamara Ciobanu, a întrunit 
și anul acesta iubitorii cân-
tecului popular la Concursul 
Național al Interpreților Cân-
tecului Folcloric ce-i poartă 

numele. Scopul concursului 
este de a promova cântecul 
folcloric autentic și interpreții 
de folclor. 

În condițiile pandemiei, cea 
de-a XVI-a ediție a concursu-
lui s-a desfășurat online, cu 
participarea a 5 categorii de 
vârstă. Materialele video ex-
pediate de concurenți au fost 
apreciate de un juriu compe-
tent, din care au făcut parte: 
președinte – Petre Neamțu, 
dirijor al orchestrei de muzi-
că populară „Folclor”, Artist 
al Poporului; Diana Dicusarî 
– director general CNCPPCI, 
Maestru în Artă; Ioana Că-
praru – interpretă de muzică 
populară, Artistă a Poporului; 
Zinaida Bolboceanu – inter-
pretă de muzică populară, Ar-
tistă a Poporului; Nicolae Gri-

bincea – conducător artistic 
al Ansamblului etnofolcloric 
„Plăieșii”, Artist al Poporului.

În data de 10 decembrie 
2020 a avut loc ceremonia 
de înmânare a premiilor. Cei 
mai buni s-au învrednicit de 
diplome și premii bănești. 
Gala Laureaților a culminat 
cu filmarea unei emisiuni te-
levizate, pe care o vom  putea 
viziona ulterior.

De rând cu rapsozii maturi, 
la Concursul „Tamara Cioba-
nu” au participat și tinerele 
speranțe ale cântecului nos-
tru folcloric. Publicăm mai jos 
numele copiilor care s-au ales 
cu locuri de frunte. În edițiile 
viitoare îi vom cunoaște mai 
bine, prezentând interviuri cu 
ei, din care vom afla de unde 
li se trage setea de folclor și 
dragostea de tradiție.  

Laureații Concursului „Tamara Ciobanu”, 
ediția a XVI-a, secțiunea copii

Categoria de vârstă 6-11 ani:
Premiul I – Ionela PLAIU (mun. Chișinău)
Premiul II – Ruslan RAVLO (mun. Chișinău) și Alexandra 

ANDRUH (mun. Chișinău)
Premiul III – Anca NEVODARU (mun. Chișinău), Elena 

DRUGUȘ (mun. Chișinău) și Marcela VARZARI (s. Ișnovăț, 
r-nul Criuleni)

Menţiuni: 
Andreea-Elena LEBEDI (mun. Chișinău); Valeria NIR-

CA (s. Măgdăcești, r-nul Criuleni); Dumitrița TACU (mun. 
Chișinău); Ilaria VERLAN (mun. Chișinău)

Categoria de vârstă 12-16 ani:
Premiul I – Andreea ȘOIMU (mun. Bălți)
Premiul II – Nicoleta MURADU (mun. Chișinău)
Premiul III – Maria VALUŢA (s. Ișnovăț, r-nul Criuleni)
Menţiuni:
Patricia MALIC (mun. Chișinău); Ecaterina VâLCU (mun. 

Chișinău); Daniela GROSU (mun. Chișinău); Nicoleta 
NIGALCUŢA (or. Edineț); Cristina POPOVsCHI (s. Coteala, 
r-nul Briceni).

Cei mai tineri laureați ai Concursului „Tamara Ciobanu”, ediția 
a xvI-a  

Meşteşuguri  străvechi

de Crăciun  ne-au păşit pragul redacţiei cu un minunat colaj 
de colinde străvechi surorile Teodora, Maria şi micuţa Ana 
Gandrabura (însoţite de bunica lor Liuba Tomşa). Micile artiste 
au fost susţinute de interpreta Lidia Tregubenco, Artistă 
emerită, şi compozitorul Timofei Tregubenco, Maestru în Artă.

Foto de Tamara PERETEATCU 
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Revista Time publică anual o listă cu cele mai 
reușite invenții ale anului. Astfel, au fost selectate 
100 din acestea care ne pot schimba stilul de viață. 
Prin urmare, putem face lumea noastră mai bună, 
mai inteligentă și chiar mai distractivă. Lista este 
împărțită în categorii - de la sănătate și ecologie 
până la gadget-uri și jocuri. 

Imagine: Time

Coordonator de pagină: Mariana GAbură

Cele mai bune invenTii din anul 2020
protejează împotriva a 99,6% din par-
ticule nocive și poate fi spălată. Deo-
camdată, Time nu a scris nimic despre 
masca de protecție transparentă și re-
utilizabilă, inventată și realizată de că-
tre Alexandru Budeac și echipa sa (din 
Republica Moldova). Masca WOOP 
oferă protecție și împotriva gazelor, a 
vaporilor și particulelor dăunătoare. 
Este făcută din silicon, având respira-
toare și un compartiment pentru filtre 
de unică folosință. 

• Scurta anti-COVID-19. Poate o 
scurtă să ne protejeze împotriva vi-
rusurilor și bacteriilor? Da, dacă este 
făcută din cupru - elementul care uci-
de virusurile gripale și bacteria E. coli. 
Un exemplu este scurta Vollebak, care 
conține fibre de cupru microscopice.  

un carnețel digital. Posibilitățile sunt 
nenumărate. Elementele pot fi trase 
și plasate dintr-o aplicație în alta, o 
aplicație poate acoperi un ecran, ce-
lălalt fiind folosit în același timp pen-
tru comunicare etc. Surface Duo este 
o mică fereastră în viitorul mobilelor. 
Nu va înlocui încă iPhone-ul și camera 
sa uimitoare, dar ne permite să vedem 
cum poate evolua un smartphone.

previn slăbirea auzului — o afecțiune 
care afectează mai mult de 466 de mi-
lioane de oameni din întreaga lume.

• Crazy Cap oferă o descoperire 
pentru călători, turiști și cei care sunt 
preocupați de soarta planetei noas-
tre. A fost creat un capac de sticlă care 
dezinfectează apa cu lumină ultravi-
oletă în doar 60 de secunde. Acesta e 
reîncărcabil și potrivit pentru majori-
tatea sticlelor reutilizabile.

• Lansată în 2016, tableta reMar-
kable a permis utilizatorului să scrie 
cu un pix direct pe ecran, apoi să 
transforme scrisul de mână în format 
electronic. Noua versiune a  dispozi-
tivului, reMarkable 2, are un ecran 
îmbunătățit bazat pe tehnologia E Ink 
Carta, care imită perfect hârtia. Apa-
ratul are o grosime de numai 5 mm și 
funcționează de la o baterie timp de 
două săptămâni.

• Când vine vorba de oprirea răspân-
dirii COVID-19, nu există o invenție 
mai importantă decât o mască de față 
eficientă. Time a ales câteva modele, 
inclusiv B2 (compania Breathe99). 
Este făcută dintr-un material asemă-
nător cu cauciucul. Are două filtre care 

Imagine: Courtesy 

• Augmedics xvision este 
un gadget cu adevărat important și 
util, conceput pentru a ușura munca 
chirurgilor. Este o cască ce utilizea-
ză realitatea augmentată pentru a 
transforma tomografia computeri-
zată a pacientului într-o vizualizare 
3D. În timpul intervenției chirurgica-
le, xvision poate suprapune imaginea 
volumetrică a coloanei vertebrale a 
pacientului pe corpul său, permițând 
chirurgilor să vadă ce se află sub piele 
fără ca aceștia să-și îndepărteze pri-
virea de la masa de operație. Invenția 
este deosebit de valoroasă în chirur-
gia creierului, în care greșeala de 1 
mm poate deveni fatală. Tehnologia a 
fost aprobată de către Administrația 
S.U.A. și este deja  utilizată în marile 
spitale ale țării.

• Microsoft surface Duo. Acest 
smartphone Android se deschide ca 
o mapă, având două ecrane: exact ca 

Imagine: Time

Imagine: Time

Imagine: Courtesy 

• Lexon Oblio. Un smartpho-
ne adună foarte multe bacterii. Oblio 
rezolvă problema și, totodată, încar-
că dispozitivul. Este o stație fără fir 
care seamănă cu o vază elegantă și 
folosește lumina ultravioletă pentru a 
dezinfecta gadgetul, ucigând 99% din 
bacteriile de pe suprafața sa în doar 
20 de minute.

• Nuheara IQbuds2 MAX. 
Aceste căști TWS sunt cele mai bune 
pentru un motiv simplu: este singurul 
model care oferă atât o reducere ac-
tivă a zgomotului, cât și o tehnologie 
de procesare a sunetului capabilă să 
izoleze vorbirea umană de zgomotele 
străine. De exemplu, în metrou două 
persoane pot discuta liber fără să audă 
zgomotul trenului. În plus, aceste căști 

• Allbirds Tree Dasher. La 
fabricarea adidașilor obișnuiți sunt 
folosite materiale sintetice pe bază de 
ulei și plastic, ceea ce dăunează ecolo-
giei. Noile ghete de sport sunt făcute 
din materiale naturale: eucalipt, lână 
de oaie, ulei de ricin și trestie de za-
hăr. Toate acestea îmbunătățesc ca-
racteristicile încălțămintei: fibrele de 
eucalipt oferă o bună ventilație, lâna 
reglează temperatura, iar trestia de 
zahăr asigură o amortizare excelentă.

¸

• Grădina fără.. pământ la 
bloc în care pot fi cultivate fructe, le-
gume și verdețuri. 

Lista poate continua cu incredibilul 
televizor vertical, console de joc ne-
maipomenite, cu adorabilul robot Mo-
xie, care e foarte util pentru copiii  cu 
dizabilități de comunicare etc.

Sursa: newstyle-mag.com

Imagine: editiadedimineata.ro

robotul Maxie
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Descoperiri noi despre SOARE
La fel ca toate stelele, Soarele nostru este alimentat prin fuziune de hidrogen 

în alte elemente mai grele. Fuziunea nucleară nu este doar motivul pentru care 
stelele strălucesc, dar este și sursa principală a elementelor chimice din lumea 
care ne înconjoară.

ÎnTre  şTIInţă  şI  fAnTASTIC

Mare parte din cunoștințele despre fuziunea 
stelară provine de la modelele teoretice cu nu-
clee atomice, însă, când vine vorba despre stea-
ua cea mai apropiată de noi, avem de-a face și 
cu o altă sursă: neutrinii din miezul Soarelui.

Atunci când nucleele atomice sunt supuse 
fuziunii, acestea produc radiații gamma foarte 
puternice și neutrini. Deși radiațiile gamma în-
călzesc interiorul Soarelui timp de mii de ani, 
neutrinii ies din Soare aproape cu viteza lumi-
nii.

Neutrinii solari au fost descoperiți pentru pri-
ma oară în anul 1960, însă am putut afla despre 
ei doar că erau emiși de Soare. Asta a dovedit 
că fuziunea nucleară are loc în Soare, însă nu și 
tipul de fuziune.

Potrivit teoriei, forma dominantă de fuziune 
din Soare ar trebui să fie fuziunea protonilor 
care produce heliu din hidrogen. Cunoscută 
drept reacția în lanț proton–proton (pp-chain), 
aceasta este cea mai ușoară reacție prin care se 
pot forma stelele.

În cazul stelelor mai mari, cu miez mai fierbin-
te și mai dens, o reacție mai puternică numită 
ciclul-CNO (carbon-nitrogen-oxigen) este sursa 
dominantă de energie. Ciclul-CNO este parte 
din motivul pentru care carbonul, nitrogenul și 
oxigenul sunt printre cele mai abundente ele-
mente din Univers, în afară de hidrogen și heliu.

În ultimii ani, detectorii de neutrini au deve-
nit mult mai eficienți. Dispozitivele moderne 
sunt capabile să detecteze nu doar energia unui 
neutrino, ci și aroma sa.

Apoi, în 2014, o echipă de cercetători a detec-
tat neutrini cu energie scăzută produși direct 
prin reacția pp-chain. Observațiile au confirmat 
că 99% din energia Soarelui este generată prin 
fuziunea proton-proton.

Deși reacția pp-chain domină fuziunea din 
Soare, steaua noastră este destul de mare, încât 
ciclul-CNO să aibă loc la un nivel scăzut. Aceasta 

ar trebui să reprezinte acel 1% din energia pro-
dusă de Soare. Însă, având în vedere că neutrinii 
CNO sunt rari, aceștia sunt și dificil de detectat. 
Totuși, o echipă de oameni de știință i-a obser-
vat recent cu succes.

Una dintre cele mai mari provocări, când vine 
vorba de detectarea neutrinilor CNO, este că 
semnalul lor tinde să fie ascuns de zgomotul 
neutrinilor tereștri. Fuziunea nucleară nu apa-
re în mod natural pe Terra, însă niveluri scăzute 
de descompunere radioactivă a rocilor terestre 
poate declanșa evenimente în detectoarele de 
neutrini, acestea fiind similare cu detectările de 
neutrini CNO.

Ciclul-CNO joacă un rol minor, însă este crucial 
pentru viața și evoluția stelelor masive. Cercetă-
rile recente ar trebuie să ne ajute să înțelegem 
ciclul stelelor mai mari, dar ar putea să ajute și 
la înțelegerea originilor elementelor mai grele 
care fac viața posibilă pe Pământ. 

Sursa descopera.ro

Pentru prima oară, oamenii de știință de la 
Administrația Națională Oceanică și Atmosferică 
(NOAA) au identificat o nouă specie de creatură 
subacvatică, bazându-se doar pe filmări de înaltă 
rezoluție desfășurate pe fundul oceanului.

Creatura numită Duobra-
chium sparksae, o specie bi-
zară și gelatinoasă din clasa 
ctenoforelor - nevertebrate ac-
vatice diploblastice - a fost de-
tectată cu ajutorul echipamen-
tului de pe vehiculul controlat 
de la distanță Deep Discoverer, 
în timpul unor expediții în Pu-
erto Rico, în 2015.

Din fericire, camerele lui 
Deep Discoverer au surprins 
chiar și detaliile subtile ale 
corpului vietății, unele măsu-
rând mai puțin de 1 milimetru 
în lungime. Analizele ulteri-
oare au arătat că aceasta este 
ușor de distins față de restul 
ctenoforelor cunoscute.

De la distanță, cea mai nota-
bilă caracteristică a D. spark-
sae este corpul bulbos, similar 
unui balon. Trei specimene au 
fost filmate la adâncimi de 

aproape 3.900 de metri, unul 
dintre animale părând să-și 
folosească tentaculele pentru 
a se ancora pe fundul marin.

„Este un organism frumos 
și unic. Se mișca precum un 
balon cu aer cald pe fundul 
marin. Nu am observat în 
mod direct dacă este atașat de 
fundul mării, însă organismul 
pare să atingă fundul mării”, a 
mai precizat Mike Ford, ocea-
nograf la NOAA.

Deși aceste animale pot 
fi asemănătoare meduze-
lor, nu sunt înrudite. Cte-
noforele sunt carnivore și 
supraviețuiesc cu mici artro-
pode și diverse tipuri de larve. 
Până la 200 de specii au fost 
descrise până acum, o specie 
fiind descoperită în medie în 
fiecare an datorită filmărilor 
care surprind detalii fizice.

De  ce  strălucesc  animalele?

Mamifere cu blana 
biofluorescentă

În ultimii ani, a devenit clar că biofluorescența este mai des în-
tâlnită la mamifere. Inițial, veverițele zburătoare, care strălucesc 
în nuanțe de roz, au determinat cercetătorii să vadă cât de răs-
pândită este, de fapt, această caracteristică în rândul mamiferelor. 
Au fost verificate și mamiferele monotreme, precum ornitorincul 
(Ornithorhynchus anatinus).

Bineînțeles, imediat ce strălucirea ornitorincului a fost dezvălu-
ită, alți cercetători, cum ar fi Kenny Travouillon și biologul Linette 
Umbrello de la Western Australian Museum, au început să aplice 
lumină UV pe diferite specimene din colecțiile muzeului.

Acestea includ ornitorincul, echidna, bandicootul și macrotisul, 
oposumii și niște lilieci. Creaturile australiene se alătură unei se-
rii de alte viețuitoare care sunt biofluorescente, inclusiv insecte, 
broaște, pești și ciuperci.

„Există compuși chimici în multe părți ale corpului animalelor, 
care par să fie fluorescente, așa că nu este surprinzător să desco-
perim că pot exista și alți compuși chimici în alte lucruri, cum ar fi 
blana”, au adăugat cercetătorii.

Oamenii de știință au izolat unele dintre aceste molecule și le-au 
folosit pentru imagistica științifică, cum ar fi proteina fluorescentă 
verde a meduzei.

Mai întâi s-a aflat că ornitorincii au blana bioflu-
orescentă, iar acum cercetătorii au constatat că și 
vombatidele și alte mamifere marsupiale strălucesc 
în nuanțe minunate de verde, albastru și roz, sub 
lumina ultra-violetă. 

Imagini  INCREDIBILE

Opere antice de artă în Amazonia
O „pânză” de aproape 13 kilometri, plină cu picturi din ultima eră glaciară 

care arată mastodonți, leneși giganți și alte bestii dispărute, a fost descoperită 
în jungla amazoniană.

„Galeria” superbă conține 
desene cu ocru, un pigment 
roșiatic folosit frecvent în lu-
mea antică, și se întinde pe 
aproape 13 kilometri de rocă, 
situată pe dealurile deasupra 
a trei adăposturi din piatră 
din pădurea amazoniană din 
Columbia, arată un nou stu-
diu. „Aceste imagini cu adevă-
rat incredibile au fost produse 
de primii oameni care au trăit 
în vestul Amazoniei”, a spus 
Mark Robinson, arheolog la 
Universitatea Exeter. Oamenii 
indigeni, cel mai probabil, au 
început să creeze aceste ima-
gini în situl arheologic Ser-
ranía La Lindosa, pe marginea 
nordică a pădurii amazoniene 
din Columbia, spre sfârșitul 
ultimei ere glaciare, în urmă 
cu 12.600 – 11.800 de ani. În 
timpul acelei perioade, „Ama-
zonia încă se mai transforma 
în pădurea tropicală pe care o 
știm cu toții în ziua de azi”, a 
adăugat Robinson. Tempera-
turile în creștere au schimbat 
peisajul cu savane al Amazo-

niei în pădurea tropicală din 
zilele noastre.

Miile de picturi din era gla-
ciară includ urme de mâini, 
modele geometrice și o varie-
tate largă de animale, atât de 
talie mică (lilieci, maimuțe, 
șerpi, țestoase, aligatori), cât 
și de cea mare (cai, camelide 

și mamifere cu trompe). La fel, 
sunt  desenați oameni, repre-
zentate scene de vânătoare, 
plante și creaturi din savane. 
Noile descoperiri sunt detali-
ate și ne dezvăluie cum arătau 
unele specii dispărute cu mult 
timp în urmă.

Sursa: descopera.ro
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Pe  scena  teatrului  şcolar

Maria LEAHU

CĂSUŢA 
IEPURAŞULUI

PERSONAJELE: Iepurașul, Capra, Ur-
sul, Lupul, Vulpea, Cocoșul, Prezentato-
rul.

Scena e amenajată ca de sărbătoare. 
În mijlocul scenei – o căsuţă în stil mol-
dovenesc. Este căsuţa Iepurașului. În 
odaie – un covor, un pătuc, un aragaz, o 
măsuţă, câteva scăunele.

PREZENTATORUL (lângă căsuţă): 
- Trăia odată un Iepuraș, care avea o 

căsuță bună, frumoasă, călduroasă. În 
căsuță era curat, pentru că se apropia 
Anul Nou, și Iepurașul se pregătea să-l 
întâmpine, în veselie și voie bună, cu 
prietenii săi dragi.

În odaia sa apare Iepurașul. E bine dis-
pus, sare într-un picior și cântă:

IEPURAŞUL: 
- eu sunt Iepurașul Trop,
Prin pădure sar: țop, țop!
Sunt micuț și drăgălaș,
Cel mai iute iepuraș.
da, da!
uite-așa!
Cel mai iute iepuraș!
PREZENTATORUL:
 - Într-o bună zi, vine la Iepuraș...
În scenă apare Capra. Se apropie de 

căsuţa Iepurașului, bate la ușă: boc, boc, 
boc!

IEPURAŞUL: - Cine-i acolo?
CAPRA: - Eu sunt, Capra!
IEPURAŞUL: - Poftim, intră! Eu întot-

deauna sunt bucuros de oaspeți!
CAPRA (intră): - Bună ziua!
IEPURAŞUL: - Bună ziua!
CAPRA: - Dragă Iepurașule, vreau să 

te rog ceva. E frumos și curat în căsuța 
ta, permite-mi să trăiesc și eu un timp 
aici, împreună cu tine. Se poate?

SCENETă

IEPURAŞUL: - Cu plăcere!
CAPRA: - Vai, cât de bun ești! Mulțu-

mesc!
IEPURAŞUL: - Nu face. Împreună ne 

vom distra. Împreună o să fim mai pu-
ternici!

CAPRA: - Ai dreptate, Iepurașule. Uite 
ce coarne am! Numai să îndrăznească 
cineva!...

PREZENTATORUL: - Au trăit ei cât au 
trăit în bună pace și înțelegere, au gătit  
bucate gustoase, au cântat și s-au vese-
lit... Dar, de la o vreme, ce-i veni căpriței 
în cap? Sare prin odaie, bate din picioa-
re și strigă.

CAPRA (către Iepuraș): - Ieși afară! 
Pleacă de-aici!

IEPURAŞUL: - Ce-i cu tine? De ce să 
plec din casa mea?!

CAPRA (îl împunge cu coarnele, îl îm-
pinge din spate): - De azi înainte, vreau 
să locuiesc aici singură! E casa mea! 
Pleacă!

PREZENTATORUL: - Sărmanul Iepu-
raș! A rămas și fără casă și fără masă... 
De jale și necaz, l-au podidit lacrimile. Și 
cum mergea prin pădure și plângea, s-a 
întâlnit cu Ursul.

URSUL: - Ce-ai pățit, Iepurașule? De 
ce plângi?

IEPURAŞUL: - Cum să nu plâng, dragă 
Moș Martin? Am avut o căsuță bună și 
frumoasă, dar a venit Capra, m-a rugat 

s-o primesc să trăiască un timp la mine, 
iar astăzi, așa, din senin, m-a dat afară și 
am rămas pe drumuri! (Plânge).

URSUL: - Nu mai plânge! Hai cu mine 
și-ai să vezi cum o alungăm!

Cei doi, Ursul și Iepurașul, se apropie 
de căsuţă.

URSUL (bate la ușă, apoi strigă): - Co-
boară, Capră, de pe cuptor!

CAPRA (bate din picior): 
- ba n-oi coborî!
Cu coarnele te-oi arunca,
Cu picioarele te-oi dărâma,
Cu coada te-oi mătura!
PREZENTATORUL: - De frică, Ursul s-a 

luat cu labele de cap și a rupt-o la fugă. 
Iepurașul, plângând, a pornit din urma 
lui. Nu zăbavă, în cale le iese Lupul.

LUPUL (cu glas ispititor): - De ce 
plângi, Iepurașule? Ce ți s-a întâmplat?

IEPURAŞUL: - Cum să nu plâng, nene 
Lup? Am avut o căsuță bună și frumoa-
să, dar Capra m-a dat afară și am rămas 
pe drumuri!

LUPUL: - Taci, nu mai plânge! Mergi cu 
mine și-ai să vezi cum o alungăm!    

IEPURAŞUL: - Am încercat împreună 
cu Moș Martin s-o dăm afară, dar n-am 
reușit.

URSUL: - Să vezi ce coarne are!...
LUPUL: Și ce dacă are coarne!? (Se apro-

pie tustrei de căsuță. Lupul bate la ușă, 
strigă): Coboară, Capră, de pe cuptor!

CAPRA (bate din picior): 
ba n-oi coborî!
Cu coarnele te-oi arunca,
Cu picioarele te-oi dărâma,
Cu coada te-oi mătura!
PREZENTATORUL: - De frică, Lupul 

și Ursul au luat-o la fugă, iar Iepurașul, 
plângând cu hohote, porni în urma lor. 
Curând, în cale le ieși Vulpea.

VULPEA: - De ce plângi, Iepurașule?
IEPURAŞUL: - Cum să nu plâng? Am 

avut o casă frumoasă, curată, a venit Ca-
pra și m-a dat afară! Spune-mi, cumătră, 
ce să fac?

VULPEA: - Nu mai plânge, hai cu mine 
s-o alungăm!

IEPURAŞUL: Am încercat, împreună 
cu Lupul și cu Ursul, dar n-am reușit!

LUPUL și URSUL (într-un glas): - Nu te 
duce, cumătră, că are coarne ascuțite!...

VULPEA: -  Ei și ce? 

Vulpea, Lupul și Ursul, urmaţi de Iepu-
raș, se apropie de căsuţă.

VULPEA (bate la ușă, strigă): - Coboară, 
capră, de pe cuptor! 

CAPRA (bate din picior): 
- ba n-oi coborî!
Cu coarnele te-oi arunca,
Cu picioarele te-oi dărâma,
Cu coada te-oi mătura!
PREZENTATORUL: - Înspăimântați ne-

voie mare, toți fug de le scapără călcâie-
le. În cale le iese Cocoșul.

COCOŞUL: - Ce-ai pățit, dragă Iepuraș? 
De ce plângi?

IEPURAŞUL: - Plâng de jale și necaz! 
Capra m-a dat afară din căsuța mea! Am 
fost s-o alungăm, împreună cu Lupul, Ur-
sul și cumătra Vulpe, dar în zadar...

COCOŞUL: - Nu mai plânge! Hai că 
merg și eu cu voi și o să vedeți cum o pu-
nem pe fugă!

URSUL, LUPUL și VULPEA (într-un glas): 
- Păzea! Are coarne ascuțite!
COCOŞUL: - Și ce dacă?...(se apropie 

cu toţii de căsuţă. Cocoșul bate din aripi 
și strigă): Cu-cu-ri-gu-u! Vine cocoșul cu 
coasa să te alunge din casa Iepurașului! 
Cu-cu-ri-gu-uuu! Unde ești, Capră? Vin 
cu coasa! Vâj! Vâj! Vâj!...

PREZENTATORUL: - Auzind una ca asta, 
Capra a țâșnit pe ușă afară și pe-aici i-a 
fost drumul! Coarnele i se agățau de 
crengi, iar ei i se părea că o ajungea Co-
coșul din urmă cu coasa! 

Ursul, Lupul, Vulpea și Cocoșul o fugă-
reau, strigând: 

dă-i cu coasa!
dă-i la coarne!
dă-i la picioare!
PREZENTATORUL: - Peste un timp, se 

întorc cu toții la căsuța Iepurașului. Aces-
ta îi primește cu drag, le mulțumește. Cu-
rând, în pădure, se aud clopotele. Soseș-
te Crăciunul. 

Toți se prind de mâini și încing o horă. 
Cântă.

În poiana din pădure, 
Avea casă-un iepuraș, 
şi-au sosit în ospeție
Toți prietenii lui dragi.
Tra-la-la, tra-la-la,
Toți prietenii lui dragi!
Se deschide ușa, și în prag apare Moș 

Crăciun ducând desaga plină cu daruri. În 
urma lui, vine și Căpriţa. Iepurașul îi pof-
tește să intre. 

Moș CRĂCIUN: 
- Îmi permiteți? vreau și eu
Să dansez hora cea mare!
Sunt bătrân, dar nu mi-e greu...
e ajun de sărbătoare!    
Toţi dansează și cântă, apoi Moșul îm-

parte cadourile.
CORTINA 

desene de Cristina Covrig

(După o poveste populară)
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Vacan t e l e
Ion CUZUIOC

,
Cred că această peri-

oadă de timp în care 
un elev este liber de școală, 
un student, de instituția de 
învățământ, un salariat,  de 
câmpul muncii este una din 
cele mai dorite din an. Chiar și 
un copil mic se bucură că nu 
se va mai scula cu noaptea-n 
cap ca să meargă la grădiniță. 
Pentru unii, vacanța este o 
odihnă mult așteptată, pentru 
alții o muncă neîntreruptă pe 
lângă gospodăria casei. Foarte 
mulți locuitori de la sate nici 
nu știu, dar nici nu vor să audă 
de vacanță, căci orătăniile și 
vitele, cum se trezesc, cer de 

mâncare. Un câine din cușcă 
și el latră aiurea-n tramvai, 
până când stăpânul casei nu-i 
pune în farfurie ceva de ale 
gurii. Și-apoi gospodarul casei 
mai are și un lot de pământ pe 
care cultivă vegetale, legume, 
fructe și cereale ce necesită o 
îngrijire continuă. Un gospo-
dar de la țară se desparte de 
sapă și hârleț doar în zilele de 
duminică și sărbătorile religi-
oase, ca să îmbrace haine mai 
acătării, să meargă la biserică, 
să se roage la Dumnezeu și să 
aprindă câte o lumânare pen-
tru cei vii și cei morți. Gurile 
bune mai spun că, dacă ai să 
vezi o movilă de nisip la poar-
ta gospodăriei omului de la 
țară, să știi că el intenționează 
să facă reparație la casă sau să 
construiască ceva. Omul de la 
țară nu știe de odihnă chiar 
și când merge la culcare, căci 
tot se gândește ce să mai facă 
pe lângă casă, ca să fie cu toții 
mulțumiți de puținul care-l au. 
Cunosc foarte multă lume de 
la țară care n-au văzut marea 
și muntele niciodată. Pentru ei 
muntele și marea sunt iazul și 

dealurile satului. Nici eu n-am 
prea știut de odihnă în timpul 
vacanțelor școlare de vară, 
căci trebuia s-o ajut pe mama 
Valentina la creșterea viermi-
lor de mătase care nu se mai 
săturau de frunze de agud pe 
care le aduceam cu sacul din 
livada de pomi destinați hra-
nei acestor omizi nesățioase. 
Oboseala mea era satisfăcu-
tă de gogoașele de pe care 
se depănau fire de mătase la 
fabrica specială. Împreună cu 
mama culegeam  gogoașele 
de pe mesele pe care creșteau 
viermii, umpleam sacii cu ele, 
ca, mai apoi, să le transmitem 
responsabililor gospodăriei 
agricole care ne remunera 
osânda cu bani simbolici. 

aripi de cocori –
anotimpul anului
rămâne în amintiri 

De o vacanță de vară 
specială am avut parte 

după clasa a IX-a, când tata 
Pavel, care era șef de secție la 
„sanepidul raional”, m-a an-
gajat la serviciu în calitate de 
„dezinfectator medical”. Mo-
tivul acestei angajări se dato-
ra dorinței mele de a deveni 
medic igienist epidemiolog, 
ca să știu cu ce se „mănâncă” 
această  meserie. Împreună 
mergeam la serviciu și îmbră-
cam halatele albe medicale, ca 
să ne facem datoria profesio-
nală. Eram mândru când mer-
geam ca un medic îmbrăcat în 
halat alb pe la organizații pen-
tru a efectua măsuri speciale 
de dezinfecție, dezinsecție și 
deratizare. Munca de dezin-
fectator medical mi-a prins 
bine când am început a lucra 
medic igienist-epidemiolog 
după absolvirea Institutu-
lui de Stat de Medicină din 
Chișinău (azi Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie 
,,Nicolae Testemițanu”), ca să 

cunosc personal funcțiile sub-
alternilor.

Vacanțele de iarnă din 
timpul studiilor la in-

stitut le petreceam mai mult 
acasă, la părinți. Dat fiind fap-
tul că, în timpul iernii, părinții 
mei, pe lângă serviciul de 
bază, se ocupau mai mult cu 
treburile casnice, nici eu nu 
prea eram pus la muncă și 
îmi permiteam să merg pe la 
colegii mei de școala care-și 
făceau studiile la alte instituții 
de învățământ superior. Mer-
geam cu plăcere pe la casele 
studenților Andrei Parolea, 
Vasile Storoja, Vasile  Cuzu-
ioc și Andrei Ciubotaru, unde 
mai discutam la un pahar de 
vorbă, ca, mai apoi, să-i am 

oaspeți și pe ei la mine acasă. 
Dar cel mai mult îmi plăcea 
să merg la bunul meu prieten 
Arcadie Mușinschi. Așteptam 
acea zi cu nerăbdare, ca pe 
o sărbătoare adevărată, căci 
aveam să mă întâlnesc nu 
numai cu el, dar și cu părinții 
lui, Vera și Alexei Mușinschi, 
care mi-au fost și profesori 
la școală. Părinții lui Arca-
die erau oameni inteligenți 
și destul de ospitalieri, mai 
mult, se implicau în discuțiile 
noastre, ca să ne dea sfaturi 
părintești cum să învățăm și 
să ne purtăm în lume. Tatăl 
lui Arcadie, Alexei Mușinschi, 
era profesor de educație fizică 
și sport și ne vorbea mai mult 
despre modul sănătos de 
viață și, dacă ne dorim să fim 
puternici și rezistenți la facto-
rii meteorologici nefavorabili 
și la diverse maladii, trebuie 
să acordăm o atenție maximă 
sportului și exercițiilor fizi-
ce. Doamna Vera Mușinschi, 
mama lui Arcadie, era pro-
fesoară de limbă română și, 
după ce ne servea cu pateuri 
și dulceață de gutui, se înca-

dra și ea în discuțiile noastre, 
ca să ne îndemne să vorbim și 
să scriem corect românește. 
Lecțiile profesorilor Vera și 
Alexei Mușinschi erau trans-
ferate din clasele școlii din 
satul Țareuca, raionul Rezina, 
în casa lor, iar elevi ascultă-
tori eram eu, student la Insti-
tutul de Stat de Medicină din 
Chișinău, Ion Cuzuioc, și fiul 
lor, Arcadie Mușinschi, stu-
dent la Institutul de Stat Po-
litehnic din Chișinău. Lecțiile 
profesorilor Vera și Alexei 
Mușinschi ne-au prins și ne 
prind bine și astăzi, când am 
atins o vârstă respectabilă. 
Dumnezeu să-i odihnească în 
pace și să le fie amintirea lu-
minoasă!

ecoul şcolii –
sfatul profesorului 
peste mări şi ţări 
Vacanțele de vară erau spe-

ciale pentru noi, studenții, 
care ne doream mult, în acele 
timpuri, să fim înscriși în liste-
le detașamentelor studențești, 
care aveau să meargă la o 
muncă specială la desțelenirea 
pământului din Kazahstan. De 
acest noroc am beneficiat și eu, 
ca să iau parte la desțelenirea 
pământului din Kzâl-Orda din  
Kazahstanul îndepărtat al Asi-
ei Mijlocii și să mă pricopsesc 
cu bani mai consistenți pentru 
un student ca mine. Vacanțele 
studențești nu pot fi uitate 
și totdeauna îmi amintesc cu 
nostalgie de ele.

După absolvirea facultății, 
au început alte vacanțe. Fără 
doar și poate, ele se deose-
beau radical de cele școlare și 
studențești. Vacanțele, după 
facultate, au devenit familiale 
și toate au fost consacrate co-
piilor și familiei. 

vara la mare –
castelele de nisip  
visul fiului.

Iernile de altădată, cu zăpezi și Plugușor. Fotografii de Adolph Chevallier

Muguraşi

Iarna argintie
ştiu cât iubesc copiii
Iarna argintie.
Chiar de-i frig afară,
Săniuța zboară!
zăpada sclipitoare
Se scaldă în soare.
Case, drumuri, creste –
Parcă-s din poveste.
Toți copiii sunt voioși,
Obrăjorii sunt mai roși.
de le-ngheață nasu-oleacă,
Totuna ei vin la joacă.

Omul 
de zăpadă

Andrieș și victoraș
Tot adună bulgărași.
Ceilalți omul de zăpadă
Îl fac, bucuroși, să șadă.
dimineața, fug la școală,
Însă el ce-a face, oare? 
Pân copiii s-or întoarce, 
Iar se va topi la soare!...

Casă nouă
un pitic cu barbă deasă
şi-a dorit și el o casă.
Toți prietenii, de zor,
I-au venit în ajutor:
un arici, doi șoricei
Au pus umărul și ei.
Alți amici de au sărit –
Încă-o cărămidă, două
ş-au făcut o casa nouă. 
Când cuptorul l-au clădit,
bucătarul unde face:
- Ce plăcinte-n el voi coace!
zice ariciul încântat:
- focul arde minunat.
Plăcințele dulci și moi
nu mâncați decât la noi!
Invitații s-au gătit, 
Pe ospețe au venit.
S-a strâns lume de pe lume,
Cântă, joacă, face glume.
Casa nouă nu-i frumoasă,
dacă n-ai oaspeți la masă!

Victoria DASCĂL, 
elevă în clasa a IX-a

mun. Chișinău,
Liceul Teoretic „Universul” 

Speranţa
deschid fereastra și tresar,
Trag aer rece și astept:
Iarna-i un anotimp bizar
Când timpul trece prea 

încet.
şi nimeni pare n-o să vină
dinspre cărarea-ndepartată,
dar mai aștept încă puțin -
Poate că iarna trece-odată.
uite colo, în depărtare,
Cu pașii rari și liniștiți
Se-apropie a mea speranță
C-om fi din nou ca doi iubiți.

Efim DOIBANI
s. Molești, 
r-nul Ialoveni

PE UNDA  AMINTIRILOR
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Parabole  pentru  adolescenţi

PÂINEA
Nicolae RUSU

În această lume și pe această planetă a oame-
nilor, într-un cătun așezat la poale de munți, la 
jumătatea unui secol și în miezul unei luni de 
iarnă, într-o familie numeroasă a unui necăjit 
pământean, iată, se mai naște un copil.

E un băiat la care te poți uita, căci cu soarele 
nu are de gând să se ia la întrecere și într-un an 
crește la fel ca și ceilalți semeni ai săi. Atunci 
când copiii, la vârsta potrivită, iau calea școli-
lor, merge și el cu ei. Îi place, desigur, precum 
celorlalți să se hârjonească, să admire flori și 
să asculte tril de păsări. Mai ales preferă să ur-
mărească noaptea stelele cerului, apoi să se vi-
seze pe tărâmuri fermecate de basm. Dar trec 
niște ani și vine timpul să susțină examenul de 
maturitate. Majoritatea acestor oameni, după 
o tradiție a neamului, prețuiesc, în primul 
rând, măiestria de a coace pâine.

Tinerii participă la un concurs pentru cea 
mai bună, mai frumoasă și mai gustoasă pâine. 
Câștigă, însă, cununa de slavă doar pâinea care 
își păstrează calitățile un timp cât mai îndelun-
gat. Selecția și aprecierea e făcută de un juriu 
competent și numeros, în frunte cu un înțelept. 
Acesta este Timpul - alb și uscat de bătrânețe, 
incoruptibil și neîndurător de exigent.

Astfel, începe Băiatul să se inițieze în tot 
ce trebuie să știe pentru a susține examenul 
existenței sale pe fața pământului. Dar, abia por-
nite pregătirile, i se arată deodată zâna destinu-
lui său. Ea îl sfătuiește să plămădească aluatul 
doar într-un răstimp de treizeci și nouă de cli-
piri de pleoapă. Apoi să amestece neapărat în el 
și gândurile sale cele mai profunde, și amintiri-
le sale cele mai luminoase, și viziunile sale cele 

mai frumoase. Băiatul 
respectă cu strictețe 
sfaturile și, la timpul 
potrivit, se prezintă la 
judecată cu pâinea sa 
de toate zilele.

Aici vede pâini ne-
asemuit de frumoase. Unele au semnele celor 
mai gingașe flori de pădure. Altele îi amețesc pe 
jurați cu îmbătătoare arome ale cerului spălat de 
ploi primăvăratice. Apoi mai sunt și pâini care 
reflectă chipurile mai-marilor lumii, în speranța 
de a le câștiga indulgența. Băiatul cu pâinea sa 
modestă înțelege, resemnat, că locul său e cel 
din urma tuturor.

La drept vorbind, așa se și întâmplă. Însă vine 
clipa când bătrânul, temutul și neînduplecatul 
Timp, trece cu bagheta sa magică peste puzde-

ria de pâini. Într-o clipită se prefac 
mai toate în bulgări de pământ sau 
coji mucegăite și uscate ca iasca. 
Unele ajung să devină praf și pul-
bere, altele - turte de lut împietrit. 
Doar pâinea băiatului rămâne ru-
menă și proaspătă, de parcă ar fi fost 
scoasă chiar atunci din cuptor. Cum 
rămăsese cel mai din urmă, Băiatul 
se pomenește deodată cel dintâi.

Iar când se grăbesc să guste din 
pâinea lui nenumărați bărbați și fe-
mei, bătrâni și copii, fiecare dintre 
ei își vede aievea mama, privindu-i 
dulce dintr-o negură de vremi... 
Apoi mai zăresc niște flori și gâze 
într-o poiană de argint, jucând la 
o nuntă, dar și un șir de plopi fără 
de soț... Mai simt și niște flori de tei, 
curgând ușor și lin în pletele unei 

fete, care se dovedește a fi o preafrumoasă fiică 
de împărat, precum fecioara-i între sfinți și lu-
na-i între stele... Aud și niște tânguioase sunete 
de clopot, seara, pe deal, apoi ascultă și niște 
profunde învățături ale unor oameni de alte 
neamuri... Chiar înțeleg și tâlcul celor spuse 
în istoria cu cinci, apoi cu pâini care au potolit 
odată foamea unei nenumărate mulțimi…

Și toți care se înfruptă din pâinea Băiatului 
adună apoi coșuri de firimituri pentru a plă-
mădi  cu ele alte pâini. Și nu uită să transmită 
din gură-n gură, secole la rând, numele celui 
care hrănește necontenit nu doar neamul ro-
mânesc, ci și întreaga suflare omenească. E 
vorba de cel care a fost, este și va fi de-a pururi 
Mihai Eminescu.

 FRUMUSEŢE
În preajma unei poiene creșteau mai mulți sal-

câmi, iar printre ei se afla unul falnic, rămuros, 
cu tulpina dreaptă, mai înalt ca toți ceilalți. În to-
iul primăverii, când crengile nasc roiuri albe de 
flori, înveșmântat într-o hlamidă imaculată, aro-
mitoare și zumzăindă, salcâmul pare un împărat 
al copacilor. În acest răstimp, între ciorchine se 
aprinde zilnic o aprigă dispută, 
fiecare dintre flori pretinzând că 
este etalonul frumuseții. Ciorchi-
nele, într-adevăr, sunt splendide, 
dar unele au în albeața lor niște 
nuanțe azurii, altele se fălesc cu 
doi-trei pistrui, ca niște stropi 
minusculi de culoare roz, mai 
sunt și ciorchine de un alb imacu-
lat, care se consideră frumusețea 
desăvârșită.

După ce nu mai au niciun ar-
gument în a-și dovedi superiori-
tatea uneia în fața alteia, florile 
apelează la martori. Albinele 
roiesc ziua întreagă în jurul lor 
și răspund în cor că cea mai fru-
moasă este floarea cu mai mult 
nectar. O căprioară găsește că 
cea mai frumoasă este floarea 
care-i mai aproape de pământ, 
adică accesibilă pentru a fi ru-
megată. Fluturii nici nu catadicsesc să le răs-
pundă, nemulțumiți de gălăgioasele albine care 
se bagă nepoftite să mărturisească în locul lor.

În cele din urmă, tulpina salcâmului decide 
să pună capăt interminabilei discuții și, consi-
derându-se mult mai înțeleaptă ca ușuraticele 
și efemerele ciorchine de pe ramuri, prinde a le 
explica:

– Dragele mele, ciorovăiala voastră n-are ni-
ciun sens, pentru că una dintre voi, considerată 
astăzi mai frumoasă, poate ceda întâietatea al-
teia, care va deveni peste noapte mai înciorchi-
nată. Apoi, de n-ar fi unele flori mai prizărite, 
celelalte nici n-ar ști că-s mai frumoase, pen-
tru că n-ar avea cu cine să se compare. Perso-

nal, o consider mai frumoasă pe 
cea care va rodi cât mai multe 
și mai sănătoase păstăi, ca din 
semințele ei să crească apoi alți 
copaci. Și e bine să știți că eu sunt 
cea mai elegantă, sunt incompa-
rabilă, sunt unică, și datorită mie 
acest arbore este cel mai falnic și 
mai frumos salcâm din pădure…

Rușinate, ciorchinele încetează 
cearta, mai ales că observaseră 
doi oameni, căutând ceva printre 
copaci. Unul dintre ei se oprește 
lângă salcâmul din marginea 
poienei, îi netezește tulpina 
scorțoasă și constată, satisfăcut:

– E cel mai frumos, tocmai ce 
ne trebuie…

Pun în funcțiune ferăstrăul 
electric și salcâmul e prăvălit la 
pământ. Cei doi oameni îl  încar-
că în caroseria unui tractor și 

pleacă în sat. Crengile sunt depozitate pentru 
de foc, iar tulpina – despicată în scânduri. Iar 
peste câțiva ani lemnarul confecționează din 
ele o mândrețe de masă cu patru scaune…

Iar când vine vreun om în casă, acesta se 
oprește fascinat și, netezind lemnul lustruit 
al mesei și speteaza incrustată a scaunului, 
rostește cu admirație:

– Frumos lucru…

Iarnă, eşti mândră crăiasă
Ninge

ninge, ninge, ninge iată,
fulgușorii cad zglobii. 
vine iarna zvăpăiată, 
Haideți s-o-ntâlnim, copii!

Fulgușorii 
bat la geam 

fulgușorii bat la geam:
 - Mă primiți? 

doar vă sunt neam!
 - Cum să nu veniți? veniți, 
de-așa neam suntem doriți!

Vin 
sărbătorile

Iarnă, ești mândră crăiasă
Cu roi de fulgi argintii. 
Pe dealuri năframă-aleasă 
şi plapumă caldă-n câmpii.
Se coc hulubașii în sat, 
ne-aduci sărbătorile sfinte, 
Copiii încep să colinde
Satul în lung și-n lat. 
răsună colinzi frumoase
La casa omului bun.
ne-ntâmpină gazde voioase
În noaptea de sfântul Crăciun. 

Puiul de urs
Sărmănelul pui de urs!
În bârlog, iarna, ascuns, 
doarme, nici nu bănuiește,
Că afară viscolește.
Puiul doarme și visează
Că e vară călduroasă.
ştiți când scoate nasu-afară?
Tocmai hăt, la primăvară!

Când voi 
crește mare
vrăbiuța zgribulită
Stă pe-o mică rămurea.
vrea și ea un pic dosită
Pe sub streșină, colea.
Pe-așa ger, pe-așa ninsoare, 
Cine o va ajuta?
Am să fac, 

când cresc mai mare, 
O căsuță pentru ea!  

Omul 
de zăpadă

Omuleanul de zăpadă
Îmi zâmbește din ogradă,
fie-afară cât de frig, 
nu se teme de nimic. 
eu și plâng, și-s supărat, 
Că năsucul mi-a-nghețat. 
Cum de, cum de nu îngheață
Omu-n frig pân' dimineață?..

Valentina PODREA, 
educatoare 

la grădinița „Ghiocel”
s. Răuțel, r-nul Fălești 

Iarna veselă
fulgușorii iar pornesc 
Hora pe ghețuș.
Copilașii se grăbesc
Toți la săniuș. 
fulgii cei mai jucăuși 
ne sărută fața.
şi mânuțele-n mănuși, 
Care-s reci ca gheața.
nu le pasă de nimic, 
Se simt foarte bine.
nu se tem deloc de frig, 
dacă noaptea vine. 

Surioara
Am în pod o surioară
şi o cheamă sănioară. 
Chiar acum, uite-o cobor,
Căci de-un an îmi este dor! 

desen de Adrian Părpăuță, elev, mun. Chișinău

desen de bianca Mihailov, elevă, com. bubuieci, mun. Chișinău
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Nu  plângeți, 
frați  creștini!

LITerATură

n-a fost mai mare chin și n-o să fie
decât acela, când părinții vii
Petrec spre groapă fiicele ori fiii -
Copiii, chiar și morți, rămân copii.
Treizeci și trei de ani avea Iisus,
Când mama, copleșită de durere,
zicea: - O, fiul meu venit de Sus,
nu mă lăsa în chin, deschide Cerul!
de-acum, cât voi trăi, îmi va suna
În minte cum un cui zdrobește osul,
Pe cruce-am fost și eu, sunt mama ta
şi m-a străpuns cu lancea păcătosul.
Însă mai știu, n-ai pătimit în van,
Ai izbăvit popoare de păcate, 
Chiar și pe cei care strigau avan:
- noi nu-l iertăm, să-l răstignești, 

Pilate!
nu vă căzniți, părinți îndurerați,
nu vă rugați să vă înghită huma!
Precum fecioara Sfântă să răbdați,
Ai voștri cei plecați vă văd acuma!
ei simt dulceața Tatălui Ceresc
La locul cu lumină și verdeață
şi viață în păcat nu-și mai doresc,
Căci raiul e o veșnică dulceață. 

Vlad  PAOMI
FII  TU  VINDECATUL!

POEZII  CREşTINE

O dulce amintire 
cu Iisus

În joia Cinei coșnița lua
şi se ducea la Coșnița cea Mare, 
Acolo tata ghete-mi cumpăra
un pic mai mari, 

căci cresc eu la picioare.
şi în duminica ce vestea aducea
Că a ieșit Mesia din mormânt,
Ieșeam cu ghete noi în mahala
Sub ochii mamei tineri lăcrimând.
eu nu am fost nicicând mai bucuros,
decât de Paști, în clipa ceea rară.
Când, înnoit, mă admira Hristos,
venea adevărata primăvară.

mărturisire
bătrânul preot în a sa chilie
vorbea cu sfinți pe coli de sinaxar,
Când a simțit subit vinovăția
unui sosit cuprins de chin și-amar.
Părintele întreabă cu blândețe:
- Creștine, spune drept, de ce ești trist?
Mă voi ruga ca pe parcursul vieții
Să nu se-apropie de tine antihrist.
- Cucernice, aș vrea să-ți spun acuma
Că nu mai pot o clipă să trăiesc,
Să mă-nghită ca pe-un șarpe huma,
Mă arde vina ca un foc drăcesc.
- Stai lângă mine și te odihnește
şi nu-l mai întrista pe dumnezeu,
Adună-te apoi și povestește
Cine-ți apasă inima, ce rău?
- Cucernice, în vreme de beție
eu am ucis vecinul cu-un topor,
Mă duc acum ca ștreangul să mă știe,
nu merit să trăiesc după omor.
Părintele-a răspuns: Păcatu-i mare
Căci domnu-a poruncit să nu ucizi,
dar vei păcătui încă mai tare
de bună voie ochi de-i închizi!
Când Iuda, după Cină, a venit,
Cu un sărut pe domnul l-a trădat,
Crezi, vânzătorul s-a și mântuit
dacă, părându-i rău, s-a spânzurat?
băiete, nu lăsa să te cuprindă
un alt păcat, ascultă ce ți-am spus,
nu sunt greșeli pe lume să învingă
Puterea de iertare-a lui Iisus.
viața este darul lui cel mare,
nu  prelungi în veci de veci amarul
doar un păcat nu va avea iertare -
Acela, greu, de a respinge  darul.
eu știu că nu-ți va fi deloc ușor
Între pereții reci de închisoare,
Acolo fost-au sfinți, în locul lor
vei căpăta speranță și iertare.
bătrânul preot binecuvântă
şi se vedea că are-n ochi un luciu,
Spre Cer o rugăciune înălță
Apoi vorbi: Hai mergi și poartă-ți 

Crucea!
Târziu ieșea la drum cu-o lumânare
O umbră-nlăcrimată ce zicea:
- eu, doamne,-s păcătosul cel mai mare
Te rog, ascultă rugăciunea mea!
şi se ruga plângând atât de tare
Că lumânarea lacrima-i stingea
şi el nu observa în disperare:
Lumina de la sine se-aprindea.

Cununa  muceniciei
Mitropolitul se ruga în strană singur
ştiind enoriașii îngroziți
de jafuri, de pogromuri și de chinuri,
de barbaria celor înrăiți.
Conducerea cea nouă mai miloasă
era cu cei cu sufletul hain,
dar nici o dată nu ierta-n vreo casă
Păcatul mare de a fi creștin.
deci, credincioșii, înainte de culcare,
Scoteau o iconiță dintr-un scrin
şi se rugau, apoi în graba mare
O ascundeau să n-o găsească 

vreun străin.
Mitropolitul se afla în strană singur,
Când a văzut o ceată de soldați
Ce se-ndreptau spre el, spre el, desigur,
Ghidați de-un comisar și doi gradați.
şi au strigat gradații: - Hai ți-ajunge
Să-ntuneci viitorul luminos!
şi l-au bătut, și-a curs în strană sânge
Apoi l-au scos pe ușa cea din jos.
Acolo un pluton aliniară
Ca să lovească armele din plin

şi se-ntâlniră-n clipa cea amară
Privirile – blândețe și venin.
- Arma la ochi! Atenție! și foc!
Acesta nu era deloc Iordanul,
Mitropolitul a căzut pe loc
şi un soldat a suspinat: - Sărmanul!
Au auzit gradații și îndată
L-au pus la zid pe cel de-a suspinat,
n-au așteptat să vină iar soldații,
Ci însuși comisarul l-a-mpușcat.
Înmormântați au fost fără de cruce,
fără prohod, într-un mormânt comun, 
La șaptezeci de ani poporu-aduce
Ale  lor moaște ei în raclă pun.
şi s-au mirat popoarele să vadă
O mână care binecuvânta,
era ca vie, cum a fost odată,
Când pentru zbiri ierarhul se ruga.
şi mulți se lepădară de trufie,
de necredință și strigau: - Aman!
dacă dorești ca să obții sfinția
Tu să te rogi și pentru-al tău dușman.

Adevărat ajutător Iisus
Mitropolitul se ducea la Sihăstrie
Să țină Slujba Mare de Înălțare,
Când a zărit o umbră, o femeie
Mergând cu greu, pe jos, 

pe drumul mare.
Întâiul stătător opri mașina
şi întrebă un pic nedumerit:
- Măicuță, e pădure și ești una,
nu te-ai temut atunci, când ai pornit?
Mătușa a răspuns: - eu merg la slujbă
Trei flori să pun în fața lui Hristos,
Sunt o sărmană, 

bani am doar o brumă
Să-L bucur pot numai mergând pe jos.
Mitropolitul se dă jos din limuzină,
şoferului să plece-i face semn
şi spuse: - Hai să mergem împreună,
Hai să urmăm al domnului îndemn!
şi au pornit spre-al mănăstirii prag
Pe drum de țară, fără caldarâm
Mitropolitul sprijinindu-se-n toiag
şi-o mătușică-n cârje de salcâm.

de la o vreme văd un credincios
Care ținea același drum, ușor:
- Pot să vă fiu oleacă de folos
Ca să vă fie calea mai cu spor?
- Îți mulțumim, creștine, să pornim
şi să începem Sfânta Liturghie
Ca dumnezeu, cu sfinți și serafimi,
Să apere poporul de urgie.
Când au ajuns, poporul se mira
Cum sprijină exarhul o mătușă,
A fost și-al treilea, dar nu mai era
şi nimeni nu-l văzu intrând pe ușă.
Pe urmă lumii, emoționat,
Mitropolitul i-a vorbit cu greu:
- Creștini iubiți, vă spun adevărat
Că ne-a adus de mână dumnezeu!
n-a poposit la îngerii de sus
Cu care veselește-n sărbători,
În ziua asta a venit Iisus
La o mătușă cu necaz și cu trei flori.

Să retrăim Osânda lui
Prieteni, nu vă supărați pe mine,
fiind cu voi, eu uneori dispar,
Mă iau ostatic clipele haine,
Când dumnezeu era bătut barbar.
eu mă gândesc: O-o-o, câtă nedreptate
e când sfințește sângele divin,
O lance, niște cuie pietre plate
Ori, mai ales, coroana cea de spini!
Tot omul care crede-n dumnezeu
şi care își dorește mântuire
şi tu, drag frate, el și ea, și eu
La sigur, nu vrem sânge, ci iubire.
ştim, a căzut această sevă pură
şi-n inimă deschisă de creștin,

dar în ajun de Paști pe bătătură
Spre amintire iar culegem spini.
şi-n Sfintele locașe, plini de sine,
ne ducem cu buchete de ciulini,
eu nu știu dacă domnului i-i bine
Să-și amintească orele de chin.
şi nu știu dacă vrea să-și amintească
de cum treceau prin sabie și foc
Creștinii Lui ce-au vrut să mai trăiască,
el în cuptoare, lângă ei, găsise loc.
Prieteni dragi, la bine și la rău,
Să înțelegeți că eu sunt cu voi,
dar iar și iar îl chem pe dumnezeu
Cu pace să pogoare peste noi.
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Fulgul
SEMNE DE 

PuNCTuAȚIE
vezi? Ianuarie-a sosit,
eu din timp sunt pregătit, 
dar vântul suflă și ne zice:
„vă aduc o iarnă rece!”
noi ne grăbim la săniuș,
ne dăm iute pe ghețuș.
S-a distrat și câteun fulg
Într-un zbor haios și lung!...

Sorin URSU, elev
s. Cotul Morii, 
r-nul Hâncești

Ioan MÂNĂSCURTĂ

Lecţii  de AGERIME 

Prietene, mi se pare că păsările sunt semne 
de punctuație în caligrafia cerului.

De exemplu, vulturul, după a noastră părere, 
obținută din îndelungate observații, este punc-
tul și virgula – punct și virgulă, adică o grea 
oprire în text, un fel de piedică și împiedicare.

Sticleții, prietene, rândunelele, vrăbiile, cin-
tezoii, aușeii, pițigoii și alte păsări ușoare or fi, 
iarăși după a noastră umilă părere, elegantele 
virgule ce mlădiază gândul și-l fac să se scurgă 
și să curgă printre malurile limbii, dar nu ale 
limbii tale și nici ale limbii mele, și nici ale lim-
bii lui, ci ale limbii noastre comune de oameni 
trăitori sub același cer.

Ciorile sunt puncte ce se pun la sfârșitul 
propozițiilor certărețe sau numai croncănitoa-
re, iar hulubii – la sfârșitul celor leneșe.

La sfârșitul propozițiilor triste se pun doar 
potârnichi și doar becațe.

Cocostârcii și cocorii, când se adună împreu-
nă și se închid în șinele ființei lor comune, sunt, 
probabil, ghilimelele ce cuprind un gând spus 
de altcineva, dar n-am putut înțelege niciodată 
de cine anume. Îți imaginezi, dragă prietene, ce 
gând amplu poate fi  cuprins între deschiderea 
ghilimelelor pe cerul desprimăvărării și închi-
derea lor întomnată cu triunghiurile cocorilor 
și cocostârcilor care pleacă? Mai ales, că nicio-
dată nu știm dacă ghilimelele se vor deschide 
iarăși în primăvară.

Ciocârliile, prietene, sunt semnele de strigare 
ale încă roditoarelor noastre lanuri. Dar mai 
sunt și altele – tot de strigare. În general, ma-
joritatea păsărilor sunt semne de exclamare – 
exclamațiile dintre cer și pământ, care ar trebui 
să ne facă atenți la ceea ce se întâmplă cu noi și 
în noi.

Știi ce mi-am amintit, prietene? Mi-am amintit 
că la o mare expoziție internațională a existat și 
un pavilion care avea un generic zguduitor: În-
tâi – păsările, pe urmă – oamenii! Păsările, mai 
sensibile, se duc primele, iar dacă se duc păsări-
le, rândul e al oamenilor. Tristă succesiune!

Două primejdii pândesc astăzi omenirea: ca-
tastrofa nucleară și catastrofa ecologică, dar și 
catastrofa ecologică singură ar avea consecințe 
mai mult decât funeste.

Întâi – păsările, pe urmă – oamenii!
Dacă nu ne gândim la păsări, egoiști cum sun-

tem, totuna trebuie să ne ridicăm zilnic privirea la 
pasărea din ram, la pasărea din cer și să ne-o co-
borâm la pasărea din baltă, pentru că, dacă se duc 
într-o zi păsările, înseamnă că ne ducem și noi.

Ne-am și dus...
Prietene, păsările sunt semne de întrebare, 

pe care cineva sau chiar noi înșine, bănuind că 
suntem maturi și le știm pe toate, le șterge(-m) 
mereu de pe tabla cerului. Da, da, prietene, 
se vede că înainte mesajele cerului erau mult 

mai grave, fiindcă unul dintre semnele de 
punctuație folosite odinioară erau dropiile. 
Indiscutabil, era un semn esențial, dar nu-i 
mai pricep sensul, deși îi cunosc dintr-o carte 
veche imaginea grafică. Sunt optimist însă și 
cred că, dacă am descifrat limba sumerienilor, 
a triburilor amerindiene și alte limbi omenești 
moarte, vom reuși să pricepem și valoarea 
semnului de punctuație numit dropie.

Caută, dragă prietene, de păzește păsările, 
deoarece, dacă într-o bună zi vor dispărea, îți 
imaginezi ce harababură se va produce în gra-
matica cerului?...

Bănuiesc că în limba noastră au existat și 
alte semne de punctuație, încă neidentificate. 
Ca, de pildă, Semnul plânsului, Semnul râsului, 
Semnul întregului. Vor mai fi  fost și altele.

Închei aceste rânduri cu speranța că te voi 
găsi sănătos în preajma păsărilor.

Nu uita: Întâi – păsările, pe urmă – oamenii! 
Pun la sfârșit o dropie și mă iscălesc – 

Ioan MÂNĂSCURTĂ

P. s. Prietene, îți dai seama, te întreb, îți dai 
seama că arborii sunt pânze de corăbii sau 
mari aripi de mari mori, suflând în care vântul 
învârte Pământul, îți dai seama, te întreb, de 
atâta lucru? Tăind mereu la copaci, se poate 
întâmpla să oprim Pământul și ce rost ar avea 
un Pământ care nu se mișcă?

I.M.

P. P. s. Prietene, mă mai gândesc și la cer.
Cerul există pentru toți, dar pentru fiecare 

într-alt fel.
Pentru pești și dobitoace cerul este o absur-

ditate, în aria căruia nu se poate paște și nu se 
poate înota, dar din cer, totuși, vine lumina și 
căldura, ceea ce e bine și chiar îi dă dreptul la 
existență.

Este și pentru păsări o absurditate, pentru 
că păsările populează nu cerul, ci un simplu 
spațiu aerian, dar și păsările au, totuși, nevo-
ie de cer, conducându-se în zborul lor după 
planeți și aștri.

Este o absurditate pentru iarbă și pentru 
copaci, deoarece creșterea lor este limitată în 
spațiu și e de mirare de ce trebuie atâta verti-
calitate, deși de acolo, de sus, din ceruri, vine 
lumina necesară fotosintezei și vin ploile.

Mai puțin absurd trebuie că este cerul pen-
tru pietre, deoarece de acolo, de sus, din adân-
curile cerului, cineva zvârle uneori pe Pământ 
niște pietre numite meteoriți, deși este și asta 
o absurditate, de vreme ce pe Pământ există și 
așa destule pietre.

Și iată că în felul acesta, prietene drag, am 
demonstrat că ideea de cer și realitatea de cer 
există doar pentru om și se poate întâmpla 
chiar că omul este om tocmai pentru că are cer.

I. M. 

Muguraşi

Îngerii la 
CRĂCIuN

Atingând încet cu-aripa
Pământul amorțit, 
Îngerii din cer coboară,
Își fac vânt și iarăși zboară.
doar o frunză se mai ține
Pe un ram demult pustiu.
Tristă e sau veselă?
n-am priceput. nu știu...
Cerul mă privește
şi-mi face semne să tac:
O să ne cânte iar cu drag
Alaiul dalb din prag.
Sărbătoarea bate-n geam
La case de creștini
şi ne-aduce împliniri,
Speranțe și iubiri.

Aliona BUTNARU, elevă
s. Cotul Morii, 
r-nul Hâncești

un început de 
iarnă frumos
Fulgii cad lin peste pământul 

rătăcit între bine şi rău. E iarnă, 
un început de iarnă atât de fru-
mos! Copacii şi-au lăsat frunzele 
şi aşteaptă să le vină pe umeri 
cojoacele. Casele scot fumuri gri 
şi dau semne că deja s-au pus pe 
hibernat. Uliţele sunt triste şi 
singuratice, iar ogrăzile, pustii. 
Nu se aude nimeni. Doar o bă-
trână merge încet pe drum cu o 
căldăre de apă de la fântâna din 
mahala. Gerul ne dă de veste că-i 
pe aproape şi că, degrabă, se va 
face bine simţit. Parfumul aces-
tui anotimp îi îndeamnă pe toţi 
să intre în povestea sărbătorilor 
de iarnă. Iarba uscată mă salută 
şi mă anunţă: „E iarnă! E o filă 
nouă, curată, pe care poţi scrie o 
altă istorie!...

Andreea VERDEş, elevă
s. Cotul Morii, 
r-nul Hânceşti

desen de  Iulia ţicareva, elevă 
la şcoala de Arte „A. şciusev”

Iarna  cea  adevărată 
A sosit iarna. Cad primii fulgi  plutind alene în aer. Copacii golași 

s-au acoperit cu un strat argintiu de promoroacă ce sclipește viu 
în lumina razelor matinale. Cerul închis capătă o nuanţă plum-
burie, astfel că până în primăvară soarele rareori când ne va mai 
bucura cu prezenţa sa fastuoasă. Timpul parcă s-a oprit în loc. O 
liniște profundă a pus stăpânire peste întregul univers. Geamul 
l-au împânzit o mulţime de flori de gheaţă care, odată cu apariţia 
primelor raze zgârcite de soare, vor dispărea subit, lăsând în urmă 
șiroaie șterse și haotice de apă. Casele și-au luat cușmă albă și pu-
foasă, iar pe gâtlejul lung al hogeagurilor pufnește un fum dens ce 
creează o atmosferă deosebită. Pe alocuri, puse deja în acţiune, 
scârţâie strident săniuţele. Copii cu obraji rumeni ca bujorul au 
asediat derdelușul și nici frigul, nici întunericul ce se așterne peste 
împrejurimi nu-i poate împiedica să se joace fericiţi. În curtea din 
preajmă stă, meditând în tăcere, un omuleţ de zăpadă, semn că a 
sosit iarna. Iarna cea adevărată!

Teoctista COLţA, elevă în clasa a Ix-a 
la Gimnaziul „dumitru Crețu”

s. Cărpineni, r-nul Hâncești 

desen de diana Paladi, elevă la şcoala de Arte „A. şciusev”



7 ianuarie, 2021 Nr. 1 (4335), 2 (4336)16 

DIRECTOR –
REDACTOR-ŞEF

Ion ANTON
“Florile dalbe” index PM 21238 

str. Puşkin, 22, Casa Presei, 2012, or. Chişinău
E-mail: contact@floriledalbe.md

Instituţia Publică Publicaţia Periodică Săptămânalul “Florile Dalbe”
Fondator: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

Reînregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600093431 din 11 august 2008
Tipărit la F.E.-P. “Tipografia Centrală”, 

Chişinău, str. Florilor, 1

Procesare 
computerizată:

“FLORILE 
DALBE”

Com. nr. 3324
Tiraj - 2200 ex..

Echipa rEdacŢionalĂ: octombrina onoFrEi (secretar general de redacţie); Ma ria na Ga bu rĂ (redactor-co-
ordona to r de emisie); rodica proca (con ta bil-şef); cristina coVriG (secretar-tehnoredactor); li dia Un GU rEa nU 
(li te ra tu ră, ar tă şi edu ca ţie es te ti că); Eudoc hia VEr dEŞ (scri so ri; preocupările adolescenţilor); lud mi la Mo Vi lĂ, 

renata cUpcEa (actualitate şco la ră şi or ga ni za ţii ob şteş ti pen tru co pii); Viorel onoFrEi (şofer-expeditor)
Tel.: re dac tor-şef – 022-23-37-78 (tel/fax); anticamera – 022-23-43-28; contabila – 022-23-36-77; sec ţii le: 022-23-41-95; secretariat - 022-22-52-49.

POezIe  CreşTInă

Au pornit cu plugusorul îngerii prin cer
Maica și pruncul

George COŞBUC Ion PILLAT

În odaia scundă moare focu-n vatră,
Colo pe firidă pâlpâie opaiț.
Pe un drum de țară, câini zadarnic latră...
nici un sfânt la noapte n-o să stea pe laviți.
Singură cu Pruncul, singură cu focul
Ce-și desface-n umbră coada de păun,
Maica se gândește, cumpănind norocul
Pruncului ce-ntinde mâna la ceaun.
Ochii Lui albaștri cum e inu-n floare,
Maica îi sărută, mângâie bălai
Părul ca mătasea de porumb, și-o doare
Sufletul deodată năpădit de scai...
Lacrimi șterg în gene brațele cămeșii:
A venit țiganca de i-a dat cu ghiocu –
şi pe drum de munte au plecat lăieșii...
dar Iisus zâmbește blând, urmându-și jocul.

Colindătorii
Cad fulgii mari, încet zburând
şi-n casă arde focul,
Iar noi pe lângă mama stând,
de mult uitarăm jocul.
demult și patul ne-aștepta,
dar cine să se culce ?
rugată, mama repeta
Cu glasul rar și dulce
Cum sta pe paie-n frig Hristos
În ieslea cea săracă,
şi boul cum sufla milos,
Căldură ca să-i facă,
drăguț un miel cum i-au adus
Păstorii de la stână
şi îngeri albi cântau pe sus,
Cu flori de măr în mână.
şi-auzi! răsar cântări acum,
frânturi dintr-o colindă,
şi vin mereu, s-opresc în drum,
Se-aud acum în tindă –
noi stăm cu ochii pironiți
şi fără de suflare:
Sunt îngerii din cer veniți,
Cu Leroi, domnul mare!
ei cântă-nălțător și rar
Cântări de biruință,
Apoi se-ntorc și plâng amar
de-a Iudei necredință,
de spini, de-ostași, și c-a murit...
dar s-a deschis mormântul
şi el acum e-n cer suit
şi judecă pământul.
şi până nu tăceau la prag,
noi nu vorbeam nici unul –
Sărac ne-a fost, dar cald și drag
În casă-ne Crăciunul.
şi când târziu ne biruia
Pe vatra caldă somnul,
Prin vis vedeam tot flori de măr
şi-n fașă, mic, pe domnul.

COLIND
Vasile VOICULESCU

I
În coliba-ntunecoasă
din carne și os lucrată,
A intrat Hristos deodată.
nu făclie ce se stinge,
nu icoană ce se frânge,
Ci el însuși, trup si sânge,
Preschimbat pentru făptură
Într-o scumpă picătură,
dulcea cuminecătură.
Coliba cum l-a primit
S-a făcut cer strălucit
Pe bolta de mărgărit
Iar în ea soare și stele
Cu arhangheli printre ele.
În mijloc tron luminos
şi, pe el, domnul Hristos,
Care mult se bucura
duhul Sfânt s-alătura
şi acolo rămânea
şi acum și pururea.
şi noi, doamne, ne-am sculat
Colibele am curățat
uși, ferestre, toate-s noi,
doamne, intră și la noi.
II
Trup, tu dormi? 

Somnul te paște?
Suflete, scoală și cunoaște
Luminos prunc că se naște
din palatul treimii
În peștera inimii

dar pruncul cine mi-i?
e Hristosul dumnezeu
Coborât în pieptul meu.
Maica sfântă-n brațe țină-l,
Sfântul duh cu drag alină-l,
Îngerii cu raze-nchină-l.
eu nu dorm, trupul lin spune,
Ci-ncleștat de-o grea minune
Stau în mută rugăciune.
Să mă mișc nu se cuvine,
Ci cu harul care vine
raiul tot se află-n mine.

Colind Ceresc
Radu GYR

Cerul mi-a deschis soborul
– Lerui, doamne, Ler –
au pornit cu plugușorul
îngerii prin cer.
Merg cu pluguri de oglindă
și de giuvaier,
toți luceferii colindă
– Lerui, doamne, Ler –
vântul suflă cu lumină
– Lerui, doamne, Ler –
în buhai de lună plină
legănat în ger.
Patru heruvimi cu glugă
albă de oier
sub ferești colinde-ndrugă,
– Lerui, doamne, Ler –
n-au venit cu grâu la poartă,
ci au rupt din ger
stele mari ca să le-mpartă,
– Lerui, doamne, Ler –
şi-n gustar de roade grele,
– Lerui, doamne, Ler –
va fi câmpul cer de stele
tolănit sub cer...
numai tu aștepți în tindă,
– Lerui, doamne, Ler –
suflete fără colindă,
și fără Prier.
nici un cântec alb nu vine
fâlfâind mister, cu o stea
și pentru tine,
– Lerui, doamne, Ler –

Povestea CRăCIUNULUI
George GREGORIAN

Ce grea și tristă-i iarna în searbădu-i popas...
...şi când Stăpânul lumii – din toana unei grații
O luă cu mâna-i albă s-o fluture pe spații –
un înger, slab și palid, vorbi din raiul gras:
Suav e coșu-acesta cu flori ce-l risipești
Pe lumea Ta, părinte, când zarea se va stinge
vor bate mulți din palme cu-același strigăt! ninge!
O, ce beție dulce va fi pentru acești!
dar cei mai mulți; în iarnă văd iarna și nu flori.
n-au nici pe trup ce pune, nici lemne s-o topească;
n-au cupele aceste cu care să ciocnească,
În slava Ta, licoarea ce-ntr-însa o strecori...
O, iartă-mă ! nu-n mine găsi-vei Tu poveți;
dar picură într-însa și-un strop de bucurie! –
din gândurile Sale, din funduri de vecie
Trezindu-se, Stăpânul privi pe îndrăzneț
şi-n barba Lui imensă și grea de licăriri
O mână strecurându-și, recugetă o clipă;
şi-apoi, ducându-și mâna spre înger, pe-o aripă,
Îl mângâie în timpul supremelor gândiri.
O, cum și-nchise pleoapa pierzându-se în ea
Micuțul! Iar când ochii albaștri și-i deschise
şi îngerii și domnul si ceru-ntreg pierise!
Iar el, sub fulgi, pe valea pământului pășea.
Simțindu-se un altul, în haină grea de mag,
Mărunt și moș cu barbă cum soarta i se dase,
Chemat de pretutindeni de glasuri dureroase,
Prin razele zăpezii mergea pe un toiag.
Mai viu chemat, într-una de gemete mai vii,
Privi pământul până în marginile-i dure!
şi, ridicând toiagul, în noaptea ce căzuse
deschise zori de aur pe câmpii plumburii.
şi patru părți de lume umplându-se de cânt,
belșugul si nădejdea, cu-o mână aurie
bătură și în ușa măruntă și pustie.
şi-o dulce alinare se-ntinse pe pământ.
şi cum mergea mai gârbov pe lemnul luminos,
Pe sub zăpada care cădea tot mai ușure,
– Pătruns de ger și vânt – în ieslea unei șure
Se duse să se culce și-n veci rămase jos...

¸
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