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Caleidoscopul este cel mai surprinzător pictor spontan.
Mircea DINESCU (a.n.1950), poet român contemporan
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Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Deși am 10 ani, m-am bucurat mult când în coletul de Crăciun, trimis de 

sora mea mai mare din Italia, am descoperit și un original cadou pentru 
mine - un caleidoscop! Doamna învățătoare mi-a explicat că este o jucărie 
distractivă pentru copii, care ne ajută la dezvoltarea agerimii și gustului 
artistic.  Privesc, curios,  în interiorul tubului pentru a descoperi mulțimea 
de culori, forme și imagini provocate de mișcare. Apoi m-am întrebat: DE 
CÂND a fost inventat caleidoscopul ca jucărie? Vă rog să-mi răspundeți, 
deoarece cred că mai mulți cititori ar dori să afle istoria acestei jucării.

Laurențiu DICUSARĂ, elev în clasa a IV-a „A”
or. Râșcani

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

DE CÂND a fost inventat 
caleidoscopul ca jucărie

www.floriledalbe.md

La „Florile Dalbe" te poţi 
abona oricând!

reţineţi, „Florile Dalbe” înseamnă:
• un colind pentru mintea şi sufle-

tul elevilor de la clasa a 2-a până la 
clasa a 12-a, dar în special pentru cei 
din ciclul gimnazial;

• un prieten fidel care oferă co-
piilor şi adolescenţilor cele mai po-
trivite sfaturi în cele mai delicate 
situaţii;

• un organizator iscusit de con-
cursuri, integrame şi jocuri de per-
spicacitate, cu premii şi cadouri de 
neuitat;

• un profesor subtil de educaţie 
civică şi moral-creştină, de litera-
tură, istorie, artă, cultură, civiliza-
ţie, filozofie, ecologie, desen etc. 
— un supliment considerabil la 
manualele şcolare.

nu mai sta pe gânduri! Consultă, 
împreună cu părinţii, învăţătorul sau 
dirigintele, catalogul „Poşta Moldo-
vei” şi abonează-te chiar acum!

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

Preţul aBOnaMentuluI
Pentru persoane juridice:
3 luni – 108 lei, 
6 luni – 216 lei, 12 luni – 360 lei
Pentru persoane fizice:
3 luni – 84 lei, 
6 luni – 168 lei, 12 luni – 280 lei

Condiţiile de abonare le găsiţi şi pe 
site-ul  www.floriledalbe.md

Acord  liric

CaleidosCop
...rotesc cu grijă cilindrul 
cu cioburi colorate,
  în el apar moluşte de cleştar, 
clipe fatale, rime fără sens...
undeva 
în toată povestea asta
ceva nu se leagă,
câmpurile mele respiră
aburi vineţii,
o toamnă 
cu rândunici îngheţate
în colţul ochilor.
Cândva îmi voi aminti 
de toate astea
cum mucegaiul creşte albastru
între minţile noastre.

Recunosc de la bun început: pri-
ma mea jucărie adevărată, dra-
gă Laurențiu, așijderea a fost un 

caleidoscop. Caleidoscopul acela era un 
tub de carton cam de vreo cincisprezece 
centimetri. La un capăt avea un orificiu 
prin care privirea îmi pătrundea într-o 
lume de cristale colorate, care se schim-
ba pe măsură ce roteam fascinanta ju-
cărie. Roteam încet, încet, minunându-
mă de formele ce luau naștere, mereu 
altele, și altele, cercuri și flori, figuri ge-
ometrice rotitoare, sclipitoare, de toa-
te culorile, dând naștere unor desene, 
care de care mai fanteziste. Ore în șir 
stăteam cu ochiul ațintit pe micul miraj.

În jurul meu nu mai exista nimic, nu 
mai eram băiatul ce ducea dorul unei 
lumi frumoase și strălucitoare, nu mai 
auzeam oftatul mamei, nici pe tata în-
jurând, spunând cu obidă: „Soarele ma-
mei ei de viață!”

Cristina VOICu

numerele 5, 6 vor apărea pe 12 februarie a.c. în ediţie cu volum dublu (16 pagini). 
Începând cu ediţia de azi, „Florile Dalbe” va fi editat în ziua de  vineri.

Aveam lumea mea,  o lume colorată, 
o lume de cristale strălucitoare ce mă 
făcea fericit, bogat. Mereu în schimba-
re, era o lume la mâna mea, pe care o 
schimbam, așa cum voiam eu, visând că 
așa voi putea vreodată să schimb și lu-
mea în care trăiam. Fiecare cristal colo-
rat îmi era ca un vis, fiecare imagine îmi 
încânta sufletul micuț, dornic de frumos.

Totul a durat până într-o zi, când nu 
mi-a fost de ajuns să privesc. Voiam mai 
mult, voiam să știu ce este înlăuntrul ca-
leidoscopului. Atunci m-am hotărât să 
desfac tubulețul meu magic. Am dat de-
oparte hârtia colorată cu care era învelit, 
am desfăcut cartonul, cu ochii închiși, ca 
să-mi fie surpriza cât mai mare,  și… Și 
nu a fost surpriză, ci a fost prima dezilu-
zie din viața mea.

Pe masă s-au împrăștiat zeci de cio-
buri colorate de sticlă, simplă sticlă, și 
trei bucățele de oglindă, nici acelea per-
fecte. Unde îmi dispăruse lumea mea 
colorată, mirifică? Unde îmi erau crista-
lele strălucitoare? Lacrima mea îmi de-
venise propriul caleidoscop, reflectând 
bucățele de sticlă colorate, împrăștiate, 
imobile și reci.

Voiam să refac mirajul meu, dar era 
imposibil să mai reîntregesc ceva. Oricât 
m-am chinuit să lipesc totul la loc, nimic 
nu a mai fost ca înainte, nici în jucărie, 
nici în sufletul meu. Primisem de la viață 
o primă lecție. Peste ani, când apărea 
ceva frumos în viața mea, îmi aduceam 
aminte ce mă învățase caleidoscopul –  
că trebuie să iau totul ca pe-un întreg, 
să nu mai desfac nimic, oricât de frumos 
și perfect mi s-ar părea.

Nu mi-a ieșit întotdeauna. Am rămas 
copilul acela ce vrea să știe mereu ce se 
ascunde dincolo de ambalaj, dincolo de 
miraj...

- Frumoasă și emoționantă evocare! 
Totuși, aveți de răspuns la o întrebare 
concretă, parcă aud cum intervine care-
va dintre cititori.

Istoria acestei jucării, dragii mei citi-
tori, se trage din secolul al XIX-lea, deși 
există unele țări care își revendică des-
coperiri similare mult mai timpuriu. Ca-
leidoscopul a fost inventat în 1816 de sa-
vantul-fizician scoțian David Brewster. A 
ales denumirea plecând de la trei cuvin-
te grecești: kalos, eidos și scopos, care 
înseamnă: frumos, formă și observator.

Caleidoscopul era inițial un tub care 
conținea bucăți de sticlă și alte obiecte 
colorate, lăsate libere. În interiorul tubu-
lui exista și un set de oglinzi sau lentile 
de sticlă fixate triunghiular una față de 
alta. Ideea era ca imaginile reflectate ale 
obiectelor să creeze modele ce puteau fi 
observate prin capătul tubului. Oglinzile 
creau axe de simetrie, drept care, oricât 
de mult ar fi fost zdruncinate bucățile li-
bere de sticlă din interiorul tubului, mo-
delul rezultat ar fi fost oricum simetric. 
De obicei, în caleidoscop sunt trei axe 
de simetrie, ceea ce creează frecvent 
impresia unui fulg de gheață multicolor.

În anul 1870, un american pe nume 
Charles Bush a adus îmbunătățiri calei-
doscopului, l-a produs în masă și a ge-
nerat o adevărată frenezie caleidoscopi-
că. Brewster a obținut un brevet pentru 
caleidoscop în anul 1817, dar și lui Bush 
i s-au acordat, în 1873, brevete pentru 
versiunile sale.

Ce a inventat Brewster a fost o jucărie 
victoriană fermecătoare și inovativă. A 
fost marea favorită a copiilor atât în se-
colul al XIX-lea, cât și în secolul al XX-lea. 
Dar iată că ea rămâne să fascineze și co-
piii din sec. al XXI-lea!

Una dintre atracții constă în faptul că 
modelele create puteau fi modificate nu 
neapărat prin rotația tubului, ci și cu o 
bătaie ușoară cu degetul în el. Bătând 
repetat, modelul putea fi făcut să creas-
că și să se dezvolte ca o creatură vie. În 
anul 1970, când a început să fie aplicat 
și un lichid uleios în vasul cu cioburi, arta 
caleidoscopului a renăscut, iar astăzi 
sunt sute de fabrici de jucării și persoa-
ne care le confecționează.

Ion antOn

abonarea — 2021
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EMINESCU, POET 
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CONDIȚIA  SPIRITUALĂ  A  

Muncă și pasiune
La doar 11 ani, Mădălina Lungu este laureată a diverselor 

concursuri, mica artistă sperând ca steaua călăuzitoare să îi 
aducă norocul și de această dată.

Poezia, ca şi credinţa, e un mod de viaţă.
Poetul transformă poezia în rugăciune dând sens cuvântului.

Nicolae Dabija
Deschis către sacru prin cifra şapte ce semnifică desăvârşirea, pitagorian vor-

bind, Nicolae Dabija, născut la 15 iulie 1948, în Bişcotarii (Codrenii) cimişlieni, 
debutează fulminant cu un ciclu de poezii în „Tinerimea Moldovei”, în 1965, în 
dulcele  stil clasic deodată ca un clasic necunoscut. Debutul de bun augur ves-
tea neîndoios un mare poet. Aşteptările au fost îndreptăţite pe parcurs de către 
vocaţia autorului, care ne-a dăruit o galerie întreagă de volume poetice dintre 
cele mai noi şi profund polemice, prin structurile lor ideatice şi metaforice.

Semenii tăi

  15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale

De la placheta de debut „Ochiul al treilea” 
(numit și „ochiul sufletului” pentru întâia oară 
de Marele Sfânt Augustin), care vede lumina 
tiparului peste un deceniu de la lansarea în 
„Tinerimea Moldovei” (1975), și până în 2020, 
autorul va edita peste 40 de volume/titluri de 
poeme, proză, publicistică, scrieri pentru și des-
pre copii inclusiv, nemaivorbind de activitatea 
de decenii la săptămânalul „Literatura și arta”, 
din care a făcut o adevărată tribună 
a deșteptării și consolidării conștiin-
ței naționale.

Privită de sus și de jos, poezia 
dabijiană reprezintă o adevărată 
odisee interminabilă a traducerii 
identității de sine a creatorului me-
reu inspirat de căutarea divinității 
supreme prin magicul și mesianicul 
Cuvânt ezoteric, mistic, transcen-
dental. Apropierea de acest hotar 
invizibil al Cuvântului este una înte-
meiată în evoluția lumii și a omului 
din perspectivele ilimitate ale logo-
sului trecând prin partea de netre-
cere a ethosului. Deși Dumnezeu 
dintotdeauna e mai aproape de noi 
decât noi înșine de noi, de vreme ce 
EL este infinitul a toate și în toate. Or, noi nu 
putem viețui, evolua și a ne îndumnezei fără EL, 
fără  pavăza Duhului Său Sfânt. Guru Nanac nu 
în zadar sublinia că, dacă am pierdut totul, dar 
nu l-am pierdut pe Dumnezeu, noi n-am pierdut 
nimic. Și invers: poți să ai de toate, dar, dacă în 
schimb nu-l ai, l-ai pierdut pe Dumnezeu, tu nu 
ai nimic. Lumea transcendentală a Cuvântului 
îl obsedează aievea pe Nicolae Dabija de la pri-
mul titlu de carte încoace inspirat de Divinitate, 
inclusiv până la fundamentalul volum antologic 
„Poeme pentru totdeauna”. Dumnezeu este 
Duh și EL poate fi contemplat, după mistici, nu-
mai în Duh. Cuvântul a fost, este și oricând va fi 
începutul neînceput al Credinței, al Luminii și al 
Iubirii. Legătura dintre Om/suflet și Dumnezeu/
Suprasuflet este una întreținută permanent și 
perenizată de către Cuvânt.

...Creația lui tinde a se apropia de misticism, 
despre ce vorbesc și titlurile sale de cărți: 
„Ochiul al treilea” (1975) „Apă neîncepută” 
(1980), „Lacrima vede” (1994), „Libertatea are 
chipul lui Dumnezeu” ( 1997), „Cerul lăuntric” 

(1998), „Așchii de stele” (2002); „Doruri interzi-
se” (2003) etc.

Dacă „…scriitura iaste un lucru vecinic” (Miron 
Costin) și poezia – „un peisaj al sufletului”, atunci 
simbolic și imaginar în concepția autorului, poetul 
(„cel care lumea o compune (o „scrie”-n versuri – 
n. n.) „trece ca un zeu printre oameni/ şi aripile 
sub haine ascunse le ţine”). Însuși poemul pen-
tru locutorul său liric „e-o taină, e ca un secret,/

din care nimeni nimic n-a aflat 
–/ cine-şi spune numele/ cade-n 
anonimat” („Aceste peisaje ale 
sufletului”). Deși poetul pledează 
pentru o „poezie ca apostolat”, el 
însuși devenind direct și indirect, 
vorba lui Mihai Cimpoi, o „figură 
apostolică sub stelele cardinale 
ale lui Mateevici și Vieru”, totuși 
în adâncuri, dincolo de conside-
rentul că e „un poet angajat”, „un 
mare poet social” (Ioan Alexan-
dru), el este tot mai mult al imagi-
narului și al „tăcerilor asurzitoare” 
(„Tăcerile sunt pline de cuvinte,/ 
Iar în urma ultimei plecări –/ nu-
mai tăcerea te va ţine minte…/ Şi 
poate-o carte, plină de t ă c e r i”). 

„Cartea mallarmeană”, mult jinduita Carte, „Uto-
pia ei lansată pe fantasme”, după același exeget 
M. Cimpoi, îl face pe poet să revină mereu la ea, 
„meditând existențial la îngânarea dintre cuvânt 
și tăcere”: („Mult prea multă-mi Poezia/ Vroiam 
să măsor cu o iubire vecia./ Vroiam să dobor se-
cunda cu o săgeată” – „Clepsidra”). Caligrama 
acestei arte poetice (pe care o citează deplin și 
Eugen Simion) relevă funciarmente crezul poetu-
lui suprapus pe condiția clipei și a veciei. Dar lup-
ta dintre Noul Orfeu și Vechiul Kronos, desigur, e 
alimentată de intuiție (care, după Maestrul Sant 
Savan Singh e Dumnezeu…). Oricare și oricât de 
mare ar fi râvna primului (deci al Noului Orfeu) 
și împotrivirea, „vrăjmășia Bătrânului Kronos”, 
urma își va alege/spune cuvântul, forța lui divină. 
Or, „Poezia îl scrie pe Poet”. Sau: „Păstorul păs-
cut e de turmă”. Ceea ce înseamnă că rezonerul 
liric e întors cu fața la Cuvânt, la absolutul de sine 
al identității lui metafizice. Unul dintre volume-
le autorului se intitulează, de altfel, „Psalmi de 
dragoste” (2013). Unele piese din el ne pot lesne 
edifica asupra stării de lucruri direct și indirect 

În Europa, fiecare țară are o zi a culturii care e 
legată de numele  unor personalități marcante. La 
noi, Ziua Culturii Naționale  cade pe 15 ianuarie și 
are o semnificație simbolică pentru poporul nostru, 
fiind asociată cu nașterea marelui poet național 
Mihai Eminescu.

Indiscutabil, Eminescu este 
primul nostru poet naţional 
care a înălţat nu doar poezia, 
ci şi întreaga literatură româ-
nă, în ansamblu, spre piscurile 
valorilor universale. Prin ope-
ra sa, care ocupă un loc de cin-
ste pe poliţa literaturii univer-
sale, spiritualitatea şi cultura 
românească s-a arătat demnă 
de atenţia altor popoare. Para-
frazând o spusă ce aparţine lui 
Eminescu însuşi, el este „mă-
surariul” civilizaţiei neamului 
nostru, semnul cert al euro-
penismului unui popor format 
definitiv ca entitate etnică.

Prin Eminescu ne deosebim 
şi, totodată, ne asemănăm 
tuturor seminţiilor civilizate 
ale lumii. Ne deosebim, deoa-
rece Eminescu este un poet 
profund naţional, care a pus 
la temelia operei sale piatra 
nestemată a neamului nostru 
milenar – folclorul. Dar tot 
prin Eminescu ne înrudim cu 
celelalte popoare, pentru că 
opera sa, zămislită în timpul 
şi spaţiul pe care le exprimă, a 
ieşit din limitele epocii sale şi 
ale ţării unde a luat fiinţă, de-
venind o valoare estetică a în-
tregii umanităţi. În aceasta şi 
rezidă esenţa universalităţii 
unui poet naţional. Eminescu 
izbuteşte un lucru parado-
xal: să-i placă omului simplu, 
graţie concepţiei de sorginte 
folclorică şi, în acelaşi timp, 
să-l emoţioneze pe omul cult 

prin forma poetică originală 
şi conţinutul profund filozofic 
ale operei sale. Astfel, Emi-
nescu este un poet naţional, 
pentru că şi-a conceput opera 
pur româneşte, a creat în lim-
ba română, dându-i acestei 
limbi nişte sclipiri nebănuite.

Dar el este, totodată, şi un 
poet universal, căci, fiind tra-
dus în limbile a zeci de popoa-
re, este savurat deopotrivă 
şi de francezi, şi de germani, 
şi de englezi, şi de spanioli, 
şi de japonezi, şi de indieni, 
şi de turci, şi de bulgari, şi de 
ruşi... Şi asta pentru că fibrele 
sufletului eminescian au vi-
brat în poezie pe frecvenţa de 
rezonanţă a spiritului uman 
universal. Iată de ce opera lui 
Eminescu o găsim în multe 
ţări alături de cea a lui Goethe, 
Beranger, Novalis, Holderlin, 
Rimbaud, Schiller etc., poeţi 
universali de epocă, clasificaţi 
drept exponenţi ai romantis-
mului în literatura mondială. 
Totuşi, probabil, pentru po-
eţii de talia celor enumeraţi 
mai sus, inclusiv Eminescu, 
noţiunea de clasicism sau ro-
mantism îşi pierde orice sens. 
Ei, toţi, au zămislit, pur şi sim-
plu, opere literare de valoare 
estetică perenă. Prin asta toţi 
poeţii geniali sunt mereu ac-
tuali şi moderni, naţionali şi 
universali.

Ion ANTON

Мădălinа, o fire artistică și per-
severentă, este elevă în clasa а V-a 
la Liceul Teoretic „Orizont” și are 
mai multe hobby-uri, inclusiv muzi-
ca, sportul, dar, de asemenea, e ori-
când dispusă să se concentreze și 
pe altele, deoarece îi place să afle 
lucruri nоi.

„Talentul în muzică i-a fost des-
coperit сând еrа înсă miсă, dаr dra-
gostea pentru aceasta și ambiția de 
a ieși în evidență ре саrе le роsеdă 
de сеvа vrеmе se datorează încura-
jării de către profesoara de canto, 
doamna Rodica Roșioru. Astfel, a 
fost posibilă dezvoltarea ei în acest 
domeniu artistic, pe саrе îl conside-
ră о раsiunе”, spune mama fetiței.

Тimр de 2 ani, de când frecven-
tează Studioul Artistic „Rodica 

Roșioru”, Mădălina a adunat nu-
meroase premii la соnсursurilе 
internaționale de muzică din afara 
țării, aducând, de fiecare dată, nu-
mele Republicii Moldova ре podium. 
Iată câteva dintre premiile de саrе 
s-a învrednicit în ultima perioadă:

– Festivalul Internațional Her-
mannstadtfest, Ediția a VII-a, 28-
30 iunie 2019, Sibiu, România, Pre-
miul III;

– Festivalul Internațional de Mu-
zică Tra-la-la, Ediția a XX-a, 13-18 
august 2019, Ohrid, Macedonia, 
Premiul I;

– Festivalul Internațional de Muzi-
că, Teatru și Dans pentru Copii și Ti-
neret Neghiniță, Ediția a X-a, 19-20 
septembrie 2019, Bacău, România, 
Premiul Mare – Trofeul categoriei;

– Concursul Internațional 
de Muzică pentru Tineri 
Interpreți Silver Yantra, 
26-29 septembrie 2019, 
Veliko Târnovo, Bulgaria – 
Premiul I și nominalizarea 
„Cea mai bună interpretare 
a piesei în limba română”;

– Festivalul Internațional 
de Muzică Singer Stage, 
Ediția a VIII-a, 8-10 noiem-
brie 2019, Valletta, Malta – 
Premiul I;

– Festivalul Internațional 
de Muzică Vocală pentru Ti-
neri Interpreți Riga Symp-
hony, 11-14 decembrie 2019, Riga, 
Letonia – Argint (locul 2)

– Participarea la proiectul televi-
zat „Tanti Ludmila Show”-2020

– Recent finalistă la Concursul te-
levizat din Republica Moldova Ring 
Star – 2020 . Mădălina Lungu este 
deținătoare a numeroase invitații 

pentru a ne reprezenta țara la 
concursuri de muzică din Bulgaria, 
Letonia, Israel, Slovenia, Italia, 
Estonia și alte țări. Ea știe că suc-
cesul înseamnă să obții ceea ce-ți 
dorești, dar cu cât muncești mai 
mult, cu atât ai mai mult noroc.

Renata CUPCEA 
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• Stângăciile, că și timiditatea au un farmec 
discret prin surprizele pe care le provoacă, 
prin panica naivă care o răspândesc.

• Eu am înțeles de ce nu sunt mulțumit. Pentru 
că nu mi-am deschis sufletul prietenilor.

• Nu pot cunoaște adevărata dragoste, decât 
depășind-o.

• A evita ridicolul înseamnă a refuza singura 
șansă de nemurire.

• Nu poți stăpâni decât acele lucruri la care ai 
renunțat, de care te-ai eliberat, nu prin deta-
șare de ele însele, ci prin detașare de dorința 
fructelor lor. 

• E preferabil să iubești un geniu, decât capo-
doperele unui mediocru.

MAxIME şI AfORISME 
de Mircea ELIADE

Surprizele adolescenţei

ABONAREA-2021: 
EXEMPLU DEMN DE URMAT

Stimată redacţie,
Mă numesc Nina GAVA-

JUC. Activez ca profesoară de 
istorie în Gimnaziul Căţeleni, 
r-nul Hânceşti, şi sunt diri-
ginta clasei a V-a. Chiar din 
primele zile de şcoală, ne-am 
propus să acordăm o atenţie 
sporită lecturii, pentru a ob-
ţine rezultate mai bune la 
învăţătură. Întrucât copiii 
au citit aproape toate cărţile 
(din păcate, prea puţine) din 
biblioteca şcolară, am hotă-
rât, împreună cu elevii şi pă-
rinţii, să ne abonăm la reviste 
şi ziare pentru copii.

Elevii Adrian URSU, Sabri-
na MERENEANU şi Adrian 
PISARENCU au ales săptă-
mânalul „Florile Dalbe”, pe 
care l-am îndrăgit cu toţii. 
Suntem foarte impresionaţi 
de conţinutul şi diversitatea 

subiectelor, de probleme-
le importante, abordate în 
paginile acestei reviste cap-
tivante, viu colorate şi atât 
de necesare nouă, tuturor. 
Adeseori „Florile Dalbe” ne 
vin în ajutor la desfăşurarea 
activităţilor şcolare, ne cul-
tivă gustul pentru lectură şi 
cunoaştere, dar şi dorinţa de 
a ne dezvolta armonios.

Am dori foarte mult să-i 
cunoaşteţi pe aceşti harnici 
cititori ai revistei. Fotografi-
ile lor, publicate în paginile 
„Florilor Dalbe”, cu siguranţă, 
îi vor motiva pe ceilalţi elevi 
să le urmeze exemplul. Spe-
răm la o colaborare frumoasă  
şi durabilă  cu redacţia.

Cu respect, Nina GAVAJUC, 
profesoară   

la Gimnaziul Căţeleni
r-nul Hânceşti  

Suntem  prieteni  cu
 „FLORILE  DALBE”

„POEMELOR  PENTRU  TOTDEAUNA”
prin asociație și disociație. „Sunt singur, zice so-
sia lirică a poemului omonim, ca o ploaie/pe care 
o aşteaptă caişii,/ purtată de vânt/ undeva pe la 
mijloc de ocean/ şi-acum îşi face iluzia/ că poate 
spori nivelul mărilor/ măcar cu o sutime de mili-
metru;/ singur/ singur,/ singur/ ca un aed uitat de 
cuvinte/ la marginea unui poem,/ unde timpul e 
epic,/ iar răspunsul venit atât de/ târziu/ şi-a uitat 
de mult întrebarea”.

În altă parte, însă, ni se confesează că „poemul” 
este „ca pata unei lacrimi/ pe filă” („Poemul”). 
„Binecuvântează, Doamne, pe vrăjmaşii mei, ci-
tim în „Psalmul” de la pag. 101, Şi eu îi binecu-
vântez. Şi nu-i blestem./ Ei au făcut să-nvăţ – ca 
să m-auzi! – cum să Te chem./ Şi cum să zbor, 
prins în butucii grei.// Ei au făcut să cred în Bu-
nătate, ca în Tine/ mai mult ca cei care îi lăudau 
izbânda;/ să spun ca Iov: că rău-i tot un bine/ şi 

ieri. Plouă-abătut, – ca după un război pier-
dut.// Plouă de-o zi. Poate de nouă/ În Pruturile 
amândouă:// Plouă cu mahnă. Şi-n amvoane/ 
Iisus tresare din piroane.// Salcâmii pălmuiţi de 
vânt/ pe dealuri cresc numa-n pământ.// Bătrâ-
ne scunde trec pe coastă/ cu mănăstirile în trai-
stă.// Iar fulgerul pornit de sus/ la ele încă n-a 
ajuns”. Pe scurt, poetul surprinde substanțial-
mente, ca un „fotograf de fulgere”, vorbind în 
propriu-i trop, teluric și criptic totodată, un mo-
dus vivendi dinspre inefabilul dramei și karmei 
de neschimbat, tremurat de ideea de Dumne-
zeu ce adie din structura imaginarului dialogal-
monologal, psalmic și polemic, din  versetele/
rândurile căruia iradiază gândul tutelar-teme-
rar că „a fugi de tine nu ai unde” și numai „Iubi-
rea are gust de nemurire”… („cum toate le cu-
noaştem prin iubire,/ prin dânsa toate capătă 

un sens” – „*** De dragoste 
nu scapi nici după moarte”). 
Or, Dumnezeu, după mistic, 
este Iubire, Lumină, Înțelep-
ciune, Credință, Experiență 
ilimitată etc. Toate vin din EL. 
Întoarcerea cu fața la EL este 
cea mai mare dorință a omului 
dintotdeauna și totodată cea 
mai greu de realizat, pe care 
indirect o citim și-n psalmul 
inaugural al volumului: „Doru 
mi-i de Dumneavoastră:/ ca 
unui zid – de o fereastră”, des-
pre care Adrian Păunescu s-a 
exprimat mai mult decât su-
gestiv și plastic că cele „două 
versuri sunt geniale”.

Piese „desăvârșite” în sens 
astrologic și metaforic găsim 
în fiece volum liric al Creatoru-
lui sau pe întreaga orizontală 

a verticalei metanoice a „poemului” dabijian 
„pentru totdeauna”. Or, aceasta e condiția scri-
sului său cu Dumnezeu. Biblică sau psalmică, 
în esența ei esențială, „poezia care-l scrie” sau 
„turma” cuvintelor care-„l paște pe păstorul” 
lor de la Codrenii cimișlieni izvorăște dintr-o 
inspirație de natură divină, elementele/sim-
bolurile mirene și perene ținând de dorul de 
transformare a omului pornit pe Calea Iubirii. 
Întors cu fața la Cel de Sus, poemul dabijian 
este o reflexie sui-generis a dialogului cu sine și 
cu Cuvântul metamorfozat și iluminat de forța 
criptică a inefabilului mărturisitor de prezența 
insolită a „precuvintelor” și a necuvintelor  cu 
care face  casă bună din perspectiva părții și în-
tregului (de sine și de noi, de neam și de lume, 
de cântec și de trăire, de revelație și de idea-
ție). De aceea „poemele pentru totdeauna” ale 
lui Nicolae Dabija sunt sub aspectul liturgic al 
discursului o sondare organică a „înaltului” din 
ființă.

tudor PallaDI

ca pe o binecuvântare să-mi suport osânda.// Nu 
de la buni am învăţat, tot de la răi:/ de Tine, nu 
de moarte, să mă tem./ Binecuvântează, Doam-
ne, pe vrăjmaşii mei./ Şi eu îi binecuvântez. Şi nu-i 
blestem.// În tineri ani, când mă mândream cu 
mine/ şi zădăram cu vreo metaforă vecia,/ ei mă 
făceau să-mi amintesc de Tine/ şi să Te rog să-mi 
ierţi nimicnicia./ Şi viaţa cum se deapănă precum 
un ghem/ să simt, călcând pe lacrimi, paşii Tăi…/ 
Binecuvântează, Doamne, pe vrăjmaşii mei./ Şi eu 
îi binecuvântez. Şi nu-i blestem”. 

Piesele „Maraton basarabean” și „Ploaie tristă” 
(scrisă în distihuri…) dezvăluie din interior „alte 
peisaje ale sufletului” personajului său liric din-
spre consângenii năpăstuiți de destin. În primul 
din psalmii nominalizați personajul liric, „aler-
gând prin hăţişurile dese ale istoriei, / se simte 
ca o veste/ ajunsă prea târziu,/ care nu-şi mai 
găseşte poporul acasă/ şi care se întoarce înapoi/ 
aflând în locul de unde a plecat/ alţi învingători”. 
În cel de-al doilea psalm citim: „Plouă trist. Par-
că plouă/ peste-o ţară ruptă-n două.// Plouă de 

 PRETEXT  PENTRU  MEDITAţIE 

În ultimul timp, viaţa chiar m-a surprins. 
Uneori mă lasă să mă târăsc pe pământ, alteori 
mă ridică. Dacă e să fiu sinceră, acum vreau să 
vorbesc doar despre prietenii ade-
văraţi. Din păcate, de la o vreme, 
cuvântul prieten e străin pentru 
mine. De ce? Am observat că, de 
câte ori încerc să leg prietenii noi, 
sunt frântă din start, fapt la care 
nu mă aşteptam… Poate-s eu de 
vină, dar mi se pare că sunt o per-
soană destul de prietenoasă şi am 
fost educată să ţin la persoanele 
apropiate. Anume ele mi-au şi făcut necazuri. 
Ei bine, chiar nu-mi ajung cuvinte să-mi exprim 
nedumerirea. Doar încerc încă o dată să mă con-
ving pe mine însămi că undeva mă aşteaptă cine-
va care nu mă va judeca niciodată şi căruia pot 
să-i zic prieten.

În acest sens, deseori mă gândesc că priete-
nul este o persoană în care poţi avea încredere. 
Pentru mine, înseamnă siguranţa că eşti înţeles 

şi că nu vei fi trădat. În perioada 
adolescenţei, prietenia şi încrede-
rea sunt extrem de importante. De 
fapt, în viaţă jucăm cu toţii un rol, 
chiar dacă se întâmplă să schim-
băm scena. Sunt sigură că destinul 
ne-a şi scris un scenariu aparte şi 
că, în definitiv, doar trebuie să aş-
teptăm acea piesă în care prietenii 
adevăraţi îţi vor face apariţia. În 

principiu, nu-mi rămâne decât să exersez mai 
mult la capitolul încredere, doar că acest examen, 
cred, este foarte greu.

Andreea VERDEş, elevă
s. Cotul Morii, r-nul Hânceşti noi ne-am abonat la  „Florile Dalbe”! 
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CĂLĂTORIA  BRADULUI 
DIN  CURTEA  ȘCOLII

Gustul 
FULGILOR DE ZĂPADĂ

NINGE

MOȘ CRĂCIUN poți fi chiar TU!

Bunica:
- Georgică, îmi pare că stai 

cam mult în faţa calculatorului. 
- Aşa e, bunico. În ultimul 

timp, chiar am început să văd 
şoareci albi. 

- Trebuie să renunţi la calcu-
lator. 

- Poate că ar fi  mai bine să 
ne luăm o pisică?

*  *  *
- Cu câte zerouri se scrie un 

milion, Dănuţ?
- Cu şase. 
- Bravo. Dar jumătate de 

milion?
- Cu trei...

*  *  *
- Numiţi, în scris, unspreze-

ce dintre cei mai celebri oa-
meni din lume, le ceru învăţă-
torul elevilor. 

După un timp, văzând un 
elev căzut pe gânduri, învăţă-
torul îl întrebă:

- Ai terminat?
- Aproape. Mai am de adău-

gat portarul. 

Glume

Ecoul  sărbătorilor  de  iarnă

În văzduhul alb se-ncinge
Dans zglobiu de fluturi... şi
ninge lin şi dulce ninge
Ca-n „Vasile alecsandri”.
ninge blând, moldoveneşte,
Parcă bardul, însuşi el,
Peste case risipeşte 
toată iarna din pastel.

DE-A INELUŞ-ÎNVÂRTECUŞ
Un copil, căzut la sorţi, se aşază în genunchi, cu capul plecat. Ceilalţi 

copii pun câte un deget pe spinarea lui, astfel ca vârfurile degetelor să 
formeze un cerc. Altul, la fel căzut la sorţi, îşi mişcă degetul pe acest cerc 
şi rosteşte:
- Ineluş-învârtecuş, ghici pe-al cui deget am pus?
La rostirea ultimului cuvânt, numărătorul se opreşte la degetul jucătorului 

respectiv. Dacă cel de jos ghiceşte al cui e degetul, el devine „întrebător”, 
iar „ghicitul” îi ia locul. Dacă nu ghiceşte, rămâne în aceeaşi poziţie.
În alte părţi, cel ce întreabă are în mână un inel, pe care-l pune pe unul 

din degetele copiilor, zicând:
- Ineluş-învârtecuş,
Ghici pe-al cui deget te-am pus?

Vasile ROMANCIUC

În prag de vacanţă, doam-
na învăţătoare Ludmila MA-
LACHI ne-a spus că în curând 
vom avea un oaspete deosebit.

Când am deschis uşa cla-
sei, am rămas uimiţi. Acolo ne 
aştepta un brăduţ artificial. Era 
copia fidelă a celui care creştea 
în curtea şcolii! De pe crengile 
lui ne priveau nişte mutrişoare 
vesele, cu daruri dulci pentru fi-
ecare. Şi maturii: învăţătoarele, 
directoarea, bibliotecara, dere-
ticătoarele - toate doamnele au 
primit cadouri. În ziua aceea, 
pomul generos a auzit multe 
cuvinte de recunoştinţă. Timp 
de o săptămână, brăduţul nos-
tru îşi schimba hainele, deve-
nea tot mai bogat în globuleţe 
şi fulguşori confecţionaţi de 

noi. Pe ramurile verzi s-au 
aprins luminiţe sclipitoare. Au 
venit să-l admire şi copiii din 
alte clase.

După ce Pomul nostru de 
Crăciun a devenit nr.1 în topul 
personajelor de sărbătoare, 
a sosit timpul să-l trimitem 
într-o călătorie în România, 
la prietenii noştri din oraşul 
Câmpia Turzii. Dar, „surpriza” 
fiind prea voluminoasă, am 
improvizat un Pom ... dulce. 
Eu şi colegii mei l-am împo-
dobit cu bomboane şi cioco-
lată de la fabrica  Bucuria şi, 
bineînţeles, cu îmbrăţişări 
calde, pupici şi un Crăciun fe-
ricit! ,,Drum bun, brăduţule 
din Moldova, spre România!” 
i-am urat, în cor.

La şcoală învăţăm că lucru-
rile bune se fac din copilărie. 
Eu cred că vom continua să 
facem bine şi atunci când vom 
fi mari.

Parascovia CEBOTARENCO,
elevă în clasa I-i 

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

Ador cadourile, mai ales acele pe care le aduce Moș 
Crăciun. Dar e bine nu numai să primești cadouri, ci și să 
le oferi. M-am convins de aceasta, când am participat, 
împreună cu colegii mei de clasă, la săptămâna surprizelor. 
Atunci am înțeles încă un lucru important: Moș Crăciun 
pot fi și eu, și prietenii mei, și doamna învățătoare. Cu 
mult drag, le-am pregătit surprize de Crăciun prietenilor 
noștri din Câmpia Turzii, România. E trist că, din 
cauza pandemiei, putem să ne vedem doar pe ecranul 
calculatorului, dar, chiar și la depărtare, ne bucurăm unii 
de alții făcând fapte bune.

La sfârșit de an, am reușit să devin Moșul dorințelor 
și pentru părinții mei. Ce mirați au fost când au găsit 
sub brad cadourile pregătite de mine! Am făcut și niște 
poze, în care le-am surprins mutrișoarele caraghioase 
și fericite. A fost grozav! Fii și tu Moș Crăciun, adu-le 
bucurii celor din jur! 

Victor VASILACHI, elev în clasa I-i 
la Gimnaziul „Gr. Vieru”

com. Purcari, r-nul Ştefan-Vodă 

Ada ZAPOROJANU

Desen: Cristina COVrIG

Hai  să  ne  jucăm!

Poveştile  iernii

Crăiasa Iarnă îşi cernea fulgii 
deasupra satului, iar copiii îşi 
pregăteau săniuţele. Fulguşo-
rii se bucurau că erau iubiţi, 
aşteptaţi şi îşi făceau de cap în 
tot felul. Ba îşi înteţeau zborul, 
ba dispăreau pe neaşteptate, 
speriindu-i pe micuţi că pleacă, 
ba se aşezau cuminţi pe crengi-
le copacilor şi se dădeau huţa.

Măriuca se încălzise şi îşi luă 
căciuliţa de pe cap. Fulguşorii 
îi acoperiră părul creţos, ca-
re-i flutura pe umeri. Încetul 
cu încetul, fulguşorii se topiră 
şi fetiţa se pomeni udă ca un 
şoricel. Dar nici că-i păsa. Îi era 
cald şi se simţea bine. Ca să 
se mai răcorească, strânse un 
pumnişor de zăpadă şi îl duse 
la gură. Zăpada era gustoasă. 
Mai mâncă câteva gogoşele, 
albe şi dulci. 

Când a intrat în casă, mama 
a mustrat-o că şi-a scos căciu-
liţa, fiindcă era frig şi putea să 
răcească. I-a dat să mănânce şi 
a observat că Măriuca deveni-
se palidă. Crezând că poate a 
obosit, mama i-a făcut patul să 
se culce. 

Spre seară, fetiţa a început 
să se îmbujoreze la faţă şi, 
când mămica şi-a lipit buzele 
de fruntea ei, aceasta era fier-
binte ca para focului. Măriuca 
nu suporta pastilele, de aceea 
mama i-a făcut o frecţie cu apă 
şi oţet. Febra, însă, nu scădea 
şi mama începu să se neliniş-

tească. Ea îşi ştergea  pe furiş 
lacrimile, rugându-se  Domnu-
lui să-i vindece fetiţa. Măriuca 
stătea cu ochii închişi şi de abia 
deschidea guriţa, cerând, din 
când în când, apă. Mama o pri-
vea cu jale, neputincioasă, în 
faţa bolii. A aprins candela, a 
spălat-o pe fetiţă cu agheasmă 
şi o mângâia pe cap, şoptindu-i 
cât de mult o iubeşte.

Deschizând ochişorii, Măriuca 
a căutat sub pernă  şi a scos ico-
niţa cu chipul Fecioarei Maria. 
Ea netezea cu mânuţele-i fier-
binţi iconiţa şi o ruga pe ocroti-
toarea sa sa-i aline durerea, pro-
miţând că niciodată nu va mai 
mânca zăpadă. După ce a ador-
mit cu iconiţa în mână, mama a 
observat că febra i-a mai scăzut. 

Dimineaţa, Măriuca se trezi, 
de parcă  nici nu i se întâmpla-

se nimic. Totuşi, fetiţa ţinea 
bine minte ce necaz îi pricinu-
ise mamei. Ea s-a ridicat din 
pat, şi-a cuprins măicuţa şi i-a 
spus că niciodată nu va mai 
face nimic ce i-ar aduce sufe-
rinţe. Măriuca ştia că Fecioa-
rei Maria nu-i sunt dragi copiii 
care nu se ţin de cuvânt. 

- Mulţumeşte-i Domnului şi 
Fecioarei Maria, zise mama, că 
te-au ajutat. Nu există o ferici-
re mai mare decât să fii copilul 
Domnului şi să ştii că eşti me-
reu însoţit de îngerul păzitor, 
trimis să te ocrotească. 
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GLOSAR  EXPLICATIV  

PARTICIPĂ  şI  TU!

CONCURSUL  CONTINUĂ!
Aveți un muzeu școlar sau un muzeu al satului 

organizat în incinta gimnaziului, liceului sau cămi-
nului cultural? Scrieți-ne și participați la  concursul 
nostru care continuă și în acest an.     

La concurs poate participa orice elev. Totalurile  
vor fi efectuate la sfârșitul anului școlar, adică în 
luna iunie 2021. Învingătorii vor beneficia de Di-
plome de laureat și premii bănești. Pentru locul I 
– 500 lei; locul II – 400 lei; locul III – 300 lei; pentru 
mențiuni – 200 lei.  Așteptăm cât mai curând lucră-
rile voastre. Succes! 

REGII  DACILOR  STRĂBUNI

ZyRAxES

MOMENT LIRIC

Ion  ANTON

RONDELUL  ANULUI NOU
Mă risipesc în dansul scânteilor de clipe
Ca într-un roi de fulgi ce cad din viitor
Şi se prefac în aer sub harnice aripe
Ce obosesc atunci când lipsă duc de zbor.
Şi se prefac în şoapte ce prind apoi să ţipe,
Să-mi amintească-acest destin, răscolitor:
Mă risipesc în hora scânteilor de clipe
Ca într-un roi de vise ce vin din viitor.
Deci nu-s un biet suporter al viselor-echipe,
Sunt visul care luptă cu nopţile de dor,
Ce îmi aduc în suflet regrete şi risipe,
Dar şi muguri tineri de alb şi sprinten zbor…
Mă risipesc în goana scânteilor de clipe.

DICȚIONAR de istorie
B
bacalbaşă – (în trecut) staroste al breslei băcanilor.
bagauzi – denumire a participanților la mișcarea revoluționară a 

colonilor și sclavilor din Galia și din Hispania în secolele al III-lea și 
al IV-lea.

bairac – (în armata turcească și în cea română din epoca fanario-
tă) steag de mătase foarte lat.

bairamlâc:
 – (sau bairam-peşcheş) dar oferit sultanului (și altor demnitari 

turci) cu prilejul bairamului musulman;
 – impozit excesiv impus în Principatele Române în secolele al 

XVIII-lea și al XIX-lea.
baldachin – acoperământ din stofă scumpă care se punea deasu-

pra unui demnitar laic sau eclesiastic în timpul unei solemnități, al 
unei procesiuni etc. 

balgi-başa  – (în Țările Române) trimis al Porții care strângea mie-
rea și ceara necesare seraiului; (în Moldova) trimis al hanului tătă-
resc care lua tributul în miere.

(Va urma)

(Continuare din nr. 39, 40 din 10 decembrie 2020)

Zyraxes (greacă Ζιραξες) este unul din puținii 
conducători ai geților despre care avem informații, 
dar și acestea sunt puține. A fost rege al geților în 
secolul I î.Hr., stăpânind Nordul și Nord-Vestul Do-
brogei. Zyraxes a fost amintit de către Dio Cassius 
în legătură cu campaniile lui Marcus Licinius Cras-
sus la Dunărea de Jos.

Guvernatorul Moesiei Antonius Hybrida a fost 
înfrânt sub zidurile Histriei în anul 61 î.Hr. Geții 
lui Zyraxes și bastarnii din Sciția au fost aliați cu 
histrienii, dar se pare că principalii biruitori în 
acest conflict au fost geții, deoarece ei au păstrat 
trofeele și le-au dus cu ei la Genucla, puternica 
cetate a lui Zyraxes.

Trofeele au fost recuperate de 
către Marcus Licinius Crassus, când 
a atacat cetatea Genucla, situată 
undeva pe Dunăre, în a. 28 î.Hr. Zy-
raxes a știut bine că nu poate rezis-
ta singur și s-a retras peste Dună-
re, la bastarni (sciți), cu care avea 
legături de alianță, luându-și teza-
urul cu el. Cetatea, însă, a căzut în 
absența sa, în urma unui scurt, dar 
greu asediu.

Până la venirea în fruntea geto-
dacilor a viteazului Decebal, rege 
care va reuși să  reunifice provinciile 
Daciei lui Burebista într-un nou stat 
centralizat, regiunile răzlețite vor 
fi guvernate de mai mulți regi „lo-
cali”, care vor lupta între ei pentru 
supremație.

(Sursa: WIKIPeDIa)

Casa memorială ,,Adrian Păunescu” 
Muzeul este un loc unde se păstrează și se expun în atenția vizi-

tatorilor obiecte de artă, documente istorice, relicve etc. Este un loc 
care joacă un foarte mare rol în viața culturală.

În satul meu natal Copăceni, avem ase-
menea locuri. Este vorba de un colţişor 
muzeistic în Casa de Cultură şi un mu-
zeu amenajat în Gimnaziul „Adrian Pău-
nescu” din sat. Dar un loc aparte îl ocupă  
în inimile noastre Casa Memorială „Adri-
an Păunescu”. Este locul unde s-a născut 
marele poet şi a petrecut primii ani de 
viaţă. Casa Memorială a fost renovată 
anul trecut, cu suportul asociaţiei din Ro-
mânia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.

Adrian Păunescu  (20 iulie 1943 – 5 
noiembrie 2010) a fost poet, publicist, 
critic literar, eseist, om politic. Ne-a lă-
sat nouă, urmaşilor săi, circa 50 de cărţi, 
majoritatea cu versuri.

Noi, locuitorii satului Copăceni, am 
avut marele noroc să avem un asemenea 
muzeu, în care sunt expuse numeroase 
volume de poezii, dar şi fotografii ale po-
etului A. Păunescu din diferite perioade 
ale activităţii sale literare, dar şi covoa-
re moldoveneşti,  mobilier de epocă şi 
obiecte de la mijlocul secolului al XX-lea, 
printre ele fiind prezent leagănul în care 
adormea Adrian, fiind copil.

Această Casă-muzeu este o adevărată 
mândrie pentru noi şi  constituie o dova-
dă în plus că suntem acelaşi popor, vor-

bim aceeaşi limbă, iar Adrian Păunescu 
era un patriot al neamului său, care purta 
în inimă atât România, cât şi Basarabia.
„Cum rar se mai poate da mână 

cu mână,
Că unii au nunţi, iar ceilalţi funeralii,
Noi hai să vorbim, noi, mereu ilegalii,
Oriunde afla-ne-vom, Limba Română.
Hotarele strâmbe, făcute să doară,
Cătuşe pun, iată, pe ţară şi ţară,
Când oare zăvorul putea-va să sară,
Răpus dintre noi pentru ultima oară?
Ne-au luat şi provincii, şi râuri, 

şi fraţii,
Ne-au luat şi putinţa de-a sta 

mână-n mână…
Ce triste trecând spre mormânt 

generaţii,
Dar este făcut şi ceva să rămână.
Se află în noi – semn al singurei naţii –
Adânc-ilegala rostire română.”

Vă invit cu drag să vizitaţi Casa Memo-
rială  „Adrian Păunescu” din Copăceni!

Maxim BOTNARU, 
elev în clasa a VII-a 

la Gimnaziul „Adrian Păunescu”
s. Copăceni, r-nul Sângerei

Casa Memorială  „adrian Păunescu” 

aspecte din interiorul 
Casei Memoriale 
„adrian Păunescu”

MUZEUL  NOSTRU
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Concursul de pledoarii 
„ȘI TU AI DREPTUL...” 

Concursul de pledoarii „ȘI TU AI DREPTUL...”, 
dedicat celei de-a 25-a aniversări  de când Repu-
blica Moldova este membru al Consiliului Euro-
pei și organizat de Oficiul Consiliului Europei la 
Chișinău în colaborare cu Săptămânalul „Florile 
Dalbe”, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă” și Secția Națională YBBI, și-a desemnat 
câștigătorii. Gala Laureaților s-a desfășurat online, 
pe Zoom, și poate fi vizionată pe canalul YouTube 
al BNC „Ion Creangă”. 

nr. 1 (137)

Dreptul la sănătate este 
prezent în legislaţia  fiecărui 
stat, începând cu „Declaraţia 
Universală a Drepturilor 
Omului” din 1948. De-a lun-
gul anilor, societatea a cunos-
cut un progres imens în do-
meniul medicinii. Oamenii de 
ştiinţă au descoperit remedii 
noi pentru tratarea  şi pre-
venirea bolilor care înainte 
puteau să provoace milioane 
de decese. Datorită acestor 
inovaţii revoluţionare a cres-
cut calitatea vieţii în lume. 

În acelaşi timp, progresele 
făcute sunt repartizate neu-
niform. Vreţi să ştiţi care sunt 
cea mai mare şi cea mai mică 
speranţă de viaţă? De exem-
plu, un copil născut în Japo-
nia poate să ajungă până la 
vârsta de 85 de ani, pe când 
un copil născut în Africa Cen-
trală ajunge doar la 53 de ani. 
Aceste cifre  prezintă realita-

tea crudă în secolul al XXI-lea.
Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii defineşte sănăta-
tea ca „o stare completă de 
bunăstare fizică, mentală şi 
socială, nu doar absenţa ne-
mijlocită a bolii”. Însă dreptul 
la sănătate nu trebuie con-
fundat cu dreptul de a fi sănă-
tos, deoarece este  imposibilă 
crearea unei lumi în care oa-
menii ar fi protejaţi împotriva 
oricărui factor dăunător. Este 
dreptul tuturor de a beneficia 
fără discriminare de servicii, 
facilităţi, condiţii favorabi-
le de viaţă care ne permit să 
fim cât mai sănătoşi posibil. 
Dreptul la sănătate inclu-
de nu doar serviciile medi-
cale prestate de stat, dar şi 
condiţii care au efecte nemij-
locite asupra sănătăţii noas-
tre,  precum: apă potabilă, 
hrană, locuri de trai, condiţii 
de muncă, acces la educaţie, 
dar şi acces la informaţie.

Susţin spusele lui Shirley 
Chisholm,  prima femeie afro-
americană aleasă în Congre-
sul Statelor Unite ale Ameri-
cii, care menţiona: „Sănătatea 
este un  drept, nu un privile-
giu care trebuie cumpărat.”

Amelia GONȚA, 
Premiul I, 

elevă în clasa a V-a 
la Liceul „Da Vinci”

mun. Chişinău

Sănătatea nu este un privilegiu 
care trebuie cumpărat

La concurs au participat 135 
de elevi din clasele a V-a – a XII-
a din diverse localități ale Re-
publicii Moldova. Cei mai mulți 
participanți au pledat pentru 
dreptul la educație, la sănătate, 
la protecție împotriva sărăciei 
și excluderii sociale. 

Publicăm mai jos numele 
laureaților și câteva din lucrări-
le lor.

laureaţii Concursului de ple-
doarii „şI tu aI DrePtul...” 

Clasele a V-a – a VII-a
Premiul I – Amelia GONȚA, 

Liceul „Da Vinci”, mun. Chișinău 

Victoria UŞURELU Ilinca VIE-
RU, Beatrice BIVOL, Anastasia 
PERETEATCU, Lidiana SCURTU. 

Clasele a VIII-a – a IX-a
Premiul I – Nina AGATII, Lice-

ul „Da Vinci”, mun. Chișinău 
Premiul II – Mădălina BARBA-

ROŞIE, s. Brăviceni, r-nul Orhei 
Premiul III – Mihail VEVERIȚA, 

s. Chiperceni, r-nul Orhei  

Premiul II – Iana CRĂCIUN, 
Gimnaziul Mălăiești, r-nul Orhei 

Premiul III – Maia MIHAILOV, 
Liceul „Ion Luca Caragiale”, 
mun. Orhei 

Menţiuni: 
Richard PALADI, Ana-Maria 

MORCOV, Andreea FRUNZĂ, 
Vadim SÎNCU, Ana-Maria GO-
LEA, Alexandru BENDERSCHI, 
Iana SCUTARI, Teodor ZAPO-
ROJAN, Miriam DERMENJI, An-
dreea RUSU, Daniel CEBOTARI, 
Ariana-Maria IONESCU, Lore-
dana TRANDAFIR, Francesca 
UNGUREANU, Sofia COIALNÎC, 

Prin drepturi îmi realizez visul

Fără educaţie eşti fără viitor
Cât este de importantă educația și cine are dreptul la ea? Fiecare 

copil are dreptul la educație și la învățământ, de aceea statul ne oferă 
educație gratuită și obligatorie. Primele lecții de educație le primim de 
la părinți și bunici, apoi ne vin în ajutor educatorii, profesorii. Cu părere 
de rău, din cauza pandemiei, multor copii le-a fost încălcat dreptul la 
educație. Nu toți colegii mei au calculatoare, telefoane performante și 
acces la internet. Eu am marele noroc să beneficiez de toate acestea.

Dar ce vină au copiii ai căror părinți nu au posibilitate să-i asigure 
cu cele necesare pentru lecțiile online? Cum rămâne cu ei? Eu cred că 
cineva trebuie să-și asume  această responsabilitate. 

Dreptul la educație constituie unul din drepturile fundamentale ale 
copilului. Un copil fără educație este un copil fără viitor. Prin drepturile 
noastre ne făurim viitorul!

Iana CrăCIun, Premiul II, 
elevă în clasa a VI-a la Gimnaziul Mălăieşti

s. Târzieni, r-nul Orhei

Menţiuni: 
Mihaela DOROŞ, Sabrina 

PAVLOV, Gabriela BELENIUC, 
Daria GUMA, Loredana DINU, 
Inga LUNGU, Lucia SLOBOZI-
AN, Cornelia LAZARENCO, Ni-
kita CHIOSA, Regina BODIU, 
Ecaterina MÂNDRU, Bianca 
RECEAN, Ion POPOV, Marine-
la RUSU, Irina ŞARBEI, Ione-
la PETCU, Andreina BÂRCA, 
Francesca BOTNARIUC, Milena 
OZARENSCHI, Mihaela CASI-
AN, Magdalena ONCU.

Clasele a X-a – a XII-a
Premiul I – Anastasia CER-

TAN, Liceul „Da Vinci”, mun. 
Chișinău;

Premiul II – Anastasia LECA, 
Liceul Teoretic „Ștefan cel 
Mare”, mun. Bălți

Premiul III – Dorin BURUIA-
NĂ, Liceul Teoretic „Ion Crean-
gă”, s. Rădoaia, r-nul Sângerei.

Menţiuni: 
Andrei ŞTERBEȚ, Valencia 

CHIŞCA, Dorina MUNTEAN, 
Alexandra ARTEMIEVA, Andre-
ea CERTAN, Ruxanda NICHITIN, 
Delia MALCOCI, Alexandrina 

POSTOLACHE, Cristian NEAGU, 
Tabita GRUMEZA. 

În conformitate cu prevede-
rile regulamentului, pentru fi-
ecare categorie de vârstă, Pre-
miul I a constituit 1000 de lei, 
Premiul II – 700 de lei și Premiul 
III – 500 de lei.

Deținătorii Mențiunilor au 
câștigat mici biblioteci, re-
chizite școlare și materiale 
promoționale din partea Ofi-
ciului CE la Chișinău și a BNC 
„Ion Creangă”, iar din partea 
revistei noastre – abonamente 
semianuale pentru 2021. Iată 
numele celor cărora poștașul 
le va aduce acasă „Florile Dal-
be”: Andreea FRUNZĂ, Iana 
SCUTARI, Miriam DERMENJI, 
Andreea RUSU, Daniel CEBO-
TARI, Gabriela BELENIUC, Da-
ria GUMA, Inga LUNGU, Lucia 
SLOBOZIAN, Bianca RECEAN, 
Ion POPOV, Irina ŞARBEI, Mi-
haela CASIAN, Dorin BURUIA-
NĂ, Tabita GRUMEZA, IP Liceul 
„Da Vinci”. 

Toți participanții la concurs 
au primit Diplome și cadouri 
din partea organizatorilor. Feli-
citări!

Cetățeanul Uniunii Europene 
beneficiază acum de un drept 
unic în lume, acela de a merge 
împreună cu familia în alt stat 
UE în scopuri economice, educa-
tive sau de altă natură, pentru o 
ședere pe termen scurt sau lung 
ori chiar pentru o ședere perma-
nentă. Dreptul la libera circulație 
este unul dintre drepturile fun-
damentale ale cetățenilor eu-
ropeni și unul dintre drepturile 
esențiale pe care este construită 
Uniunea Europeană.

Consider că dreptul la libera 
circulație reprezintă o compo-
nentă primordială a dreptului la 
viață în sens larg, deoarece prin 
intermediul lui beneficiem și de 
alte drepturi, precum: dreptul 
la un loc de muncă dorit și la 
o locuință accesibilă, dreptul la 
educație de calitate și dreptul 
la sănătate asigurată etc. Astfel, 
oricărui cetățean al Republicii 
Moldova îi este asigurat drep-
tul de a-și stabili domiciliul sau 
reședința în orice localitate din 
țară, de a ieși, de a emigra și de 
a reveni în țară. Datorită acestui 
drept social, avem posibilitatea 
de a participa la diverse progra-
me de perfecționare profesio-
nală, conferințe și sesiuni tema-
tice, concursuri și olimpiade. 

Sunt și eu un exemplu viu 
în acest sens. Fiind pasiona-
tă de limbile moderne și de 
sport (practic înotul), dreptul 
la libera circulație mi-a oferit 
și mie posibilitatea de a obține 
performanțe: mi-am apro-
fundat cunoștințele în studie-
rea limbilor, am reușit să mă 
afirm în cadrul concursurilor  
naționale și internaționale. 
Acum sunt mai aproape de vi-
sul meu de a deveni o sportivă 
de succes și sper să duc faima 
țării dincolo de hotarele ei. 

Sabrina PaVlOV, Menţiune, 
elevă în clasa a VIII-a 

la liceul teoretic „B. P. Hasdeu”
mun. Bălți

Dreptul la libera circulaţie

Dreptul  la  educaţie     

Premiantele din raionul Orhei Mădălina BarBărOşIe (locul 
II), Iana CreCIun (locul II) şi  Maia MIHaIlOV (locul III), 
felicitate de dnele elena Guler, şefa Secţiei Cultură Orhei şi 
Stepanida tugui, şefa Bibliotecii „a. Donici”

Dna eugenia Bejan, şefa BnC 
„Ion Creangă” îi înmânează 
premiul (Menţiune) lui 
richard PalaDI, elev în clasa 
a V-a la liceul „Da Vinci”
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Funia (i)
Locuiesc și acum, tot acolo, pădurarul și 

pădurăreasa, în pădure, de partea stângă 
a drumului care duce de la Hâncești spre 
Leușeni. Dornici de oameni, cum se întâm-
plă să fie printre pădurari, ne primeau cu 
brațele deschise oricând ne-am fi întâlnit la 
ei, la cordon. Iar de venit veneam și vara și 
iarna, cu un prieten sau cu doi. Abia dacă ne 
ajungeau vreo trei zile pen-
tru a sta la masă și a povesti 
tot ce aveam: și noi și ei.

Orașul are multe noutăți. 
Le are și pădurea nu mai 
puține. Într-un timp, n-am 
fost vreo trei luni la pădurar. 
Şi, când am venit, pădurărea-
sa m-a întâlnit agitată, ridi-
când mâinile sus de bucurie:

- O clipă, să vă fac 
cunoștință cu cineva!

Mai eram cu un prieten 
care venea pentru prima dată.

Ne-am oprit în mijlocul ogrăzii și am 
așteptat la acest gest al ei. Iar pădurărea-
sa, tușa Jenea, își scoase capul după colțul 
casei și strigă, în gura mare, spre pădure.

- Zina, Zina, Zina-a-a-a-a-a-a!!!
Ne-am uitat unul la altul întrebător: cu 

ce fel de Zină vrea să ne facă cunoștință 
tușa Jenea. Mai cu seamă eram mirat eu, 
care știam că ei nu au pe nimeni, pe care 
s-o fi chemat Zina.

Tușa Jenea a așteptat oleacă, apoi își 
scoase capul după alt colț al casei și strigă 
iară spre pădure:

ECO-surprize de Crăciun

file din „Cartea Roşie”

Broască-ţestoasă-de-baltă
Specie periclitată. În Republica 

Moldova se întâlneşte în văile Nis-
trului, Prutului, Răutului, Botnei, în 
unele lacuri şi iazuri. Peste hotarele 
ţării, limita de nord a arealului tre-
ce prin Belarus, regiunea Smolensk, 
cursul superior al Donului, cursul 
mijlociu al fluviului Volga şi nordul 
Kazahstanului; la est e răspândită 
până la Kîzîl-Oglî. A fost semnalată 
în Mangîşlak, Uzboi şi în bazinele râurilor Atrek şi Ceandîri; limi-
ta de sud-vest ajunge până la Iran, Irak, Asia Mică, Caucaz, Africa 
de Nord-Vest (Maroc), Europa Mediteraneană şi Centrală.

Pentru trai preferă bazinele cu curgere lină, lacurile, iazuri-
le, braţele şi albiile vechi ale râurilor, canalele de mlaştini din 
luncile inundabile. Se găseşte în bazinele de apă cu pantele ce 
au înclinare mică, acoperite cu trestie, stuf, papură şi cu alte 
plante acvatice helofite.

Femela depune primele ouă la mijlocul lui mai. Într-un sezon 
pot fi până la trei ponte a câte 5-6 ouă, perioada de incubaţie 
durând 2-3 luni. Puii au lungimea de 22-25 mm şi nu ies la su-
prafaţa solului până în primăvara anului următor, consumând 
în această perioadă rezerva de hrană a sacului vitelin. 

În aspect cantitativ, cea mai înaltă densitate s-a înregistrat în 
bălţile cursului inferior al Prutului, precum şi în albiile vechi 
ale Nistrului şi Prutului. Deşi este ocrotită conform legislaţiei, 
în ultima perioadă, efectivul speciei s-a redus brusc, în unele 
locuri ea chiar a dispărut. 

Coordonator de pagină: Octombrina OnOFreI

- Zina, Zina, Zina-a-a-a!!!
După o clipă-două, fața i s-a luminat de 

zâmbet. Am întors capul și am văzut și noi 
cum vine din pădure, sărind ușor, grațios, 
peste tufișuri, o căprioară sălbatică; ve-
nea de parcă plutea pe valuri, cu gâtul în-
tins și cu botișorul ținându-l să apuce aer.

Veni drept la tușa Jenea și se opri cu 
botișorul în poală. Tușa Je-
nea o apucă cu amândouă 
mâinile de cap și o dezmier-
dă, spunându-i mereu pe 
nume:

- Zina, Zina, Zinaaa...
Căprioara a stat o clipă 

liniștită, primind dezmier-
darea cu ochii mijiți, apoi 
a început să caute ceva la 
tușa Jenea, îmboldind-o și 
fluturând din cap.

- Hei, ai flămânzit? Stai 
să-ți aduc ceva, mititico.

Tușa Jenea s-a dus spre ușa bordeiului, 
iar căprioara a urmat-o grăbită și nerăb-
dătoare. Şi, cum numai văzu sticla cu lap-
te, a și întins botul.

Sugea din biberon, ca un vițeluș din mâna 
îngrijitoarei, opintind cu botișorul să-i vină 
lapte mai mult și, după ce termină sticla, 
mătăhăi din cap nemulțumită.

- Hai du-te și mai paște iarbă, c-o să te 
doară burtica numai cu lapte.

(va urma)

În perioada 7-20 decembrie 2020, elevii de la Gimnaziul fundul 
Galbenei au participat activ în Proiectul de parteneriat educaţional la 
nivel internaţional Surprize de Crăciun, 2020. Obiectivul principal al 
acestui proiect a fost educarea relaţiilor umane în cadrul comunităţii 
noastre.

Din cele patru probe propuse spre efectuare elevii au ales două: Pro-
ba Jucăria de brad. Elevii au confecţionat  câte o jucărie ECO pentru 
bradul de Crăciun.

Proba felicitare ilustrată de Crăciun. Au confecţionat o felicitare 
ECO de Crăciun pentru o persoană sau un grup de persoane dragi.

Elevii au confecţionat lucrările manual, utilizând produse recicla-
bile (recipiente de plastic, ciorapi de bumbac, aţă de mătase, becuri, 
lemn, şerveţele, vată ş. a.).

La etapa internaţională s-au învrednicit de diferite categorii de di-
plome următorii elevi:

Premiul Mare – Laurenţiu Bozu, elev în clasa a II-a;
Diplomă de gradul I – Nicolae Căpiţă, elev în clasa a VI-a;
                                        Anatol-Daniel Guzun, elev în clasa a III-a;
Menţiune – Carolina Stoianov, elevă în clasa a III-a.

Nicolae CĂPIţĂ, elev în  clasa a VI-a
la Gimnaziul fundul Galbenei

 r-nul  Hânceşti

În cadrul lecţiilor de limba 
română practicăm diverse ac-
tivităţi, acordând multă aten-
ţie procesului transdisciplinar. 
Proiectul elevei noastre Sofia 
Grigoraş este unul deosebit. 
În ce mă priveşte, m-a uimit 
nespus anume simpatia şi tan-
dreţea autoarei pentru vieţu-
itoarele din preajma noastră. 
Sofia împărtăşeşte cu drag ce-
lor apropiaţi, amicilor şi colegi-
lor săi, dar şi cititorilor revistei 
„Florile Dalbe” din dragostea 
sa faţă de necuvântătoare. 

„Locuiesc în capitală. Am 11 
ani şi sunt elevă în clasa a V-a la 
Liceul Academic de Arte Plasti-
ce „Igor Vieru”. Îmi place foarte 
mult să pictez, să modelez şi să 
îngrijesc animalele. De curând, 
am citit cartea lui Tudor Ca-
zarii despre animalele care lo-
cuiesc în Moldova. Păsările şi 
animalele mi-au plăcut de când 
mă ţin minte. Când eram mică, 
mergeam deseori cu mama în 

La Grădină Zoologică din 
acelaşi oraş am văzut diferi-
te animale sălbatice, printre 
care erau urşi, lupi. Până şi 
vulpea cea roşcată se plimba 
vajnic pe-acolo. Am privit cu 
interes păunii, struţii şi zimbrii 
uriaşi, dar cel mai mult m-au 
impresionat renii. Ei îşi purtau 
coarnele lor imense cu atâta 
mândrie, de parcă ar fi avut 
pe frunte coroana regală! Toţi 
renii aveau blana gri-argintie, 

unul dintre ei, însă, era absolut 
alb. Era cel mai frumos dintre 
toţi, având o statură monu-
mentală. Vrând  să mă apro-
pii cumva de reni, am încer-
cat să-i servesc cu un smoc de 
iarbă verde. Şi ce bucurie am 
avut când nu m-au refuzat! Au 
mâncat iarbă cu bucurie şi mi-
au permis chiar să-i netezesc.”     

Acestea, dragi cititori ai re-
vistei, sunt „miracolele” vii 
ale lumii înconjurătoare din 
preajmă. Vă propun şi un re-
portaj fotografic bogat, ca do-
vadă a predilecţiilor sufleteşti 
ale elevei noastre, predilecţii 
nobile pe care nu le-am putut 
trece cu vederea.

Stela VIŞNEVSCHI,
profesoară de limba română
 mun. Chişinău,
 LAAP „Igor Vieru”

Cu drag de frații 
noștri necuvântători

Alexei MARINAT

De  veghe  naturii

parc ca să hrănim hulubaşii. 
Când am fost în România, la 
Piatra Neamţ, mi-am dorit mult 
să ajung într-un parc unde se 
adună mai mulţi hulubi. După 
ce i-am hrănit, ei, parcă mulţu-
mindu-mi, s-au aşezat buluc pe 
umărul meu. 

Din poşta ediţiei

„În poiana din pădure de 
Crăciun”, autor laurenţiu 
Bozu, Premiul Mare

„În seara de Crăciun”, autor 
anatol-Daniel Guzun, locul 1

„Moş Crăciun cu sacul”, 
autor nicolae Căpiţă, locul I „Crăciuniţa”, autor Carolina 

Stoianov, Menţiune.
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„POVESTE  DE  CRĂCIUN” 

Coordonator de pagină:  Renata cUPcEA

O expoziție de ceramică decorativ-artistică „Poveste de Crăciun. Creații 
ale ceramiștilor Andrei și Victoria Sclifos” a fost vernisată recent la Muzeul 
Național de Etnografie și Istorie Naturală, ne informează moldpres.md.

Un maraton artistic la 
ARTICO 

Sărbătoare  pentru  dansatori
Federația Dansului Modern şi de Estradă din Moldova a împlinit 18 ani de ac-

tivitate. Despre rezultate și planuri de viitor am aflat de la președinta Federației, 
Victoria Basiul.

MeSaGerul  MuzelOr 

uniVERS  CuLTuRaL
Nr. 1 (41)

„Mesajul pe care l-au transmis tuturor credincioșilor 
este foarte frumos: nu contează data la care celebrăm 
Nașterea Mântuitorului, ci felul în care o facem. Este im-
portant să sădim în inima copiilor această tradiție, îndem-
nându-i să învețe în fiecare an colinde noi”, a menționat 
preotul satului.

Credincioșii care au venit la biserică în dimineața zilei 
de Crăciun spun că marchează sărbătoarea nașterii Dom-
nului atât pe stil nou, cât și pe stil vechi. 

Colindele sunt deosebite și au fost cântate din inimă de 
copii minunați, care doresc să păstreze tradițiile și cultu-
ra românească. După liturghia de sărbătoare, colindătorii 
au dus vestea Nașterii lui Iisus și pe la casele oamenilor 
care au fost încântați de spectacolul oferit.

Mai mult, Victoria Basiul a menţionat că, 
pentru prima oară, a reuşit să organizeze şi o 
competiţie internaţională de excepţie – Online 
Open Street&Show Dance Moldavian Cup 2020. 
Astfel, tinerii dansatori din diverse ţări ale lu-

mii au participat la această competiţie uni-
că.

Victoria Basiul susţine că este mult prea 
devreme să se gândească la mari proiecte  
de viitor. Deocamdată dansatorii se bucură 
că au revenit în sală, iar acum nu le rămâ-
ne decât să-şi adune forţele pentru even-
tualele competiţii şi campionate ce se vor 
desfăşura în lume. Unul dintre acestea ar fi 
Campionatul Mondial al Dansului Modern 
şi de Estradă, transferat pentru anul 2021.

Amintim că, în anul 2019, Republica Mol-
dova s-a clasat pe locul 5 din top 38 de ţări 
după rezultatele obţinute în cadrul campi-
onatelor europene şi mondiale de dans.

Continuatorii  TRADIţIILOR

Colinde  frumoase 
cântate  de  elevi

În zi de sărbătoare, colinde tradiţionale româneşti 
interpretate de elevii de la Liceul „Alexei Mateevici” 
din Donduşeni au răsunat la biserica din localitate.

Cei 83 de finaliști, specialiști în domeniul arte 
din cadrul Centrelor de Creație, dar și al școlilor 
de învățământ general, au trecut cu brio trei eta-
pe, realizând câte un roombox de Crăciun în mi-
niatură, informează artico.md.

Evenimentul a fost organi-
zat în colaborare cu Centrul 
Național de Conservare și Pro-
movare a Patrimoniului Cultu-
ral Imaterial.

„Este o expoziție excepțională 
din piese de ceramică decora-
tiv-artistică a familiei Andrei și 
Victoria Sclifos. Sunt peste 200 
de piese de mare valoare, care, 
în timp, vor deveni opere de 
artă și vor completa colecțiile 

muzeelor din țară și de peste 
hotare, precum și colecțiile pri-
vate”, a precizat Petru Vicol, di-
rectorul muzeului.

Artistul ceramist Andrei Scli-
fos este recunoscut prin sti-
lul său inconfundabil de a da 
viață lutului, creând personaje 
din poveștile populare și piese 
decorative, cu măiestria unui 
pictor și ceramist desăvârșit, 
care pune în aplicare vechile 

tehnici de olărit și noile meto-
de moderne. Andrei Sclifos este 
membru al Uniunii Meșterilor 
Populari din Moldova, iar Vic-
toria Sclifos – lector universitar 
la Academia de Muzică, Teatru 
și Arte Plastice, artist plastic. 
Andrei și Victoria Sclifos au 
fost înalt apreciați la expoziții 
internaționale din Franța, Italia, 
Turcia, Germania, Rusia, Belgia, 
China și România.

Impresionați de aspectul sa-
telor românești, care au păstrat 
spiritul secolului al XIX-lea, și 
de personajele din poveștile lui 
Ion Creangă, ceramiștii Andrei 
și Victoria Sclifos au creat cele 
mai caracteristice figuri umane, 
ce se remarcă prin finețea exe-
cutării și naturalismul viziunii 
artistice. La expoziție sunt pre-
zentate lucrări de ceramică ce 
ilustrează o mahala a satului ro-
mânesc în timpul iernii și obice-
iul „Colindatul lângă prispa ca-
sei”. Sculpturile și compozițiile 
decorativ-artistice de diferite 
dimensiuni, adevărate opere 
de artă, se deosebesc prin di-
versitatea formelor și a deco-
rului.

Pe parcursul anilor, sute de dansa-
tori moldoveni din cadrul Federaţiei 
Dansului Modern şi de Estradă au con-
tribuit la creşterea popularităţii ţării 
noastre în întreaga lume. Rezultatele 
fructuoase, însă, nu au fost obţinute 
atât de uşor, iar în spatele succesului 
sunt ore nesfârşite de muncă, antre-
namente şi nopţi nedormite.

„Au fost nişte ani foarte interesanţi, 
plini de experienţe. Am învăţat din 
propriile greşeli şi am ştiut să demon-
străm că prin ambiţie, sârguinţă şi 
multă stăruinţă putem reuşi orice”, a 
declarat Victoria Basiul.

Potrivit ei, cea mai grea perioadă din 
toţi anii de activitate a fost carantina. 
Însă chiar şi în aceste condiţii, dansa-
torii noştri nu şi-au permis să-şi schimbe com-
plet modul de viaţă şi au găsit soluţii pentru 
a-şi menţine forma fizică, fiind îndrumaţi de 
profesorii de dans. Aceştia făceau antrenamen-
tele online – prima experienţă în acest sens.

Creativitatea şi inspiraţia 
participanţilor a fost demons-
trată în toate elementele de 
decor, iar pentru membrii 
juriului a fost destul de greu 
să aprecieze cea mai bună  
creaţie, deoarece fiecare lu-
crare a meritat nota maximă. 

Aşadar, juriul a stabilit 
câştigătoarea maratonului şi 
deţinătoarea locului I, care 
a devenit Marina ROŞCA, de 
la Centrul de Creaţie şi Agre-
ment pentru Copii şi Tineret 
Sângerei.

Timp de trei săptămâni 
participanţii au confecţionat 
decor de Crăciun pentru ro-
ombox-ul asamblat anterior. 
Astfel, în camera miniaturală 

au apărut un brad cu jucării 
multicolore, un şemineu şi 
alte decoraţiuni. Lucrările pre-
zentate în cadrul maratonului 
au fost realizate din carton, 
hârtie şi porţelan rece, scopul 
maratonului-online fiind pro-
movarea valorilor culturale, 
tradiţionale şi tehnicilor crea-
tive de confecţionare a lucră-
rilor artistice, prin realizarea 
compoziţiei de iarnă „Magia 
Crăciunului”.

Menţionăm că au început 
cursa 110 specialişti în dome-
niul arte din cadrul Centre-
lor de Creaţie, dar şi şcoli de 
învăţământ general, din 56 de 
localităţi.

Secvenţă de la expoziţie

ARTIZANAT

ÎN  LUMEA  TERPSIHOREI

final  de  concurs

lucrare de Mariana roşca, premiată cu locul I
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Pictorul avangardist Pierre Brassau și alții

un robot în rolul principal 
la Hollywood 

Nr. 1 (346)

REcREAţIa  Mare

Problemă  de  logică

Concursul nostru continuă.
Schimbaţi locul unui chibrit, astfel încât să fie 

adevărată egalitatea.
la sfârşit de an, învingătorii vor avea parte de premii. 

Succes! 

Coordonator de pagină:  Mariana GaBură

Scuterul Poimo  Sursa: newatlas.com

Un scuter gonflabil atât de 
compact, încât poate fi împa-
chetat şi pus într-un rucsac, a 
fost creat în Japonia, scrie BBC 
News. Arată de parcă ar fi o ju-
cărie gonflabilă dintr-un parc 
tematic de distracţii.

Scuterul Poimo a fost inven-
tat la Universitatea din Tokyo 

Cinema

Hollywood tocmai l-a aprobat în rolul princi-
pal pentru noul film SF „Beta” pe un robot cu 
inteligenţă artificială pe nume Erica. Este po-
vestea unui om de ştiinţă care a inventat pro-
gramul de creare a ADN-ului uman ideal. Cu 
toate acestea, în urma unei defecţiuni progra-
mul a devenit periculos. Prin urmare, cercetăto-
rul trebuie s-o ajute pe Erica să fugă din labora-
tor. Producţia filmului va costa 70 de milioane 
de dolari.

Nu este pentru prima dată când Hollywood 
foloseşte noile tehnologii în crearea  persona-
jelor. Anul trecut, companiile Worldwide şi Ima-
ge Engine au făcut o „copie digitală” a actorului 

legendar James Dean pentru filmul „Finding 
Jack” despre războiul din Vietnam. Adevăratul 
James Deen a murit acum 65 de ani.

Experţii în domeniul efectelor 
vizuale l-au recreat pe Dean cu 
tehnologia CGI de dimensiuni 
mari. Pentru a face acest lucru, 
au folosit secvenţe din filme cu 
participarea actorului, fotografii 
şi imagini video.  „În căutarea lui 
Jack” ar trebui să apară pe ecra-
ne în anul curent. Este vorba de 
o adevărată revoluţie în cinema-
tografie.

În ceea ce o priveşte pe Erica, 
debutul ei va avea loc nu mai de-
vreme de sfârşitul anului 2021. 
Totuşi, unele scene cu actriţa-
robot au fost deja filmate în Japo-
nia în 2019.

Sursa: www.techcult.ru

Experimente  amuzante

abstracţie. wikipedia.org.

Numele artistului plastic avangardist francez Pierre Brassau, ale cărui pic-
turi au fost expuse, în 1964, la o galerie de artă din Gothenburg (Suedia), este 
legat de o curiozitate. Criticii l-au aplaudat pe maestru, dar, când s-a aflat cine 
e misteriosul pictor, publicul a fost șocat. 

De fapt, jurnalistul suedez Eke Axelson 
împreună cu artistul plastic Ingwe Funce-
gard au decis să facă un experiment amu-
zant: să afle ce vor spune criticii despre… 
lucrările unor primate. Așadar, eroul a de-
venit cimpanzeul de patru ani, Peter, care a 
preluat numele de Pierre Brassau. La înce-
put Peter, în loc să pună vopseaua pe pân-
ză a băut-o, dar apoi s-a plictisit și a început 
să se distreze… pictând. Avea inspirație de-
osebită când mânca 8-9 banane.

Farsa a provocat un mare scandal, mai 
ales că faimosul Rolf Anderberg a scris 
pentru ziarul „Posten”: „Liniile lui se răsu-
cesc cu o îndrăzneală furioasă. Pierre este 
un artist care are delicatețea unui bale-
rin.” Iar o „capodoperă” a fost cumpărată 
de un colecționar cu 90$ (azi ar fi 500$).

Peter nu era primul „artist plastic” 
avangardist. Predecesorul lui a fost Con-
go (1954), care chiar avea predilecție 
pentru pictură și s-a manifestat, ca artist 
abstracționist, „creând” în zece ani  400 
de lucrări. 

Cimpanzeul Congo a fost solicitat și 
ca actor. El a fost filmat în serialul „Tim-
pul animalelor” despre particularitățile 
comportamentului animalelor și posi-
bilitatea dezvoltării facultăților creative 
ale acestora.

În 1957, dresorul D. Morris a organizat 
o expoziție la Institutul de Artă Contem-
porană din Londra. Criticii au reacționat 
cu dispreț, dar unele mostre au fost 
cumpărate, inclusiv pentru colecția lui 
Pablo Picasso. Ironia sorții: o „pictură” 
a lui Congo a fost expusă la licitație, în 
2005, cu prețul de 14 000 de dolari, ală-
turi de capodoperele maeștrilor, ca Andy 
Warholl și Auguste Renoir . 

Sursa: kultorologia.ru

Minuni ale naturii

Criovulcani
Criovulcanii erup materii volatile, cum ar fi: apă, amoniac sau 

metan, în loc de rocă topită. Vulcani de gheaţă au fost văzuţi pe 
satelitul lui Neptun, Triton, în timpul trecerii sondei spaţiale 
Voyager prin apropierea sa în 1989.

Formaţiuni de gheaţă asemănătoare sunt şi pe Pământ. În 
Antarctica, pot fi observate sute de astfel de coşuri de gheaţă 
deasupra unor găuri în scoarţa terestră, din care ies gaze şi apă, 
cristalizându-se prin contrastul natural al mediului cald şi rece.

Tehnologii  noi

Scuter gonflabil

şi poate fi umflat în aproxi-
mativ un minut cu ajutorul 
unei pompe electrice. Autorii 
susţin că intenţia lor a fost să 
producă un vehicul ce ar re-
duce la maximum rănirea în 
caz de accident.

Poimo e compus din şapte 
componente detaşabile, poa-
te fi controlat wireless şi 
cântăreşte în jur de 9 kg, însă 

cercetătorii speră să scadă 
această greutate la următoa-
rele prototipuri.  „Credem că 
aparatul nostru gonflabil, di-
ferit de sistemele mobile exis-
tente, va fi utilizat de cetăţenii 
urbani în viitor,” a declarat 
Ryuma Niiyama, cercetător la 
Universitatea din Tokyo.

Scuterul este proiectat de 
un program special conform 
dimensiunilor corpului unui 
anumit utilizator. Totodată, 
fiecare proprietar este liber 
să facă modificări în  model. 
Programul schimbă în mod 
automat designul vehiculului, 
astfel încât acesta să-şi păs-
treze puterea, stabilitatea şi 
manevrabilitatea.

Sursa: korzonews.info

Sursa: popularmechanics.com  
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„TALENTUL înseamnă 
zece procente, restul e 

MUNCĂ”
Mulți îl cunosc pe Marcel LAZĂR ca pe tânărul 

care umblă cu pianul prin Moldova și explică muzi-
ca clasică. Alege locații mai puțin obișnuite pentru 
concerte: muzee, parcări subterane, case de cultu-
ră, conace, case de copii sau aziluri de bătrâni. 

Calea descoperirii de sine

Pagină pregătită de eudochia VerDeş

CurIOşI  şI  talentaţI

Nr. 1 (11)

Este cert că talentele se cultivă, se cresc prin 
muncă asiduă atât din partea elevilor, cât şi 
din partea profesorilor care nu le dau răgaz să 
se plictisească. Doar aplicând această formu-
lă, roadele eforturilor comune nu se vor lăsa 
aşteptate. O dovadă în plus că discipolii noştri 
stăpânesc competenţele formulate de curricu-
lum sunt şi rezultatele din cadrul concursului 
de pledoarii „Şi tu ai dreptul...”, organizat de 
Oficiul CE la Chişinău, în colaborare cu Săptă-
mânalul „Florile Dalbe”, BNC  „Ion Creangă”: 
elevii de la Liceul „Da Vinci” au intrat în pose-
sia a 15 premii!

Pentru noi, profesorii, fiecare elev este per-
ceput ca o lume aparte. De aceea procesul de 
formare este bine configurat încă de la etapa 
de înscriere în ciclul gimnazial. Împreună cu 
colegele mele de la Comisia Metodică „Lim-
ba şi literatura română” – Mariana Pîrțac, 
Dorina Popovici, Svetlana Pîslaru – tra-
săm clar traiectoria de evoluţie a copilului, 
reieşind din nevoile, interesele şi predilecţiile 
lui individuale. Astfel ne asigurăm că, pe lângă 
performanţele şcolare pe care le vor atinge, 
elevii vor parcurge alături de noi drumul des-
coperirii de sine. Le oferim bucuria dezvol-
tării în propriul tempou şi cu accent pe pro-
priul domeniu de interese, pentru a acumula 
experienţă aplicabilă dincolo de cadrul şcolar. 

Concursurile extraşcolare, pe lângă şansa de 
a-şi testa competenţele, le oferă elevilor cer-
titudinea că urmează o cale corectă şi îi mo-
tivează să evolueze. Voi constata cu mândrie 
că dintre cei 36 de participanţi la concursul 
de pledoarii „Şi tu ai dreptul...”, 3 eleve au fost 
apreciate cu Premiul I. Acestea sunt Amelia 
GONȚA (cl. a V-a), Nina AGATII (cl. a VIII-a) şi 
Anastasia CERTAN (cl. a XII-a).  Alţi 12 elevi 
au luat Premiul-Menţiune: Paula PRICOP, So-
rina VESCU, Richard PALADI (cl. a V-a), Ana-
Maria GOLEA, Alexandru BENDERSCHI (cl. 
a VI-a); Loredana TRANDAFIR, Francesca 
UNGUREANU, Victoria UȘURELU, Sofia CO-
IALNÂC (cl. a VII-a); Cornelia LAZARENCO, 
Nichita CHIOSA, Regina BODIU (cl. a VIII-a).  

În afară de premiile oferite cu generozitate 
de organizatori, elevii s-au bucurat de un şir 
de beneficii valoroase pentru evoluţia lor. În 
primul rând, au înţeles că privarea de drepturi 
şi libertăţi îi vizează, că sunt parte din societa-
te şi au obligaţiunea de a acţiona. Vă propun 
câteva impresii ale participanţilor apreciaţi cu 
locul I.

Amelia GONȚA, elevă în clasa a V-a: 
 – Am ales să particip la acest concurs, de-

oarece de mică visez să devin doctor, să port 
halat alb şi să-i ajut pe cei care au probleme 

Marcel lazăr

laureaţii „Da Vinci”

„O pepinieră de tinere talente” – aceasta ar fi definiția scurtă a IP Li-
ceul „Da Vinci” din Chișinău. Drept confirmare vin premiile obținute de 
elevi la mai multe  concursuri. 

TESTAREA  CAPACITĂţILOR

de sănătate. Procesul de documentare pentru 
această pledoarie m-a făcut să înţeleg că asi-
gurarea calităţii vieţii este diferită în întreaga 
lume şi că fiecare stat luptă până şi azi pentru 
a-şi câştiga drepturile. Țara noastră are încă 
multe de învăţat la acest capitol. Am cercetat 
diferite surse. Cu ajutorul surioarei mele, stu-
dentă la medicină, am descoperit multe detalii 
despre „Dreptul la medicină”. Sunt fericită că 
am luat Premiul Mare. M-am convins că e im-
portant să vrei, să munceşti şi să fii deschis spre 
a împărtăşi lumii părerea ta.

Nina AGATII, elevă în clasa a VIII-a: 
– În cadrul concursului de pledoarii am avut 

ocazia de a-mi face vocea auzită şi am pledat 
pentru „Dreptul la educaţie”. Am avut parte 
de o experienţă nouă şi plăcută. Întrucât tema 
drepturilor omului este foarte vastă, consider 
că aceasta ar trebui discutată mai mult cu ele-
vii, pentru a forma o generaţie de adulţi res-
ponsabili. Eu am norocul de a studia într-un 
liceu în care este încurajată zilnic, în cadrul 
lecţiilor, exprimarea propriului punct de ve-
dere. Abia acum înţeleg de câtă măiestrie dau 
dovadă profesorii mei: ştiu cum să mă pro-
voace la cunoaştere şi creştere continuă prin 
diverse proiecte, concursuri de recital, de lec-
tură, de dezbateri. Îmi doresc să capăt suficien-
te abilităţi de viaţă, să ştiu cum să comunic cu 
ceilalţi ca să mă armonizez cu lumea.

Anastasia CERTAN, elevă în clasa a XII-a: 
– Acest concurs, pe lângă altele la care am par-

ticipat, a fost o provocare prin complexitatea 
sa. Pentru a face faţă prevederilor regulamen-
tului, am apelat la sfatul mai multor profesori 
din şcoală. De asemenea, am mers la bibliotecă 
pentru a mă documenta cu referire la materiale-
le ce vizează drepturile omului. Am discutat cu 
profesoara de istorie, dna Victoria Pila, despre 
selectarea informaţilor veridice şi clare. Textul 
propriu-zis l-am redactat cu ajutorul profesoa-
rei de limba şi literatura română, dna Mariana 
Pîrţac, după care am ales locul în care voi filma. 
La această etapă am fost ajutată şi de colegii de 
clasă, şi de prieteni. Îmi este uşor să particip 
la concursuri, fiindcă simt mereu suportul din 
partea instituţiei (nu doar explicaţiile profeso-
rilor, ci şi accesul la informaţie, internet, bibli-
ografie ş.a.). În general, atunci când vine vorba 
de concursuri, suntem încurajaţi să învăţăm 
ceva nou, să ne demonstrăm creativitatea. În ce 
mă priveşte, înţeleg perfect cât este de impor-
tant să mă dezvolt multilateral pentru a reuşi 
în viaţă. De aceea nu pierd nici o ocazie de a-mi 
testa capacităţile şi a mă promova. 

Angela DOROŞ, profesoară 
de limba şi literatura română 

la IP Liceul „Da Vinci”
mun. Chişinău

ExEMPLUL DĂRUIRII DE SINE

În 2015, a inițiat festivalul de 
muzică Moldo Crescendo, ală-
turi de alți tineri originari din 
Republica Moldova, care și-au 
făcut studiile peste hotare.

În copilărie, Marcel Lazăr era 
ahtiat de fotbal și nu pierdea 
nici un meci organizat în curte, 
deși știa că va fi pianist. Tatăl 
său își dorea mult ca băiatul 
să cânte la vreun instrument. 
Inițial, acesta a cântat la fluier, 
dar din cauza unei probleme la 
degetul mic de la mâna dreaptă 
a fost transferat la pian. Cu tim-
pul, cântatul la pian s-a trans-
format într-o pasiune. 

La 10 ani, a participat la pri-
mul concurs de pian organizat 
în România, la Piatra-Neamț. A 
luat Premiul II. În același an, a 

mers la alte concursuri, la Tul-
cea și București, de unde a re-
venit cu Premiul I. Susține că 
aceste premii nu le-ar fi obținut 
fără susținerea profesoarei de 
muzică Larisa Labovschi, care 
i-a fost exemplu de devota-
ment pentru muzică. A muncit 
mult pentru aceste concursuri. 
„Nu-i suficient să ai talent, în-
trucât talentul înseamnă cinci 
procente, maximum zece, re-
stul fiind muncă”, este convin-
gerea lui Marcel Lazăr. 

La Liceul Republican de Mu-
zică „Ciprian Porumbescu”, a 

studiat timp de șase ani în cla-
sa profesoarei Gaiană Teseo-
glu, de la care, de asemenea, a 
avut multe de învățat. Chiar la 
sfârșitul primului an a câștigat 
Premiul I la un concurs de la 
Iași. „Marcel este muzical. Mulți 
se tem de scenă. Și el se temea, 
dar depășea ușor această stare. 
Pe lângă aptitudinile muzica-
le, are darul de a atrage publi-
cul. Transmite mesaje datorită 
personalității sale. Un pianist 
nu trebuie doar să cânte, ci și să 
posede cunoștințe generale”, îl 
caracterizează profesoara. 

Pe la 15 ani, Marcel a simțit 
că „sapă în gol”, după cum s-a 
exprimat. Studia pianul, dar 
nu se întâmpla nimic. Avea 
senzația că e un muzician slab 

și nicicând nu va deveni unul 
bun: „Nu vedeam rezultatele. 
Mi se părea că am atins limita 
de sus și acolo m-am plafonat. 
Cu toate acestea, am perseve-
rat”. Pentru a-și realiza visul, a 
continuat să muncească siste-
matic, cu toată ardoarea și dă-
ruirea.

Astăzi, Marcel Lazăr este cel 
care a reușit să cutreiere lu-
mea, datorită pianului. Tână-
rul de 26 de ani a devenit unul 
dintre cei mai buni pianiști din 
Republica Moldova. 

Sursa: news.24.md

Sunetele divine ale muzicii
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Nicolae RUSU

Un bărbat şi o femeie munciră până la adânci bătrâneți, 
preocupați doar de un singur gând – să le asigure celor doi 
feciori ai lor o viață îndestulată. El fusese un ceasornicar 
neîntrecut, iar ea trebăluise prin gospodărie şi ținuse casa. 
Sunându-le ceasul de pe urmă, se duseră cu inima împăca-
tă în lumea celor drepți, ştiind că ambii feciori rămân cu 
câte o căsuță şi, mai ales, cu meseria de ceasornicar.

Cel mai mare dintre ei rămase să muncească în micul său 
atelier, mulțumindu-se cu modeste câştiguri şi întărindu-şi 
faima de meşter harnic, iscusit şi cinstit.

Frate-său, însă, îşi zise că e stupid să scotoceşti o viață în-
treagă în măruntaie de ceasuri, să-ți toceşti vederile şi să 
rămâi la bătrânețe cu gheb în spate.

Aruncă sculele şi se aventură în diferite afaceri, unele mai 
dubioase ca altele. În scurtă vreme, prinse a îmbrăca hai-
ne tot mai scumpe, se mută în altă casă, mare cât un castel, 
apoi deveni proprietarul a două vile şi a patru limuzine. 
Cei doi frați aveau câte un fiu şi primul îşi învăță odrasla 
meşteşugul de ceasornicar, după tradiție, iar al doilea, ui-
tând de sculele sale de ceasornicar, nu prea avu timp să se 
ocupe de fecioru-său, iar în tainele relațiilor sale nu voia 
să-l inițieze, căci erau riscante şi nu se putea bizui pe el.

– La ce-ți trebuie, frate dragă, atâta bogăție? încercă să-l 
oprească cel mai mare, doar n-ai o droaie de copii, iar pe 
lumea cealaltă n-ai să iei nimic…

– Am numai un băiat, ca şi tine, şi el va moşteni totul. Are 
să huzurească o viață şi mă va pomeni de bine… Dar tu ce-i 
laşi fiului tău? Un mic atelier şi o legătură de scule?

– Îi voi lăsa o moştenire mult mai mare şi mai de valoare, 
să nu-ți faci nicio grijă…

Considerând că fratele său e un nătâng şi un nepricopsit, 
ultimul îşi căută de afacerile sale. Până la bătrânețe, adu-
nă averi fabuloase, ajungând să fie cel mai bogat om din 
împrejurimi şi numărându-se printre primii oameni din 
țară. Veni însă timpul când, unul după altul, se trecură şi 
ei din viață. Verişorii moşteniră cele rămase de la părinți 
– primul continua să muncească în atelierul tatălui său, al 
doilea  decise că imensa avere moştenită îi va ajunge pen-
tru şapte vieți…

MOŞTENIRE

Sfaturi 
pentru mine
 (…de-aș fi copil)

Desen de anastasia Craeva, elevă la şcoala de arte „a. şciusev”, 
mun. Chişinău

Aniversări Efim BIVOL la 70 de ani
Efim BIVOL s-a născut la 16 ianuarie 1951 în satul Costești, 

raionul Ialoveni. În 1974 a absolvit Universitatea de stat din Re-
publica Moldova, specializarea filologie și jurnalism. Iniţial lu-
crează ca profesor de limba română la baştină, după care, până 
în 2014, colaborează la revistele: „Pedagogul”, „Chipăruș” şi 
„a Mic”.

Activitate literară: „Lei-paralei” (1985) și „Curcanul lăudă-
ros” (1987). Ulterior mai publică opt cărți, printre care: „Ștefan 
cel Mare” (poem, 2004), „Trăim în țara lui Păcală” (2011) și 
„Mic sunt, Doamne, fără Tine” – apariţie editorială premiată la 
Festivalul Cărții pentru Copii și Tineret, Chișinău (2013).

Dacă vrei să fii voinic,
Munca s-o deprinzi de mic:
azi puţin, mâine – mai mult.
S-ajungi harnic, îndrăzneţ, 
alfabetul să-l înveţi.
Să citeşti vechii profeţi,
Să-nţelegi mai bine omul
şi să crezi ce zice Domnul.
Dacă creşti şi-n acest an
Fizic şi spiritual  –
Vei avea în viaţă spor
şi un trai frumos, uşor, 
trecând peste orice greu, 
ajutat de Dumnezeu!

Desen de Gabriela Cuciuc, 
elevă la şcoala de arte 
Dubăsarii Vechi, Criuleni

Curcanul 
un curcan veni la şcoală,
Înfoiat, cu mare fală. 
Printre cocoşei era
un erou, un cineva!
Dar la lecţia de lupte
n-a avut: „Doamne ajute!”, 
Căci ieşi de după poartă
O găină supărată 
şi-l ciupi cu tot elanul, 
De s-a desfoiat curcanul.
şi-a rămas cel luptător
De râsul găinilor.
la această fală goală
Se mai cere şi-o morală:
Poţi să fii tu cine-i vrea, 
numai nu te înfoia!…

Joc de-a iarna 
– Vino, iarnă, pe la noi
C-o ninsoare de fulgi moi!
…şi veni iarna, surata –
Două zile spulberat-a.
Ger de crapă pietrele,
De îngheaţă vetrele!
– Du-te, iarnă, -n altă parte, 
Căci ne eşti pe săturate.
Soarele a încălzit
şi zăpada s-a topit – 
tină, ceaţă şi-apoi ploi…
– Vino, iarnă, înapoi!
…Iar a dat un frig cumplit, 
Gheţuş nemaipomenit – 

Mergi pe drumuri ca pe ace, 
aşa iarnă nu ne place!
…un ciclon de undeva
Schimbă timpu-n vrerea sa:
Iar e soare, cald e iar –
Ista-i un blestem, nu dar…
– Du-te, iarno, iar de vii, 
Cum vrem noi, aşa să fii:
Cu zăpadă, timp frumos,
Să faci omul sănătos.
şi s-o ţii aşa, în fine,
Pân' ne-om sătura de tine!

Desen de anastasia Sindjaradze, elevă la şcoala de arte 
„a. şciusev”, mun. Chişinău

Numărătoarea 
notelor 

Cine-aduce „unu” acasă, 
Pe tânjală iar se lasă. 
cine „doi” a câştigat,
Fără glumă e-un căscat.
Dacă „trei” ia-n seama lui, 
e mai breaz. Oricum, e şui.
cu „patru”, „cinci” sau „şase”, 
Ce-a-nvăţat mai şi uitase;
cine are „opt” sau „nouă” – 
Face o figură nouă;
Iar cel pe linie cu „zece”
zău, pe sine se întrece!

Albina şi musca
Musca, cum văzu odată
Pe o floare aromată
O albină lucrătoare,
Începu o cuvântare.
Dar albina îi vorbeşte:
– lasă sfatul şi munceşte!
Musca, supărată foc, 
a muţit atunci pe loc
şi-a zburat în cel zăvoi
la o groapă de gunoi…

Desen de nicoleta ungu-
reanu, elevă la şcoala de 
arte, Dubăsarii Vechi, Criuleni

Racul şi broscoiul
un Broscoi îl învăţa
Pe un rac a înota:
– uită-te şi ia aminte, 
Cum se-noată înainte.
racul i-a răspuns: – nu pot
Înainte să înot! 
nu mă crezi, măi Broscoi? 
Ia înoată tu-napoi!...

PARABOLE pentru ADOLESCENţI

Desen de Cristina COVrIG

Trecând prin câteva şcoli şi făcând studii serioase, primul 
fu contactat de nişte firme care-i încredințară conducerea 
unei întreprinderi, iar mai târziu deveni şi proprietarul 
unui mic centru de producere a orologiilor. Verişorul său, 
în schimb, se lansă în petreceri, chefuri nesfârşite şi jocuri 
de noroc, încât ajunse un chefliu celebru. În timp ce primul 
prospera, celălalt rămase fără nicio lețcaie şi cu un car de 
datorii. În cele din urmă, resemnat, ultimul veni la verişo-
rul său, vrând să afle dacă nu cumva acesta mai moştenise 
ceva – vreo salbă de mărgăritare sau vreun diamant uriaş, 
mare cât un cap de cal.

– Noi am moştenit, dragă vere, i s-a răspuns, lucruri dife-
rite: tu –acareturi, bani şi alte bunuri, iar eu doar o brățară 
de aur, adică meseria noastră de ceasornicar pe care am 
avut grijă s-o păstrez întru onoarea familiei noastre. Doar 
atât. Și nimic mai mult.
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La cules struguri MUCALITE GHICITORI 
PENTRU FETE ȘI FECIORI

În fiecare toamnă, elevii din clasele a cincea – 
a zecea ieşeau în câmp la cules struguri. Regula 
era generală pentru toată Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească. Cu unele excepţii – 
copiii din capitală sau din alte oraşe mari, care 
nu aveau în preajmă lanuri cu roadă. Atât că în 
unele sate (colhozuri sau sovhozuri) profesorii 
şi copiii erau antrenaţi la culesul roşiilor sau la 
recoltarea porumbului, iar în Goruni, localitate 
vestită în cultivarea viţei-de-vie, elevii deveneau 
colhoznici şi culegeau struguri. De obicei, cule-
sul începea într-o atmosferă de veselie genera-
lă: elevii erau ahtiaţi să câştige un ban (derizo-
riu), să aducă seara acasă o căldăruşă cu poamă, 
să se zbenguie în aerul călduţ de toamnă.

În acel an (ca întotdeauna), elanul elevilor 
a fost aprins de cuvântarea preşedintelui col-
hozului, care i-a vestit pe elevi şi învăţători că 
„vom începe marea operaţie a culesului, ca Mol-
dova să fie vestită ca cea mai mare producătoa-
re de struguri din lume!”.

De-acum în câmp, un elev m-a întrebat:
– Alistair Ianovici, e drept că Moldova se află 

în fruntea clasamentului, la recoltarea poamei, 
în lume?

– E adevărat că Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească este cea mai viticolă republică 
în Uniunea Sovietică, dar pe primele locuri la 
recoltarea poamei în lume se situează Italia, 
Franţa, Spania, Statele Unite… Uniunea Sovieti-
că nu este printre lideri.

Băiatul, nedumerit:
– Doar ţări capitaliste…
Cu aceasta discuţia despre 

întâietatea în sfera viticulturii a 
luat sfârşit.

Eu şi clasa mea, a noua, cule-
geam aligote şi fetească în zve-
noul lui moş Dumitru Botoşanu, 
un bărbat ajuns în pragul vârstei 
a treia, dar încă destul de robust, 
cu obrajii roşii şi cu un zâmbet 
mucalit în colţul buzelor. Apro-
po de acest personaj. Am simţit 
de la prima întâlnire cu el un fel 
de înrudire sufletească. Poate de 
aceea că numele său vine – cu 
siguranţă! – de la Botoşani, or şi 
noi, Vărzăreştii, ne tragem de pe 
acolo, poate că familia sa vine de la botoş (butaş), 
înţeles prin părţile noastre drept cârlig de viţă-
de-vie altoit, cel nealtoit numindu-se doar cârlig. 
Aşa sau altfel, acesta s-a mirat că îi probozeam 
pe elevi la sfârşitul zilei de muncă: „Ar fi trebuit 
să vă fie ruşine să mergeţi acasă cu căldările pli-
ne. Pentru munca depusă are să vi se plătească. 
Strugurii luaţi sunt, de fapt, un furt”. Dar n-a spus 
nimic. Elevii oricum n-au deşertat căldăruşele în 
containerele colhoznice (nişte căzi de metal, nu-
mite impropriu: vanna/vănnile).S-au mirat şi ei 
de mustrarea mea, căci de când era format colho-
zul oamenii obişnuiau să aducă seara acasă fie că 
un braţ de lucernă, fie trei-patru (deseori şi mai 
mult) ştiuleţi de porumb…

A doua zi, pe când elevii  lucrau, moş Dumi-
tru s-a apropiat de mine. Zâmbind binevoitor, 
mi-a spus: „Mai lasă-i şi matale să ducă acasă 
un cârcel de poamă… Colhozul nostru e mare 
şi bogat – au de unde”. Am rămas perplex: con-
ducătorul de zvenou ar fi trebuit, în opinia mea, 
să apere avutul obştesc, iar el… Tocmai citeam 
Biblia, împrumutată în mare taină de la un bap-
tist. Şi i-am citat lui moş Dumitru un fragment 
din Deuteronom, care suna cam aşa: „Dacă in-
tri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci 
struguri până te vei sătura, dar în vas să nu iei”. 
„Cum rămâne cu spusa biblică, moş Dumitru?”. 
El, zâmbind cu subînţelesuri: „Da, e adevărat: 
dacă intri în via aproapelui tău… Colhozul nu 
este aproapele nostru”. Şi, pentru a-mi risipi în-
doielile, moş Dumitru mi-a recitat o strofă din 
folclorul sovietico-socialist:

Mulţumim partidului,
He-tu-i mama lui!
Că partidul ne-a-nvăţat
Cum să  mergem la furat.
Ştiam şi eu versuri cu „La colhoz pe dealul 

mare/Cine fură, acela are”, dar îndemnul la 
furtişag venit din partea unui om al cârmuirii, 
cum îl consideram pe conducătorul de zvenou, 
m-a mirat. De altfel, şi ceilalţi „nacialnici” din 
nomenclatura colhoznică se făceau a nu vedea 
căldăruşele  pline ale elevilor. Uneori, se mai 
frăsuia preşedintele, dar, vorba lui Dumitru Bo-
toşanu: colhozul e mare şi preşedintele nu prea 
izbutea să meargă la toate sectoarele de muncă, 
mai ales că era convocat mereu la întruniri ra-
ionale, dări de seamă, plenare comuniste…

La începutul culesului elevii strigau vesel prin-
tre tufe: „Haideţi la mâncare, a venit căruţa cu 
haleală! Ne-a adus borş şert cu cartoafi crudi!”. 
Sau: „Ionică, nu fruntări poama!”. Verbul a frun-
tări era o invenţie gorunească şi însemna: nu cu-

Desen de Cristina COVrIG

lege doar strugurii 
măşcaţi, de frunte. 

Uneori, culesul 
dura toată luna oc-
tombrie şi chiar o 
bună decadă din noiembrie. La sfârşit, elevii 
culegeau sorturile târzii: Merlot, Cabernet. 
Codiţa acestor struguri, coaptă bine, devenea 
lemn tare şi elevii îşi chinuiau mult cosoarele 
ca să o taie.

Atunci, odată cu lăsatul frigurilor, copiii 
aprindeau ruguri, unde se duceau să se mai 
încălzească. Mai şi lipseau de la cules, moti-
vând că-s bolnavi. Randamentul muncii scă-
dea de-a binelea.

La primul meu cules, am fost martorul a câ-
torva întâmplări extraordinare.

În a doua sau a treia zi a culesului de stru-
guri, un elev din clasa mea, Andrei Moşneguţ, 
mâncând cu poftă struguri de Aligote, stro-
pită  vara de mai multe ori, ca să fie apăraţi 
de mildiu, filoxeră şi alte boli ale viţei-de-vie, 
băiatul s-a otrăvit. A început să-i iasă o spumă 
verde din gură, şi-a pierdut cunoştinţa. Elevii 
s-au speriat. Moş Dumitru a chemat degrabă 
un camion şi eu l-am dus pe Andrei la spital. 
Medicii l-au salvat, dar Andrei Moşneguţ n-a 
mai apărut la cules în toamna aceea.

În una din zile, un tractor cu cositoare tăia 
lucernă într-un lan nu departe de podgoria 
unde ne aflam la cules. Era o lucernă fantastic 

de bogată: deasă-pâslă, înal-
tă, de un verde întunecat. Cu 
vreo două săptămâni în urmă, 
căzuse o ploaie abundentă şi 
lucerna se ridicase cât spicul 
de secară. Uruiala monotonă 
a tractorului s-a întrerupt şi 
am auzit ţipetele disperate 
ale tractoristului. Am încre-
menit. Strigătele deveneau 
tot mai insistente. Eu şi câţiva 
elevi am alergat spre lanul cu 
lucernă. Ajunşi la faţa locului, 
am văzut un tablou îngrozitor. 
Tânărul tractorist se ţinea cu 
ambele mâini de cap şi urla în 
tot bunul, iar jos, în lucernă, se 
zbătea o frumuseţe de căpri-

oară cu picioarele retezate. Probabil, adormi-
se în lanul cu lucernă şi cositoarea i-a tăiat pi-
cioarele când s-a ridicat să fugă. Tractoristul, 
un băiat de vreo nouăsprezece ani, căzuse în-
tr-o criză de isterie şi nu se putea domoli. Între 
timp, a venit lângă noi şi conducătorul de zve-
nou, Dumitru Botoşanu. L-a luat cu binişorul 
pe tractorist: „Du-te acasă. Azi nu mai coseşti”. 
El a încetat să mai ţipe şi cu paşi împleticiţi s-a 
pornit să iasă la drum. Moş Dumitru s-a răstit 
apoi la elevii mei: „Iar voi ştergeţi-o de aici!”. 
Băieţii şi fetele îl priveau nedumeriţi. „Fuga! 
Fuga!”, a comandat moşul şi pe când elevii s-au 
întors fără chef, el a scos din buzunar un bri-
ceag şi i-a tăiat căprioarei beregata. „Să nu se 
chinuie, sărmana…”.

În ziua aceea nici un elev nu a mai avut do-
rinţă de cules.

Altă întâmplare, de data aceasta înălţătoare, 
în cel mai înalt grad educativă, a fost cea care 
urmează. Era la sfârşitul zilei de muncă, spre 
seară. Copiii, eu şi Dumitru Botoşanu aşteptam 
la drum să vină camionul, care avea să ne ducă 
acasă. Un apus frumos de soare, un amurg li-
liachiu. O ţigăncuşă din clasa mea (în Goruni 
erau şi câteva familii de romi) s-a dus într-un 
lan, ce se întindea alături, şi rupea harnic grâul 
de toamnă. Elevii au strigat-o : „Liuba, nu rupe 
grâul”, dar fata n-a înţeles ce spun colegii. Cine-
va s-a ridicat şi s-a dus în lan s-o aducă. Când 
a venit, Liuba a zis ruşinată: „Credeam că-i 
iarbă… Şi am rupt-o pentru iepuraşii de aca-
să”. Mulţi au luat-o în răspăr: „Nu poţi deosebi 
grâul de iarbă?!” şi alte cuvinte răstite. Apoi o 
linişte stânjenitoare s-a lăsat în peisajul tom-
natic. Ca să-i dezmorţesc pe elevi, le-am spus:

– Înainte de a începe culesul, noi am stu-
diat creaţia lui Eminescu. Cine ştie versurile 
să continue după mine… „Iată vine-un sol de 
pace…” Mi-am amintit de examenul directo-
rului. Vreo câteva domnişoare au reluat poe-
zia, dar, după câteva versuri, s-au poticnit.

– Alistar Ionovici, noi am învăţat poezia la 
începutul lui septembrie, iar acum e sfârşit de 
octombrie! Şi am uitat-o…

Şi atunci s-a auzit vocea lui moş Dumitru 
Botoşanu:

– …c-o năframă-n vârf de băţ...
A recitat un fragment foarte întins. Copiii au 

rămas statuie de uimire.
– Iar eu, a încheiat conducătorul de zvenou, 

am învăţat poezia aceasta la români…
Le-am spus elevilor doar atât:
– Aţi auzit?

Gheorghe CALAMANCIUC

Îţi este confidentul tău.
Prin ea, vorbeşti cu Dumnezeu.
lumina ei te împresoară
Când tu în fiecare seară
Îţi pleci genunchii cu căinţă.
ea-ţi este sfetnic de credinţă.

(Icoana)

Păsărilor iar li-e somn.
şi la cuibul lor s-au dus.
le veghează-un mare Domn – 
e luceafărul de sus. 

(Eminescu)

albaştri, mici sunt cei doi sori.
Când blânzi privindu-mă 

în zori,
Mă încălzesc surâzători,
În ei trăieşte-atâta dor!
toţi creştem în lumina lor.

(Ochii mamei)

Două petale dulci de roze,
Gingaşe – două mimoze,
Când mă ating în zori,
Mă trezesc cu fiori,
Când seara m-ating, tremurat,
De vise adorm legănat.

(Buzele mamei)

O deschizi cu dor,
O-nchizi cu fior.
Plecat, lăcrimezi,
nopţile-o visezi,
Căci după ea, după ea
aşteaptă măicuţa.

(Uşa casei părinteşti)

Cu patru colţuri e minunea.
Prin care curge lin lumina.
şi zorii-n ea înmuguresc,
şi serile încărunţesc
Odată cu măicuţa dragă. 
la ea te-aşteaptă. 

Vii degrabă?
(Fereastra casei părinteşti)

Mingea asta ce-i pufoasă
Mereu ţopăie prin casă.
Pântecuţul ei cel moale
Mai şi cere de mâncare,
având glasul ca şi mierea.
Dar nu papă toate celea.

(Pisica)

Cu codiţa-i bifurcată
şi burtica-i desenată
Într-un alb ciudat gălbui,
C-un spătic negru-albăstrui,
uite-o alergând la pui
Cu un viermişor în cioc – 
Mamă hărnicuţă foc!

(Rândunica)

Două degete-ascuţite,
Cu mânere inelare – 
zilnic tot e împărţită
De-ai mei cu gâlceavă mare.

În dulap, o-ascunde buna,
În sertar mama-o doseşte,
numai eu o las întruna,
Pe unde se nimereşte.

(Foarfeca)

lunecos, cu bot ghimpos,
De eşti neîndemânatic,
te împunge pân’ la os,
Ca un animal sălbatic.

(Acul)

Dinţii lui, ah! drăgăstos
Îmi mângâie tărtăcuţa
şi mă face mai frumos – 
aşa-mi spune mămicuţa.

(Pieptenele)

acoperişul mi-e pufos
şi-l port, că-mi este de folos,
Când geru-nchide uşile
şi-mi pupă urechiuşele.

(Cuşma)

am acasă-o mogâldeaţă
Ce în orice dimineaţă
ţipă, parcă fierbe-n oală,
Să mă scol, să merg la şcoală.

(Deşteptătorul)

Farfurie aurie,
Mare cât o pălărie,
Deasupra capului,
Stăpâna înaltului
şi mireasa Soarelui.

(Luna)

Ce coarne lungi are! De-oţel.
Ci frică nu-mi este de el,
Dar pântecu-i făr’ intestine
Înghite, 

Doamne!-atâta lume,
Că, auzindu-mi-l gemând,
Mă tem, 

că va crăpa mergând...
(Troleibuzul)

ne rujeşte-obrajii, nasul.
Scârţ-scârţ-scârţ, 

se-aude pasul.
Oamenii, purtaţi de drum,
Scot pe nări clăbuci de fum.

(Gerul)

Aniversări Ion IACHIM - 70
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Pagină pregătită de lidia unGureanu

Lidia UNGUREANU MUGURAşI

UNIȚI PRIN „LIMBA NOASTRĂ”
Oriunde te-ai afla, poezia lui Alexe Mateevici „Limba noas-

tră” te face să simţi dorul de casă, dragostea de ţară şi de limba 
mamei pe care o auzim şi-o vorbim zi de zi. ştim că oamenii 
buni mereu încearcă să corecteze ceea ce strică cei răi care nu 
sunt uniţi, ba din contra, unii dintre ei au ajuns să fie chiar 
nemiloşi. Dar cum binele e mai puternic decât răul şi învinge, 
noi rămânem să fim o ţară de oameni buni. Multe greutăţi au 
înfruntat strămoşii noştri, dar, fiind uniţi, cu suflet luminos 
şi mare, ei au reuşit să ţină piept tuturor încercărilor sorţii în 
numele unui ideal. Cred că doar datorită lor avem azi o ţară şi 
o limbă atât de frumoasă! Prin poveţele sale de preţ, poezia lui 
Alexe Mateevici a fost şi va fi actuală, câştigându-şi un loc de 
frunte între poeziile româneşti scrise în Cartea Veşniciei.

Mama
– Mamă, mamă! ziua-ntreagă
Strigă fetiţa prin ogradă.
– Vreau să-ţi spun o poezie,
tu – să-mi dai o jucărie!...
Iar mămica, fericită, 
O cuprinde şi-o ascultă.
şi pisica, colo jos –
Dă din coadă: – Ce frumos!

Bunica
Două drumuri vechi.
Pe care-aş pleca? 
undeva trăieşte sora,
undeva – bunica mea.
Casa ei vine, creşte,
e tot mai aproape!...
Bunica dimineaţa
Iese-n prag cu bunătate.
Mă întâlneşte... şi
Cu lumină plouă.
Din ochii ei albaştri
Cade-un strop de rouă…

aşteptând-o, în sfârşit –
uite, iarna a sosit!
Cu podoabe de zăpadă,
toată lumea să o vadă.
Cum râde! – Ce fetişcană! 
De sus fulgii vrea să-i cearnă.
Cu o sită rară-deasă, 
Ca să nu mai stau în casă.
Iarnă dragă, acuşi-acuşi,
Vin şi eu la săniuş!

Iarna mea

 - nene, iar matale-mi eşti? 
Ce tot cânţi pe sub fereşti?!
Intră, te poftesc în casă,
nu vezi frigul cum se lasă?
 - Bună zi, copil mintios!
Mă pofteşti? Vin bucuros!
Dar să ştii: de frig nu-mi pasă,
eu nu stau la sobă-n casă!
şi nu e că mă grăbesc – 
la căldură mă topesc!
Că de-oi sta vreo oră-două,
Căciula se face rouă
şi cojocul – ţurţurei,
nădragii – ca vai de ei!
tălpile de ceară –  
Baltă în cămară!
Cheamă fete şi băieţi,
Ici, la nenea, la nămeţi!
Să vă săturaţi de joacă,
Să-nflorim de promoroacă! 

Gerilă

- Cocoşel cu gâtul gol,
Ia, îmbracă un palton 
şi-un fular, dacă îl ai,
Să nu faci iar guturai!
Cocoşel cu gât subţire,
eşti fudul, bre, ca un mire.
- Da, mai ştii, poate că-s mire,
ştiu că mi-ar sta mult mai bine!
Cocoşel cu gâtul roş,
nu striga, că nu-i frumos!
 - Cine strigă? zău, vă pare,
aşa cânt eu din născare!

Cocoşel cu 
gâtul gol

Dârdâică-dârdâiac
Stă covrig pe lângă prag. 
 - Ce-ai păţit, măi băieţică?!
 - n-am păţit nimic-nimică!
Pierdui cele mănuşiţe
Pe dealul cu săniuţe.
şi-o opincă mititea 
Pe din vale de cişmea. 
Iar căciula brumărie
Pe la podul lui Ilie.
Dâr-dâr-dâr! şi iară – dâr!
Ce să fac – zău că nu ştiu!
 - Sui, băiete, pe lejancă 
Să te încălzeşti oleacă!
 - Dâr-dâr-dâr! – şi tot pe loc:
 - Dacă nu mi-i frig deloc!... 

Dârdâică-
dârdâiac

Moşul iernii, moş Crăciun –
Moşul nostru drag şi bun!
Oaspete mult aşteptat,
Daruri ne-a adus în sat!
Fetiţe şi băieţei 
S-au ales cu tot ce vrei: 
Cu dulciuri, cărţi şi jucării,
Că-s cei mai cuminţi copii. 
Pentru păsări, veveriţe – 
Moşu-a pregătit seminţe.
Bravilor de iepuraşi –
Morcovi, pere, ananaşi.
ţarinei cele de fragă – 
Mult omăt – o iarnă-ntreagă!
Chiar de-i bulgăru-ngheţat, 
Grâuşoru-n colte-a dat.
nu-i mult pân-la primăvară, 
Când s-a face cald în ţară!
S-aşteptăm Crăciunul iară! 

Moşul iernii

- Bujorel, măi, Bujorel,
Ce tot sai ca un prâsnel?
- arde, arde, arde
Cerul gurii, bade!
Văleleu, bădiţă,
Geana-i lăcrimiţă!
- Bujorel, dar fii drăguţ. 
nu sări ca un ieduţ!
- arde, arde, arde
nasul şi fălcuţa,
limba şi guriţa,
Ochii şi bondiţa!
- Bujorel şi-o lămâiţă,
Ce sai, bre, ca o căpriţă? 
Bujorel, măi Bujorel!
- Ce mă necăjeşti, badei?
am muşcat dintr-un ardei!

Bujorel şi 
ardeiul

- Hăi, hăi, hăi!
 - Bre, buhai cu gura spartă, 
taci, că-ţi rup coama cea lată!
şi-o întind pe nouă văi –
 - Hăi, hăi şi iară, hăi!
şi-o azvârl pe nouă sate, 
Iar tu din copită-i bate. 
O anin în ram de măr, 
zii, măi vere, hăi, hăi, hăi!
Voi pune-o când mi-a veni, 
Pe-un perete văruit,
Să nu zici că n-am hăit!
şi-o întind în pom de nuc –
Daţi colacul, că mă duc!
 - Bre buhai cu gura spartă, 
Mai ţine băieţii roată
Ca să-i zicem astă-noapte
Să se-audă hăt departe:
- Hăi, hăi, hăi!

Sărbătoare 
de iarnă 

(Populară) 

Prin ogradă-un băieţel 
umblă iute. Ce prâsnel!
Sfâr-r-r! încolo, sfâr-r-r! 

încoace –
Cercetează, strică, face...
Îl cheamă mămuca: - Hai!
Vino-n casă, măi brăduţ!
- nu-s brăduţ, ci sunt Vlăduţ.
Dacă vin, atunci ce-mi dai?!...

Un brăduţ

Supărată-i foc Ileana
Pe cureaua cea vicleană.
unde-o pune, se ascunde,
Iar de-o cheamă, nu-i răspunde.
 - Cureluşă, surioară,
nu te mai găsesc de-aseară!
Mai mult nu te-oi căuta,
Că iar voi întârzia!
Mă cheamă amicele –
Harnice, furnicile.
tot în deal, la săniuş:
 - aşteptaţi că vin, acuşi!
Chiar de cojocelu-i larg,
Derdeluşu-mi este drag!
Iar de-i lung în poale,
joacă-n rotocoale!
Dacă ninge şi-i cam frig,
las’că nu mă fac covrig!
 - Sănătate, eu mă duc! – 
Mi-ai adus destul bucluc!
 - Ia-mă, chiar te rog, lenuţă,
Vreau şi eu în săniuţă!
 - Pân’ acum un’ te-ai aflat?!
nu te iau! Să ştii alt’ dat!
Ce te ascunzi de mine,
Când afară-i ger şi bine?!

Cureluşa 
cea vicleană

Desene de Igor Hmelniţchi

Dragă redacție,
Noul an deja ne-a bătut la ușă și sperăm cu toții ca el 

să fie mai bun decât cel care a trecut. Dacă ai întâmpi-
nat cu zâmbet un oaspete drag, la fel se va comporta 
și el. Tocmai de aceea cred că, dacă noi, copiii, vom 
primi noul an cu note bune, un comportament frumos 
şi bucurie, el ne va face frumoase zilele ce urmează 
a se derula până la 31 decembrie 2021. Eu am decis 
să încep cu faptele bune chiar din ianuarie. În acest 
sens, transmit spre lectură cititorilor revistei un eseu 
și două poezii. 

Cu drag, Vlădălina PLEȘCA, 
elevă în clasa a VII-a 

la Liceul Teoretic „Ginta Latină” 
mun. Chișinău

Desen de adelina  
Preguza, elevă, s. Cojuşna, 
r-nul Străşeni

Desen de Carina Boiangiu, 
elevă, s. Cojuşna, r-nul Străşeni

Desen de adelina Danilişin, elevă, s. Cojuşna, r-nul Străşeni
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Limitele artei 

Gheorghe BLĂNARU

arta este cerul 
Fără de hotare: 
Gânduri împletite 
Cu lumini solare.
ea adună haruri 
De imagini pline 
şi le pune-n omul 
Cu chemări divine.
O străluminare 
Peste vremea spartă 
Din făptura-i arsă 
lumii să împartă.
Dar nu-i om în stare 
arta s-o cuprindă, 
Chiar de-ar vrea şi zeii 
Viaţa să-i întindă...
De aici şi rostul 
Vorbelor distinse: 
Limitele artei 
nu pot fi atinse.

Taină
Pictura-i poezia 
Pe care-o vede omul 
În preacurata floare, 
Ce-o zămisleşte pomul.
O vede, dar n-aude 
al poeziei cânt, 
Străluminat de-atâtea 
Culori de pe pământ.
Iar poezia este 
O sacră picătură. 
Ce se prelinge tainic 
Din orişice pictură.
şi omul o aude, 
Dar nu îi vede faţa... 
e taină poezia, 
Precum e taină viaţa.

MUGURAşI

Planează timpul...
Mereu glorific înţelepţii –
aceste fluvii călătoare, 
ţâşnind din muntele gândirii 
Cu ample irizări de soare.
Încetinitele lor unde 
atât de-albastre şi senine, 
Sclipind în timp ca nişte perle, 
Măresc al oamenilor bine.
O lume-ntreagă vrea s-ajungă 
această minte de fruntaşi,
Mai limpede şi mai sporită 
la cei ce ne vor fi urmaşi.
Or, la extinderea gândirii 
avem atâtea de făcut, 
Că vor munci şi-acei ce încă 
Pe-acest pământ nu s-au născut.
Iar sutele de generaţii 
Ce au să vină după ei, 
Vor altoi înţelepciunea 
Pe alte minţi de corifei.
şi-acele spirite alese 
Se vor tot scurge în ţărâne, 
lăsând temei viitorimii 
Din vremi ca cerul de bătrâne...
Prin succedarea de milenii 
Planează timpul – un cocor – 
Ducând pe-aripa raţiunii 
Mesajul său nemuritor.

IN  MEMORIAM

Coboară zilele
Cad frunzele din arbori. 
e toamnă. Frigul vine... 
Cu zborul lor molatic 
Coboară către beznă 
şi zilele din mine.
Plâng crengile golaşe –
le biciuieşte vântul... 
lumina aspră-a iernii, 
Venită de departe, 
Învăluie pământul.

Zidire sfântă
Lui Mihai Eminescu

Pe cerul mileniului –
tunet, străfulgerare... 
tresar din adormire 
Secolii de mirare.
un nou geniu ocupă 
tronul umanităţii. 
raza-i va ţine trează 
Mintea posterităţii...
Dar timpul în trecerea-i 
nici un veac nu măsoară, 
Că vin pizmuitorii 
şi mi-l fac de ocară.
alianţă absurdă 
De mitocani şi fudui, 
Pornită să-ntunece 
Bolta luminilor lui...
Cel prostănac viaţa 
În ură şi-o frământă. 
un geniu, când se naşte, 
e o zidire sfântă.

Între puţin şi mult
unor oameni li s-a dat 
Prea puţină fericire. 
altora – mai multă, ca 
toată lumea să-i admire...
Spre-mpăcarea tuturor, 
Filozoful îl consult: 
Fericirea, spune dânsul, 
e între puţin şi mult.
Deci popasul e la mijloc –
Între tot ce tac şi spun. 
Omului nicicând extrema 
nu i-a fost un sfetnic bun.
neştiind care-i lungimea 
Veacului plin de tumult, 
Să ne bucurăm când viaţa 
Din puţinu-i ne dă mult.

Crăişorul
Nepoţelului Gruia 

Vine Gruia din baladă, 
Gruia-Gruişor, 
tatăl Dragoş să mi-l vadă 
Ca pe-un crăişor.
şi bunicii să-l admire, 
Că au aşteptat 
ani la rând a lui venire, 
Cu adevărat.
Fără ploi, plin de căldură, 
augustul hoinar 
Pui frumos peste măsură 
le-a adus în dar.
şi se bucură-n surdină 
rude Blănăreşti, 
Că-a păşit fătu-n lumină 
Chiar la Bucureşti.
Crească mândru precum pomul 
românesc, rotat 
Gruia-al nostru care-i omul 
Scump cât un regat...
Stau bunelul, bunicuţa 
Sub al vârstei scut. 
şi îi mângâie steluţa 
noului-născut.

21 august 2006

Veşnicul dar
Sub raza de soare, 
eternă şi sfântă, 
Din stei în afară 
Izvorul se-avântă.
Iar stropii săi limpezi 
Se uită miraţi 
la cerul de vară 
Din Munţii Carpaţi.
la brazii din stâncă, 
la vulturu-n  zbor, 
la zveltele ciute,
Venind spre izvor...
argintu-n şuviţe
necunten coboară
Spre largul câmpiei
Cu chip de fecioară.
Izvorul mai ştie,
Că apa oricum 
Va duce cu ea
şi gunoaie acum.
Dar nu-l întristează 
aceasta defel: 
e prinţ. şi din veac 
I-i ţărânei fidel.
el setea i-o stinge 
Cu veşnicu-i dar, 
Iscat pentru viaţă 
Din stropi de cleştar.

Continuă mirare
Frumuseţea-i calitatea 
Multor lucruri minunate, 
Care-n perindarea vremii 
De natură îţi sunt date.
Frumuseţea ca atare 
S-ar părea că nu există. 
Fără vârstă, fără formă, 
ea nu-i veselă, nici tristă.
Frumuseţea e coroana 
Ce sclipeşte în direct – 
O continuă mirare, 
emanând dintr-un obiect.
Iar coroana ei o poartă: 
răsărituri mari de soare, 
Marmura născând sub daltă 
şi mers dulce de fecioare.
aurul din sorţul toamnei 
şi un uriaş tablou, 
Desenat de fulgii proaspeţi 
În ajun de anul nou.
luminoasele izvoare – 
Izbucniri de apă vie, 
Care saltă omenirea 
Din vecie în vecie...
Deci, admiră frumuseţea 
lumii ce te înconjoară: 
Din cavou-adânc şi negru 
nu te naşti a doua oară.

Ca frunza 
cu pomul

Cartea pe lume-i 
Minunea cea mare! 
Pe unde păşeşte, 
Dă totul în floare.
Iar cărţii în vreme 
Prieten i-i omul, 
Crescând laolaltă 
Ca frunza cu pomul.
Pe-aripa luminii 
Cu cărţile-n zbor, 
nimic nu depinde 
De numărul lor.
Puţine, dar bune, 
la număr fiind, 
şi ceru-l coboară 
aici, pe pământ.
Or, partea de lume 
lipsită de carte 
Cu-anonimatul 
Fiinţa-şi împarte.Picturi de Sabin Bălaşa

Dragă redacție!
Îmi place foarte mult să 

citesc, dar și să-mi exprim 
gândurile și sentimentele în 
versuri sau în proză. Vă pre-
zint câteva texte compuse de 
mine. Sper că își vor găsi loc 
în publicația Dumneavoastră.

Sabrina JICOL,  
elevă în clasa a VII-a „C”

la Liceul Teoretic 
„Ginta Latină” 

mun. Chișinău

SINCERITATEA şi 
ADEVĂRUL 

Sinceritatea şi adevărul sunt 
prietenii noştri, graţie cărora 
facem fapte bune şi suntem 
plăcut uimiţi când vedem că 
binele ni se întoarce înzecit. 

Când vreun mincinos ne spu-
ne ceva, să fim foarte atenţi, să 
nu-i credem spusele chiar dacă 
seamănă a fi un adevăr. Scopul 
lui e să ne facă să-i semănăm. 
Ca să nu fim ademeniţi de per-
soanele prefăcute, să nu le dăm 
atenţie, nici să încercăm a avea 
vreo legătură cu ele. 

Dar cum e să vezi o persoa-
nă sinceră? Să ştiţi că doar 
persoanele sincere sunt mereu 
binevoitoare, vorbăreţe şi des-
chise pentru cei din jur. Ele nu 
te intimidează, ochii le lucesc 
potrivit, nici mai slab, nici mai 
tare decât ar fi sinceritatea şi 
adevărul. Aceşti oameni radi-
ază a bunătate şi n-au ce as-
cunde de noi.

PLOAIA
Ploaia e un fenomen mai 

trist decât celelalte, dar cu un 
final fericit şi de folos. Ploaia 
este hrana întregii naturi. 

Ploaia poate fi mică şi mare. 
Uneori, când burează liniştit, 
ne putem juca pe-afară. Dacă 
ploaia e mai mare, ne adă-
postim iute prin case, ca nu 
cumva să răcim. Când timpul 
e a ploaie, cerul se întunecă, 
se aud tunete, fulgerele mână 
spre pământ caii lor repezi de 
lumină, iar vântul, ca să nu 
rămână în urmă, se alătură şi 
el acestei curse zbuciumate.   

Suntem recunoscători că 
există ploaia – o minune ce ne 
ajută enorm. Ea udă întreg pă-
mântul, arborii, iarba, florile, 
legumele, fructele şi alte plan-
te cultivate de oameni. După 
ploaie, natura se împrospătea-
ză cu mirosul ei ozonat. Cerul 
e deschis şi totu-i cuprins de o 
linişte dumnezeiască, benefică 
sufletului.
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Tânăra care a făcut furori pe YouTube

MIȘCAREA  PROZEI  
SCURTE  FEMININE

Revelion și 
Anul Nou

Sugestii  de  lectură

Interpreţi preferaţi 

Elena Karafizi a devenit populară datorită co-
ver-urilor pe care le cântă. Elena a interpretat 
melodii ale unor artiste precum Adele și Rihan-
na, pe care le admiră în mod deosebit, și a postat 
filmulețele pe internet. În mod deloc surprinză-
tor, clipurile au făcut rapid mii de vizualizări. 

Elena a studiat canto popular, a fost solista tru-
pei Karafizi & The Roof și prezentatoare radio la 
Muz FM. A învățat la Școala de Arte „Alexei Stâr-
cea”. A studiat la Colegiul de Muzică „Șt. Neaga”. 
Îi plac piesele în care poate să-și demonstreze 
calitățile vocale extraordinare. Fosta prezenta-
toare de la „Ministerul Dimineții” împreună cu  

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

Elena Karafizi, o interpretă din Moldova, este noua solistă a Parov Stelar. 
Tânăra cântăreaţă are o voce superbă şi, bineînţeles, a adunat deja în palmares 
câteva premii câştigate în Republica Moldova şi în Bulgaria.
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Cele două cuvinte din titlu au fost vedetele lu-
nilor decembrie şi ianuarie. Se pronunţă şi se 
scriu de noi toţi în această perioadă.

Primul, „revelion”, este substantiv comun 
şi se scrie numai cu literă mică (dacă nu este 
primul cuvânt din enunţ). Se pronunţă cum se 
scrie, nu se pronunţă / reveion/ ca în franceză!

Cel de-al doilea este numele unei sărbători 
laice şi se ortografiază cu litere mari la începu-
tul fiecărui termen – Anul Nou! Aşadar, este un 
substantiv propriu.

Scrierea şi pronunţarea corectă a cuvintelor  
FACE BINE LA LIMBĂ!

Sper că aţi avut un revelion în siguranţă şi un 
An Nou cu sănătate! La mulţi ani!

Zi după zi
„Avem o primă centralizare a primei zi”, afir-

ma recent o tânără jurnalistă.
Substantivul „zi” este în cazul genitiv. Se vede 

uşor că este precedat de articolul genitival „a” 
şi că numeralul ordinal cu valoare de adjectiv 
care îl precede este la genitiv. Şi, cum adjectivul 
se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul 
determinat, înseamnă că forma cuvântului „zi” 
este greşită. Corect, zile.

În al doilea rând, au ele, substantivele femi-
nine, aşa un comportament să ne pună pe noi 
în încurcătură! Genitivul singular este egal cu 
nominativul plural:  

n.,- ac. zi, g.,- d. zile
E o zi frumoasă. Lumina zilei l-a învăluit.
Şi mai e ceva. Când substantivul este precedat 

de un adjectiv, cel din urmă preia articolul hotă-
rât: frumoasei zile, dar zilei frumoase.

Şi pentru cei care rezolvă nenumărate grile 
pline de capcane, când analizaţi substantivul 

precedat de adjectiv, veţi alege varianta sub-
stantiv articulat (preluat de adjectiv).

Să corectăm zicerea jurnalistei!
„Avem o primă centralizare a primei zile.” 

(Nu mai discut despre repetarea cuvântului 
„prima”.)

Respectarea cazurilor substantivelor FAC 
BINE LA LIMBĂ!

Poliglot
„Politicienii americani nu sunt foarte 

poligloți.”(Jurnalistă, DIGI 24, 17.12.2020)
Cuvântul „poliglot” este un adjectiv cu patru 

forme (poliglot, -ă, poligloţi, -te), dar folosit şi ca 
substantiv, pe care l-am împrumutat din limba 
franceză (polyglotte). Primul sens al acestui ter-
men este „care vorbeşte mai multe limbi”(DEX).

În structura cuvântului apare prefixoidul 
„poli” (element de compunere care înseamnă 
„mai mulţi”, „mai multe”, „multiplu”).

Se vede cu uşurinţă că acest cuvânt nu poate 
avea grade de comparaţie.

Aşadar, spunem şi scriem: „Politicienii ame-
ricani nu sunt poligloţi.”

Folosirea corectă a gradelor de comparaţie 
FACE BINE LA LIMBĂ!

Mihai Teodor este cunoscută și pentru participa-
rea în cadrul proiectului „GOLAN ”.

Un alt succes al interpretei este colaborarea 
cu Marcus Fuereder, unul dintre cei mai îndrăgiți 
artiști din Austria. El e fondatorul „Electro Swing”, 
iar formația sa, Parov Stelar, este solicitată în toa-
tă lumea. Muzica sa a fost utilizată drept coloană 
sonoră pentru numeroase filme, emisiuni TV etc.

Trupa Parov Stelar a cântat la peste 1000 de 
spectacole live în întreaga lume, a luat parte la 
multe festivaluri de rezonanță, precum: Coachel-
la, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza, Pukkelpop 
și multe altele.

Renata cUPcEA

Rodul unor căutări epice 
neîndoios fructuoase, prozele 
scurte feminine din cea de-a 
doua jumătate a secolului al 
XX-lea demonstrează pe viu 
mișcarea prozei interriverane 
din spațiotimpul moldove-
nesc-românesc de odinioară 
dinspre individualitate și co-
lectivitate din oricare racursiu 
sociouman și dimensional-
epocal și de moment. 

Nume consacrate (precum 
Ariadna Șalari și Ana Lupan, 
Vera Malev și  Raisa Lungu-
Ploaie, urmate de mai  tână-
ra și novatoarea Lidia Istrati), 
acestea au favorizat nuvela și 
povestirea să cucerească în 
arealul limbii române un loc 
aparte și de neuitat prin me-
sajul și stilul, prin coloritul și 
pitorescul, prin psihologismul 
sobru și nemanierat, de o so-
brietate individuală și origi-
nală în parte. Scrierile lor ori-
cum te cuceresc și peste ani, 
și peste decenii și secole prin 
modul propriu de a fi al crea-
toarelor care au trăit profund 
și realmente cele încredințate 
hârtiei.

Deși scrise în perioada so-
vietică, a compromisurilor 
de tot felul, sunt aduse din 
condei, cu sclipiri relevante 
și vivante. Deschise realismu-
lui psihologic și „interiorului 
cosmic”, vorbind în metafora 
poetică meniuciană, creații-
le autoarelor constituind vo-
lumul de față relevă cu de la 
sine putere contribuția prozei 
scurte feminine la mișcarea, la 
evoluția genului și speciilor li-
terare ale momentului pe du-
rata mai multor decenii. 

Talentul, vocația scrisului 
le-a însoțit și le-a inspirat să 
evoce și tablouri de viață im-
presionante, nelipsite de har 
și măiestrie, în pofida unor 
ușoare localmente stângăcii 
stilistice venind dintr-o super-
ficială uneori atitudine nu nu-
mai față de logos și de muncile 
sisifice asupra cuvântului cău-
tat, dar și de influența nefastă 
a limbajului oral-uzual al vre-
murilor tulburător-dramatice 
plin de calchieri din limba rusă 
și de barbarisme – însemnul 
subdezvoltării culturale, do-
minate și îngenuncheate de 
formele și modelele altei cul-
turi, slave.

În fond, însă, proza scurtă e 
mai puțin poluată de influența 
aceasta, a altei limbi etc. Cul-
tura scrisului poartă însemne-
le responsabilității. Legătura 
dialectică cu opera clasicilor, 
cu tezaurul folcloric și cu vizi-
unea profundă a înaintașilor 
asupra realităților sociouma-
ne și rurale, de familie, sta-
tornicite/centrate în jurul ideii 
de viață și de adevăr, de cre-
dință și de frumos, de necesar 
și de ideal, fac indubitabil din 
căutările prozatoarelor noas-
tre marcante de odinioară 
un adevărat model de forme 
moderne pe care l-au culti-
vat conștient sau inconștient 
dintr-o dragoste mare față de 
cuvânt, față de spiritualitatea 
umană dintotdeauna prin care 
s-au impus principialmente 
conștiinței etico-civice și este-

tice a contemporanilor defini-
tivamente.

Fiecare dintre autoarele an-
tologate în volumul de referin-
ță „Scara” (după o proză insoli-
tă și antologică a celebrei Lidia 
Istrati...) constituie un mod de 
a fi în universul literar de al-
tădată. Personajele multora 
dintre scrierile lor pledează 
pentru mersul înainte al vieții 
și creației, pentru necesitatea 
frumosului și idealului, pentru 
purificarea socioumană a in-
dividului/cetățeanului angre-
nat în tumultuosul univers al 
vieții cu toate inconveniente-
le concret-istorice respective. 
Diverse sunt și modalitățile 
de explorare ale epicului vital, 
istoric, sociouman, psihologic 
etc. Narațiunea fiecăreia este 
una ce tinde spre complexita-
tea interioară a trăirii și recre-
ării întregului din părți, mo-
mente, detalii și fragmente, 
întotdeauna ingenios găsite și 
inspirat plăsmuite, credibile și 
plauzibile.

Spațiotimpul nuvelistic și 
narativ al lucrărilor distinse-
lor prozatoare (A. Șalari și A. 
Lupan, V. Malev și R. Lungu-
Ploaie, urmate și aureolate 
de creația epică insolită a L. 
Istrati…) antologate în volu-
mul dat merită toată atenția 
istoricilor și analiștilor/critici-
lor/cercetătorilor literari, de-
oarece ele cinstesc tradiția să-
nătoasă și viguroasă, unitatea 
de limbă și stil, de modernita-
te în linia clasicității naționale 
și universale și nu doar a celei 
autohtone. Nuvelele și poves-
tirile, reunite în volumul sim-
bolic și sublim „Scara”, pre-
supun și o întoarcere la scara 
valorilor, a adevărului biblic, 
mundan și sociouman și nu 
realist socialist. Apoi acestea 
sunt și un model de rezistență 
moldovenesc/românesc în 
jungla imperiului dictatorial 
în timp și spațiu, sovietic, de 
odinioară, de vreme ce „fap-
tele vorbește”, biblic rezu-
mând. Întoarcerea cu fața la 
Domnul, la Sfânta Scriptură 
și la proza vieții dintotdeau-
na la care apelează distinse-
le doamne ale neamului prin 
scrierile lor, inclusiv prin cele 
ale volumului antologic de 
față, este un semn de bun au-
gur: „Românul are șapte vieți 
în pieptu-i de aramă”, vorba 
clasicului nostru V. Alecsandri.

tudor PallaDI
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artă  PlaStICă

Copilăria  și  adolescența 
sub semnul valorilor estetice  

Desen de Mihaela nastas

Desen de Carolina Mocanu

Desen de Cătalin Macari

Secţia Arte plastice din cadrul Şcolii de Arte din 
satul Cojuşna, raionul Străşeni, activează din anul 
1987, de la fondarea instituţiei. Din 1989 umila mea 
persoană, împreună cu soţia, dna Teodora Huben-
co, profesoară şi ea, încercăm să înnobilăm suflete-
le copiilor cu simţul armoniei artistice. Ei studiază 
următoarele discipline: desenul, pictura, grafica, 
compoziţia, arta decorativă şi istoria artelor.

Graţie implementării unui proiect finanţat de 
USAID/ IREX pe care l-am coordonat ambii cu suc-
ces, din 2007, secţia Arte plastice s-a  transferat într-
un sediu nou dotat cu utilaj şi mobilier modern, fapt 
care ne-a permis extinderea activităţilor, în special 
a celor ce ţin de sculptură şi ceramică. Astfel creşte 
numărul elevilor dornici de a-şi dezvolta aptitudini-
le creative în domeniu. La ore ei explorează diverse 
tehnici de lucru, utilizând materiale, ca: acuarela, 
guaşa, pastelul, creioanele şi lutul. De asemenea, ei 
vizitează expoziţiile de artă din capitală, merg la bi-
blioteci pentru a studia revistele de specialitate sau 
navighează pe Internet în căutarea publicaţiilor sau 
a expoziţiilor de artă online.  

Elevii noştri au participat la diverse concursuri 
naţionale, precum: „Tinere talente”, „Guguţă”, „Lup-
ta cu corupţia” şi la cele internaţionale din Bitola 
(Macedonia), Botoşani, Iaşi, Oneşti (România). Ti-
nerii pictori şi graficieni merg cu plăcere la diverse 
vernisaje de artă locale organizate în cadrul sărbă-
torilor de peste an: „Ziua sportului”, „Hramul satu-
lui”, „Sărbători de iarnă”, „Ziua bibliotecarului”; raio-
nale – „Eminesciana”, republicane – Sala de expoziţii 
„C. Brâncuşi”. Au luat parte la festivităţi culturale din 
cadrul Ambasadei Poloniei în Republica Moldova şi 
din Franţa. 

În anul 2007, împreună cu soţia am organizat la 
Cojuşna o tabără de pictură şi fotografie cu titlul 
„Schimbarea vine prin artă”, finanţată de USAID/
IREX, la care au participat 15 tineri din localitate. 
Lucrările taberei s-au încheiat cu inaugurarea unei 
expoziţii în baza picturilor tuturor participanţilor la 
Centrul de Artă în care secţia activează în prezent. 
În anul 2018, în parteneriat cu Primăria Cojuşna, 
profesorii au desfăşurat o Tabără de sculptură cu 
genericul „Dialoguri Cojuşnene”, la care au partici-
pat şase maeştri  consacraţi din R. Moldova: Mihai 
Damian, Iurie Platon, Valentin Vîrtosu, Mihai Lazăr 
şi Radu Granaci. Ulterior sculpturile din lemn au 
fost plasate în parcul satului.

Cred că toate cele enunţate în acest context sunt 
pentru elevii noştri un prilej fericit de a prelua ex-
perienţa înaintaşilor în artă, de a fi la curent cu no-
utăţile în domeniu. De asemenea, de a vedea cu pro-
priii ochi cum graţie artei plastice se preschimbă nu 
doar anturajul în care aceştia îşi trăiesc copilăria şi 
adolescenţa, dar şi sufletul şi  atitudinea lor faţă de 
valorile estetice.

Teodora şi Vasile HUBENCO, 
profesori de artă plastică

 la Şcoala de Artă
 s. Cojuşna, 
r-nul Străşeni 
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