
Bun găsit, dragă „Orizont cognitiv”!
Îți mulțumesc pentru  bunăvoința și competența cu care 

ne răspunzi la toate întrebările ce ne frământă pe noi, copiii 
și adolescenții. Iată că și pe mine mă sâcâie, de ceva timp, 
o întrebare: DE CÂND sărbătorim Ziua Îndrăgostiților  pe 
14 februarie?  De unde se trage această tradiție pe melea-
gurile noastre? De ce ziua de Sf. Valentin este dedicată 
îndrăgostiților?

Diana  BUNESCU, elevă în clasa a IX-a
or. Florești
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Dragostea este cea mai frumoasă religie de pe lume.
Honoré  de BALZAC (1799-1850), scriitor francez

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

Iubind în taină, am păstrat tăcere,
Gândind că astfel o să-ți placă ție,
Căci în priviri citeam o vecinicie
De-ucigătoare visuri de plăcere. 
Dar nu mai pot. A dorului tărie
Cuvinte dă duioaselor mistere;
Vreau să mă-nec de dulcea-nvăpăiere
A celui suflet ce pe al meu știe.
Nu vezi că gura-mi arsă e de sete
Și-n ochii mei se vede-n friguri 

chinu-mi,
Copila mea cu lungi și blonde plete? 

Cu o suflare răcorești suspinu-mi,
C-un zâmbet faci gândirea

 să se-mbete.
Fă un sfârșit durerii... 

vin' la sânu-mi.

Mihai EMINESCU
Acord  liric

Iubind în taină

DE CÂND sărbătorim  Ziua Îndrăgostiților 
pe 14 februarie

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

Se spune că Valentin a fost un 
preot roman martirizat în timpul 
domniei împăratului Claudius, 
între anii 269-270 d.Hr. În acea 
perioadă, Imperiul Roman încă 
nu recunoscuse creștinismul 
drept religie oficială și milita cu 
înverșunare împotriva propo-
văduitorilor acestei credințe. 
Tânăr fiind, Valentin îi ajuta pe 
creștini, străduindu-se să-i ape-
re de pedeapsa împăratului. El a 
fost prins și băgat la închisoare, 
unde, de asemenea, a devenit un 
propovăduitor al creștinismului. 
Tocmai de aceea a fost condam-
nat la moarte, la data de 14 fe-
bruarie 269. În timpul cât a stat 
la închisoare, el trimitea mesaje 
de îmbărbătare prietenilor, spu-
nându-le: „Amintiți-vă de Valen-
tin” și „Vă iubesc”.

O altă legendă spune că Va-
lentin a fost primul preot care 
a scris o scrisoare de dragoste. 

Pe vremea cât era la închisoa-
re, el se împrietenește cu fiica 
temnicerului, pe care a reușit să 
o convingă să creadă în Dumne-
zeu și de care s-a îndrăgostit. Va-
lentin a fost executat în data de 
14 februarie 269, iar în acea zi 
el a scris o scrisoare de dragoste 
fetei temnicerului, semnând-o: 
„Cu dragoste, Valentin”.

Mai există o legendă ce spune 
că Valentin era un preot care a 
trăit în secolul al III-lea în Roma, 
pe lângă curtea împăratului Cla-
udius Gothicus al II-lea. Acest îm-
părat era crud și nedrept, pentru 
că urmărea doar scopul de a se 
îmbogăți și a cuceri cât mai multe 
pământuri. El purta nenumărate 
războaie  și, pentru că i se părea 
că nu sunt destui bărbați pentru 
a-i face soldați, a decis să inter-
zică până și căsătoria tinerilor, 
pentru ca aceștia să fie înrolați în 
armată (conform unei legi de pe 

atunci, în armată erau recrutați 
doar flăcăii). Valentin, conside-
rând această hotărâre nedreap-
tă, l-a înșelat pe Claudius și, pe 
ascuns, a încurajat tinerii să se 
căsătorească și chiar a celebrat 
cununii religioase în secret. Când 
a fost descoperită fapta sa, Clau-
dius a ordonat să fie ucis.

Deci, toate aceste legende 
au un numitor comun, și anu-
me, că a existat un Valentin, 
care era preot și care a fost 
întemnițat și apoi executat într-
o dată de 14 februarie. Această 
zi a rămas ca fiind una specială 
a îndrăgostiților, iar Sfântul Va-
lentin (el a fost canonizat de 
biserica catolică mult mai târ-
ziu) este considerat  protectorul 
îndrăgostiților.

Happy Valentine’s Day tuturor 
celor îndrăgostiți! Îndrăgostiți de 
părinți, de frați și surori, de pro-
fesori, de colegii de clasă... Iar 
adolescenților care încă nu și-au 
găsit marea lor pasiune, le urăm 
ca, în această zi de Sfântul Valen-
tin,  ființa dragă să le iasă în cale! 
Dacă minunea nu se va întâm-
pla, nu vă descurajați. Peste zece 
zile, vine Dragobetele, o sărbă-
toare neaoșă a neamului nostru, 
sărbătoare moștenită încă de la 
strămoșii daci. Și atunci, la sigur, 
dragostea vă va găsi. Dragostea 
de carte, în primul rând. Că în 
rest... toate vin la timpul lor!

Ion antOn

numerele 7, 8 vor apărea pe 26 februarie a.c. în volum dublu (16 pagini). 

Sfântul Valentin, sau în va-
rianta engleza Valentine’s 

Day, este, într-adevăr, o zi spe-
cială pentru cei îndrăgostiți, 
dar și pentru cei care sunt abia 
în căutarea iubirii și care își do-
resc ca săgeta lui Cupidon să-i 
nimerească drept în inimă! Cu 
toate că noi  avem o sărbătoare 
străveche a dragostei, pe care o 
marcăm pe 24 februarie, zisă în 
popor Dragobete, ne bucurăm 
și de această sărbătoare îm-
prumutată, prin anii '90, de la 
americani, căci  ea este un prilej 
în plus de a ne arăta dragostea 
față de cei dragi nouă.

Pentru că printre cititorii 
noștri se află mai multe persoa-
ne care vor să cunoască amă-
nunte despre această sărbătoa-
re a Sfântului Valentin, despre 
originile și legendele ce au dus 
la sărbătorirea acestei Zile a 
Dragostei în fiecare  an, anu-
me la 14 februarie, vă prezen-
tăm mai jos câteva fragmente 
sumare din legendele Sfântului 
Valentin.

abonarea — 2021
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EDUCAţIE   

Generaţiile ies una din alta şi se duc pe rând, 
numai obârşia stă pe lume ca o matcă fără sfârşit.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

IMAGINEA  CREAŢIEI  ŞI 

cedentele constelații/generații ce au activat în 
spațiul cultural-artistic al Limbii Române de aici, 
ars poetica a generației respective înregistrează, 
la rându-i, mai multe salturi de formă și fond, de 
limbă și stil, de cunoaștere de sine și de lume, de 
istorie și civilizație, de om și de adevăr.

Reprezentanții ei, de asemenea, ca și predece-
sorii lor, vor fi prinși în diverse sfere de activitate 
literare (la ziare și reviste, la radio și televiziune, 
în cadrul USM etc.), fapt care îi va face pe litera-
ții șaptezeciști să fie activi și întreprinzători, ca și 
confrații lor de breaslă din alte constelații. Ceea 
ce îi va uni în arta limbajului literar va fi  reorien-
tarea de direcție în linia eminescian-mateevician-
labișian-stănescian-viereană etc. Unitatea de lim-
bă și cultură, de istorie și civilizație va deveni tot 
mai simțită, mai evidentă odată cu avansarea în 
timp a șaptezecismului, care își va întări legăturile 
tradițional-civilizaționale cu întreg arealul/spațiul 
Limbii Române și, mai ales, cu cel din Ţară, unde 
limba funcționează armonios în toate domeniile 
de activitate socio-umane. Accesul la tezaurul 
cultural-artistic universal transpus/transsensibi-
lizat (Pavel Starostin) în românește de o pleiadă 
numeroasă dintre cele mai notorii nume ale celor 
chemați s-o facă grație destinului însuși a favori-
zat/condiționat culturalizarea/școlirea noii gene-
rații aspirând la cerurile de stele și de vise, dacă 
nu de idealuri necesare pe mai departe.

ACTUALITATE • răbOj  InfOrmatIv

Dna Natalia Grîu a menționat 
că efortul de consolidare a in-
frastructurii instituțiilor de 
învățământ și a celor medicale 
pentru organizarea procesu-
lui de instruire în sistem dual 
este un element important în 
asigurarea calității procesului 
educațional. De asemenea, a 
apreciat contribuția instituțiilor 
din învățământul profesio-
nal-tehnic și a partenerilor în 
digitalizarea programelor de 
formare, un imperativ dictat și 
de condițiile pandemice, dar 
și de perspectivele dezvoltării 
educației în Republica Moldova. 
În context, oficialul a exprimat 
gratitudine pentru suportul 
acordat în vederea promovării 
învățământului dual Cooperă-
rii Moldo-Germane și Biroului 
de Cooperare al Elveției, imple-
mentat de către Agenția pen-
tru Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ).

În cadrul evenimentului, a 
avut loc inaugurarea unei săli 
de clasă dotate cu echipament 
tehnic pentru organizarea 
procesului de instruire prin 
integrarea instrumentelor di-
gitale, cu aportul proiectului 

„Promovarea Învățământului 
Profesional-tehnic pentru o 
Economie Verde”.

Instruirea asistenților medi-
cali în devenire are loc în baza 
unui model în care 50% din ore-
le de studii se desfășoară în ca-
drul instituției de învățământ, 
Centrul de Excelență în Medi-
cină și Farmacie „Raisa Pacalo”, 
și alte 50 % - în instituțiile me-
dicale din cadrul consorțiului 
creat de Spitalul Internațional 
„Medpark”, Centrul de reabi-
litare medicală „Neokinetica” 
și Clinica de medicină estetică 
„Sancos”.

Inițiativa de sprijin pentru 
digitalizarea și pilotarea pro-
gramului de formare profesi-
onală prin învățământ dual a 
asistenților medicali și a in-
structorilor în asistență medi-
cală a fost lansată în octombrie 
2020, cu sprijinul proiectului 
„Promovarea Învățământului 
Profesional-tehnic pentru o 
Economie Verde”, implemen-
tat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei 
(GIZ) și cofinanțat de Agenția 
de Cooperare și Dezvoltare a 
Elveției (SDC).

Constelația șaptezeciștilor, prin condiție și vo-
cație, se înscrie în linia continuității creatoare 
național-seculare prin poezia timpului și prin 
timpul ei interior conturat dinspre inspirație și 
revelație în totul ei tot de acasă și pentru ea din 
orice oportunitate meditativ-lirică și constitutiv-
tropică, nonaleatorică.

Rapsodică și metanoică,  etico-civică și esteti-
că, peisagistică, monologal-dialogală, baladică și 
egoică, imnică și christică, angajată și relevant-
incitantă, poietica șaptezecistă, dincolo de confi-
gurația metaforică per ansamblu, individual-co-
lectivă, de parte și întreg, cristalizată pe încetul 
pe parcursul mai multor decenii din propriul ei 
„sâmbure” (național și universal) diversifică par-
ticularitățile și modalitățile de cunoaștere artis-
tică ale artei poetice autohtone și nu numai. De 
aici și tăria ei lirică, dar și limpezimea de cleștar 
a gândirii, onestitatea și verticalitatea combativi-
tății ideatice și unicității de sine a logosului mai 
puțin afectată de discursivitatea, de retorismul 
pansovietic/pansocialist și oportunist anterior, 
dominant altcândva și dictatorial prin forța cir-
cumstanțelor ideologice, partinice, uniformiza-
toare și totalitariste, prezente în multe scrieri 
aservite ale constelațiilor precedente (…), con-
form „voinței” auctoriale impuse de „sus”.

Succesoarea și moștenitoarea de facto şi de 
jure a întregului univers poetic dobândit de pre-

Teatrul „Licurici" în ospeție 
la copii din diasporă

IN MEMORIAM Grigore Vieru

Promovarea  învățământului 
dual  în  domeniul  sănătății

Secretarul de stat în domeniul educației, Natalia 
Grîu, a participat recent la evenimentul de prezen-
tare a obiectivelor și rezultatelor preliminare ale 
„Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilo-
tarea programului de formare profesională prin 
învățământ dual a asistenților medicali și a progra-
mului de formare a instructorilor în asistența me-
dicală”. Evenimentul a avut drept scop promovarea 
învățământului dual în domeniul sănătății.
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Directorul adjunct al in-
stituţiei, Vasile Bârnă, a 
menţionat că cele şase re-
prezentaţii au avut loc în 
Republica Italiană (Padova, 
Ravenna şi Milano), Repu-
blica Portugheză (Lisabona 
şi Faro) şi Regatul Spaniei 
(Madrid). Copiii din diasporă 
au primit cu căldură acest 
spectacol, la care au venit 
şi reprezentanţi ai altor et-
nii: ruşi, ucraineni etc.

Conceput ca o premieră 
culturală, turneul s-a de-
rulat în scopul promovării 
prin intermediul artei tea-
trale a valorilor culturale 
naţionale, în particular, a 
moştenirii literare a clasi-
cilor literaturii române.

Prezentarea unui spec-
tacol în faţa copiilor din 
diasporă a fost o solici-
tare venită din partea 
profesorilor care acti-
vează în cadrul centre-
lor educaţionale, deschise 
pentru conaţionalii noştri 
de peste hotare. Eveni-
mentul s-a produs şi cu 
ocazia desfăşurării Zilelor 
Diasporei de către mem-
brii asociaţiilor acesteia, 
precum şi de părinţii co-
piilor care au luat parte la 
ediţia curentă a Programu-
lui guvernamental DOR – 
Diasporă*Origini*Reveniri.

Teatrul Republican de 
Păpuşi „Licurici” a fost  şi 
în alt turneu: în oraşul 

Iujno-Sahalinsk, Rusia, la 
Festivalul Internaţional al 
teatrelor de păpuşi „Na os-
trovah ciudes” („Pe insulele 
minunilor”). Actorii mol-
doveni au oferit publicului  
„Povestea inimii bune” de 
Jaroslav Vodrazka.

Turneul în ţările europe-
ne a fost organizat de Mi-
nisterul Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării în parteneriat 
cu Biroul relaţii cu diaspo-
ra din cadrul Cancelariei de 
Stat a Guvernului Republi-
cii Moldova, cu susţinerea 
financiară a Agenţiei Elve-
ţiene pentru Dezvoltare şi 
Cooperare şi cu suportul şi 
implicarea asociaţiilor din 
diasporă.

Recent, actorii Teatrului Republican de Păpuși „Licurici” din Chișinău au 
prezentat spectacole în şase oraşe din Italia, Spania şi Portugalia. Este vorba 
de spectacolul „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă, care a fost jucat în fața co-
piilor din diasporă.

ORA  DE                        LITERATURĂ

EVENIMENT  CULTURAL 
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Lumina spiritului

Ca și celelalte constelații/generații, șaptezeciș-
tii vor fi, de asemenea, preocupați și de arta tra-
ducerii. Au transpus din creația altor poeți Petru 
Dudnic și Ion Vieru, Leonida Lari și Ion Hadârcă, 
Nicolae Dabija (din García Lorca și din mulți alți 

LANSĂRI  DE  CARTE

poeți ai lumii). Ion Hadârcă a transpus din Pușkin 
și din alți poeți ruși, tot din literatura rusă a tradus 
magistral Leo Butnaru. În deceniile 7-8 au colabo-
rat majoritatea dintre ei cu transpuneri din literatu-
ra universală la almanahul „Meridiane”, care ulte-
rior și-a întrerupt existența din cauza problemelor 
financiare. Cel mai productiv lucrează actualmente 
în domeniul transpunerii poetul N. Dabija, care pu-
blică în paginile revistei „Literatura și arta” cicluri 
întregi din poeții lumii cu o regularitate neaștepta-
tă, dacă nu de invidiat, în sensul bun al cuvântului.

Producția literară a constelației (cu toate im-
pedimentele materiale și socio-umane de tot fe-
lul ocazionate de mersul însuși al timpului…) se 
îmbogățește an de an, apar ediții peste ediții de 
o altă ținută de formă și fond, autorii, în mare, 
concurând prin scrisul lor cu ei înșiși, dar și între 
dânșii, desigur, dacă citim mai adânc printre rân-
duri polemica nedeclarată în drum spre cuceririle 
metaforei și ideii de sine, cunoașterii meditativ-
lirice de lume și de adevăr. Firește, pe fundalul tu-
turor constelațiilor active în prezent șaptezeciștii 
numiți simbolic și generația „ochiului al treilea” 
după titlul cărții de debut al lui Nicolae Dabija din 
1975 (și nicidecum ezoteric, de vreme ce aceasta 
este pentru ei deocamdată o Terra incognita).

Ideea de generație presupune mai mult decât un 
număr de scriitori și de cărți ale acestora, ea a  îm-
pământenit din capul locului o altă/o nouă gândire 
„de direcție”, vorba lui Titu Maiorescu, și de orien-
tare, de remodelare a formelor literare existente, 
de înnoire a lor în parte, dacă nu în totalitate.

tudor PallaDI

CREAŢIA  IMAGINII (I)

• Cu cât suntem mai personali, mai identificaţi 
cu intenţiile noastre, cu atât fapta noastră co-
incide mai perfect cu gândul nostru – cu atât 
suntem mai ridicoli.

• Dar e atât de dureros şi greu să nu crezi în 
fericire. Pentru cei mulţi, fericirea ajunge chiar 
un sens dat existenţei. Cu atât mai rău pentru 
ei. Fericirea nu poate fi cunoscută, valorificată 
şi stăpânită decât după ce te-ai îndoit de ea.

• O personalitate se păstrează prin afirmarea 
şi reafirmarea aceloraşi opinii în medii similare, 
în împrejurări similare.

• Fiecare dintre noi este un mic haos.
• Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta.
• Dacă nimic nu e real, dacă totul e o creaţie 

gratuită şi absurdă, ca într-un mare vis, un joc 
iresponsabil repetându-se la infinit, existenţa 
noastră n-ar mai avea nici o semnificaţie şi nici 
o valoare. Am fi definitiv pierduţi.

• A fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi res-
ponsabil faţă de tine însuţi.

ȘEZĂTOARE  ÎN  JURUL 
„COVORULUI CU BUJORI”
La Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, în cadrul Salonului 

literar-artistic „La Creangă”, a avut loc o lansare de carte online deosebită. E 
vorba de „Covorul cu bujori”, o culegere de poezii a Irinei NECHIT, ilustrată 
de Teodora VASILIU, nepoțica scriitoarei.

MAxIME şI AfORISME de Mircea ELIADE

În cuvântul său de salut, Eu-
genia BEJAN, director gene-
ral al BNC „Ion Creangă”, le-a 
vorbit cititorilor despre rolul 
pictorului în crearea unei cărți. 
Ilustrațiile, după cum se știe, 
fac cartea mult mai atractivă, 
îmbogățesc imaginația copi-
lului. Deși cartea nu e la pri-
ma lansare, Claudia PARTOLE, 
moderatoarea evenimentului, 
a spus că o carte bună poate 
fi „botezată” de mai multe ori, 
iar „Covorul cu bujori” merită o 
reeditare, pentru că ne aduce 
aminte tuturor de copilărie, pe 

care fiecare o poartă întreaga 
viață într-un colțișor al sufle-
tului. Pictorița Violeta DIOR-
DIEV-ZABULICĂ, artist plastic 
înalt apreciat la nivel național 
și internațional, a observat 
cu ochiul său de expert în do-
meniu, că Teodora are talent 
de ilustrator. L-a demonstrat 
prin felul în care își plasează 
compoziția în pagină, cum își 
alege culorile. Claudia BALA-
BAN, director de onoare al 
BNC „Ion Creangă”, a sfătuit-o 
pe Teodora să-și păstreze acest 
dar și să-l dezvolte mai departe. 

ORA  DE                        LITERATURĂ

Domnia sa i-a făcut o invitație: 
să vină la vară, împreună cu 
bunicuța, în ospeție pe Insula 
cu flori, aflată într-un loc pito-
resc, lângă pădurea cu triluri de 
păsări. 

La Secția pentru public „Li-
curici” (șef secție Eugenia AN-
DRONIC, bibliotecară Valentina 
POPESCU) au venit, ghidați de 
învățătoarea Emilia BUDACU,  
picii din clasa I-i de la Liceul Te-
oretic „Minerva” din capitală. 
Ariana CRĂCIUN, Sabina NICO-
LENCO, Marin GODIAC, Olga 
BOLDURESCU, Gabriel CARP, 

Laura LÎSENCO, Marin DONICI 
au recitat cu mult talent poezii-
le din această carte, au născocit 
ghicitori ingenioase și au creat 
un album cu desene. Copiii spe-
ră că aceste desene o vor inspi-
ra pe scriitoarea Irina Nechit să 
mai scrie o carte.

Teodora Vasiliu pictează de 
la 2 anișori. În cadrul acestei 
întâlniri, mica pictoriță și-a pre-
zentat și o expoziție de desene. 
Teodora a cântat la pian, fiind-
că studiază și la Școala de Arte 
„Alexei Stârcea”. „Dorim ca 
acest „Covor cu bujori” să ajun-
gă, asemeni unui covor zbură-
tor, prin toate satele, iar bujorii 

roșii să fie un fel de armă împo-
triva pandemiei”, a spus Teo-
dora. Scriitoarea Irina Nechit a 
remarcat că această carte a po-
posit în mai multe localități din 
republică și acum copiii au posi-
bilitatea s-o citească. Autoarele 
i-au mulțumit poetului Vasile 
ROMANCIUC, pentru că a pri-
mit cu mult sentiment manus-
crisul și a pregătit  „Covorul cu 
bujori” pentru a fi editat. La fel, 
protagonistele au mulțumit or-
ganizatorilor și  participanților 
la această frumoasă șezătoare 
cu poezii, cântece, muzică, de-
sene, ghicitori, șezătoare plină 
de foloase și voie bună.

Tamara PERETEATCU
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ZIUA ÎN CARE A NINS

- Bogdane, cum a aflat bu-
nică-ta că nu te-ai spălat pe 
mâini?

- Am uitat să ud săpunul.
*  *  *

- Petruţ, de ce pleacă berzele 
în ţările calde?

- Pentru că şi oamenii de acolo 
vor să aibă copii.

*  *  *
- Uite, Florine, ce dinţi fru-

moşi am!
- Bine, tăticule, dar tu ţi-i 

speli de 33 de ani, pe când eu, 
numai de  şapte…

*  *  *
Vorbesc doi prieteni.
- Îţi imaginezi, am încercat 

să comunic cu domnul acela în 
limba franceză şi n-a priceput 
nimic.

- Nici nu-i de mirare: e fran-
cez.

*  *  *
Bunica:
- Când iau o ceşcuţă de cafea, 

nu pot să dorm toată noap-
tea.

Ştefănel:
- Eu, dimpotrivă, când dorm, 

nu pot să-mi iau ceşcuţa de ca-
fea.               

*  *  *
 - Alo, cine-i acolo?
- Magazinul de încălţăminte.
- Scuzaţi-mă, mi s-a dat un 

număr greşit. 
- Nu-i nimic, veniţi la noi şi îl 

schimbăm imediat.

Glume

Victor DUMBRĂVEANU

ZĂPADA  FRIGE
Dada aştepta cu mare nerăbdare zăpada încă din toamnă. 

Frunzele căzuseră  de pe arbori şi trebuia să se întâmple 
ceva. De data asta Dădiţa ştia că avea să ningă din cer. 
Văzuse prin cărţi poze cu iarna, dar nu-şi putea închipui 
clar cum arată albeaţa în realitate. 

A tot întrebat de părinţi unde este săniuţa şi, când tati 
i-a adus-o din magazie şi i-a pus-o la îndemână, fetiţa a 
înţeles că, pe undeva, pe aproape, trebuie să fie iarna. Iar 
prima ei vestire va fi zăpada. 

Zăpada a fost așteptată mult, de aceea luni a fost o zi fericită pentru toți. 
Mai ales, pentru albinuțele din clasa I-i „C” de la Gimnaziul nr. 7 din 
municipiul Chișinău. 

Desen de Cristina COvrIG

Ninsoarea a venit noaptea pe furiş, ca un vis, s-a 
aşternut în strat alb-alb, de parcă cineva acoperise 
cu zahăr întregul oraş şi îl îndulcise. Iar soarele făcea 
strălucirea zăpezii de-a dreptul superbă. 

Dădiţa a fost înfofolită de mami ca o varză. Chiar şi 
năsucul era ascuns sub un fular roşu. Ca să n-o deoache 
cineva. Doar ochii i-au rămas afară. Ca să se poată bucura.

Gerul îi pişca obrajii, iar zăpada scârţâia sub tălpi. 
Împreună cu bunicul, Dada urcă în săniuţă şi merse la 
dedrdeluş. A gustat din plăcerea alunecării de pe povârniş. 
Totul a fost minunat pănă când fetiţa s-a oprit locului. Şi 
bunicul a întrebat-o ce are. 

- Să mergem acasă, că mă frige zăpada şi mi-i frig la 
ochi. 

O carte de citit iarna 

În acea dimineață, chiar și 
data de pe tablă era scrisă al-
tfel: cifrele aveau chipul unui 
om de zăpadă. De ce? Dna 
învățătoare Rodica BUSUIOC-
POJOGA le-a explicat: „As-
tăzi este Ziua Internațională 
a Omului de zăpadă.” Picii au 
descoperit informații despre 
cel mai mare om de zăpadă, au 
desenat câte un moș persona-
lizat (gravând pe fiecare bulgă-
re o literă a prenumelui său), 
au rezolvat exerciții pe figurile 
omuleților decupați. A urmat 
o întrebare: „Ce ai face în ziua 
în care a nins?”, la care învârte-
cușii au răspuns fără a sta prea 
mult pe gânduri. „Mi-aș scoate 
săniuța!” a sărit, bucuroasă, 
Ilinca JURATU. Un grup de 
copii, printre care David AGA-
PIE, Bogdan BALICA, Marius 
STAVILA și Ion COBAN, au 
ales să facă bulgări de omăt. 
„Da, ar fi minunat să ne jucăm 
cu ei”, i-au susținut Maxim CU-
LICENCO, Markus ZGUREA-
NU, Alexandru GAIVAS, Luca 
LUNGU și Daniel NEGRU. Alți 
elevi – Olivia ŢURCANU, Va-
leria GRAPILA, Emilia LO-
ZOVANU - și-au pus un scop 
măreț: „Vrem să construim un 
moș de zăpadă!”. S-au găsit și 
câțiva amatori de a face lecții 
de caligrafie pe o pagină... de 
nea: Giorgio SAGGIO, Mihail 
DRUCIOC, Dan GUJUMAN.

Cei mici au avut parte și de o 
surpriză literară: cartea „Ziua 
în care a nins” de Erza JACK  
KEATS, propusă spre lectură 
în cadrul Programului „Fie-
care copil merită o poveste” 
de către dna Angela NIŢĂ, 
șef secție Biblioteca Picilor la 
Biblioteca Națională pentru 
Copii „I. Creangă”.

Copiii au ascultat, au citit, au 
contemplat ilustrațiile, aflând 
ce a făcut într-o zi asemănă-
toare eroul cărții, băiețelul 
Peter. După  asta, au zbughit-o 

Ion BOLDUMA  

IARNA
norii cad din înălţime 
viscol lung cu fulgi să cearnă
şi, de dragu-mprejurimii,
a venit cumplita iarnă.
a venit în vălul ceţii
Pe-un covor de foi uscate
şi-a oprit în loc drumeţii,
şi ne-a pus troianu-n spate.

a oftat ca o fiinţă
Pe sub streașna casei mele
şi, cu veche iscusinţă,
a-mpletit la geam perdele.
a suflat în foc cu mine:
eu să-l ţin și ea să-l stingă
şi, spre zori, când totu-i bine, 
S-a oprit încet să ningă.

tot cu vârfu-n jos
Crește, mereu crește,
Soare-l dă jos!
Geru-l ocrotește! 

(Ţurţurele de gheaţă)
fără cai și fără roate,
O nălucă cu tălpici

fuge pe șosea de lapte...
Ce-o fi asta?Ghici!

(Sania)
Din argint, cernut din cer,
ţese iarna lăicer,
şi-l întinde, alb și mare,
Să-ţi ia ochii până-n zare.

(Zăpada)

ajută-l pe băieţel să ajungă la capătul pârtiei. trimite răs-
punsul corect la redacţie și participă la concursul nostru. 

EşTI ISTEţ?

GHICITORI

în curtea gimnaziului, unde 
și-au împlinit o parte din do-
rințe. Celelalte le-au realizat 
acasă. Ilinca JURATU, Marius 
STAVILA, Olivia ŢURCANU, 
Valeria GRAPILA și Giorgio 
SAGGIO au modelat un om 
de zăpadă din aluat sărat, 
iar Daniel NEGRU și Ștefan 
CHIHAI, acompaniați de Oli-
via, au pictat în tava cu făină!

Câte și mai câte poți face în-
tr-o zi în care a nins, mai ales, 
când o aștepți de-o iarnă! 

INELUŞ



12 februarie, 2021 Nr. 5 (4339), 6 (4340) 5 

EVANGHELIA PENTRU COPII

Coordonator de pagină:  eudochia verDeş

„Trăiţi viaţa simplă şi nu uitaţi: esenţialul în viaţă este cură-
ţenia sufletească şi trupească”                                 Valeriu Gafencu

Nr. 2 (70)

Sărbători  creştine

2/15 februarie  – Întâmpinarea Domnului 

Un sfânt al zilelor noastre

Despre  milostenie

părea un arhanghel, moral nu i se putea repro-
şa ceva, iar spiritual era transfigurat tot tim-
pul, într-o stare extatică aproape permanentă, 
nu puteai să-ţi dai seama dacă ceea ce spune 
vede în duh sau dacă Duhul vorbeşte prin el. 
Viaţa lui era zbor spre înălţimi, pe care cu greu 
îl puteai urmări. Valeriu iradia, la nivelul per-
cepţiilor senzoriale, o căldură interioară greu 
de înţeles şi de exprimat. El ardea ca o făclie de 
la care fiecare lua putere trupească şi sufleteas-
că. Valeriu Gafencu se dăruia, nu dăruia”, scria 
Virgil Maxim, care a împărțit cu Valeriu închi-
soarea de la Aiud. 

Valeriu Gafencu s-a născut la 24 ianuarie 
1921, în localitatea Sângerei, în România Mare. 
Tatăl său, Vasile Gafencu, a fost deputat în Sfa-
tul Țării, iar la 27 martie 1918 a votat Unirea 
Basarabiei cu România. În 1940, Valeriu și alți 
membri ai familiei sale s-au refugiat peste Prut 
pentru a scăpa de ocupația sovietică.

Tânărul Gafencu a făcut parte din mișcarea 
legionară care, prin activismul naționalist-
creștin, lupta împotriva comunismului bolșe-
vic ce amenința România.

În toamna anului 1941, când a fost arestat și 
condamnat la 25 de ani de muncă silnică, avea 
doar 20 de ani. Era student în anul doi la Fa-
cultatea de Drept și Filozofie din Iași. Faima de 
„sfânt al închisorilor“ și-a dobândit-o în anii 

SPIrItualItatea  CreştInă

Dragoste de mamă
„După Dumnezeu, nu iubesc pe nimeni 

atât de mult ca pe mama.” 
(Fericitul Ieronim)

O tânără domnișoară s-a întors acasă într-o după-amiază. 
Avusese o zi grea, cu multe probleme, și acum era obosită și 
supărată.

Mama ei, femeie în vârstă, s-a grăbit să-i iasă în întâmpinare. 
S-au așezat împreună la masă și, ca orice mamă, a văzut de în-
dată tristețea din sufletul fetei și a căutat să o liniștească.

– Mai lasă-mă în pace, mamă! Crezi că toate se pot rezolva 
așa, cu una, cu două? Nici nu știi despre ce-i vorba.

– Dar îmi poți povesti, i-a răspuns, cu răbdare, mama. Poate 
te-aș putea ajuta…

– Cu ce să mă ajuți, cu sfaturi? M-am săturat de atâtea în-
trebări și sfaturi. Lasă-mă în pace! a mai strigat tânăra fată și a 
plecat în grabă, trântind ușa.

Spre seară, când s-a mai liniștit, când și-a dat seama de gre-
șeala ei, de supărarea pe care i-o pricinuise, cu siguranță, ma-
mei, s-a întors. Acasă, însă, și-a găsit mama așteptând în fotoliul 
din fața ferestrei, cu capul în piept, parcă ar fi adormit. Dar ea 
murise, murise de inimă chiar în după-amiaza aceea... Zadarni-
ce au fost lacrimile ce au urmat, zadarnică a fost toată durerea 
fetei. Mama murise și ultimele cuvinte pe care le auzise de la 
copilul ei fuseseră: „Lasă-mă în pace!”.

Acest lucru o durea cel mai tare pe tânăra fată: mama murise 
fără ca ea să-i fi spus, de fapt, cât de mult o iubește, câtă nevoie 
are de prezența ei, de sfaturile ei, de dragostea ei – dragoste 
de mamă.

(legende creștine pe înţelesul celor mici. 
Leon Magdan – Bucureşti, Editura Mateiaş, 2006)CONCURS: DEsCoPERĂ UN LĂCAș sFâNT

Această mănăstire de maici, 
cu hramul „Sf. Gheorghe”, se 
află la doar 25 km de Chișinău 
și este una dintre destinațiile 
preferate ale micilor pelerini. 
Dacă încă nu ați vizitat-o îm-
preună cu clasa, vă îndemnăm 
s-o faceți cât mai curând. 

Află cum se numește lăcașul 
sfânt reprezentat în imagine, 
de când datează și ce-l face 
deosebit? Scrie un eseu des-
pre cunoscuta mănăstire și 
participă la concurs. 

- Luaţi aminte, să nu faceţi 
milostenie înaintea oamenilor 
ca să fiţi văzuţi de ei şi să vă la-
ude, altfel nu veţi lua răsplată 
de la Tatăl Cel ceresc. Şi atunci 
când faci milostenie, nu trâm-
biţa despre aceasta, cum fac 
făţarnicii, tu, însă, fă miloste-
nie în taină, să nu ştie stânga ta 
ce face dreapta. Nu te mândri 
că ai făcut un bine şi străduieş-
te-te să nu-ţi aminteşti despre 
aceasta. Şi atunci, Domnul, 
Care vede cele tainice ale tale, 
te va răsplăti. Fiţi milostivi, aşa 
cum este milostiv Tatăl vostru 
Cel din ceruri! (Matei 6, 1 – 4)

(Din predica lui Iisus de pe munte)

Povestiri cu tâlc

Poezii  creştine

m-am urcat în cer,
După nori am alergat,
Printre aștri sclipitori,
Pe tine te-am căutat.
am coborât pe pământ,
Pe apele mării am alergat,

Te-am căutat
Printre valuri și vârteje,
Pe tine te-am căutat.
am privit atunci în jos
şi sufletul mi-am cercetat.
În adâncul inimii,
Pe tine te-am aflat.

Tatiana TODOSÎ

Când îngerii se roagă, 
Cerul se deschide. 
Să fii mereu cu mine, 
Îngerașul meu. 

Mădălina DUMITRESCU 

Când îngerii 
se roagă 

Valeriu GAfENCU – 100 de ani  
Pe Aleea personalităților de 

la Biserica „Sfinții Apostoli Pe-
tru și Pavel” din Chișinău, acum 
un an, a fost instalat un bust în 
bronz în memoria deținutului 
politic Valeriu Gafencu, supra-
numit „Sfântul închisorilor”.

„Dumnezeu revărsase asu-
pra lui harul frumuseţii. Fizic 

comunismului. A fost deținut în închisorile de 
la Aiud, Pitești și Târgu Ocna. 

Îi uimea pe ceilalți deținuți prin modul în 
care îndura suferințele din închisoare, prin 
detașare și credință. „Rog pe Bunul Dumnezeu 
să-mi dea putinţa în viaţă de a face binele pe 
care sufletul meu doreşte să-l facă în lume. E cea 
mai mare hotărâre şi dorinţă a vieţii mele. Cred 
că acesta e şi sensul trăirii omului: să iubeşti 
toată creatura lui Dumnezeu şi să faci bine”, 
spunea Gafencu. 

Era cunoscut și pentru sacrificiul de sine. 
Se spune că, deși era bolnav, dădea din porți-
ile sale de hrană infime celor care aveau copii 
și soție acasă, pentru a-i ajuta să supraviețu-
iască. Leonida Stratan, una dintre deținute, 
mărturisește că i-a oferit lui Valeriu o doză 
de streptomicină, care-i fusese  strecurată de 
familie în pachet, iar acesta a transmis medi-
camentul altui deținut, salvându-i astfel viața.

Valeriu Gafencu s-a stins la numai 32 de ani, 
de TBC, după o lungă suferință. „Avea o figură 
ascetică, de mucenic bizantin, cu o faţă lumi-
noasă şi surâzătoare. Părea coborât dintr-o pic-
tură medievală pentru a împrăştia în jur tihna“, 
povestea fostul deținut Traian Popescu.

Pentru credința sa nestrămutată și 
suferințele de martir, Valeriu Gafencu a fost 
propus pentru canonizare.

(Sursa: InfoPrut)

Cele mai bune lucrări vor fi publicate, iar autorii vor câştiga premii.

 Sfânta liturghie la Catedrala episcopală „adormirea 
maicii Domnului”, din orașul Soroca



12 februarie, 2021 Nr. 5 (4339), 6 (4340)6 

Coordonator de pagină: Octombrina ONOFREI

Nr. 2 (111)

PreOCuPărIle  vârSteI  De  răSPântIe

Invitaţie la discuţie

Prima iubire, primul sărut...
Prima dragoste o trăim în adolescenţă. Eşti atât de fericit(ă), pare că pluteşti, le 

zâmbeşti tuturor şi tocmai descoperi o lume nouă. Eşti îndrăgostit(ă). Într-ade-
văr, adolescenţa este o vârstă frumoasă, dar şi dificilă. În materie de dragoste, 
evoluţia sentimentală îşi spune cuvântul de la 13 la 15-16 ani, chiar dacă prima 
simpatie pentru o fată/un băiat ai avut-o când erai la grădiniţă sau în clasa a II-a.

Indiferent de vârsta la care apare, 
prima dragoste rămâne unică. Nici una 
dintre relațiile de mai târziu nu va fi 
la fel. Asta nu înseamnă că nu vei mai 
iubi intens, ci doar că lipsa de experi-
ență care însoțește prima dragoste îi dă 
acesteia un farmec aparte. Când încerci 
primele experiențe sentimentale, afli 
ceva nou despre tine și înveți să te vezi 
cu ochii celuilalt. Cum te simți când iu-
bești? Cum este să fii iubit(ă)? Lipsa de 
experiență îți creează și problemele în 
prima relație de iubire. Nu știi cum să te 
comporți, nu știi cum să interpretezi re-
acțiile celuilalt. Dacă prima ta dragoste 
(la 15-16 ani) este și prima experiență sexuală, cu 
siguranță, va rămâne de neuitat și își va pune am-
prenta pe evoluția ta ulterioară. Foarte rar prima 
dragoste se soldează cu o căsătorie. Chiar dacă 
acest lucru nu se întâmplă, ea își pune măcar în 
parte amprenta pe modul în care vei vedea viața 
de cuplu. Influența ei depinde, în primul rând, de 
vârsta la care ai trăit-o.

Dacă prima ta dragoste va fi mai târziu, te va 
marca mai puternic, tocmai pentru că o trăiești 
cu mai multă maturitate. O și mai mare influență 
asupra vieții de cuplu o are finalul primei povești 
de dragoste. Dacă prima ta relație are un final ne-
plăcut, vei deveni mai vulnerabil(ă) și te vei închi-
de în sine. Ideea este că fiecare iubire este altfel, 
pentru că cel/cea pe care o/îl iubești e altul/alta!

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, și aspirațiile 
sunt altele. Când ai 16 ani și ești îndrăgostit(ă) 
pentru prima dată, îți dorești ca el/ea să arate 
bine. Dar când ai 25 de ani, vrei ca el/ea să-și 
poată asuma răspunderea, nu doar să arate bine. 
Ce îți doreai la 16 ani nu mai corespunde cu ce îți 

dorești acum, chiar dacă ești cu cel/cea care a 
fost prima ta dragoste.

Iubirea vine pe neașteptate și pleacă la fel. 
Prima iubire este, însă, cu atât mai importantă, 
cu cât e plină de bucurie, de speranță, de iluzie 
și o simțim mult mai profund, mai frumos. Toate 
acele senzații sunt mai intense și ne umplu viața 
de soare și fericire, tocmai pentru că se întâmplă 
pentru prima dată. Prima iubire nu este un vis, 
este o realitate incredibilă! Când o întâlnești, te 
schimbă radical, te face mai bun, mai frumos, mai 
optimist, te face să vezi totul în culori mai vii și să 
realizezi că viața este minunată anume pentru că 
simți acest sentiment deosebit. Deoarece prima 
dragoste, de regulă, o întâlnim la o vârstă fragedă, 
atunci când suntem doar niște copii, ea este pură, 
sinceră, platonică de multe ori și, tocmai de ace-
ea, încântătoare. La această vârstă, a adolescen-
ței, nu prea știm să mințim, să trădăm. Nu știm 
că uneori nu e bine să ne afișăm sentimentele. 
Facem ce simțim, doar iubim. Fără a gândi prea 
mult, și tocmai acesta este farmecul și de aceea 
se spune că prima iubire nu se uită niciodată.

Poezii  adolescentine
Octombrina COVRIG

Mi-ai dăruit...
mi-ai dăruit un trandafir,
atât de fin, mirositor,
Prin farmec, e legat în fir
Cu dulce-al inimii amor.
mi-ai dăruit un zâmbet cald
şi-o floare de nu-mă-uita.
aș vrea pe-a tale mâini să cad,
Să nu mă uiţi, chiar de ai vrea.
mi-ai coborât stele în păr,
şi luna-n palme mi-ai adus,
mi-ai spus un dulce adevăr:
Că eu sunt steaua ta de sus.
mi-ai dăruit un zori de zi
şi raza soarelui apus,
mi-ai zis: „a fi sau a nu fi” – 
Prin asta nu e totul spus...
mi-ai dăruit dulce fior
şi mă privești ca pe-un copil.
mi-ești drag, îţi mai șoptesc cu dor –
amorul ăsta-i doar un chin.

Pretext pentru meditaţie

Să trăieşti, să iubeşti…
Ce înseamnă să trăieşti? Viaţa-i o floare frumoasă, dar efeme-

ră. Să trăieşti nu înseamnă numai să respiri, să te alimentezi. Să 
trăieşti înseamnă să iubeşti, să visezi şi să transformi aceste vi-
suri în realitate.

Ce înseamnă să iubeşti? A iubi înseamnă… a te bucura de suc-
cesul, de fericirea celor din jur; a împărtăşi durerea aproapelui şi 
a-i fi alături; a te bucura de un răsărit de soare, de un murmur de 
izvor, de câmpul plin de floare...

Viaţa îţi pune multe obstacole, pe care trebuie să le treci. În 
aceste momente înţelegi ce este cu adevărat important pentru 
tine.

M-am convins de aceasta când multe persoane au plecat fără 
să-mi răspundă la întrebări... Am trecut greu prin aceste trădări, 
ca, mai apoi, să devin puternică şi să împart cu alţii experienţa 
mea, dar am rămas fidelă crezului meu. Numai dragostea dă 
sens cu adevărat vieţii şi ea există. Numai suferind, înţelegem 
frumuseţea şi importanţa ei.

andreea verDeş, elevă 
s. Cotul Morii, 
r-nul Hâncești  

Gelozia  și  rivalitatea  între  frați

imaginară. O persoană, în acest 
caz, fratele sau sora, devine o 
amenințare în sensul că aceas-
ta poate beneficia de o mai 
mare atenție și iubire din par-
tea părinților, că fură din iubi-
rea ce i se cuvine și lui. Gelozia 
este mare, atunci când frații sau 
surorile sunt apropiați ca vâr-
stă și când sunt de același sex. 
În ambele situații, gelozia este 
explicabilă. În primul caz, frații 
sau surorile de aceeași vârstă au 
cam aceleași dorințe, preferințe, 
pretenții. În cazul în care sunt de 
același sex, particularitățile le-
gate de apartenență la aceeași 
categorie de sex îi apropie pe 

Gelozia, invidia și rivalitatea sunt considerate emoții negative, pentru că ele trezesc 
trăiri de disconfort psihologic, care pot crea relații tensionate și conflicte  în familie. 
Ele apar și între frați, între surori sau între frați și surori. Părinții, în general, nu 
acordă foarte multă atenție acestor emoții, considerând că ele trec odată cu vârsta și 
că, pe parcursul maturizării copiilor, intensitatea acestora se diminuează.

copii. Dorințele și preferințele 
băieților diferă de cele ale fe-
telor. Dacă sunt două surori de 
vârste apropiate, cea mică va 
dori să aibă tot ce are sora ei 
mai mare, aceleași podoabe, 
aceeași vestimentație. Așa se 
explică faptul de ce a existat și 
mai există obiceiul – nereco-
mandat de psihologi, dar foar-
te comod pentru părinți – de a 
cumpăra lucruri în dublu exem-
plar când au gemeni de același 
sex. Între ei, nu există invidie, 
deoarece comparația este inuti-
lă și, deci, imposibilă.

Ce presupune termenul „dis-
criminare”? Putem spune că 
avantajarea fățișă a unui copil 
de către părinți în defavoarea 
fratelui sau surorii lui nu este 
altceva decât o discriminare 
față de celălalt.

Astăzi vorbim mult des-
pre drepturile copiilor și felul 

în care sunt tratați de către 
părinți. Dar, la nivel cotidian, 
discriminarea este tolerată și 
chiar acceptată. 

Psihologii spun că aceste 
urme din copilărie pot dezvolta 
foarte subtil tendințe specifice 
nedorite, ca: modestia exagera-
tă, acceptarea locului doi într-o 
competiție, afirmarea de sine 
mai „anemică” față de alții sau 
chiar pot genera complexe de 
inferioritate. Desigur, nu în ca-
zul tuturor copiilor.

Alintările, răsfățul, laudele, 
privirile admirative, tandre nu 
pot fi mereu controlate de către 
părinți. Distribuția gesturilor prin 
care își exprimă iubirea nu este 
mereu egalitară, atunci când sunt 
mai mulți frați, pentru că afec-
tivitatea, emoțiile se manifestă 
spontan, neintenționat. Ar fi greu 
să trăim mereu monitorizându-
ne gesturile, emoțiile, vorbele.

iartă greșelile pentru simplul fapt 
că sunt mici și nu știu ce fac. Când 
diferența de vârstă între frați sau 
între surori este mare, părinții 
apelează la înțelegerea copilului 
mai mare, cerându-i să se alinie-
ze la toleranța față de mezin sau 
mezină. Uneori, părinții chiar le 
transferă fraților mai mari unele 
din responsabilitățile lor. Ade-
sea, frații și surorile mai mari 
înțeleg că cel mic se bucură de 
prioritate, mai ales când părinții 
le amintesc că și ei au fost când-
va mici și au beneficiat de un tra-
tament special.

Gelozia, ca trăire, se naște 
dintr-o amenințare, reală sau 

Copiilor li se spune că trebuie 
să-și iubească frații și surorile, 
că această iubire este ceva fi-
resc, normal, obișnuit, de do-
rit. Și totuși, gelozia sau rivali-
tatea poate rămâne constantă 
în relațiile între frați, mai ales 
atunci când ei consideră că un 
frate sau o soră a primit din 
partea părinților sau din partea 
unuia dintre părinți o mai mare 
atenție și o mai mare grijă. 

În viața cotidiană, se admite ca 
părinții să-și răsfețe mai mult co-
piii mici, că mezinul sau mezina 
familiei se bucură de un trata-
ment special. Lor li se dă porția 
cea mai bună de desert și lor li se 

Strict  confidenţial
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ediţie de sport

Judo - autoapărarea inteligentă
De modul în care este organizată educația copiilor și tinerilor de azi depinde, 

în mare măsură, perspectiva societății de mâine. Un rol educativ important în 
societate îl joacă sportul, în toată diversitatea sa de probe.

Probe sportive în vogă

Comitetul Național 
Olimpic și Sportiv 

la 30 de ani
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Repu-

blica Moldova /CNOS/ a sărbătorit 30 de ani de la 
fondare, ne informează moldpres.md.

Preşedintele CNOS, Nicolae Juravschi, a anunţat 
că, recent, Comitetul Naţional Olimpic a sărbătorit 
cea de-a 30-a aniversare de la înfiinţare. Cu aceas-
tă ocazie, oficialul a declarat că, prin performanţele 
lor, sportivii moldoveni au scris istorie. „Sportivii 
noştri au definitivat identitatea naţională prin sport 
şi au demonstrat că suntem capabili să ne impunem 
pe arena sportivă internaţională”, a declarat Jurav-
schi.

În acelaşi timp, un mesaj de felicitare pentru 
olimpicii moldoveni a avut preşedintele Comitetului 
Olimpic Internaţional, Thomas Bach. El a menţionat 
că sportivii moldoveni promovează spiritul olimpic. 
„Deşi Moldova este o ţară mică din punct de vedere 
geografic, ea a demonstrat, în nenumărate rânduri, 
o pasiune aparte pentru sport. Sportivii moldoveni 
sunt cele mai elocvente exemple în acest sens, deve-
nind campioni în inimile compatrioţilor săi, aducând 
multă mândrie şi clipe de bucurie ţării, astfel inspi-
rând următoarele generaţii să creadă în visele lor şi 
în viitor”, a subliniat Thomas Bach.

Comitetul Naţional Olimpic a fost fondat la 29 ianu-
arie 1991, organizaţia devenind membră a Comitetu-
lui Internaţional Olimpic în 1993. Primul preşedinte 
a fost Efim Josanu.

Egalitate de gen în fotbalul din Moldova
Petrocub este unicul club masculin din Divizia Națională care a lansat o echi-

pă de fete. Echipa se antrenează la Buțeni, un sat apropiat de Sărata Galbenă, 
susține diez.md.

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

ală și educațională. Judo vizează dezvoltarea 
abilităților motorii: viteză, forță, rezistență, 
agilitate, flexibilitate articulară. Scopul instru-
irii tehnice la judo este îmbunătățirea tehnici-
lor care contribuie la obținerea unor rezultate 
bune.

De accentuat că pregătirea spirituală con-
duce un sportiv la independență, soluție crea-
tivă a diferitelor probleme. Judo este forma de 
jiu-jitsu adaptată principiilor sporturilor mo-
derne. A fost creat de profesorul Jigoro Kano, 
în 1882, în localitatea Suidobashi, Tokyo.

El constituie un sistem bine organizat de 
tehnici care nu folosesc arme, bazându-se, în 
primul rând, pe principiul pârghiei, pe arun-
cări și fixări. El a fost creat ca un sport și nu 
ca o arta marțială care implică o rănire gravă 
sau mortală.

Din anii 1989, de când Republica Moldova 
a devenit țară independentă, ne mândrim cu 
așa luptători, ca: A. Golban - premiant cu me-
dalia de argint la Europene, V. Bivol - locul III 
la Mondiale, V. Florescu - locul III la Mondiale, 
N. Zgureanu - locul III la Europene, V. Jurcu - 
locul III la Europene, V. Oleinic - locul II la Eu-
ropene, V. Duminică - locul III la Europene ș. a.

Se poate deduce foarte ușor că în judo prin-
cipala calitate ce trebuie dezvoltată, alături de 
celelalte calități motrice și anume: forța, vite-
za, îndemânarea etc., este gândirea - elastici-
tatea luării deciziei de finalizare a unei acțiuni 
începute. Evident, măiestria unui judocan 
poate fi cultivată doar în cluburi și secții dedi-
cate acestei probe sportive atractive.

Gheorghe DONICĂ, 
 master în sport

Practicarea judoului înseamnă formarea cali-
tăților spiritual-morale și moral-volitive, aceas-
ta fiind o activitate eficientă  în pregătirea ele-
vilor pentru următoarea etapă a vieții - cea din 
afara școlii. Esența impactului sportului asupra 
personalității unui adolescent este că, având 
ca scop stăpânirea artei mișcării și întărirea 
corpului, apare auto-îmbunătățirea pe bază de 
feedback.

Comparând judo cu alte sporturi populare, pre-
cum gimnastica, baseball-ul, canotajul, alergă-
rile, fotbalul, marele maestru în arte marțiale și 
fondatorul judo, Jigoro Kano, a remarcat că judo 
este cea mai eficientă activitate pentru dezvolta-
rea psihologică și spirituală a unei persoane. 

Principalele sarcini ale antrenamentului 
sportiv sunt: pregătirea fizică, tehnică, spiritu-

Trei recorduri 
naționale la natație
Înotătorul Alexei Sancov a stabilit trei recorduri 

ale Moldovei la Turneul internațional de la Sankt 
Petersburg, la care au concurat șapte țări. Sportivul 
care locuiește în Statele Unite ale Americii a ajuns 
la finiș pe locul 6 la 200 de metri fluture cu rezulta-
tul 1.55, informează diez.md.

PASIUNE • DIStraCţIe • Sănătate

Jubilee

SPORT  NEwS

La 200 de metri stil liber, 
Alexei a fost al șaptelea cu re-
zultatul 1.46.06, iar la 100 de 
metri fluture a înregistrat tim-
pul 52.75 și a ocupat locul 12. 
Alexei Sancov beneficiază de 
normativul B de calificare către 
Jocurile Olimpice de la Tokyo. El  
și-a încercat norocul și la Rio, în 
2016.

Alți participanți la turneul de 
la Sankt Petersburg au fost Pa-
vel Alovațchii și Dan Siminel. Ei 
au concurat la 50, respectiv 400 
de metri stil liber.

Din echipă fac parte 18 fete. 
Antrenamentele și echipamen-
tul de joc sunt gratuite. Din au-
gust 2021, echipa va participa în 
cadrul Diviziei Naționale WU13.

Echipa include jucători pen-
tru categoria de vârstă Un-
der13, iar antrenorul și persoa-
na care se ocupă de organizare 
este Chiril Barcari.

„Pentru Petrocub, egalitatea 
de gen este una dintre valorile 
fundamentale, echipele de fete 
fiind ceva absolut indispensabil 
dezvoltării unui club de fotbal 
progresiv”, a spus Ivan Goncea-

ruc, director de dezvoltare și 
marketing Petrocub.

„Pe viitor, Petrocub va face 
eforturi pentru dezvoltarea 
proiectului feminin din cadrul 
clubului și referitor la alte ca-
tegorii de vârstă”, a menționat 
Ion Rusu, directorul clubului.

Petrocub e unica academie de 
fotbal din Moldova, pentru fete 
și băieți, unde totul este gratu-
it. Este un club profesionist de 
fotbal din Hâncești. A fost fon-
dat în anul 1999 de către Mihail 
Usatîi și Mihail Crăciun. Data 
constituirii la Consiliul Munici-

pal Hâncești este 6 iulie 1999, 
iar înregistrarea la FMF sub de-
numirea Petrocub s-a produs 
pe 27 noiembrie 2019.

Echipa de fotbal joacă într-un 
echipament alb-negru pe Sta-
dionul Municipal Hâncești, cu 
o capacitate de 1200 de spec-
tatori. În ultimele trei ediții de 
campionat, 2017, 2018 și 2019, 
echipa s-a clasat pe locul 3 în 
Divizia Națională, un succes 
care i-a permis participarea în 
cupele europene. Pe 30 iunie 
2020, Petrocub a câștigat în 
premieră Cupa Moldovei.
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LA bRAț CU DANsUL PoPULAR

Februarie, Făurar, era considerată o lună a frigului şi a 
viscolului. Se spune în popor că, în prima jumătate a lunii, 
îngheaţă tot, iar în a doua jumătate se dezgheaţă. Denu-
mirea din latină vine de la zeul subteran, Februs.

În tradiţia populară, luna februarie se mai numeşte 
Faur. Denumirea este legată de meşterii fauri, lucrători 
ai fierului, care pregătesc uneltele de muncă, ascut sau 
confecţionează cuţitele de plug pentru începerea muncii 
câmpului. Pentru că are numai 28 de zile sau 29 în anii bi-
secţi, Faur este considerat fratele cel mic al lunilor anu-
lui. Timpul reflectă capriciile copilului Faur: când râde şi 
zâmbeşte, e frumos, când plânge – bate viscolul, când e 
supărat – dă ger de crapă pietrele. 

LUNiLE  ANULUi 
în tradiţia populară

Coordonator de pagină: eudochia verDeş

Continuatori  ai  tradiţiei

Ansamblul de dansuri populare 
„Unghenenii” este nelipsit la concur-
surile și festivalurile naționale, dar și 
internaționale. „Datorită acestor copii 
talentați, reușim să ducem faima dan-
sului nostru popular în diferite colțuri 
ale lumii. Zeci de generații de dansatori 
iscusiți au crescut în acest colectiv care 
a fost întemeiat ca „Muguraș”, iar în 
prezent poartă denumirea „Unghene-
nii”, fiind și un talisman al municipiului 
Ungheni”, spune doamna coregraf Cris-
tina ROTĂRAȘ. 

Aș compara dansul cu un poem în care 
fiecare mișcare înseamnă un cuvânt. 
Prin dans putem exprima o mulțime de 
emoții și stări sufletești. În acest con-
text, dansul popular prezintă o verita-
bilă comoară transmisă din străbuni. 
Iar această comoară este valorificată 
de ansamblul „Unghenenii”, care are în 
componență 20 de tinere talente. Au 
participat la toate sărbătorile naționale, 
sunt oaspeți bineveniți la liceele și 
organizațiile orășenești. Au evoluat cu 
succes pe scenele internaționale din 
țări precum România, Bulgaria, Grecia, 
revenind acasă cu  trofee de locul 1 și 2, 
dar și cu câteva mențiuni.

Mădălina PREPELIŢĂ, elevă în clasa a IX-a 
la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni, 
se identifică cu ansamblul din care face parte: 
„De mică am început să frecventez acest co-
lectiv și am îndrăgit mult dansul popular. Am 
reușit să-mi creez aici o lume a mea, să desco-
păr folclorul și frumoasele noastre obiceiuri”, 
spune ea.  

tradițiile strămoșilor. Datorită muncii pe care 
o depun zi de zi, dar și datorită conducătoarei 
care îi îndrumă și îi ajută să fie azi mai buni 
decât ieri, tinerii dansatori au reușit să obțină 
mai multe realizări: locul I la Concursul de Ziua 
Unirii, 2019, la Iași; locul I la Campionatul de 
dans modern – Chișinău, 2018; locul II la Con-
cursul internațional „Constelația talentelor” – 
Chișinău, 2018 ș.a.

Povestea lui Februarie 
(legendă)

A fost odată un om pe care îl chema Anul şi care avea 12 fe-
ciori numiţi precum se numesc pe la noi lunile anului: Ianuar, 
Februar, Martie şi aşa mai departe. Altă avere nu avea omul 
decât o vie. A dat Dumnezeu şi au cules şi ei via, ca tot omul, 
iar vinul l-au pus într-un singur butoi. După care s-au înţeles 
între ei ca numai la început de an să prindă a-l bea.

Ca să se cunoască până unde este vinul fiecăruia, au tras câte 
o linie de-a curmezişul pe fundul butoiului culcat. Apoi, că să 
nu fie neînţelegeri, fiecare şi-a pus canaua (robinetul) lui. Fe-
bruar, fiind cel mai mic, şi-a pus canaua jos de tot, aproape de 
doagă, că aşa era pe vremuri, cel mai mic – la urmă. Fiecare 
dintre fraţi dorea să aibă ultimul vin nebăut în butoi, ca să nu 
considere ceilalţi că n-a economisit. Februar, fire mai altfel de-
cât fraţii săi, a început să tot bea din canaua lui. Când îl căutai, 
tot vesel şi plin de vorbă îl găseai, trăncănea verzi şi uscate şi 
tot fluierând mergea. 

Îi vine pofta lui Ianuar să-şi guste şi el vinul. Suceşte de cana, 
dar vin nu curge deloc. Încearcă şi ceilalţi, la fel, nu mai aveau 
nici un pic de vin. Numai jos, la doagă, partea lui Februar mai 
curgea. Supăraţi, fraţii s-au luat la goană după Februarie, să-l 
prindă şi să-i dea de cheltuială pentru isprava făcută. Când îl 
fugăreau, Februar plângea, când îl lăsau, râdea ca un copil. De 
atunci, se zice că luna februarie poartă numele lui Februar şi e 
schimbătoare – aci cald, aci viscol, aci frig – după felul cum a 
fost când l-au alergat fraţii lui.

Dinamica și starea de spirit pe care o transmit 
membrii ansamblului creează atmosferă și im-
presionează publicul. Pentru că fiecare depune 
o părticică din sufletul său în dansul asociat cu 
o horă a unirii. De la ținută și până la zâmbetul 
pe care îl poartă pe buze, o face cu dăruire de 
sine. Astfel, spectatorii se transpun într-o lume 
deosebită, în care te poți simți fericit și mândru 
de faptul că faci parte din acest neam.

Ovidiu PLĂCINTĂ, elev în clasa a IX-a la Gim-
naziul Semeni, consideră că dansul popular 
este ceva sacru, moștenit din moși-strămoși, și 
este de datoria lui să ducă mai departe această 
moștenire, s-o transmită urmașilor. Poate, de 
aceea fiecare ieșire în scenă îi trezește emoții 
de nedescris.

Doamna coregraf Cristina Rotăraș este mân-
dră de discipolii săi care dansează cu mare plă-
cere, deoarece țin foarte mult la obiceiurile și 

Alexandra SCRINCIUC, Sergiu POSTICĂ, 
Loredana BADURA, Valentin PREPELIŢĂ, 
Nicoleta MANASTIREAN, Ion SĂU, elevi la 
liceele „Ion Creangă”, „Mihai Eminescu” și 
„Gheorghe Asachi” din or. Ungheni, recunosc 
că nici o zi nu trece fără a împleti câțiva pași de 
dans, fără a exersa o nouă figură. „Cunoscân-
du-ne tradițiile și obiceiurile, ne cunoaștem 
pe noi înșine. Iar dansul popular constituie 
identitatea noastră ca neam și țară” – acesta 
este crezul tinerilor ce fac parte din ansamblul 
„Unghenenii”.  

Maria COŞCODAN, studentă în anul IV 
la facultatea de Jurnalism 

și Ştiințe ale comunicării, USM
mun. Chișinău

Pandemia  şi  DATINA  URATULUI

Sărbători fără 
clinchet de clopoței

Iarna aceasta, amprenta ne-
miloasă a pandemiei s-a făcut 
resimțită și în perioada sărbă-
torilor de iarnă, atât de îndră-
gite de copii, dar și de maturi. 
În conformitate cu starea epi-
demiologică, a ajuns și în satul 
nostru decizia drastică de a 
interzice cetelor de urători să 
umble din casă în casă. În za-
dar au așteptat gospodarii să 
fie semănați cu gânduri bune și 
lumină, conform tradiției stră-
vechi din seara de Sf. Vasile. O 
hotărâre aparent necesară, dar 
care ne-a debusolat și ne-a pus 
la grea încercare. 

An de an, seara de Sf. Vasile 
era una aparte, cu un farmec 
și o atmosferă extraordinare. 
Prin mirosul de colaci proaspăt 
scoși din cuptor, sunete de clo-
poței zglobii și cete de urători. 
Din păcate, am fost lipsiți de 
aceste bucurii sufletești, atât 
de așteptate și necesare fiecă-
rei ființe. Odată cu lăsarea serii, 
peste sat s-a așternut o tăcere 
stranie, doar câteva stele mai 
scânteiau pe cer. Mahalele au 
rămas pustii, până și luminile 
din ferestre s-au spulberat. Să-
tenii n-au mai reușit să asculte 

vocile angelice ale copiilor, nici 
fulgii nu s-au prea grăbit să ne 
bucure cu prezența lor. Pande-
mia ne-a furat sărbătorile...

Rămânem cu speranța că 
tradițiile se perpetuează și 
că la anul viitor, totuși, vom 
avea parte de alaiul și buna 
dispoziție pe care ni le dăruiesc 
datinile și obiceiurile legate de 
Crăciun, Sf. Vasile, Bobotează.

La final, vin cu o urare care, în 
ultima perioadă, a devenit cea 
mai solicitată: „Sănătate!”

teoctista COlţa, 
elevă în clasa a Ix-a 

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

De  la  lume  adunate
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Anul nou chinezesc, care în 2021 
începe la 12 februarie, este un eveni-
ment popular celebrat cu artificii. Ast-
fel, oamenii cred că vor fi eliberați de 
spiritele rele.

Spectacol de artificii de la Dubai (recorduri Guinness)

Coordonator de pagină: mariana Gabură

Focurile  de  artiFicii

Imagine: turismistoric.ro

Acest Stonehenge din lemn este mai 
vechi cu câteva secole decât cel din An-
glia. Ce taine ascunde complexul?

Sit-ul arheologic are 16 ha și cuprinde 
necropole și menhiri. Menhirul este un 
monument megalitic (funerar sau de cult, 
întâlnit, mai ales, în provincia franceză 
Bretagne și în sudul Angliei) de la sfârșitul 
epocii neolitice, construit dintr-un bloc 
înalt de piatră necioplită, așezat vertical, 
izolat sau în grup.

În Portugalia s-au găsit urmele a două 
cercuri mari de 20 m, o ipoteză fiind că 
unul ar fi fost destinat ceremoniilor pen-
tru bărbați, iar celălalt pentru femei.

Doar o treime din suprafața fostelor 
cercuri a fost excavată și s-au găsit găurile 
în care erau înfipți stâlpii, dar și șanțurile 
săpate la construirea ansamblului. O des-
chidere în aceste cercuri pare să indice o 
aliniere cu solstițiul de vară și cu cel de 
iarnă, însă este doar o presupunere. Sin-
gurele fragmente găsite au fost de cera-
mică și resturi de animale. Arheologii cred 
că „Woodhenge” a fost construit și folosit 

timp de aproximativ paisprezece secole. A 
fost înălțat la sfârșitul neoliticului mediu, 
în jurul anului 3400 î.Hr. A fost abandonat 
la începutul epocii de bronz, în jurul anu-
lui 2000 î. Hr. În 2019, a fost declarat mo-
nument național.

Deși locuri similare pot fi găsite în în-
treaga Europă și Marea Britanie, acesta 
este primul atestat în Portugalia. Este do-
vada că, în epoca neolitică, oamenii au 
avut  mai multe contacte decât se consi-
dera anterior. 

În iunie 2020, arheologii au descoperit 
un monument rotund din epoca neolitică 
la doar 4 km de Stonehenge. Nick Sna-
shall, arheolog de la Fondul Național de 
Patrimoniu Mondial Stonehenge și Aver-
bury, a observat: „Fiind un loc unde con-
structorii de la Stonehenge au trăit, pereții 
Darrington sunt cheia pentru cunoașterea 
istoriei întregii zone, minunata descoperi-
re oferindu-ne o nouă înțelegere a vieții și 
credințelor strămoșilor neolitici”.

După: science.hotnews.ro

Multe popoare din antichi-
tate își decorau sărbătorile 
cu focuri și efecte de lumină. 
Grecii și romanii au organi-
zat iluminări de sărbătoa-
rea Lampadario în cinstea 
zeiței Minerva și în semn de 
recunoștință față de zeul Vul-
can. Este cunoscut faptul că, 
deja în timpul lui Alexandru 
cel Mare, indienii cunoșteau 
arta focurilor de artificii.

Totuși, unii istorici conside-
ră că acestea își au originile 
in China, odată cu inventarea 

prafului de pușcă. Chiar exis-
tă o poveste care spune că fo-
curile de artificii au fost des-
coperite din greșeală de un 
bucătar, care a amestecat căr-
bune, sulf și salpetru. Chinezi 
au denumit această pudră 
neagra „huo yao” (foc chimic). 
Când amestecul a fost intro-
dus într-o bucată de bambus 
și aruncat în foc, a apărut pri-
ma petardă.

Din acel moment, petar-
dele au jucat un rol impor-
tant în cultura chineză, fiind 

întrebuințate la nunți, ritua-
luri religioase etc. 

În orașul Liu Yang din China 
există un muzeu și un tem-
plu ridicat în timpul dinasti-
ei Song, dedicat călugărului 
chinez Li Tian, considerat in-
ventator al artificiilor acum 
1000 de ani. Poporul chinez 
sărbătorește Ziua artificiilor 
la 18 aprilie, aducând ofrande 
lui Li Tian.

Apoi arta fabricării artifi-
ciilor s-a răspândit în vest. 
Marco Polo, după o călătorie 

în China, a adus invenția în 
Orientul Mijlociu, de unde 
cruciații au transmis-o în An-
glia.

Savantul englez Roger Ba-
con (1214-1294) a fost unul 
din primii europeni care 
au studiat praful de pușcă, 
iar Whilliam Shakespeare a 
menționat artificiile în scrie-
rile sale.

Cel mai grandios spectacol 
de artificii din această țară a 
avut loc în 1486 la celebra-

rea căsătoriei lui Henry VII. 
Mai târziu, nepoata lui, regina 
Elisabeta I, a fost atât de fas-
cinată de efectele pirotehnice, 
încât a instituit postul de „ma-
estru artificier al Angliei”.

Cei mai buni în focuri de ar-
tificii din secolele al XIV-lea 
– al XV-lea au fost  italienii. Ei 
organizau iluminările pe niște 
grinzi de lemn decorate cu 
statui și tablouri: statuile sco-
teau flăcării, iar picturile erau 
iluminate frumos din spate.

Un „Stonehenge” portUghez

Henry vII și soţia lui, elisabeta de York                Sursa: syl.ru

Arheologii au analizat în sudul Portugaliei rămășițele unui com-
plex care acum 4500 de ani cuprindea două cercuri mari formate din 
stâlpi din lemn. Savanții au emis ipoteza că e vorba de un complex 
ceremonial sau de o necropolă. Complexul se află în regiunea Evora 
din sudul țării și se numește Perdigões.

Știați că…
… albastrul aprins e singura culoare care nu poate fi redată 

în focurile de artificii? Albul, roşul, galbenul sau verdele pot fi 
obţinute prin adăugarea de elemente, cum ar fi: aluminiu, fier, 
zinc şi magneziu. Sărurile de bariu, stronţiu şi cupru îmbogăţesc 
efectele luminoase.

… anual, în Filipine, este organizată Olimpiada pirotehnică?  
… cel mai mare spectacol pirotehnic din lume a avut loc la Oslo 

(Norvegia), în ziua celebrării Constituţiei. Au fost lansate 540.383 
de focuri de artificii timp de  1,5 ore.

Sursă: sites.google.com
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Un canion pe… MARtE
Cu aproape 140 de milioane de kilometri depășind Marele Canion, un abis și 

mai mare străbate Planeta Roșie. Cunoscut drept Valles Marineris, acest sis-
tem de canioane adânci și vaste se întinde pe 4.000 de kilometri de-a lungul 
ecuatorului marțian, ocupând aproape un sfert din circumferința planetei, ne 
informează  descopera.ro.

Între  ştIInţă  şI  fantaStIC

Această „tăietură” din temelia 
lui Marte este de aproape 10 ori 
mai lungă decât Marele Canion 
de pe Pământ și de trei ori mai 
adâncă, astfel că este cel mai 
mare canion din Sistemul Solar, 
iar potrivit cercetătorilor de la 
Universitatea din Arizona, Tuc-
son, este și unul dintre cele mai 
misterioase.

Cu ajutorul camerei HiRISE, 
care are o rezoluție incredibilă și 
se află la bordul navei Mars Re-
connaissance Orbiter, oamenii de 
știință au surprins imagini foarte 
apropiate cu trăsăturile ciuda-
te ale planetei încă din 2006. În 
ciuda unor fotografii cu adevărat 
uimitoare cu Valles Marineris, cercetătorii încă 
nu pot fi siguri cum s-a format acest complex 
gigantic pe Marte. Spre deosebire de Marele 
Canion de pe Terra, Valles Marineris, cel mai 
probabil, nu a fost format de apa care a curs 
timp de miliarde de ani. Planeta Roșie este 
prea fierbinte și aridă pentru a susține vreo-
dată un râu atât de mare, încât să treacă astfel 
prin scoarță. Cu toate acestea, cercetătorii de 
la Agenția Spațială Europeană (ESA) au spus 
că există dovezi care arată că apa curgătoare ar 
fi adâncit cândva canalele existente ale canio-
nului cu sute de milioane de ani în urmă.

O mare parte din canion s-ar fi format în 
urmă cu miliarde de ani, atunci când un super-
grup de vulcani din apropiere, cunoscut drept 

regiunea Tharsis, penetra pentru prima oară 
solul marțian, a mai explicat ESA, potrivit Live 
Science.

Pe măsură ce magma clocotea sub acești 
vulcani monstruoși (printre care și Olympus 
Mons, cel mai mare vulcan din Sistemul Solar), 
scoarța planetei s-ar fi întins cu ușurință, s-ar 
fi rupt și, în cele din urmă, s-ar fi prăbușit, ast-
fel formând Valles Marineris din ziua de astăzi. 
Apoi, dovezile sugerează că alunecările de te-
ren, magma și unele râuri antice ar fi contribu-
it la eroziunea continuă a canionului în urmă-
toarele milioane de ani.

Analizele ulterioare ale imaginilor de acest 
fel vor ajuta la elucidarea misterului originii 
celui mai mare canion din Sistemul Solar.

Un ocean mai acid ar putea da unor specii o stră-
lucire specială, mult mai puternică. Pe măsură ce 
pH-ul oceanului scade ca urmare a schimbărilor 
climatice, unele organisme bioluminescente ar pu-
tea deveni mai strălucitoare, în timp ce altele au lu-
minile tot mai slabe, au anunțat oamenii de știință.

Bioluminiscența este pre-
zentă în anumite părți din 
ocean. Capacitatea de a lumina 
întunericul a evoluat de peste 
90 de ori la diferite specii. Ca 
rezultat, structurile chimice 
care creează bioluminescența 
variază în mod natural, de la 
lanțuri unice de atomi la com-
plexe masive inelate.

Cu o astfel de variabilitate, 
modificările pH-ului ar putea 
avea efecte imprevizibile asu-
pra capacității creaturilor de a 
străluci. Dacă emisiile de com-
bustibili fosili continuă așa 
cum sunt, se așteaptă ca pH-ul 
mediu al oceanului să scadă de 
la 8,1 la 7,7 până în  anul 2100.

Pentru a afla cum ar putea 
fi afectată bioluminescența 
de această scădere, biologul 
Tom Iwanicki și colegii lui de 
la Universitatea din Hawaii la 
Manoa au strâns 49 studii pri-
vind bioluminescența.

Echipa a stabilit că, pe măsu-
ră ce pH-ul scade, substanțele 
chimice bioluminescente din 
unele specii, cum ar fi panseluța 
de mare (Renilla reniformis), 
cresc producția de lumină de 
două ori. Alți compuși, cum ar fi 

cei din licuriciul de mare (Var-
gula hilgendorfii), au creșteri 
modeste de doar aproximativ 
20%. Și unele specii, precum 
calmarul licurici (Watasenia 
scintillans), par să-și scadă cu 
70% producția de lumină. 

Pentru licuriciul de mare – 
care folosește trasee străluci-
toare pentru a atrage parte-
nerii – chiar și o creștere mică 
ar fi un avantaj. Pentru cal-
marul licurici – care folosește 
luminescența pentru comu-
nicare – un pH scăzut și mai 
puțină lumină ar însemna un 
dezastru.

„Vată de zahar ”… pe copaci

La prima vedere, părea că vedeau vată de zahăr care a apărut 
de nicăieri pe ramurile copacilor. Însă, după o privire mai atentă, 
au putut distinge sute de fire ce păreau un păr delicat și albicios. 
Imagini spectaculoase arată „Copacul vieții”, creat de un fenomen 
natural pe suprafața unui lac din Australia. 

Imediat ce sunt atinse de mâini umane sau de razele soarelui 
domol de iarnă, aceste „șuvițe”, pur și simplu, se topesc. Fenome-
nul ciudat este numit „păr de gheață” (engl. hair ice). Cristalele 
apar pe lemnul putrezit în timpul nopților umede de iarnă, atunci 
când temperaturile abia încep să scadă sub  0 grade Celsius.

Oamenii de știință au descoperit că fenomenul este cauzat de 
o ciupercă ce permite formarea micilor fire de gheață, care au un 
diametru de aproape 0,01 milimetri.

„După o noapte cu – 5 grade Celsius în Mullaghmore, am desco-
perit păr de gheață pe mai mulți copaci înainte ca razele soarelui 
să-l topească”, a scris Kenny Allen, un locuitor din zonă care a publi-
cat pe rețeaua de socializare Twitter fotografii cu fenomenul bizar.

„Părul de gheață”, numit uneori și „barbă de chiciură” sau „lână 
de gheață”, a fost văzut în mai multe zone din comitatul Fermana-
gh. În comitatul Tyrone, fenomenul a fost surprins în mai puține 
locuri. 

Oamenii care s-au plimbat recent prin zonele 
împădurite din comitatele Fermanagh și Tyrone, 
din Irlanda de Nord, au avut parte de un peisaj 
neobișnuit și cu adevărat spectaculos.

Extragerea  energiei  din…  găurile  negre
Alimentarea cu energie a viitoarelor civilizații umane în spațiul îndepărtat 

va fi cu adevărat o provocare. Însă, mulțumită noilor cercetări, ar putea exista 
o metodă foarte eficientă de a valorifica particulele extrem de energetice care 
sunt emanate de găurile negre.

Potrivit unui studiu recent, 
desfășurat de oamenii de 
știință de la Universitatea Co-
lumbia, din SUA, și Universidad 
Adolfo Ibanez, din Chile, am pu-
tea, teoretic, să extragem ener-
gie din găuri negre prin recol-
tarea particulelor de plasmă 
care sunt eliberate de orizon-
tul evenimentelor, granița din 
care evadarea este imposibilă.

„Găurile negre sunt, de obi-
cei, înconjurate de o supă fier-
binte de particule de plasmă 
care conțin un câmp magne-
tic. Teoria noastră arată că, 
atunci când liniile câmpului 
magnetic se deconectează și 
se reconectează, acestea pot 
accelera particulele de plas-
mă spre energie negativă și, 
în acel moment, pot fi extrase 
cantități uriașe de energie din 
gaura neagră”, a explicat Luca 
Comisso, om de știință la Uni-
versitatea Columbia și autor 
principal al studiului.

Teoria lui Comisso și a echi-
pei sale se inspiră din ideea 
că particulele de plasmă ar 
fi propulsate în două direcții 
diferite. Astfel, în funcție de 
polaritatea plasmei care ar fi 
aruncată împotriva rotației 
găurii negre, cercetătorii spe-
ră să poată recolta energie.

Găurile negre pierd energie 
prin acumularea de particule 
încărcate negativ. Cu alte cu-
vinte, „este ca și cum o per-
soană ar pierde în greutate 
prin consumul de dulciuri 
care au calorii negative”, a 
spus Comisso. „Ar putea pă-
rea ciudat, însă acest lucru se 
poate întâmpla într-o regiune 
numită ergosferă, acolo unde 
spațiul-timp neîntrerupt se 
rotește atât de rapid, încât 
fiecare obiect se învârte în 

aceeași direcție ca gaura nea-
gră”, a adăugat cercetătorul.

În această regiune, linii-
le câmpului magnetic se în-
trerup și se reconectează în 
mod repetat la viteze atât 
de mari, încât particulele de 
plasmă sunt aruncate cu o vi-
teză aproape de cea a luminii. 
Anume acesta e procesul de 
care doresc oamenii de știință 
să profite pentru a extrage 
cantități masive de energie.



12 februarie, 2021 Nr. 5 (4339), 6 (4340) 11 lIteratură

Titus ŞTIRBU

Desen de Cristina COvrIG

Patinoarul  lui 
Cimburel

Ion CUZUIOC

Cerul senin și aerul rece de 
iarnă prevesteau un ger pu-
ternic peste noapte. 

– Am să fac un patinoar, se 
gândi Cimburel. 

Seara, după cină, Cimburel 
îi spuse tăticului său ce are de 
gând. 

– Minunat! exclamă tăticul. 
Să mi-l dregi în toată legea, 
numai cât mai departe de 
drumuri și cărări!

Cimburel luă căldărușa și 
porni spre toloaca de la mar-
ginea satului. Putea alege și 
altă toloacă, dar vezi, c-avea 
nevoie și de o fântână mai 
aproape… Toloaca e mare și 
duce direct în câmpie. Circu-
lația mașinilor, trăsurilor și 
trecătorilor erau excluse. Cim-
burel scotea din fântână căl-
dare după căldare, turna apă 
peste pământul înghețat, iar 

gerul își făcea datoria...  Luna 
se oglindea în patinoarul lui 
Cimburel, atât de netedă și 
lucioasă era gheața. Mulțumit, 
Cimburel plecă la culcare.

Cum se crăpă de ziuă, Cim-
burel bău în fugă un pahar de 
lapte și mâncă o chiflă, apoi 
scoase săniuța din poiată și, 
cât îl țineau picioarele, porni 
spre patinoar, invitându-i pe 
drum și pe alți copii. Ajuns la 
patinoar, urcă pe pisc, se așe-
ză gospodărește în săniuță și 
… își făcu vânt! Săniuța lune-
că atât de repede, încât părea 
că tălpile nici nu i se ating de 
gheață, ci zboară. 

Nu peste mult timp mai 
veniră câțiva colegi de ai lui 
Cimburel… Iar spre amiază se 
adună acolo aproape tot satul. 
Fiecare dorea să se dea cu să-
niuța. 

O adevărată sărbătoare în 
sat. Și nu pentru că era dumi-
nică, ci fiindcă găsiseră un loc 
potrivit pentru odihnă. Chiar 
din ziua aceea ghețușul fu nu-
mit „Patinoarul lui Cimburel”, 
iar picii satului, dar și cei ma-
turi, aveau grijă de locul acela. 
Să fie curățit și stropit cu apă. 
Că, altfel, de ce există iarna…   

(Din cartea „Vioara”, 
Editura Cartea Moldovei, 2000) 

Catrene de Ion JOSANU

Ca pământul de ploaie,
Sunt însetat de cuvânt.
şi inima mea în văpaie
naște propriul cânt.  

*  *  *
mă știu că-s fiul istui neam,
Căci nu m-a înșelat un dram.
Cu limba sacră mă împac,
Cunună îi voi fi în veac.

*  *  *
Înfrăţit cu visul și cuvântul, 
Din naștere îi știu adâncul.

ah, cuvânt nemuritor,
În raiul tău voi să cobor…

*  *  *
Doresc să-mi vină verbul iar, 
Să-l prind la piept radiind
aici, în ţara Poeziei,
unde poeţii se trec în timp,
Descătușând, împătimiţi,
farmecul verbelor, vrăjiţi…

*  *  *
În hăţișul existenţei
frumuseţea tăcerii,    
vegheată de privirea ochilor,
nu-și află locul.

*  *  *
tresar în ochii de lumină 
Cetăţile în ape, de dor.
trecutul viu în amintiri, iubirea,
Dureri de piatră înconjor.

*  *  *
Cred în Dumnezeu,        
În Dumnezeul verbului meu!
De firul nemuririi mă agăţ
Cu versul și destinu-mi greu.

*  *  *
Cu iubirea voastră
voi fi cântec, verb.
floarea cea din glastră,
Ori un vis superb.

*  *  *
uneori era plimbat
Prin palatele muzei 
De regina creaţiei.
el se visa poet  –
Încă un suflet zidit
În piatra cuvântului.

*  *  *
Cheamă-mă, iubire, 
În vâltoarea vieţii.
Cu-a ta strălucire
Să-i topesc nămeţii.

*  *  *
Pe câmpul înverzit, 

lângă un drum,
În locul unde stau acum,
Doarme cineva sub plapuma 

ierbii
şi-i pasc în voie visele, 

cerbii…

În  ţara  poeziei

Pagină pregătită de Lidia UNGUREANU

Desen de Carina bOIanGIu, elevă la şcoala de arte, 
s. Cojușna, r-nul Strășeni

„REGULI 
 DE PURTARE 

PENtRU 
 FIECARE”

(Versuri dintr-o carte nouă intitulată: 
„COSMONAUȚII DIN URECHEA MEA”)

un coleg al tău de clasă,
un eseu a scris frumos.
te prefaci că nici nu-ţi pasă
şi te-nvârţi - un pește-n plasă,
Hai, nu fi invidios!

*  *  * 
e frumos așa, e bine?
De-ai împrumutat o carte
şi colegului i-ai zis:
- mâine ţi-o întorc, fârtate!
Dar trec zile numărate
şi tu uiţi ce ai promis.
nu-i frumos și nu e bine!

*  *  * 
ai fixat o întâlnire,
ai mai dat și-un jurământ,

Însă fără prevenire
n-ai venit la întâlnire -
ai cuvânt sau n-ai cuvânt?
Ia și te gândește bine!

*  *  * 
te-a rugat mai ieri vecina:
- Dă-mi un pix cu împrumut!
Dar ai zis:  – nu am cu mine...
Dar aveai, știai prea bine -
un zgârcit ești ne-ntrecut.
Cum socoţi: așa e bine?

*  *  * 
Cu apucături de-aceste
e vreunul printre voi?
Dacă știţi precis că este,
eu vă rog, să-mi daţi de veste
Să-l luăm într-un ţăpoi!

*  *  *
Când fetiţa-i salutată,
ea nu uită niciodată:
Cu-n surâs prietenesc
Să-ţi răspundă: „mulţumesc!”.

*  *  *
Poţi urca în troleibuz
Cu un măr, cu un harbuz,
Dar să urci cu îngheţată –
nu-ţi permite niciodată! 

*  *  *
Dacă ești pornit pe-ospeţe
la bunici, la vreo mătușă –
mai întâi să baţi la ușă,
Iar apoi să dai bineţe.

*  *  *
fiece fetiţă știe:
Dacă pleacă-n ospeţie,
Chiar de nu e sărbătoare –
are-n mână și o floare.

*  *  *
În transport, când urcă omul
alb la cap ca-n floare pomul –
Orice băieţel ori fată
Îi oferă locu-ndată.

*  *  *
la o zi de sărbătoare,
Invitat la om în casă,
nu faci mofturi la mâncare,
nu ţii coatele pe masă.

„Politeţea este cheia de aur care deschide toate ușile”. 
(Proverb românesc).

„NU-I FRUMos șI NU E bINE”

Desen de valeria Dumbrava, elevă la şcoala de arte, 
s. Cojușna, r-nul Strășeni



12 februarie, 2021 Nr. 5 (4339), 6 (4340)12 lIteratură • SPeranţe  lIterare

V a c a n -

Marcel GHERMAN

,

Desen de Cristina COvrIG

Eminescu,-ți 
mulțumim!

Izvor poetic viu,
tezaur pământesc,
Cu nobleţe și respect,
eminescu, -ţi mulţumim!
mulţumim de frumuseţe, 
De-un poem duios rostit,
De flamura dreptăţii, 
eminescu, -ţi mulţumim!
Pentru gânduri inspirate 
şi cuvinte, și iubiri,
Pentru codrul ce nu moare, 
eminescu, -ţi mulţumim!
Pentru versul patriotic, –
Comoara ce ne-ai lăsat, 
Iartă-ne, bade mihai,
Că te-ai dus ne-apreciat…

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

Cu drag de Eminescu 
Bună ziua, stimată revistă „Florile Dalbe”!
Vă scriem din partea colaboratorilor Bibliotecii pentru Copii 

„Steliana Grama” din orașul Soroca. Suntem cititori fideli ai pu-
blicației dvs. Ne plac mult articolele publicate. Îndeosebi ne in-
spiră pagina intitulată „Literatură. Speranțe” cu rubrica „Mugu-
rași”. Prin intermediul acesteia, noi, bibliotecarii, am hotărât să-i 
promovăm  pe tinerii talentați în ale scrisului. Printre ei se află și 
Andreea Varvariuc, elevă în clasa a IX -a „A” la Liceul Teoretic „C. 
Stere” din orașul Soroca, o elevă exemplară și sârguincioasă la în-
vățătură, dar și o cititoare de frunte care se implică activ și în viața 
instituției noastre. Adolescenta are mai multe pasiuni, una dintre 
care este elaborarea creațiilor proprii. Cu ocazia zilei lui Mihai Emi-
nescu, Marele Poet al limbii române, eleva a scris poezia „Un secol 
de lumină”, pe care a prezentat-o în cadrul acțiunii culturale „Cu 
drag de Eminescu”, organizată de către Secția Cultură și Turism din 
localitate. Dorim ca acest text să fie inclus în una din edițiile de 
rând ale revistei îndrăgite „Florile Dalbe” pentru a susține optimis-
mul creativ al junei autoare și încrederea în propria forță creativă.

maria PurICI, șefă
la biblioteca pentru Copii „S. Grama”

or. Soroca 

Un secol 
de lumină
mihai eminescu – 
luceafăr de Seară.
lumina sa eternă
aduce tricolorul în ţară. 
Senina lui privire,
De un albastru sclipitor,  
e a Poetului ce vine din lumină
Cu poezia de vis și viitor.
Căldura poemelor ne-alină
auzul, sufletul și firea,
Poet dăruit cu har
În ţara-mamă, românia.
Prin veac, în timp,
Slăvit de noi,
rămâne un Poet al iubirii,
Ce luminează omenirii.
Poet ce a cântat frăţia 
şi ne încântă cu romanţe.
Geniul său rar peste veacuri
unește basarabia cu românia! 

Andreea VARVARIUC, 
elevă în clasa a IX-a „A” 

la Liceul Teoretic „C. Stere” 
or. Soroca 

Al meu meleag
Chiar de toate limbile
S-ar uni în grai duios,
nu-s cuvinte să descrie
Plaiul nostru cel frumos.
În iarnă – cu tradiţii,
Cu flori în primăvară,
Dulci roadele toamnei
Gândesc vesela vară.
regi, prinţese și povești,
făt-frumos, suflet de ţară, –
ne mândrim cu-acest 

meleag,
nu e mai de preţ comoară! 

O  POVESTE  PENTRU  TOţI  COPIII

Soarele răsare din colțul de Sud-Est al lumii
Privind spre casa mândră a familiei Shin,

Care are o fiică pe nume Rafu, o fată preafrumoasă...
Din poemul Balada Căii Aguzilor, 

inclus în volumul Cathay de Ezra Pound.
Cândva, în vremuri de demult, în preamăritul Imperiu Cathay, 

se zvonise precum că o fată s-ar fi împrietenit cu un dragon. În 
fragedă copilărie, atunci când mergea prin pădurile de pe lângă 
satul ei, la cules frunze de agud, pentru viermii de mătase cres-
cuți de familia sa, l-a întâlnit pentru prima oară, iar povestea 
ei a rămas legată de acea Cale a Aguzilor. De atunci cei doi au 
devenit nedespărțiți. Dragonul obișnuia să se joace cu fetița, de 
parcă și el ar fi avut, în pieptul său uriaș, doar o inimă de copil. 
Se luau la întrecere printre dealurile și vâlcelele înflorite, iar 
uneori creatura de basm o lăsa să i se cațăre în spinare și o lua 
în zbor, ridicând-o până la nori. Fetița îi vorbea, iar dragonul îi 
răspundea pe limba oamenilor, învățând-o tot felul de lucruri. 
Sătenii începură să creadă că între cei doi se închegase o legă-
tură magică. Astfel trecea timpul, iar fata creștea.

De la o vreme, o mare urgie s-a abătut asupra țării Cathay. Un 
rău străvechi a reapărut la lumina zilei. Întunericul prinse să 
înghită întinderile nesfârșite ale țării. O molimă nemaivăzută 
făcea ca recoltele  să se veștejească și nimicea vitele. Armate 
de stafii venite de pe lumea cealaltă aduceau războaie în acele 
ținuturi.

DRAgONUL 
ALB

Și atunci dragonul i-ar fi spus fetei că ea era cea aleasă să sal-
veze Imperiul Cathay aflat în primejdie. Și așa cei doi au pornit 
într-o lungă aventură pentru a afla cum să-și izbăvească lumea 
de haos. În calea lor s-au întâlnit cu gemenele clarvăzătoare 
Feng, au ascultat de povețele bătrânului călugăr Mo și au de-
venit tovarăși de drum cu Wong, băiatul vagabond. Dragonul a 
dus-o în zbor peste nisipurile albe ale deșertului Gobi. Au sur-
volat piscurile mărețe ale Munților Tian, unde se zice că s-ar 
afla palatele zeilor și au plutit lin în văzduh peste mai toată 
întinderea Marelui Zid. Iar, într-un sfârșit, au ajuns la orașul 
secret Xian.

Abia acolo, într-un templu părăsit, fata a reușit să dezlege 
enigma mecanismului ingenios, pe care niciun om nu fusese 
în stare să-l pună în mișcare până atunci și astfel a dobândit 
pumnalul vrăjit, cu care ar fi obținut victoria asupra forțelor în-
tunecimii. Pe drumul înapoi, a zburat cu iuțeala gândului spre 
Orașul Imperial, asediat de armatele  necuraților, întâlnindu-l 
pe tânărul războinic Zhang, care conducea oastea regală în lup-
tă împotriva năpastei. Fata a scos pumnalul lui Xian, a rostit 
un descântec puternic, învățat de pe vechile tăblițe din templu 
și a deschis Porțile Infernului, și a făcut ca Haosul să dispară 
prin ele și să nu mai iasă de acolo în veci. Aceasta este povestea 
salvării Imperiului Cathay. Mai apoi, s-a aflat că fecioara era, de 
fapt, o prințesă pierdută, iar dragonul, încarnarea unui spirit 
sacru menit să protejeze Împărăția Subcerească până la sfâr-
șitul timpului.

Muguraşi

Desen de Sofia IANCIURSkAIA, elevă în clasa a Ix-a „D”, 
liceul teoretic „Ginta latină”, mun. Chișinău

Cu poezia lui eminescu, zi de zi

Dragă redacție! Îmi place foarte mult să citesc, dar  și să-mi exprim gândurile și 
sentimentele în versuri sau în proză. Vă prezint 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

Copilăria 
şi cutreierând pământul,
nici un om nu-mi poate spune
unde mi-e copilăria,
În ce ţară, în ce lume?
- nu sunt mică! îi ziceam
şi s-a supărat pe mine.
Ori pentru c-adesea mare
la oglindă mă visam?
mă gândesc și nu o dată
De ce s-o fi supărat.
Pentru că nu ies la joacă
Ori jucăriile-am uitat?
Două-amice, mână-n mână,
fetiţe vesele mereu,
aș vrea să fim iar împreună –
Copilăria mea, doar tu și eu! 

Desen de Daniela CAPRIAN, 
şcoala de arte, or. teleneşti
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Parabole  pentru  adolescenţi

FRUNZELE
Nicolae RUSU

În marea grădină a lui Dumnezeu, unde po-
mii sunt veșnic verzi, unde plouă cu har și în 
izvoare gâlgâie apa tinereții fără bătrânețe 
și a vieții fără de moarte, frunzele unui pom 
fremătau chiar și atunci când nu adia boare 
de vânt. O mare discordie apăruse între ele, 
și ani nenumărați nu erau în stare să-și clari-
fice care dintre ele este mai importantă. Orice 
frunzuliță ținea morțiș să dovedească celorlal-
te că, de n-ar fi ea, anume ea, pomul ar fi mai 
sărac și mai neputincios, s-ar preface în lem-
ne pentru foc, că anume ea este întruchiparea 
esenței lui, reprezentându-l plenar, că doar ea 
îi este sufletul și rațiunea, că ea este cea mai in-
teligentă, cea mai necesară, cea mai talentată…

Dar treceau zile, săptămâni, luni și, una câte 
una, frunzele – unele coapte, altele încă verzi – 
porneau a se desprinde molcom de pe crengi și 

să coboare lin și resemnate la rădăcina pomului, 
peste altele, căzute mai înainte și prefăcute deja 
în țărână. În locul lor înmugureau alte frunze și, 
încă fragede, se încadrau în veșnica lor dispută, 
privind cu multă aroganță și pline de sentimen-
tul narcisiac al eternului la cele împrăștiate pe 
jos și chiar la cele îngălbenite de timp, dar care 
se mai țineau pe ramuri…

Angajate în gâlceava lor fără de sfârșit, frun-
zele nu observau că jos, la umbra lor, se joacă 
deseori o fetișcană, sluga bătrânului Cronos, și 
nu știau că cea mai mare plăcere a fetei e să le 
adune pe cele căzute de pe ramuri și să priveas-
că prin ele la Soare. Această fetiță găsea câte o 
frunză pe care întrezărea niște semne ce pu-
teau fi tălmăcite. Odată, pe una descifră că „pe 
un picior de plai, pe o gură de rai, iată, vin în 
cale, și cobor la vale trei turme de miei…”, încă 
pe una, că „la steaua care-a răsărit, e o cale-atât 
de lungă…”, pe alta, că, „dacă te-aș prinde într-o 
zi și ți-aș săruta talpa piciorului, nu-i așa că-ai 
șchiopăta puțin…”, pe o altă frunză, că „limba 
noastră-i o comoară…”. Mai află că „dacă dra-
goste nu e, nimic nu e” și că „roua e sudoarea  
privighetorilor ce s-au ostenit toată noaptea 
cântând”, apoi „Auzi, iubito, viscolul de-afară? 
Auzi cum vântul tremură-n perdea?…”, după 
care și „Ușoară, maică, ușoară, c-ai putea să 
mergi, călcând, pe semințele ce zboară între 
ceruri și pământ...” și așa mai departe, tot așa 
mai departe, frunze nenumărate… Iar de la una, 
căzută mult prea devreme și încă verde,  află 
că „eu – o frunză, tu – o frunză, împreună știi 
ce fac? Un copac…”, zicere care-i plăcu atât de 
mult, încât se grăbi, țupăind, să-și bucure stă-
pânul, s-o aprecieze și el.

Frunzele, preocupate de înverșunata lor con-
fruntare, nici n-o luau în seamă pe sluga celui 
care va prețui, în ultimă instanță, pe fiecare 
dintre ele, în același timp, însă, zburdalnica 
fetiță vine să se joace sub acest pom anume 
pentru că îi place să asculte freamătul zglobiu 
al cârcotașelor frunze de pe ramuri.

CĂRĂMiZiLE
În mirifica împărăție a cuvintelor, nenu-

mărații slujitori ai curții domnești se  
înfățișează cu smerenie și pioșenie îna-
intea Celui care a fost Dintâi și cer învoi-
re să-și înalțe un Templu al lor, în care să 
se adune pentru rugăciune și pentru a-și 

găsi alinarea și liniștea sufletului, 
soluționarea problemelor care dau 
peste ei cu duiumul, dar și frumusețile 
și plăcerile de la descifrarea enigme-
lor ascunse în Cuvânt.

Cel care a fost Dintâi îl cheamă pe 
Marele Meșter, cunoscut până peste 
nouă mări și nouă țări cu numele său 
pământesc de Talent, și îi poruncește 
să purceadă la muncă. Excelența sa 
Talentul nu mai solicită niciun fel de 
explicații, deoarece avea deja în gân-
durile sale ideea unui Templu cum nu 
se mai văzuse sub soare, doar că avea 
nevoie de mână de lucru. Îi cheamă 
pe slujitori, asigurându-i pe fiecare 
cu câte o calfă, acestea făcând parte 
din neamul Muzelor, și îi îndeamnă 
să confecționeze fiecare, pe cât îl ține 
puterea, cărămizi. Talentul li se mai 
destăinuiește că Templul va fi cea mai 
mare construcție din câte s-au întâm-
plat vreodată atât pe pământ, cât și 
dincolo de el, de aceea va avea nevoie 
de un număr infinit de mare de cără-
mizi. Le explică încă o dată, insistent, 
că cele mai valoroase vor fi cărămizile 
care vor rezista anumitor teste speci-
ale. Anume ele vor fi clădite în părțile 
mai importante ale Templului, acestea 
edificând, în primul rând, Altarul.

Îndrumați de Marele Meșter, slujitorii se 
apucă cu frenezie să-și confecționeze  fie-
care cărămida sa, calfele executându-și cu 
zel obligațiunile și, în final, tăbârcesc cără-
mizile Preotului Suprem, care este mâna 
dreaptă a Celui care a fost Dintâi. Înainte 
de a le găsi locul în zidul Templului, Preo-
tul Suprem le încearcă rezistența: cărămi-
zile sunt trecute prin foc, ținute în apă vie 
și apă moartă, ridicate în slăvile cerului și 
aruncate pe ascuțișuri de cremene, izolate 
în carcere pline de igrasie și întuneric, lă-
sate în geruri năprasnice, iar după ce trec 
și de ultima probă – a timpului – cărămizi-
le își ocupă locul pe care îl merită.

Firește, majoritatea cărămizilor nu re-
zistă atâtor încercări, dar chiar și cea care 
cedează de la prima probă își găsește  lo-
cul ei în zidăria Templului, deoarece pen-
tru înălțarea unui asemenea colos se cere 
și nisip pentru tencuială, și moloz pentru  
pardoseală, și pietricele pentru basorelie-
furi, și bucăți mai mici de cărămidă pentru 
diverse muchii și curburi.  

 Printre slujitori se declanșează de la bun 
început o înverșunată competiție pentru 
plasarea propriei cărămizi la locul cel mai 
de cinste – Altarul – sau în coloane, cornișe, 
turle, figurine  pentru a fi la vederea tutu-
ror, admirate și contemplate.

Competiția are loc și astăzi, și nu se va 
încheia niciodată, pentru că eternă este 
Creația prin Cel care a fost Dintâi, etern 
este și lutul frământat de Marele Meșter 
și din care slujitorii săi își confecționează 
cărămizile, ele fiind elementele de bază ale 
celui mai important în împărăție Templu – 
Literatura.

Versuri noi de 
Alexandru DOGA

CUTIUțA 
 FERMECATĂ

Într-o ţară de-nvăţaţi –
Oameni harnici, ordonaţi,
nu știu cum și cine-anume
Inventase o minune –
O cutie fermecată;
De șopteai în ea, pe dată,
fără moft și vorbă lungă,
Împlinea orice poruncă.

lucru bun, dar, tristă soartă!
Cutiuţa fermecată, –
vai ce caz neprevăzut! –
Într-o zi a dispărut.
nu zăbavă, s-a aflat –
O găsise un băiat,
un codaș nechibzuit,
neglijent și ciufulit.
De școală nu se ţinea,
faţa, dinţii nu-și spăla.
Hoinărea prin preajma curţii,
Din copaci tăia crenguţe –
Praștii își făcea din ele
şi-mproșca în păsărele.

torturi dulci și îngheţată!
vorbă poate fi de școală?!
nu e mare socoteală.
Poruncește și, pe loc –
numai „zece”-n catalog!
Huzurea astfel băiatul,
Poftă-dulce împăratul,–
exemplar pentru burtoși,
Cel mai mare pe lenoși!
Ce-ar fi fost cu el pân′azi,
Dacă nu urma un caz?
Într-o noapte-un șoricel,
zbânţuit cum este el,
S-a plimbat pe sub pernuţă
şi a ros din cutiuţă.
...Ca în orice dimineaţă,
,,Împăratul” nătăfleaţă, 
Dup-o căscătură lungă,
Iar rosti dulcea-i poruncă...
şi, să vezi, porni pe dată
O minune-adevărată:
O mânuţă-l săpunea,
alta dinţii îi spăla,
alte două-l îmbrăcau,
Cu răbdare-l pieptănau,
fără-ai cere învoială,
repejor l-au dus la școală!
așa-n toată dimineaţa,
De cum zorii se-aprindeau,
Patru mâini îl vizitau.
Din lenos și neglijent 
Îl făcură eminent,
Harnic și disciplinat,

ei, dar cum găsi cutia
şi-i află minunăţia,
nătărăul de băiat...
Se făcuse împărat.
Chiar din pat, cum se trezea,
Somnoros, șoptea ceva
şi veneau la el îndată
munţi întregi de ciocolată,

tocmai ca un Învăţat…
apoi, ca și la-nceput,
Cutiuţa a dispărut…
ale voastre oare toate
Sunt minunile bazate
Pe voinţă și pe carte?
Ori apar din cei ce cată
Cutiuţa fermecată?!

Lacrimile lui Grigore Vieru. 
Desen de Simion MOSCALU, elev, or. ştefan-vodă

Desen de Cristina COvrIG

Desen de mirela mafteuţa, şcoala de arte, or. teleneşti
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vine iarna de la munte,
Peste ape face punte.
şi e iarna îmbrăcată
Într-o șubă de zăpadă,
Încălţată-n pâsle noi
şi cu pletele vâlvoi.
bate-n porţi și bate-n uși:
„Hai, copii, la săniuș!...”

Mihail VÂRȚANU - 70 Debut la „f. D.”

S-a născut la 19 februarie 1951 în satul Ursoaia, raionul 
Căușeni. A absolvit Facultatea de Jurnalism a Universității 
de Stat din Minsk, Belarus. A lucrat în presa electronică și 
scrisă din oraşele: Edineţ, Criuleni și Drochia, iar din 1999 
– în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldo-
va. Autor al cărților:

„Cu timpul de-o seamă“ (1987), „Felinare în iarbă“ (1989), 
„Trandafirul și Mărăcinele“ (1991), „Îngerul Casei“ (2004), 
„Trandafirul și Mărăcinele, (alte fabule)“ (2006). Prezent cu 
versuri și traduceri în multiple culegeri colective, antologii, 
crestomații și manuale școlare, în zeci de reviste și ziare din 
țară și de peste hotare. Membru al Uniunii Jurnaliștilor și al 
Uniunii Scriitorilor din R. Moldova. Laureat al Premiului 
Uniunii Jurnaliștilor din Moldova pentru anul 1990.

În ospeție
Într-o scorbură de brad,
veveriţa casă-și are,
Cu scăriţă și cerdac,
Cu frunzare-n păretare.
Cum mă vede, mă îmbie:
– Hai, poftim în ospeţie!
– Cu plăcere! Chiar acușa!
Însă... nu încap pe ușă.
veveriţa zice: „bine,
lasă că vin  eu la tine!”

Ariciul
un arici, într-o livadă,
a găsit un măr, odată.
l-a pus iute în spinare
şi – fuguţa pe cărare.
asta-i bună,
Dar ce a uitat să spună?...

țară de basm
Strâmbă-lemne e tâmplar;
Sfarmă-Piatră e zidar,
Curier e lăţi-lungilă,
şef de frigider – Gerilă,
flămânzilă-i bucătar,
e Sătilă fântânar,
Iar Ochilă – vânător,
şi trudesc cu toţi de zor;
Iar piticul cel netot,
Statu-Palmă-barbă-Cot,
Deșucheat, pocit și hoţ,
e mai mare peste toţi.

Cântec 
de  leagăn

vine noaptea pe la geamuri,
frunzele adorm pe ramuri;
floarea doarme în grădină,
Doarme în știubei albina,
mâţa doarme lângă ușă,
Doarme în pătuc păpușa,
luna doarme în copac, –
Dormi și tu, copile drag!

Motanul cu 
papuci

şi-a făcut, să vezi, motanul
Din vreo patru coji de nuci
O mândreţe de papuci.
Dar de-atunci n-a prins, 

sărmanul,
nici măcar un șoarece…
Poate știi și tu de ce?

Greierașul
Sub o tufă de sulcină
Plânge-un greier și suspină.
– De ce plângi fără alin?
– Pleacă fluturi și albini,
Cade frunza la pământ.
Pentru cine să mai cânt?

Concertul
astăzi e concert pe lac
Cu ansamblul „Oac-oac-oac”.
Cocostârcii-spectatori
Stau pe mal într-un picior
şi-aplaudă pe furiș
tăinuiţi în păpuriș, –
nici să sufle, nici să miște,
Căci de-i văd cumva artiștii,
trag cortina,
Sting lumina
şi concertu-i încheiat,
şi-i păcat.

Cucul
S-a gândit un cuc să-și facă
O căsuţă sus, pe-o cracă,
vreo trei paie a adus...
Dar apoi în gând și-a spus:
„mă ascund în frunza deasă, 
Ce-mi mai trebuie și casă?..”
şi s-a pus pe cucuit
Până când mi s-a trezit,
Că și vara s-a sfârșit!
şi, pornind spre altă zare,
şi-a zis cucul nostru: „lasă,
Că îmi fac eu, totuși, casă,
Dar... la vara viitoare.”

toamna
Pe frunzișul de aramă
şi pe bruma dimineţii,
toamna scrie-o telegramă:
„vine viforul și-ngheţul!”
bobu-n brazdă se ascunde,
Ca-ntr-o plapumă pufoasă,
şi de-acolo îi răspunde:
„las-să vină, nici nu-mi pasă!”

La baștină
nu privi cu întristare
Cum trec păsări înspre zare
şi rămâne-n urma lor
Cuibul gol și ramul gol;
Chiar de-n alte ţări iernează,
Primăvara vin acasă!Desene de Catrin bespaliuc

Dragă redacție!
Ador lectura şi aş vrea să vă tri-

mit câteva reflecții scrise asupra 
diverselor teme actuale azi. Sper 
să-şi găsească locul potrivit în pa-
ginile revistei „Florile Dalbe”, pe 
care o aşteptăm în casele noastre.

Mama
Mama e un cuvânt sfânt, primul cuvânt pe care îl ros-

tesc toţi copiii. Ea te ajută mereu la nevoie, te înţelege şi 
te iartă întotdeauna, chiar dacă ai greşit. Mama e priete-
na care mereu îţi dă sfaturi utile, îţi ascultă problemele şi-
ţi alungă norii negri de pe suflet.  Mama e persoana care 
poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită de nimeni. 
Să ştiţi că cel mai bun om din lume este mama.

Dacă aş fi o carte
Bună, dragi amici ai revistei „florile Dalbe”! Mă nu-

mesc „Cărticica Veselă” şi sunt o adevărată comoară pen-
tru tine. Coperta mea este de un albastru pal. După cum 
vezi, sunt foarte frumos aranjată. Dar priveşte cu atenţie 
cotorul, filele şi scrisul meu îngrijit, lin. Cea mai impor-
tantă parte, însă, o cuprind textele, citatele, poeziile şi 
poveştile mele. Am tocmai 266 de pagini ilustrate cu di-
verse desene color. 

Copii, ştiţi cum am ajuns să fiu o carte şi câte lucruri au 
făcut pentru mine oamenii până să mă întocmească? Mai 
întâi, Poetul, zburând printre nori cu Pegasul său înaripat 
şi privind adânc în sufletul său şi al lumii, a alcătuit, rând 
pe rând, toate textele. Apoi, m-am pomenit într-o încăpere 
cu arome de vopsea tipografică proaspătă, unde am aflat 
că acel loc se numeşte Editură. Acolo, de pe manuscris 
textele au fost culese la calculator cu litere de tipar. Picto-
rul şi machetatorul au înfrumuseţat paginile cu ilustraţii, 
iar la tipografie mi-au cusut foile şi mi-au aranjat coperta, 
după care toţi s-au arătat mulţumiţi de felul în care am 
fost alcătuită, apărând apoi în mii de exemplare. Dar ştiţi 
pentru ce atâta muncă? Toţi oamenii aceştia s-au gândit 
că o carte face un lucru de mare folos pentru toţi voi, dragi 
copii. De fapt, fiece copil e o carte, dar una neobişnuită, 
care poate deveni tot mai interesantă şi mai interesantă, 
dacă acesta va citi şi alte cărţi. Deschide-mă! Iubeşte-mă! 
Îţi voi fi aproape mereu!

Curcubeul
Ce este un curcubeu? Curcubeul este un fenomen optic 

al naturii ce apare din cauza dispersiei şi reflecţiei luminii 
solare în picăturile de ploaie din atmosferă. De obicei, apar 
două curcubeie: principal şi secundar. În arcul curcubeu-
lui principal, roşul se situează în partea exterioară, iar în 
al celui secundar, acesta se situează în interior. Galbenul 
solar, oranjul natural, roşul ca para focului, violetul vio-
lent, albastrul puternic, fragmentat, verdele ierbii şi bleul 
cerat  –  iată o mulţime de culori importante ce alcătuiesc 
întreg curcubeul! Dacă după ploaie îl vedem clar pe cer, 
înseamnă că Domnul este cu noi. Curcubeul a fost pus 
întru salvarea lumii de însuşi Dumnezeu...  

Andreea ţÎMBALĂ,
elevă în clasa a VII-a „C” 

la Liceul Teoretic „Ginta Latină”
 mun. Chişinău 

Desen de Cristina COvrIG
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Limba română
limba mea română
e floare preafrumoasă, 
Ce-și are rădăcina
aici, la mine-acasă.
limba mea română, 
floarea mea cerească, 
Stropi-voi cu iubire – 
În veci să înflorească.
O voi feri cu grijă 
De răul cel străin,
Să nu mi-o-mproaște nimeni 
Cu ură și venin.
Căci doar așa, frumoasa 
şi minunata floare 
va fi lumină vie
În Casa mea cea mare.

Versuri  noi  de  Emilia  PLUGARU

Desen de Denis bOrş, elev la 
şcoala de arte „n. moisei”, 
or. telenești

Noaptea-i toată 
de argint

noaptea-i toată de argint,
De argint e luna care
Stă pe cer spre sat privind
Cu un ochi rotund și mare.
De argint e și ograda,
De argint – căsuţa mea, 
Doarme dus în noapte satul,
Învelit în fulgi de nea.

Ce-așteptați? 
Ieșiți afară!

Stă Ioana la fereastră
şi privește peste geam.
După geam o vrăbiuţă
Pirotește pe un ram.
Dar a început să ningă,
alb e totul, case, drum...
– mamă, a-ntrebat Ioana,
Se întoarce moș Crăciun?
Îi răspunde vrăbiuţa:
– moșul, puiule,-a plecat,
Însă sacul plin cu fulgi
Pare-se că l-a uitat.
fulgii au ieșit din sac,
Ia privește-i, zburdă, zboară
şi le strigă celor mici:
– Ce-așteptaţi? Ieșiţi afară!

bătrânul 
Nistru

Pe malul drept, 
pe malul stâng – 

livezi înfloritoare.
bătrânul nistru curge lin 
la vale către mare.
nu are valuri înspumate, 
Ca un bătrân ce este, 
Domol șoptește ani la rând 
a neamului poveste.
apleacă-ncet urechea ta
Spre murmurul de apă, 
ascultă doina strămoșească, 
Ce-n mal de piatră sapă.
De-i malul drept, 

de-i malul stâng, 
aceeași doină sună.
În nopţi adânci și liniștite – 
același clar de lună.
În inimă de ţară, râuri 
Cu ziduri și hotare
Își duc povara lor amară 
la vale, către mare.

Iarna tot iarnă rămâne
Chiar de-i cald, chiar de e soare,
Iarna tot iarnă rămâne,
Ce i se năzare babei
nu se știe până mâine.
nu-ascultaţi de vrăbiuţe,
mai deunăzi ţopăiau,
Ciugulind un fir de iarbă,
fericite ciripeau
Cum că vine primăvara,
mugurii mai n-au plesnit...
De la ciripitul lor
Iarna, iute, s-a trezit:
– aoleu! strigă băbuţa,
Prea e cald și nu e bine!
Primăvara dă năvală
fără milă peste mine!

Păi nu vede că-s bătrână
şi din când în când mai dorm?
Gata! O să-mi trec sorocul
fără piculeţ de somn!
şi s-a pus să cearnă-ntruna
Peste iarba ce-a-nverzit
Suluri albe de zăpadă, –
Parcă a înnebunit.
vrăbiuţele sunt triste,
tac molcum, nu ciripesc,
zgribulite prin troiene,
moţăie și se gândesc:
– las-că vine primăvara,
Iarnă grea și rea ce ești,
De la frumuseţea ei,
ştim noi bine, te topești…

E cerul cu stele 
de gheață

e cerul cu stele de gheaţă
şi luna  de gheaţă-i și ea!
De gheaţă e raza subţire,
De gheaţă e fulgul de nea!
Stă luna pe cer visătoare,
tăcută privește în jos…
la marginea nopţii Pământul,
În alb, e nespus de frumos.

Tot copilu-i bucuros…
ba-i senin, ba-nnourat,
Soarele e azi cu dinţi,
Dintr-un nor mai rășchirat
Cad fulgi albi, 

pufoși, cuminţi.
Strigăte de bucurie!
norul s-a cam speriat:
– Ce se-ntâmplă, cine strigă?
şi să ningă... a-ncetat.
Clipocind din gene dese,
Soarele e curios,

a ieșit rapid să vadă
fulgii albi căzuţi pe jos.
vai, toţi fulgii, dintr-o dată,
mare jale, s-au topit.
– Du-te, soare, zice norul,
vremea ta e de dormit.
Soarele s-a cuibărit
În pătucu-i călduros...
a pornit din nou să ningă,
tot copilu-i bucuros.

Măi Grivei, ia 
fugi de-aici!

Pomi-s goi și plini de vrăbii, 
zboară câţiva fulgi de nea,
vrăbiuţele se-ntreabă
De n-o fi iarna prea grea.
– Ham! Ham! Ham! 

Staţi făr-de grijă...
le-a șoptit, sfătos, Grivei,
O să-l rog eu pe vasile
Să vă dea boabe de mei.
Îi voi zice să anine
Prin copaci căsuţe mici.
râde vesel vasilică:
– măi Grivei, ia fugi de-aici!

A nins
Peste ramuri îngheţate,
Peste codrul trist și plâns,
a venit bătrâna Iarnă
şi a nins, și a tot nins.
liniștit, codrul adoarme
Sub cearșaful alb de nea.
Dorm și urșii, dorm bursucii,
Doarme și o cucuvea.
Două  vrăbii curioase
Sar desculţe, vor să vadă
Cine a venit în codru
Să împrăștie zăpadă.
În stejar o veveriţă,
Încălţată în papuci,
fericită că a nins,
făr-de grijă roade nuci.
– Hai, nu vă căzniţi, le zice,
vrăbii mici, chiar niciodată
n-aţi văzut, n-aţi auzit
Iarna-n codru cum arată?
– Păi de unde să vedem?
ne-am născut pe când afară
era soare, cald și bine,
ne-am născut în primăvară.
tare e frumoasă iarna,
Doar că e un pic... cam rece.
– nu-i nimic, săriţi, săriţi,
ţopăiţi și frigul trece.
Iar la margine de codru
un sătuc – a nins prin sat,
Ce poveste minunată,
totu-i alb, frumos, curat.
baba iarna de pe-un nor
Împletește fulgi de-argint
şi când poalele își cerne,
fulgi micuţi vin pe pământ.
Deodată nu mai ninge,
Oare ce s-o fi-ntâmplat?
bătrânica doarme-n jilţ
şi să ningă a-încetat.

Desen de Paola tInCOvanu, elevă la şcoala de arte 
„n. moisei”, or. telenești

Desen de Gabriela STROICI, elevă la şcoala de arte „n. moisei”, or. telenești

Nu sunt mic 
pentru ghețuș
vara e nespus de bine, 
Cade ploaia peste mine 
şi mă udă, și mă scaldă, 
Cu-n șuvoi de apă caldă.
toamna-i rece, friguroasă, 
Dacă plouă – stau în casă. 
Ce să fac? Sunt încă mic, 
mai aștept să cresc un pic.
Dar când iarăși ninge-afară, 
Ies fuguţa din cămară
şi alerg la săniuș –
nu sunt mic pentru gheţuș!

Desen de maria zară, elevă 
la şcoala de arte „n. moisei”, 
or. telenești

Desen de mihaela MANOLI, 
s. Inești, r-nul telenești
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MAGIA IERNII 
în desenele copiilor
Elevii noștri au așteptat cu nerăbdare sosi-

rea iernii. Deasupra caselor și a ogoarelor au 
căzut primii fulgi. Iarna, însă, a uitat să-și îm-
brace mantia sa argintie. Tinerii artiști plas-
tici Cornelia Brăguță, Dumitrița Chetrușca, 
Gabriela Cuciuc, Cătălina Iacob, Anastasia 
Jumaneaza, Irina Leahu, Nina Lungu, Mire-
la Mafteuța, Nicoleta Ungureanu și Mihaela 
Vârtosu au depus multă stăruință pentru a 
reda pe o simplă foaie de hârtie sentimente și 
trăiri proprii cu ajutorul culorilor. 

În orele când elevele pregăteau acuarelele 
pentru ediția acestui Vernisaj, zăpada mai în-
târzia și ele puteau doar să-și închipuie imagi-
nea pomilor încărcați cu flori de nea, localita-
tea împodobită cu zăpadă. Astfel au zugrăvit 
intuitiv, din memorie, iarna ce-au văzut-o acasă 
în alți ani. Frumusețea, căldura și liniștea sufle-
tească pe care ne-o aduce acest anotimp îndră-
git de noi toți, sărbătorile de Crăciun ne unesc 
și ne fac mai buni. Magia iernii din desenele 
copiilor s-a făcut una cu peisajul miraculos ce 
ne întoarce în copilărie, făcându-ne să retrăim 
emoțiile și bucuriile sincere și unice de atunci. 

Chiar dacă în timpul pandemiei copiii și pro-
fesorii din cadrul instituției noastre au fost și 
sunt supuși la o grea încercare, nu ne dăm bă-
tuți. Continuăm să participăm cu elevii, în re-
gim online, la diverse concursuri naționale și 
internaționale. Acest fapt le sporește tinerilor 
îndrăgostiți de frumos încrederea în propria 
capacitate de creație. Ei trăiesc o mare bucu-
rie atunci când își văd lucrările publicate. 

Sunt mândră că am discipoli atât de sârgu-
incioși și talentați în preajmă, dar și de faptul 
că am ales să îmbrățișez profesia de pedagog 
de artă plastică, având nobila misiune de a le 
cultiva  tinerilor plasticieni simțul estetic, cu-
noașterea lumii și a sinelui prin intermediul 
artei. 

Instituția noastră transmite colectivului re-
dacțional al revistei „Florile Dalbe” și tuturor 
cititorilor săi sincere felicitări cu ocazia sosirii 
Noului An 2021. Fie ca acest an să vă aducă în 
casele voastre  bucurii, belșug și noi împliniri!

Ana BARBOROSA, profesoară 
la Şcoala de Arte „V. Glinca”  

s. Dubăsarii Vechi, 
r-nul Criuleni 

Coordonator de pagină:  lidia unGureanu

Desen de Dumitriţa CHetruşCa

Desen de Cătălina IaCOb

Desen de mihaela vÎrtOSu

Desen de nina lunGu

Desen de Cornelia brăGuţa

Desen de anastasia jumaneaza Desen de Irina LEAHU


