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Salut, dragă „Orizont cognitiv”!
Am auzit că, pe vremuri, lumea de  la noi, în special 

tinerii de prin sate, sărbătoreau Dragobetele. Potrivit 
tradiției, se zice că această zi era o sărbătoare deosebită 
pentru flăcăi și fete mari, ba chiar și pentru bărbații și 
femeile tinere. Aș dori mult să ne explicați: DE UNDE 
se trage Dragobete și de când se sărbătorește la noi? 
Ce semnificații, obiceiuri și tradiții presupune această 
sărbătoare a dragostei?

Victor APREOTESEI, elev în clasa a X-a
mun. Edineț

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

DE UNDE se trage Dragobete și de când 
se sărbătorește la noi

www.floriledalbe.md

(Continuare în pag. 2) a

Acord  liric

Cu dragoste, 
de Dragobete!

astăzi este zi cu soare 
Peste inimi iubitoare.
este zi de Dragobete,
Zi pentru băieţi şi fete.
Sărbătoare a iubirii
Peste suflete şi inimi,
Ziua noastră românească,
Dragostea să o vorbească.
Să o cânte, să o joace,
Să aibă pe vino-ncoace,
Să iubească mai cu foc,
este ziuă cu noroc.
Dragii mei, iubiţi cu toţii,
laolaltă cu nepoţii,
Dragostea nu are vârstă,
niciodată nu e tristă.

După Sf. Valentin de im-
port, care a poposit la 
noi abia acum 20-25 

de ani, iată că-l sărbătorim, tot 
mai des în ultima vreme, și pe 
autohtonul Dragobete – sărbă-
toare populară a dragostei cu o 
tradiție milenară pe meleagurile 
noastre! O fi fiind atrăgător evla-
viosul Sf. Valentin, dar tot mai 
apropiat de noi este chipeșul, 
năvalnicul, năstrușnicul și iubă-
rețul Dragobete…

Cândva, dragii mei tineri citi-
tori, Dragobetele dădea startul 
primăverii, serbându-se, cel mai 
adesea, pe 24 februarie (pe stil 
vechi, 24 februarie cădea, de 
facto, pe 11 martie, stil nou!) 
sau, uneori, în primele zile de 
Mărțișor. Data de 24 februarie 
nu era întâmplătoare, ea mar-
când începutul anului agricol și, 
după unele credințe populare, 
fiind considerată ziua ieșirii ur-
sului din bârlog. Sărbătoarea își 
are, deci, originile în ciclul natu-

Corina-Mihaela SOare

numerele 9, 10 vor apărea pe 12 martie a.c. în ediţie cu volum dublu (16 pagini). 

rii, anunțând momentul în care 
întreaga natură renaște, păsările 
se împerechează și își fac cui-
buri. Această revenire în forță a 
sevei creatoare a naturii se re-
găsea, conform tradițiilor, și în 
activitățile oamenilor și, mai ales, 
ale tinerilor: odată cu natura, re-
învia și iubirea, iar Dragobetele 
era ziua în care întreaga comu-
nitate sărbătorea și se pregătea 
pentru venirea primăverii. Așa 
se justifică și celelalte denumiri 
date sărbătorii, precum „Cap de 
primăvară”, „Logodnicul Păsări-
lor” sau „Ziua Îndrăgostiților”.

Dragobete era și prima zi din-
tr-o scurtă perioadă (24 februa-
rie – 9 martie) de dominație a 
femeii, reminiscență din cul-
tura arhaică a matriarhatului, 
restul anului – începând cu 10 
martie (sfârșitul Babelor și în-
ceputul zilelor Moșilor) până la 
Dragobetele următor – stând 
sub semnul patriarhatului.

Dragobete, corespondentul 
românesc tradițional al lui Cu-
pidon sau Eros, este conside-
rat, în credința populară, fiul 
Babei Dochia și e închipuit ca 
un flăcău voinic, chipeș și tare 
iubăreț, ce sălășluiește prin pă-
duri. Inițial, Dragobete era o di-
vinitate din panteonul balcanic, 
un zeu al fertilității, fecundității, 
senzualității și al dragostei. Săr-
bătoarea datează, deci, dragă 
Victor și toți cei interesați de 
istoria acestei sărbători, dina-
intea apariției creștinismului și 
are la origine credințe și ritua-
luri păgâne, atât traco-getice, 
cât si orientale. În mitologia 
dacilor, Dragobete era zeul 
care oficia în cer, la începutul 
primăverii, nunta tuturor ani-
malelor. Cu timpul, tradiția a 
„prins” și la oameni, Dragobe-
te ajungând să fie considerat 
„zânul” dragostei, zeitate ce 
ocrotește iubirea și poartă no-

roc îndrăgostiților. De aceea, de 
Dragobete, fetele și băieții se 
întâlnesc pentru ca iubirea lor 
să dureze tot anul, precum cea 
a păsărilor ce se împerechează 
în această zi. Dragobete este și 
un zeu al bunei dispoziții: de 
ziua lui, petrecerile se țin lanț, 
prilejuind înfiriparea unor noi 
iubiri, logodne și căsnicii...

Odinioară, prin sate se putea 
auzi strigându-se: „Dragobetele 
sărută fetele!”, iar în popor încă 
se mai spune că cine participă 
la Dragobete va fi ferit de boli 
tot anul.

Crezând că Dragobete îi va 
ajuta să aibă un an îmbelșugat, 
gospodarii respectau această 
sărbătoare la fel ca și pe cele 
religioase: nu munceau, doar 
își făceau curățenie prin case. 
Iată cum se sărbătorea Drago-
betele: în dimineața zilei, tine-
rii, îmbrăcați în cele mai bune 
haine, se întâlneau în centrul 
satului sau în fața bisericii. 
Dacă timpul era favorabil, mer-
geau, cântând, în pădure sau 
prin luncile din apropiere. Aco-
lo băieții adunau lemne pentru 
foc, iar fetele culegeau flori de 
primăvară și plante „miraculoa-
se”, pe care le foloseau apoi la 
descântecele de dragoste. Dacă 
vremea era urâtă, se strângeau 
în casa unuia dintre ei, unde 
stăteau la povești și se distrau 
cu tot felul de jocuri.

abonarea — 2021



26 februarie, 2021 Nr. 7 (4341), 8 (4342)2 AcTUALITATE • răbOj  InfOrMatIv

Președintele Maia SANDU 
îi îndeamnă pe copii să citească

Expoziţia „Constantin Brâncuşi - 
Pasărea Măiastră”

„Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”
Activităţi  extraşcolare

Pe 14 februarie au fost marcați 86 ani de la 
nașterea lui Grigore Vieru – cel care a reușit prin 
simplitatea versurilor sale să cultive în sufletul a 
zeci de generații dragostea de neam și țară, de lim-
ba română și valorile naționale.

Cu această ocazie președintele Republicii Moldo-
va Maia Sandu a venit cu un îndemn către copii, 
încurajându-i să trimită scrisori la președinție, în 
care să descrie cartea lor preferată.

„Dragi copii, 
Știu că multora dintre voi le plac cărțile. Poveștile, poe-

ziile, istoriile captivante și aventurile cu eroi și călătorii. Și 
mie îmi plac - mi-a plăcut să citesc de mică.

Azi e ziua de naștere a unui poet care îmi place foarte 
mult - Grigore Vieru. Vă încurajez să-i cunoașteți poeziile 
și biografia. Din păcate, el nu mai este printre noi astăzi, 
dar este omul care a reușit să-și păstreze în suflet copilul 
pentru toată viața. 

Lectura este și interesantă și importantă pentru fiecare 
om. Cărțile-ți permit să construiești în minte lumi întregi. 
Ele te ajută să cunoști mai bine emoțiile și trăirile, din cărți 
poți afla cum au trăit oamenii din vremurile trecute, prin 
cărți poți să zbori către alte planete, prin cărți poți să simți 
cum se zbate inima în piept, atunci când pirații îți atacă 
barca și ce culoare are cerul deasupra unui sătuc dosit în 
jungla indiană. Aceasta este puterea imaginației.

Aici, la Președinție, nouă ne place să citim cărți, dar vrem 
să știm ce cărți vă plac vouă. Vrem să știm care sunt autorii 
voștri preferați. Și eu vă invit să-mi trimiteți scrisori în care 
să scrieți cine este autorul vostru preferat, care sunt cărțile 
îndrăgite și de ce vă place o carte sau alta.

Aștept scrisorile voastre, semnate „Cartea mea prefera-
tă“, pe adresa poștală: Președinția Republicii Moldova, bule-
vardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 154 – MD-2073, Chișinău sau 
pe adresa electronică: citeste@prm.md. Haideți să continu-
ăm să citim!”, a îndemnat președinta.

EVENIMENT CULTURAL

Pentru a marca Ziua Constantin Brâncuşi, 
sărbătorită în fiecare an pe 19 februarie - data 
naşterii marelui sculptor, Institutul Cultural 
Român Mihai Eminescu la Chişinău a organi-
zat, pe data de 19 februarie 2021, la Galeria la 
Rond, din preajma statuii lui Ştefan cel Mare 
şi Sfânt din Chişinău,  prezentarea expoziţiei 
„Constantin Brâncuşi - Pasărea Măiastră”.

Ampla expoziţie (24 de bannere) aduce în 
faţa publicului o serie de documente şi fo-
tografii legate de parcursul biografic al lui 
Constatin Brâncuşi, imagini ale operelor sale, 
exegeze critice, articole, scrisori şi mărturii 
referitoare la crezul artistic şi existenţial al 
lui Constantin Brâncuşi, considerat de cri-
tica de specialitate drept cel mai important 
sculptor al secolului al XX-lea. Expoziţia a fost 
prezentată publicului, împreună cu o istorie 
a activităţii artistice şi a personalităţii mare-
lui artist român, de către acad. Valeriu Matei, 
directorul Institutului Cultural Român „Mihai 
Eminescu”.

Durata expoziţiei: 19 februarie – 5 martie 
2021. Vă invităm, dragi elevi şi profesori, să 
vizionaţi expoziţia de la Galeria la Rond.

Născut în zodia dragos-
tei, Grigore Vieru a pre-
sărat dragostea de patrie, 
neam, mamă și natură în 
toate poeziile sale. Nu este 
un poem de-al său care să 
nu te răscolească până în 
adâncul sufletului. Cităm: 
„Sunt iarbă. Mai simplu nu 
pot fi”. Anume astfel se 
definea pe el însuși, poetul, 

care, pe 14 februarie, ar fi 
împlinit 86 de ani.

În acest context, adu-
când un omagiu lui Grigore 
Vieru, Biblioteca Publică 
din Sărătenii Vechi, împre-
ună cu elevii de la Gimna-
ziul „Vasile Anestiade”, a 
organizat activitatea lite-
rar-artistică cu genericul: 
„Sunt robul iubirii”.

Cu versurile lui Grigore 
Vieru au crescut generații 
întregi de copii, iar „Albi-
nuța” a fost cartea ce ne-a 
învățat să scriem, să citim, 
ne-a  învățat ce este dem-
nitatea națională. Cântecul 
„Pâiniță frumoasă" pe ver-
surile poetului a fost inter-
pretat de elevele din cla-
sa a III-a Ilinca Balmuș, 
Eugenia Balan și Veronica 
Popovici. 

La fel de aproape inimii îl 
știu pe Grigore Vieru și toți 
acei care descoperă creația 
sa de la o vârstă fragedă, 
încă de la grădiniță, creația

care a luminat o întreagă 
națiune și mai continuă să o 
facă. Nu în zadar Nichita 
Stănescu afirma: „Grigore 
Vieru este un mare și ade-
vărat poet. El transfigurea-
ză natura gândirii în natura 
naturii”.

Natalia BÎRLĂDEANU, 
director la Biblioteca 

Publică Sărătenii Vechi
r-nul Telenești

se trage Dragobete şi de 
când se sărbătoreşte la noi?
(Sfârşit. Începutul în pag. 1)

DE UNDE 
În unele părți, fetele mari obișnuiau să strân-

gă apa din zăpada netopită sau de pe florile de 
fragi. Această apă, despre care se spunea că e 
născută din surâsul zânelor, păstrată cu grijă, 
avea proprietăți magice, făcând fetele mai fru-
moase și mai drăgăstoase. Când Dragobetele 
se sărbătorea în martie, daca nu erau zăpadă și 
fragi, fetele adunau apă de ploaie sau de izvor.

Pe dealurile din jurul satelor, strânși în jurul focu-
rilor aprinse, fetele și băieții discutau câte în lună 
și-n stele, glumele cu substrat erotic fiind intens 
„practicate”. La prânz, fetele începeau să fugă spre 
sat – obicei numit „zburătorit”. Fiecare flăcău ur-
mărea fata care îi plăcea. Dacă băiatul era iute de 
picior și fetei îi plăcea „fugăritorul” ei, alergătura 
se termina cu un sărut prelungit, în văzul întregii 
asistențe. Sărutul simboliza logodna ludică a celor 
doi pentru cel puțin un an de zile și, de multe ori, 
aceste logodne precedau logodnele adevărate.

Comunitatea era interesată de ce se întâmplă, 
fiindcă puteau ghici, chiar din acel moment, la ce 
nunți vor merge în toamnă. După-amiază, toata lu-
mea – atât cei care făceau parte dintr-un cuplu, cât 
și cei singurei – petrecea, dansa, cânta, fiindcă se 
spunea că tinerii care nu au petrecut de Dragobete 
sau cei care n-au văzut în ziua aceea nici măcar o 

persoana de sex opus nu-și vor mai găsi pereche tot 
restul anului. Uneori, flăcăii petreceau Dragobetele 
și prin satele vecine, ca să le meargă bine peste vară. 
La sărbătoare participau și maturii. În această zi, fe-
meile obișnuiau să atingă un bărbat din alt sat, ca să 
fie drăgăstoase tot anul, și aveau grijă să dea mân-
care bună păsărilor din curte și chiar și păsărilor ce-
rului, nici un animal nefiind sacrificat de Dragobete.

Așadar, conform tradiției, de Dragobete trebuie 
să mergem la câmp, la pădure, să ne bucurăm, să 
râdem, să dansăm, să ne distrăm, să întâmpinăm 
primăvara, să ne întâlnim cu iubitul sau cu iubita, 
să petrecem și, neapărat, să culegem ghiocei. Dar 
dacă nu avem posibilitate să întreprindem o excur-
sie în sânul naturii, Dragobete nu s-ar supăra să fie 
sărbătorit și în cadrul clasei, așa cum l-ați onorat, 
recent, pe  catolicul Sf. Valentin. În concluzie, vom 
constata că avem multe motive să sărbătorim Dra-
gobetele – la urma urmei, de ce să ne mulțumim 
doar cu occidentalul Valentine's Day, când putem 
avea, în februarie, în prag de primăvară, două săr-
bători ale dragostei?! Apoi, oricum o dai, tot mai 
bine îți șade în haina ta, fie și veche, decât în una 
nouă, dar de împrumut. Voi ce credeți? Scrieți-mi.

Ion antOn 

abonarea — 2021
O CLASĂ DE ELEVI, UN DIRIGINTE, 

UN ABONAMENT LA „FLORILE DALBE”!
Pentru anul 2021, am redus prețul 

abonamentului anual de la 320 la 
280 de lei pentru persoane fizice. 
Înțelegem, însă, că oricum suma este 
cam mare pentru elevii de la țară, 
dornici să citească „Florile Dalbe”. Am 
vrea și noi să vă oferim un preț mai 
mic, dar nu ne permite tirajul pe care 
îl avem și costurile de editare COLOR  a 
unei reviste săptămânale.  
Există vreo soluție? Da, există! 

În unele școli primare, gimnazii și licee, diriginții de clasă 
adună de la fiecare părinte câte 10-15 lei și perfectează 
la oficiul poștal un abonament pentru toată clasa. Astfel 
săptămânalul „Florile Dalbe” este citit, pe rând, de toți 
copiii din clasă, apoi este cusut în colecția dirigintelui.
Dragi profesori! Ajutați-i pe elevi să se aboneze!

COSTUL  ABONAMENTULUI 

Pentru persoane fizice:
3 luni -  84 lei
6 luni -  168 lei
12 luni - 280 lei

Nu ratați șansa de a citi una dintre cele mai apreciate 
publicații periodice pentru copii și adolescenți!
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ORA  DE  LITERATURĂ Lumina spiritului

• Întotdeauna când iubim, concepem dragos-
tea ca fiind singura sursă de fericire și fiind 
eternă, iar persoana iubită fiind iubitul etern.

• Binele făcut la nevoie ți-l răsplătește înze-
cit Dumnezeu când nici nu te gândești…

• Tristețea este un adevărat blestem și nu 
cred că există oameni mai profund triști decât 
vicioșii, ceasuri mai deprimante decât ceasurile 
viciului.

• Spiritul este găselnița materiei.
• Destinul este acea parte din timp în care 

istoria își imprimă voința ei asupra noastră. De 
aceea trebuie să-i rezistăm, să fugim de el, să 
ne refugiem în Spectacol.

• Limba este calea, niciodată scopul.

MAxIME şI AfORIsME 
de Mircea ELIADE

Probă de condei

Ninsorile din februarie au adus zâmbete pe feţele copiilor, 
le-au înseninat chipul. strigăte de bucurie, voie bună şi pe uli-
ţele satului Condrăteşti, unde a sosit adevărata iarnă. Copiii 
au reuşit de la draga dimineaţă să scoată săniuţele şi să savu-
reze plăcerea mult aşteptată. simion stati se ridică la deal în 
spatele celor mai măricei, cu paşi mai înceţi, alunecând mereu 
şi căzând pe jos. Este cel mai mic dintre puştii care au ieşit 
la săniuş pentru a se bucura de splendoarea de afară. „Hei, 
aşteptaţi-mă şi pe mine, ajutaţi-mă să mă ridic!” cheamă el 
în ajutor. Chiar dacă zăpada este mare şi săniuţa este grea, 
simion nu renunţă la derdeluş şi tare-i place să facă parte din 
trenuţul pe care îl formează copiii. 

Bucuria că, în sfârşit, a sosit iarna se simte în sufletul fie-
cărui copil. Ei se strigă unii pe alţii pe la porţi, îndemnându-i 
pe toţi să-şi scoată săniuţele la plimbare. Alături de copiii de 
vârstă mai mică, îşi încearcă săniuţa şi Elena Popa, elevă în 
clasa a VIII-a la Gimnaziul „Pavel Buruiană”. Lenuţa, aşa 
cum o strigă tovarăşii de joacă, spune că adoră să vină la să-
niuş. „Iarna este ca o poveste în care toţi copii sunt fericiţi. 
Îmi place să simt viteza pe care o are săniuţa mea atunci când 
zboară la vale!”, spune ea. 

Ajunşi în vârful dealului, copiii se aşteaptă uni pe alţii pen-
tru a-şi uni săniuţele în cel mai lung trenuţ, ca, mai apoi, să 
pornească la drum, lăsând urme de fericire. Aici se simt altfel, 
savurează din plin frumuseţea copilăriei. Părinţii şi buneii, 
însă, sunt de părerea că, pe vremuri, când nu aveau calcula-
toare, mult mai mulţi copii ieşeau afară la joacă. Totuşi, pe 
această uliţă am întâlnit şi astăzi destui amatori de săniuş, 
circa 20. Mămica Ludmila împărtăşeşte şi ea bucuria celor 
mici: „E ca în iernile copilăriei mele, asemenea clipe minunate 
nu se uită niciodată!”  

Chiar dacă unii copii au obrăjorii şi mâinile roşii, un pic în-
gheţate de frig, nimeni nu renunţă la marea plăcere de a se 
bucura din plin de zăpadă. La un moment dat, Ionică Borş, 
Gheorghe Chihai, Cristian Bodrug, Maria Borş şi Evelina Bu-
ruiană lasă săniuţele şi încep să se „bulgărească”. Ca, mai apoi, 
să exclame, entuziasmaţi: „Aşa iarnă mai zic şi eu!”

Maria COşCODAN, studentă în anul IV 
la facultatea de Jurnalism şi ştiinţe 

ale Comunicării, UsM
mun. Chişinău

„Așa iarnă mai zic și eu!”

IMAGINEA  CREAŢIEI
 ŞI CREAŢIA IMAGINII (II)

Inaugurarea colecţiei „Debut” prin care şap-
tezeciştii îşi anunţă prezenţa în literatură a 
fost una de bun augur, ca şi cea premergătoare 
„Dintre sute de catarge”. Lucreţiu menţiona nu 
întâmplător că „generaţiile se înlocuiesc şi, ase-
menea alergătorilor, îşi trec din mână-n mână 
torţa vieţii”. Evident, meditaţiile asupra acestui 
moment nu sunt de trecut cu vederea, deoare-
ce scriitorii înşişi s-au convins de realitatea unui 
asemenea fapt. Iată şi remarca lui Camil Petrescu 
în această ordine de idei: „Câtă vreme tinerimea 
se confundă cu masca mediocră 
a generaţiei precedente şi nu 
aduce o structură culturală nouă, 
ea nu constituie propriu-zis o ge-
neraţie”. Editarea unui nou şir 
de poeţi şi prozatori din colecţia 
menţionată („Debut”) a pus înce-
putul, temelia unor noi căutări a 
generaţiei anunţate. Şi nu putem 
să nu apelăm încă la un punct de 
vedere al unui scriitor, şi anume 
a lui Cezar Petrescu: „Fiecare 
generaţie vrea să impună gene-
raţiei următoare experienţele ei, 
principiile ei, formulele ei de via-
ţă. Iar fiecare generaţie proaspă-
tă le respinge, fiindcă vrea să le 
descopere ea, pe cont propriu”. 
Abia peste decenii, după consti-
tuirea /conturarea reală a profi-
lului de creaţie a generaţiei şap-
tezeciste ne convingem de adevărul exprimat de 
Nichita Stănescu că „Noi suntem strămoşii gene-
raţiilor viitoare, iar aceasta înseamnă efort deo-
sebit în muncă şi demnitate în gândire”. Creaţia 
şaptezeciştilor confirmă direct şi indirect peste 
decenii cele realizate de reprezentanţii generaţi-
ilor anterioare cu asupra de măsură. Debutanţii 
din anii ’70 (Iu. Filip, V. Romanciuc, M. Benea, L. 
Lari, N. Dabija, S. Belicov, M. Prepeliţă, I. Hadârcă, 
C. Dragomir, L. Butnaru, E. Tarlapan, V. Zbârciog, 
V. Babansky, A. Ţurcanu, R. Verejanu etc.) peste 
un deceniu au la activul lor mai multe volume 
de poezie sau proză ori de critică literară. Unii 
dintre aceştia – cei mai laborioşi – şi-au publicat 
către acest moment operele în ediţii de autor în 
mai multe volume (la Chişinău: V. Zbârciog şi R. 
Verejanu, iar la Bucureşti, înaintea acestora, bu-
covineanul M. Prepeliţă, poet, prozator, eseist, 
traducător şi distins artist plastic). Dar, vorba lui 
A. Thibaudet, „e greu, dar deosebit de folositor 
să te concepi pe tine însuţi în psihologia vârstei 
tale să înţelegi că nicio generaţie, nicio vârstă nu 
posedă normele necesare pentru a judeca cele-
lalte generaţii, să ştii să-ţi iei locul, după rang şi 
grad, în omenirea, istoria sau naţiunea în mers… 
omul trăieşte din moştenirea socială pe care i-au 
lăsat-o părinţii şi trăieşte pentru a transmite o 
altă moştenire copiilor săi. Socialmente şi inte-
lectualiceşte, el cunoaşte, aşadar, trei generaţii: 
a lui, generaţia precedentă care l-a pregătit şi de 
care s-a despărţit, generaţia următoare pe care o 
pregăteşte şi care se desparte de el”. E mai mult 
decât un adevăr epocal pe care îl surprinde pa-
noramic şi istoric, dialectic şi filosofic remarca-
bilul istoric literar francez care trebuie însuşit 
creator şi îndrumător de mare preţ pentru orice 
literat aparte şi nu numai pentru o generaţie sau 
alta continuamente şi interiormente în clipele 
de meditaţie. Europenizarea interminabilă şi 
descătuşarea deplină, distanţarea de sloganele 
ideologice de orice culoare, sfidarea tehnicilor 
de dragul tehnicilor, deschiderea aprofundată 
către valorile autohtone şi interne sublime şi 
divine de vreme ce Cuvântul e de origine şi de 
natură divină, o „emanaţie a Divinităţii supreme” 
(Pier Franco Marcenaro), vor contribui substan-
ţialmente la conturarea deplină a tabloului cre-
ator al constelaţiei şaptezeciste, cea de-a doua 
generaţie de aur în cadrul istoriei noastre litera-
re care a îmbrăţişat din capul locului firescul şi 
organicul, tradiţionalismul modern în linia clasi-
cităţii şi contemporaneităţii, „genealogici” ei că-
lăuzindu-se de bunul-simţ al criteriilor valorice 
şi estetice, metaforice şi mistice, morale şi naţi-
onale, fundamentale şi primordiale gravitând în 
jurul ideilor de Om, de evoluţie, de iluminare in-
ternă şi de armonie imnică şi cosmică, evanghe-
lică şi egoică, christică şi metanoică, în deplinul 
înţeles al noţiunilor, al gândului şi al cuvântului 
la propriu şi la figurat.

Mai mulţi dintre poeţii din constelaţia şap-
tezeciştilor au devenit scriitori consacraţi, 
operele lor contribuind vădit la creşterea şi 
îmbogăţirea patrimoniului cultural-artistic 
şi spiritual al literaturii naţionale prin partea 
lor rezistentă şi originar-originală. Scrierile 
şaptezeciştilor, „generaţiei de creaţie” în fond 
au reabilitat esteticul, divorţând de  „călăuza” 
ideologică pansovietică. Rămân doar ca o 
amintire de necrezut piesele consacrate „ve-
chilor comunişti”, „partidului” sau lui „Ilici”. 

Mulţi dintre şaptezecişti sunt 
traduşi în alte limbi. Este şi 
acesta indirect un indiciu că 
literele noastre îşi afirmă în 
plan european nu numai vi-
talitatea, ci şi autoritatea lor. 
După ieşirea de sub tutela  di-
riguitoare a ideologiei partini-
ce de altădată, autorii acestei 
generaţii au îmbrăţişat  deloc 
incidental  alte perspective, 
ca şi alţi colegi de breaslă ai 
lor din generaţiile anterioare 
şi următoare scăpate la liber-
tatea creaţiei fără îngrădiri şi 
„dictatură a proletariatului”. 
Domeniul de activitate al şap-
tezeciştilor (al poeziei sau al 
prozei, al publicisticii şi isto-
riei şi criticii literare etc.) este 
unul constituit cu de la sine 

putere prin voia şi puterea cuvântului, lumi-
nii lui divine şi primordiale. 

Integrarea treptată cu literaţii din Ţară, cu 
timpul, va face posibilă dispariţia cantonării în 
provincialism şi autohtonism. Volumul de faţă 
este o încercare de a crea o imagine cât mai 
cuprinzătoare a constelaţiei şaptezeciste, deşi 
deocamdată nu totală. Numărul mult mai mare 
de autori (faţă de precedentele două volume, 
primul dintre ele cuprinzând mai multe gene-
raţii – de la întâizecişti la cincizecişti, inclusiv) 
ne-a determinat să le oferim şaptezeciştilor, ca 
şi şaizeciştilor, un volum aparte, căutând prin 
aceasta a sesiza, a contura mersul poeziei sub 
diferite „aspecte” (Şerban Cioculescu) ce ma-
nifestă nu numai unicitatea „generaţiei de cre-
aţie, dar şi rolul ei în dinamizarea procesului 
cultural-artistic şi spiritual. Între demnitate şi 
verticalitate inspiraţia şi siguranţa sobrietăţii 
stilului ce decurge din armonia dintre formă şi 
fond trebuie să-şi spună ferm cuvântul nu nu-
mai în plan opţional-atitudinal, individual, dar 
şi în cel subiectiv-obiectiv, universal adică pe 
mai departe.

Şaptezeciştii (de la şapte: desăvârşit, deschis 
către sacru…, prin condiţie şi contribuţie, in-
tuiţie şi  „revoluţie…”) constituie finalmente o 
paradigmă proprie în arealul literelor române 
şi nu o enigmă, un salt adevărat de altitudine şi 
de atitudine în mersul poeziei ce i-a ales. Scri-
sul lor a fost comentat de exegeţii V. Coroban, 
M. Cimpoi, M. Dolgan, I. Ciocanu, Gh. Mazilu, A. 
Hropotinschi, A. Gavrilov, T. Roşca, V. Nasta-
siu, E. Ţau, A. Ţurcanu, Al. Burlacu, T. Cristei, A. 
Bantoş, V. Fonari etc.

Eseurile noastre, scrise în linia „reveriilor 
literare” (V. Belinski) pe parcursul anilor, ur-
măresc nu altă linie decât pe cea pe care o cu-
prind operele înseşi supuse analizei, lucrării 
pe text dintr-o oportunitate asociativ-diso-
ciativă şi constructiv-meditativă. Acordarea 
atenţiei mai mult metaforicului şi polemicu-
lui tinde direct şi indirect să dezvăluie interi-
ormente condiţia poeziei practicate dintr-un 
imbold propriu-zis atitudinal-personal dato-
rat inexprimabilului şi inefabilului definiti-
vamente. Prin conturarea tropică a unui por-
tret literar/poetic şi psihologic am urmărit 
să surprindem pe viu – stilistic  şi etico-civic, 
estetic şi ideatic – însăşi imaginea/ideea de 
poet şi poezie,  raportul dintre parte şi întreg 
(dintre creator şi colegii săi de breaslă…) în-
tru a vedea ulterior tabloul general schiţat/
creat cu de la sine putere şi iluminat de pro-
pria-i lumină metafizică. Întoarcerea cu faţa 
la credinţă şi la valorile interne şi naţionale, 
întâi de toate, devine pentru constelaţia şap-
tezeciştilor un imperativ indiscutabil.

Tudor PALLADI

Policromă şi dotată cu calităţi alese, pregnantă şi avidă de frumuseţi interiorizate se 
prezintă generaţia de creaţie a şaptezeciştilor, supranumită „ochiul al treilea”, care nu 

este altceva decât ochiul sufletului, al imaginarului, al lăuntricului discret. 
Mihail Dolgan
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Iuliu  CÂRCHELAN

CEZARA

Povestiri de seama voastră

Un copil se plânge cumplit de o măsea. 
Văzându-l, un trecător îl întreabă:

– Te doare măseaua? De ce nu te duci la 
dentist?

– Mai rabd un pic. Peste patru ani 
termină fratele meu stomatologia. 

Dionis CIBOTARI
– Ana, ce note ai luat astăzi la scoală? 
– Un zece, mamă.
Mama verifică agenda.
– Văd doar doi de cinci, fiiculiță.
– Mamă, cinci plus cinci fac zece!

Andreea CATĂRĂU
Glumă despre litera „R”
– Ce literă e asta?
– E litera P în rochiță.  

Andrei ANDRONACHE
Semnul plus merge pe stradă și se 

întâlnește cu înmulțirea. Plusul zice:
– Ca să vezi, există și semnul plus întors!

Loredana GÂNCU
Un copil plânge pe hol. Profesoara îl vede.
– De ce plângi?
– Un elev mi-a furat plăcinta!
– A fost cu intenție?
– Nu, cu brânză. 

Alexandra SRAM

O furnicuță merge, grăbită, pe drum. O 
întâlnește iepurașul și o întreabă:

– Unde fugi așa repede, furnicuțo?
Furnica îi răspunde:
– Păi, știi, a făcut elefantul accident și 

trebuie să donez sânge. 
David BUMBAC

– Ce trebuie să facă un rege când ajunge 
la tron?

 – Să se așeze pe el.   
Ciprian PALII

Un om zgârcit mergea prin pădure 
desculț. El a călcat, întâmplător, într-un 
spin. Spinul i-a intrat adânc în picior, dar 
omul l-a scos și a mers, șchiopătând, spre 
casă și zicând mereu:

– Slavă Domnului că nu mi-am luat 
papucii, căci era să-i stric… 

Constantin STÂNĂ

Răzvan și cu Ion jucau șah: 
– Ion, nu mai pune muzică atât de tare, 

ai putea asurzi.
– Răzvan, îți mulțumesc, dar nu mi-i 

foame!
Bogdan NISTOR

Desen: Cristina  COvrIG

La cei trei anişori, Cezara o 
ajuta în toate pe mămica. De-
retica prin casă alături de ea, 
ştergea praful de pe mobilă, 
uda florile. Dar cel mai mult 
îi plăcea să cânte împreună 
cu mama. Tata, mama, dar şi 
vecinii, ascultând-o, nu mai 
pridideau cu laudele, repe-
tând întruna: „Privighetoarea 
noastră, privighetoare!...”

Într-o duminică, părinţii 
s-au dus până-n satul vecin, la 
iarmaroc. La plecare, i-au spus 
Cezarei să fie cuminte, să aibă 
grijă de puişori şi de casă.

Dar ţi-ai găsit copilul! De 
cum au ieşit părinţii pe poar-
tă, fata a prins să cânte duios, 
iar, după ce a legănat şi a ador-
mit păpuşile, a zbughit-o afa-
ră. Lângă şopron, văzu căruţa 
şi un gând năstruşnic îi stră-
fulgeră mintea de copil – să 
urce în căruţă şi să cânte! Ca 
pe scenă! Zis şi făcut.

Cântând aşa, fetiţa tot trăgea 
cu ochii prin părţi – o ascultă 
cineva ori nu? Însă, în afară 
de cei câţiva păpuşoi de lân-
gă uşa beciului, în preajmă nu 
se vedea nimeni! Păpuşoii, cu 

căpşoarele plecate pe-o parte, 
pare-se, încremeniseră ca vră-
jiţi de vocea ei.

Dar, iată, că de undeva se 
stârni un pui de vânt şi păpu-
şoii începură să se legene ba 
într-o parte, ba în alta. Cezara 
îşi întrerupse cântecul, deveni 
mai atentă: ah! păpuşoii râd 
de dânsa, nu le place cântecul 
ei! Las’că-i învaţă ea minte!

Într-o clipă, sări din căruţă, 
luă o săpăligă şi doborî la pă-
mânt păpuşoii neascultători. 
Curând, însă, îşi dădu seama 
de ceea ce a făcut. Rupse o nu-
ieluşă din gard şi se puse pe 
aşteptat...

Nu zăbavă s-au întors şi pă-
rinţii de la iarmaroc. Cezara 
alergă în întâmpinarea ma-
mei, îi întinse nuieluşa şi zise 
cu lacrimi în ochi:

– Mămico, ia nuieluşa şi ... 
pedepseşte-mă...

Apoi, îi depănă toată păţania 
cu păpuşoii răzvrătiţi.

Mama zâmbi, o mângâie pe 
cap şi-i spuse cu voce îngădu-
itoare:

– Nu mai plânge, Cezara, se 
mai întâmplă... Altă dată să ştii 
– toate pe pământ sunt lăsate 
de Dumnezeu şi numai El e în 
drept să laude ori să mustre 
pe cineva... Iar nuieluşa... nuie-
luşei îi va sta bine după uşă...

Glume

Debut la „I.-Î.”

Aceste glume au fost selectate şi trimise de către elevii din clasa a II-a „E” de 
la Liceul Teoretic „Gh. Asachi” din capitală.

IARNA NE-A FĂCUT PE PLAC
Poeziile ce urmează exprimă bucuria revederii cu 

Crăiasa Albă. Sunt primele încercări literare ale picilor 
din clasa a II-a „E” de la Liceul Teoretic „Gh. Asachi” 
din capitală, trimise la redacţie cu susţinerea dnei în-
văţătoare Svetlana SÂRBU. Cum a fost întâlnirea cu 
fulgii de nea, distracţia la săniuş, meşteritul moşilor de 
zăpadă? Citiţi!

IARNA
fulgi zglobii încet coboară,
O minune e afară!
Iarna, ca într-o poveste, 
anotimp frumos şi drag,
fulgii moi iar ne atrag.
alergând mult prin zăpadă,
Dar atent ca să nu cadă,
Copilaşii se distrează.
Prin ninsoare, îngeraşii
fac şi bulgări din omăt.  
Săniuţa zboară, zboară,
Pân-se-opreşte... în brădet. 

Loredana GÂNCU

CRĂIASA  ALBĂ
De când iarna a venit,
noi cu toţii ne-am unit
şi-am plecat la săniuş,
Să ne dăm pe derdeluş.
Iarna e crăiasa albă
Ce aduce bucurii,
Obraji rumeni ca bujorii
şi surâsuri de copii.

Melissa CASTRAVEŢ

DARURILE 
IERNII

uite,- au început să cadă
fulgii argintii pe stradă.
Haideţi, hai, copii, afară,
Iarna a sosit în ţară!
Cu zăpadă cristalină,
Peste văi, peste coline,
ea continuă să cearnă,
Dalb covor să ne aştearnă.

Nicoleta PAHOMI

FULGII
afară ninge şi-i frumos, 
Din cer cad fulgii jucăuşi,
În jur e alb şi luminos,
troiene înalte bat în uşi. 
În grădini, copiii, veseli,
Oameni de zăpadă meşteresc.
O, iarnă, cât îmi eşti de dragă,
Cu tine nu mă plictisesc!

Bogdan NISTOR

loredana GÂnCu

bogdan nIStOr

Melissa CaStraveţ

nicoleta PaHOMI

EşTI IsTEŢ?

Găseşte în aceste imagini zece diferenţe şi trimite răspunsul 
la redacţie.  Participă  şi tu la concursul nostru! 
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SCoRILo

MOMENT LIRIC

Ion  ANTON
SAHARNA

Pe fila asta albă de calcar
Strămoşii geto-daci s-au iscălit.
O, sufletul lor sfânt şi milenar
Pe-aceste stânci de veghe-i răstignit!
Eu vin aicea ca într-un altar,
Din care neamul meu a răsărit.
Pe fila asta albă de calcar
Strămoşii geto-daci s-au iscălit.
Şi-n van câte-un istoric se căznea
Să-mi pospăie  memoria cu var.
Eu ştiu că genealogia mea
E scrisă din hotar până-n hotar
Precum pe fila asta de calcar.

Scorilo a fost rege al dacilor pe timpul când îm-
păratul Octavian (27 î.Hr. – 14 d.Hr.) a început să 
conducă Imperiul Roman și a domnit, după spuse-
le lui Iordanes, vreme de 40 de ani. A fost prede-

cesor, poate chiar frate al lui Duras-Diurpaneus. 
Se crede că era tatăl lui Decebal, luându-se drept 
argument inscripția „DECEBALUS PER  SCORILO”,  
atestată într-o sursă din acele timpuri străvechi.

Pe vremea conducerii lui, dacii vo-
iau să atace Imperiul Roman sfâșiat 
de războaiele civile de după moartea 
împăratului Nero. Dar Scorilo i-a oprit, 
convingându-i, atât prin fapte, cât și 
prin vorbe, că greșesc. În prezența po-
porului, el a pus doi câini, ce reprezen-
tau cele două tabere romane aflate în 
război civil, să se lupte. Apoi le-a arătat 
un lup, care îi simboliza pe daci. Câinii 
au renunțat în a se lupta între ei și l-au 
atacat pe lup. Astfel a reușit să demon-
streze dacilor că, în caz dacă ei îi vor 
ataca pe romani, aceștia vor înceta să 
se războiască între ei și, mai mult, se 
vor uni împotriva dușmanului din afară.

(Sursa: WIKIPeDIa)

LADA  PENTRU  ZESTRE
La adresa redacției au sosit câteva eseuri despre Muzeul etnografic din satul 

Rădoaia, raionul Sângerei. Autoarele acestor materiale sunt recunoscătoare 
doamnei Maria GAIVAS, directorul muzeului, care le-a consultat cu multă plă-
cere. Aceste materiale, patru la număr, vor fi publicate în două ediții ale paginii 
tematice PATRIMONIU. Astăzi propunem atenției cititorilor două dintre ele.

ladă pentru zestre. foto de Cristina şcolnic

MUZEUL  NOsTRU

În locuinţa sătenilor cea mai 
împodobită cameră era Casa 
Mare. Lucrată manual din 
lemn de către meşteri popu-
lari, lada pentru zestre stătea 
la un loc de cinste în această 
odaie. Când fata se mărita, 
numaidecât avea deja zestrea 
pregătită. În timpul nunţii, 
vorniceii jucau cu mare onoa-
re zestrea miresei. Din zestre 
făceau parte vălătuce de pân-
ză, ţolişoare, păretare, perne 
şi alte piese.

Lada de zestre a mătuşii 
Anica se păstrează la muze-
ul nostru, fiind dăruită de un 
strănepot de-al ei. Mătuşa 
Anica se trăgea din oameni 
gospodari şi la nunta ei i-a fost 
pregătită o ladă deosebită. În 
ladă era păstrat tot ce se con-

sidera mai de preţ. Ea are un 
capac care se încuia cu un la-
căt.  Mai este anexat la ladă şi 
un sertar, în care erau păstra-
te bijuteriile. Partea din faţă a 
lăzii este frumos ornamentată 
cu un Pom al vieţii încărcat cu 
fructe mari. Pomul este în... 
glastră. În tradiţia noastră 
populară glastra a fost îm-
prumutată de la greci. Mai jos 
este incrustat anul când a fost 
construită lada – 1825.

Din spusele rudelor, mătuşa 
Anica povestea că părinţii 
i-au cumpărat această ladă de 
la nişte negustori. Pe ladă se 
puneau covorul, plapuma şi 
pernele. „Lada mătuşii Anica, 
ne-a mărturisit doamna Ma-
ria Gaivas, şefa muzeului, a 
trecut prin şapte generaţii şi 

este păstrată cu sfinţenie în 
muzeul nostru etnografic”.

Astăzi, avem în casele noas-
tre diferite garnituri de mo-
bilă. Aşa că nici nu-ţi vine a 
crede că o simplă ladă pentru 
zestre era de o valoare atât de 
mare pe timpuri!

Cristina ȘCOLNIC, 
elevă în clasa a X-a

oALA  DE  LUT
În muzeul din satul Rădoa-

ia, Sângerei, există o expoziţie 
tematică intitulată „Vase din 
ceramică”. Aici este expusă o 
oală de lut pentru gătirea bu-
catelor la foc. Oala este de cu-
loare cărămizie. Are o formă 
ovală, iar aproape de gură are 
o toartă mică. Asemenea oale 
de lut se foloseau pe timpuri 
pentru felurile de mâncare ce 
se dădeau la copt sau fiert în 
cuptor. Principalul fel de mân-
care gătit astfel erau găluştele. 
Apoi urmau cartofii scăzuţi, 
mâncărica, friptura, plachia... 
De era vreo cumetrie, vreun 
botez sau o nuntă, numaide-
cât erau gătite şi mâncăruri în 
cuptor. Iar de era vreo clacă, 
gospodina  „înfunda” neapă-
rat cuptorul plin cu diferite 
mâncăruri. Nu în fiecare casă 
puteau fi găsite mai multe 
oale de lut, dar gospodinele 
împrumutau unele de la alte-
le.  Nu aveam olari în sat, din 
care motiv oalele, gavanoa-
sele, burluiele şi cănile de lut 
erau procurate de la meşterii 
care veneau de prin alte sate. 
În special, vasele de lut erau 

schimbate pe grâu sau po-
rumb. Vasele erau păstrate 
ca ochii din cap. Pentru ca 
să nu se strice din neatenţie, 
oalele de lut erau îmbrăcate, 
înfăşurate cu sârmă metali-
că. Era la noi în sat un om pe 
nume Chirică Panainte care 
ştia să „lege” oalele cu sârmă.

De câte zeci şi sute de ori a 
fost dată în cuptor oala noas-
tră! S-a făcut neagră din cără-
mizie! Dar, să ştiţi, îi stă bine 
în muzeu şi este admirată de 
toţi.

Lia BREGA, 
elevă în clasa a VII-a „B” 

GLOsAR  ExPLICATIV  

DICŢIONAR de istorie
B
• balgi-bașlîc (sau balgi-beșlic) – tributul în natură încasat de 

balgi-bașa.
• balgiu – turc care cumpăra miere din Țările Române pentru 

aprovizionarea Porții Otomane.
• balimez – (în Evul Mediu) tun de asediu de calibru mare; bom-

bardă.
• balistă (sau balestră) – mașină de război folosită în Antichita-

te la aruncarea de bolovani, de butuci etc. asupra (obiectivelor) 
dușmanului.

• baltag – topor cu două tăișuri, utilizat ca armă în Evul Mediu, 
în special în Moldova. 

(Va urma)

(Continuare din nr. 3, 4 din 22 ianuarie 2021)

Oală de lut. foto de lia brega

Mănăstirea rupestră străveche Saharna
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Orice copil are dreptul să studieze 
într-un mediu prietenos

nr. 2 (138)

Nonviolenţa  în  şcoală

Pentru o prietenie adevărată, fără ură, fără invidie 
îţi propunem câteva sfaturi care te vor ajuta să fii mai 
tolerant.

• Chiar dacă cei din jur îţi trezesc emoţii neplăcute, 
evită să răspunzi pe un ton ridicat, să folosești cuvinte 
dure sau gesturi violente;

• Dacă ești martorul unor conflicte fizice, nu trebuie 
să intervii. Anunţă imediat un adult care să aplaneze 
conflictul;

• Niciodată nu reacţiona impulsiv, astfel vei evita de-
ciziile greșite;

• În unele momente trebuie să ierţi, chiar dacă te 
simţi jignit, nedreptăţit;

• Pentru actele greșite, este necesar să-ţi ceri scuze;
• Pune-te în situaţia celui care a devenit victima 

violenţei;
• Implică-te și tu în diferite modalităţi nonviolente 

de rezolvare a conflictelor: concursuri, jocuri, activităţi 
extracurriculare, ore de dirigenţie.

Sfaturi pentru o prietenie adevărată

Și medicii trebuie să fie protejați
„Și tu ai dreptul” – 

concurs de eseuri și desene
La solicitarea cititorilor, „Florile Dalbe” continuă concursul cu 

acest generic. Sunt invitați să participe toți doritorii de a-și exercita 
dreptul la opinie și libera exprimare. Trimite la redacție un ESEU și/
sau un DESEN în care să pledezi pentru unul din drepturile sociale: 

- dreptul la educație; 
- dreptul la sănătate; 
- dreptul la locuință; 
- dreptul la un loc de muncă; 
- dreptul la protecție juridică;
- dreptul la protecție socială;
- dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluderii sociale;
- dreptul la circulația persoanelor. 
Lucrările pot fi expediate până la finele anului de studii, iar to-

talurile vor fi anunțate în luna iunie. Participând la concurs, ai po-
sibilitatea să-ți cunoști mai bine drepturile sociale și, totodată, să 
câștigi cel mai de preț cadou: o mică bibliotecă! Autorii celor mai 
relevante eseuri și desene vor fi apreciați cu diplome de laureat, 
premii pentru locurile I-III și mențiuni. Succes!

Articolul 17 din ,,Convenţia 
cu privire la drepturile copi-
lului” spune: „Statele părți 
vor recunoaște importanța 
funcției îndeplinite de mij-
loacele de informare în 
masă și vor asigura accesul 
copilului la  informații și ma-
teriale provenind din surse 
naționale și internaționale”... 
În primul rând, nu toţi copiii 
au acces la diverse tehnologii 
informaţionale precum table-
ta sau calculatorul. Cunosc din 
presă, de exemplu, că elevii 
care locuiesc în sate au mari 
dificultăţi cu lecţiile on-line. 
Alţii nu au la dispoziţie bibli-
oteci bine dotate. 

Dar iată că mai apare o pro-
blemă: informaţia de pe net, în 
unele cazuri, este modificată 
pentru a capta atenţia cititoru-
lui sau a spectatorului. De mul-
te ori, videoclipurile postate 
pe Platforma Youtube au un 
aspect atrăgător şi credibil, dar 
îţi oferă informaţie total falsă, 
ce le aduce beneficii doar celor 
care o plasează. Am devenit şi 
eu victima acestui tip de atac. 
După vizionarea unui video 
„informativ”, am mers la şcoală 
cu gândul de a-mi impresiona 
colegii cu cea mai interesantă 
descoperire din lume, ca mai 

apoi să aflu că era... un fals. De-
sigur, m-am simţit dezamăgit 
şi chiar foarte ruşinat, pentru 
că mi-am minţit colegii, care 
poate au transmis şi prieteni-
lor lor acel neadevăr. 

Cine ne poate ajuta cu fil-
trarea informaţiei de pe net? 
Pentru mine, ca şi pentru toţi 
copiii, accesul la informaţie 
corectă este foarte important, 
deoarece, zi de zi, avem de 
acumulat cunoştinţe foarte 
diverse. Şi dacă jumătate din 
acea informaţie este eronată, 
atunci putem spune că nici 
n-am învăţat ceva astăzi.

Alexandru BENDERSCHI, 
elev în clasa a VI-a, laureat
al concursului de pledoarii 
„Și tu ai dreptul”, mențiune
mun. Chişinău, 
Liceul „Da Vinci”

Dreptul  la  sănătate

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
a prezentat datele raportului generalizat 
privind cazurile de violență asupra copilu-
lui. Potrivit acestor date, în perioada sep-
tembrie-decembrie 2020, angajații din sis-
temul educațional au identificat 3586 de 
cazuri suspecte de abuz fizic, emoțional, 
neglijare, exploatare prin muncă, hărțuire 
sexuală și bullying. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetă-
rii condamnă existența oricărei forme de 
violență în instituțiile de învățământ și con-
sideră că promovarea dialogului intercultu-
ral, a spiritului de toleranță, a nediscriminării și in-
cluziunii sociale reprezintă unul din dezideratele 
fundamentale ale educației. Profesorii și directorii 
instituțiilor de învățământ au obligația să sesizeze 
autoritățile tutelare și alte instituții ale statului, 
atunci când un copil este în situație de risc. 

Procedura de identificare și raportare a cazu-
rilor de violență de către angajații instituțiilor de 
învățământ face parte dintr-o strategie comple-
xă de prevenire și combatere a violenței față de 

copii, lansată în februarie 2013 de către Ministe-
rul Educației, Culturii și Cercetării. 

„Doar ÎMPREUNĂ, reprezentanții autorităților 
publice centrale și locale, managerii instituțiilor 
de învățământ, cadrele didactice, părinții, socie-
tatea civilă și mass-media prin conștientizare și 
implicare putem preveni și combate fenomenul 
violenței în școli”, se subliniază în comunicatul 
MECC cu ocazia Zilei Internaționale a nonviolenței 
în școală.

Mi-a plăcut foarte mult o fra-
ză pe care am citit-o într-o carte 
și care spune că a fi sănătos este 
o bogăție a țării în care trăiești. 
Am o soră mai mare, pe care o 
iubesc enorm. Îmi este o priete-
nă formidabilă și  un exemplu în 
viață. De când o țin minte, este 
mereu responsabilă, respectu-
oasă, onestă. La gimnaziu, era 
cea mai bună elevă din clasă. 
Acum, după ce a absolvit gim-
naziul din satul natal, învață în-
tr-un liceu din România. În pri-
mul an de studii mi-a lipsit mult. 
Când a venit acasă în vacanța 
de Crăciun, arăta mai matură, 
dar mi-a părut parcă obosită. 
Ne-a spus că învață mult, pen-
tru că nu vrea să fie mai prejos 
de colegii ei. O dureau ochișorii. 
Au mers cu mama la medic și de 
atunci poartă ochelari.  

Sora are un vis: vrea să de-
vină medic-chirurg! Dar anul 
2020 ne-a adus o veste foarte 
rea. A început pandemia, mor 

mii de oameni. Și cine sunt cei 
care stau în primele rânduri 
pentru a salva omenirea de 
această urgie? Sunt medicii! Cu 
părere de rău, boala nu-i cruță 
nici pe ei. Zilnic sunt anunțate 
îmbolnăviri și chiar decese prin-
tre personalul medical. Părinții 
suferă, mai deunăzi i-am auzit 
vorbind că sora ar trebui să-și 
aleagă altă profesie, mai puțin 
periculoasă. Mama spunea că 
nu vrea s-o vadă îmbrăcată ca 
un cosmonaut și că lumea e 
rea, sunt vandalizate până și 

fotografiile medicilor, nimeni 
nu are grijă de viața și siguranța 
celor ce stau la straja sănătății. 

Dar eu nu vreau ca sora mea 
să renunțe! Este dreptul ei să-și 
aleagă profesia dorită, este drep-
tul ei ca, apoi, studiind atâția ani 
o profesie atât de nobilă, să se 
simtă în siguranță la locul de 
muncă. Mi-aș dori enorm ca me-
dicii să fie respectați și protejați, 
ca, ajutându-i pe bolnavi în 
suferințele lor, să se poată bu-
cura și ei de frumusețile vieții: 
casă, familie, copii. 

Cu toate dificultățile și incerti-
tudinile legate de viitoarea pro-
fesie, sunt sigură că sora își va 
urma visul și va deveni unul din 
cei mai buni medici-chirurgi!

Irina şarbeI, 
elevă în clasa a vIII-a,

laureată a concursului de 
pledoarii „şi tu ai dreptul”, 

menţiune
Gimnaziul limbenii noi 

r-nul Glodeni

Accesul  la  informaţie

o problemă primordială 

NOTA REDACȚIEI: Alexandru nu se referă deloc la pre-
sa scrisă, adică la ziarele și revistele pentru copii și 
adolescenți. Revista săptămânală „Florile Dalbe”, bunăoa-
ră, oferă cititorilor cele mai diverse informații de educație 
și  cultură  generală, inclusiv și din domeniul respectării 
drepturilor și obligațiilor copiilor și adolescenților. Îi in-
vităm pe cititorii noștri să ne răspundă la întrebarea: „În 
ce măsură „Florile Dalbe”, ca mijloc de informare în masă, 
vă asigură accesul la informație? Ce observații și sugestii 
aveți în acest sens?”.

UN  CONCURs  PENTRU  TINE

toţi copiii au dreptul să fie fericiţi
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Funia (ii)
Ne-am dat mai aproape, când căprioara 

își bea laptele. După ce isprăvi cu mânca-
rea, am vrut să pun mâna pe ea, dar se feri, 
nu cu spaimă, ci cu destulă prudență.

- Nu se dă la nimeni, nici la Mihail. Nu 
fuge, dar se ferește, ne lămuri tușa Jenea. 
Și de venit nu vine decât când o strig eu. 
De trei ori pe zi, o chem și-i 
dau lapte. Iar seara o închid 
în poieniță, că-i mititică și 
poate s-o înhațe vreun lup.

- Și ziua?! am întrebat noi.
- Nu se duce departe. 

Paște pe aici, prin apropiere 
și, cum simte vreo primej-
die, fuge acasă și mă caută 
pe mine. Până a crește și s-a 
mărita, ca și cea pe care am 
avut-o când trăiam la pă-
durea cealaltă și căreia tot 
Zina îi spuneam. Am găsit-o și pe aceea 
miticuță și bicisnică. O fi rămas fără mamă 
și am crescut-o cu biberonul. Și să vedeți 
ce căprioară frumoasă s-a făcut. Iar când 
i-a venit vremea să se mărite, s-a dus și 
n-a mai venit. Îmi spuneam, să fi venit cu 
mirele ei și să fi trăit măcar vreo lună-două 
la mine, nu m-ar fi deranjat. Ei, dar ce să-i 
faci? Așa ai să mă lepezi și tu, mutrișoară? 
Hai, du-te în pădure... Femeia o lovi ușurel 
cu palma pe șold, îndemnând-o să iasă din 
ogradă. Căprioara, înțelegând că i se cere 
să demonstreze oaspeților măiestrie, făcu 
un salt peste gard... Când ajunse la mar-
ginea pădurii, se opri din salturi, își ciuli 

Firicel de viață

file din „Cartea Roşie”

Brândușă trifilă
Specie periclitată. Creşte în preajma 

com. Bulboaca, mun. Chişinău; s. Chiţcani, 
s. Copanca, r-nul Ştefan-Vodă; s. Vinogra-
dovca, s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul; s. Etulia, 
UTA Găgăuzia. Peste hotarele republicii se 
întâlneşte în regiunea Mării Negre, Crime-
ea, Peninsula Balcanică, Asia Mică, sud-es-
tul Europei Atlantice.

Pentru creştere preferă poienele pădu-
rilor de stejăret cu stejar pufos şi pantele 
transformate în stepă, în componenţa fito-
cenozelor de păiuş-negară-ierburi diverse 
în amestec cu bărboasă.

În aspect cantitativ, pe terenurile de ste-
pă bine păstrate, abundenţa este de 1-2; 
lângă com. Copanca, pe alocuri, la 1m2 revin cca 30-50 de 
plante. Pe terenurile degradate (unde predomină bărboasa) 
gradul de abundenţă scade simţitor. Numărul plantelor este în 
descreştere.

Este plantă geofită de tip efemeroid. Perioada de vegetaţie 
începe în martie-aprilie o dată cu înflorirea. În unii ani poa-
te înflori şi în timpul dezgheţurilor din decembrie-februa-
rie. În faza de înflorire suportă îngheţuri de până la -12oC. Se 
înmulţeşte prin seminţe. Începe să înflorească în al cincilea an 
de vegetaţie.

Creşte pe lotul experimental al Universităţii de Stat din Mol-
dova. Suportă bine răsădirea tuberculilor; înfloreşte anual şi 
fructifică, seminţele având o capacitate germinativă înaltă. 

Este ocrotită în aria cu management multifuncţional – sector re-
prezentativ cu vegetaţie de stepă în sudul Bugeacului (s. Ciumai).

Coordonator de pagină: Octombrina OnOfreI

Cântăm  şi  desenăm  natura

urechile, mai întâi una, apoi alta, ca și cum 
intra într-o lume a sa, pe care o știa și o 
cunoștea după auz. A sărit apoi peste un 
tufiș și a dispărut în pădure.

... A doua oară când am venit, cu același 
prieten, tușa Jenea n-a mai strigat-o pe 
Zina.

- Nu-i, spuse ea și-și plecă 
ochii.

- S-a măritat așa de repe-
de ? am întrebat și noi.

- Nu. Au venit s-o ia la 
muzeu. Primisem ordin de la 
ocolul silvic, s-o dăm. Și eu 
nu eram acasă. O lăsasem în 
poiețică, nu-i dădeam dru-
mul dacă nu eram acasă, că 
putea s-o fugărească vreun 
câine departe în pădure. Și 
ei au venit cu căruța. Au 

legat-o cu funia și au trântit-o în căruță. 
Fără să știe că nu fiecare animal suportă 
funia!

Tușa Jenea ne-a privit în ochi și a adă-
ugat :

- Ei, și a murit. De frică. Tot atunci.
- De frică?! repetă prietenul meu, mirat.
- Da. De spaimă, de frică. Nici n-au reușit 

să iasă din ogradă.
Pădurăreasa ne pofti în casă cu acel zâm-

bet ce sugerează că ți-i rușine parcă să 
suferi din cauza unei te miri ce pierderi și, 
totodată, nu te poți debarasa de obsesia 
unei dureri încă proaspete: se întâmplase 
cu trei săptămâni înainte de a veni noi.

Pentru că ne pasă…
În toamna trecută, elevii de la Gimnaziul „Ion sârbu”, din Maşcă-

uţi (Criuleni) au fost mai aproape de natură, la propriu şi la figurat. 
Activităţile de educaţie ecologică desfăşurate aici au fost parte com-
ponentă a unui proiect complex, „fortificarea educaţiei ecologice în 
şcoli. Competenţe şi experienţe de interpretare a naturii”, în cadrul 
căruia Gimnaziul a participat împreună cu alte 9 şcoli, implicând 
elevii în lecţii de instruire şi concurs de creativitate. scopul acestor 
activităţi a fost de a semăna în inimile copiilor dragostea de frumos şi 
dorinţa de a contribui la păstrarea şi promovarea moştenirii pe care o 
avem, a valorilor noastre naturale şi culturale.

Elena VRABIE, elevă
or. Criuleni

La prima vedere, toți ghioceii 
pe care i-ai văzut par identici, 
însă nu este așa. De exemplu, 
Galanthus nivalis Pagoda are 
petalele ușor răsucite spre ex-
terior, iar Galanthus nivalis Vi-
rescens are petalele „decorate" 
cu dungi verzi.

Varietatea Galanthus S. Ar-
nott se remarcă prin florile de 
două ori mai mari decât cele ale 
ghioceilor obișnuiți, iar soiul Ga-
lanthus reginae-olgae înflorește 
toamna, în loc de primăvara.

Bulbii de ghiocei sunt otrăvi-
tori.

Deși par firavi, ghioceii știu 
să se apere foarte bine. Bulbii 

Ghiocelul simbolizează spe-
ranța.

Despre ghiocel se spune că 
simbolizează speranța, priete-
nia, inocența, puritatea, alina-
rea și smerenia și multe persoa-
ne cred că este de bun augur să 
cultive în propriile grădini aceste 
flori albe.

Se zice că ghiocelul e prima 
floare de pe pământ.

Sunt multe legende despre 
ghiocei, însă una singură spu-
ne că această floare gingașă a 
fost prima de pe Pământ. Po-
trivit mitului, când Dumnezeu 
i-a alungat pe Adam și Eva din 
Rai, era iarnă, iar pământul era 
acoperit cu un strat gros de 
zăpadă. Pe măsură ce înainta 
prin zăpadă, Eva a început să 
înghețe și să plângă, amintindu-
și de frumusețile din Grădina 
Paradisului. Pentru a-i mai alina 
durerea din suflet, Dumnezeu a 
transformat câțiva fulgi de ză-
padă în flori de ghiocei.

Curiozităţi despre vestitorii primăverii

Alexei MARINAT

E  bine  să  ştiţi

lor sunt otrăvitori, motiv pen-
tru care niciun rozător nu se 
încumetă să-i mănânce. Dacă o 
persoană este curioasă să guste 
din bulbul de ghiocel, riscă să se 
intoxice, deoarece substanțele 
pe care le conține sunt otrăvi-
toare și pentru om.

Concursul „Urmaţi-ne exemplul!”

(Sfârșit. Începutul în nr. 3, 4)

Ghioceii (Galanthus) sunt cele mai frumoase flori ale primăverii, supranumi-
te și „vestitorii primăverii". Însă, dincolo de aspectul fragil și delicat, ghioceii 
ascund o poveste presărată cu detalii interesante. Descoperă câteva lucruri mai 
puțin știute despre ei.

În lume există peste 100 de soiuri de ghiocei.

uite, jos, chiar lingă tine,
Cum din sol încet porneşte
acel firicel de viaţă
Ce spre soare se grăbeşte.
Însoţit de-un tril de păsări
e acest mic sufleţel.
vrea şi el cât mai degrabă
Să devină măricel.
totu-i verde-n jurul său,
Proaspăt şi fermecător.
toţi trăiesc în armonie
Cu mediul înconjurător.
acest paradis sublim
este chiar în dreapta ta.
Împreună hai să fim
Pentru-a-l apăra.

Bianca MIHAILOV, elevă
com. Bubuieci,
mun. Chișinău 
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Tezaurul  de  la  Mateuţi

Coordonator de pagină:  Renata cUPcEA

Printre obiectele vechi de mare preţ de la Muzeul Naţional de Etnografie şi 
Istorie Naturală din Chişinău, se numără şi tezaurul descoperit, acum șapte 
decenii, în satul Mateuţi din raionul Rezina. Sunt şase piese de argint şi una 
din aur, de o valoare incontestabilă, care au o vechime de peste două milenii, 
ne informează portalul  tvr.md.

Studioul  de  Balet  „Soarele”  la  70  de  ani
70 de ani de graţie, tandreţe şi eleganţă. Aşa poate fi definită perioada de activitate a Studioului de Balet „Soarele”. Generaţii întregi 

de iubitori ai baletului au învăţat aici această artă. În prezent, mulţi dintre ei evoluează pe scena Teatrului de Operă şi Balet „Maria 
Bieşu” şi reprezintă Republica Moldova la diverse festivaluri internaţionale, consemnează tvr.md.

MeSaGerul  MuZelOr 

uniVERS  CuLTuRaL
Nr. 2 (42)

PATRIMONIU  NAŢIONAL

Importanţa  culturii
Republica Moldova este o ţară cu o cultură boga-

tă, moştenită de la predecesori. Faţă de ei, generaţia 
actuală are o responsabilitate mare: să o păstreze 
pentru generaţiile viitoare. O parte a patrimoniu-
lui naţional este conservată şi păstrată la Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova. „Predecesorii au 
lăsat urme adânci în dezvoltarea culturii noastre. În 
Biblioteca Națională se păstrează tot ce se editează 
atât în Republica Moldova, cât şi despre Republica 
Moldova în alte ţări”, a declarat directoarea BNRM 
agenției de știri moldpress.md. 

În primăvara anului 1954, Arhip Cel-
pan, un locuitor al satului Mateuți, a 
găsit obiectele întâmplător, în timp ce-și 
ara terenul aflat în apropierea unei pă-
duri. Era vorba de o colecție impresio-
nantă de piese din aur și argint, pe care 
le-a predat Muzeului.

„Tezaurul este atribuit comunităților 
getice, care în acea epocă au fondat 
mai multe așezări în regiunea noastră 
și sunt datate, în linii generale, cu se-
colul al IV-lea – al II-lea î.Hr., iar teza-
urul, probabil, aparține mijlocului se-
colului al III-lea î.Hr.”, relatează Mihai 
Băț, arheolog la Facultatea de Istorie 
și Filozofie, USM.

Artefactele de la Mateuți reprezintă 
un colan, trei brățări și tot atâtea verigi. 
Colanul din argint e decorat cu capete 
de șarpe și denotă locul important al 
acestui simbol în mediul elitelor getice. Colanele 
erau făcute individual și sunt obiecte de unicat. 

„Una din piesele componente ale tezaurului 
de la Mateuți este reprezentată de un colan din 
argint, un colan care, credem noi, a fost purtat 
de către o femeie sau un adolescent, reieșind din 
dimensiunile și diametrul acestei piese. Tematica 
aceasta ofidiană, adică a capetelor de șarpe, este 
una foarte des întâlnită în preistorie, inclusiv în 
această perioadă”, a adăugat arheologul.

Multe dintre podoabele acelei epoci erau orna-
mentate în formă geometrică. Piesele din argint 
cântăresc în jur de 160 de grame.

Ca și piesa anterioară, cea a colanului, brățara 
este, la fel, decorată cu capete de șarpe. Probabil, 
brățara aparținea unei persoane cu rang înalt din 
societatea getică. 

Potrivit unor ipoteze, bunurile ar fi fost pregă-
tite ca daruri pentru divinitate, mai ales că șarpe-
le era un simbol în credința getică.

Dacă unele piese au fost găsite în stare frag-
mentară, altele au rămas intacte.

Singura piesă din aur din tezaur este reprezen-
tată de o verigă de tâmplă, nu este un cercel, ci 
o podoabă ce se atârna de părul unei persoane  
care o purta. Greutatea acesteia e de 2,5 grame 
de aur. La fel ca piesele din argint, aceasta e de-
corată la capete cu acest decor tronconic, foarte 
caracteristic epocii respective.

Chiar dacă lipsesc date precise despre contex-
tul arheologic al descoperirii tezaurului, el poate 
fi atribuit spațiului din apropierea unui sit fortifi-
cat – Mateuți „La Șanțuri”.

ARHEOLOGIE

Elena Pintilei, directoarea 
BNRM, spune că „o mare 
atenție trebuie să acordăm 
culturii încă din școală. 
Acest lucru va da roade în 
timp, tinerii crescuți și edu-
cați prin cultură devin pa-
trioți ai neamului, oameni 
onești și culți. Este esențială 
predarea în școală a disci-
plinelor, cum ar fi: arta, edu-
cația muzicală și altele, care 
țin de cultură.”

Biblioteca Națională a 
organizat în luna ianua-
rie o suită de evenimen-
te culturale dedicate Zi-
lei Naționale a Culturii și 
marcării a 171 de ani de la 
nașterea poetului național 
Mihai Eminescu. 

„Am pus din nou în valoa-
re „Calendarul Național”, 
un anuar enciclopedic, cu 
conținut biobibliografic. În 
Calendar, anul acesta, sunt 
documentați mai mulți pro-
tagoniști ai culturii noas-
tre naționale, pe care i-am 
avut prezenți la eveniment. 
E vorba de Ianoș Țurcanu, 
poet, eseist, Nicolae Gribin-
cea, maestru în artă, aca-
demicianul Andrei Eșanu, 
istoric, care a vorbit despre 
marcarea a 30 de ani de 
la declarația de indepen-
dență. L-am avut alături pe 
academicianul Gheorghe 
Mustea, compozitor, dirijor, 
care a vorbit despre impor-
tanța culturii în educarea 
tinerei generații”, a precizat 
Elena Pintilei.

În incinta bibliotecii a fost 
vernisată expoziția „Perso-
nalități marcante ale isto-
rie și culturii naționale”, un 
omagiu adus personalități-
lor trecute în neființă, dar 
care au lăsat urme adânci 
în cultura națională. O altă 
expoziție, „Mihai Eminescu 
– mit fundamental al cul-
turii”, a prezentat 120 de 
documente din colecțiile 
BNRM despre opera și per-
sonalitatea lui Eminescu, 
lucrări în domeniul științei, 
politicii, problemelor socia-
le, filozofiei.  La eveniment 
au participat și copii de la 
Școala de Muzică „Eugen 
Doga”, cu un recital la in-
strumente muzicale. Bibli-
oteca Națională le-a oferit 
diplome de participare.

Timp de 7 decenii, Studioul 
de Balet „Soarele” a instruit 
peste 7 mii de copii şi tineri 
pasionaţi de frumuseţea dan-
sului clasic. Povestea studio-
ului a început cu două fetiţe 
îndrăgostite de arta rafinată a 
baletului.

Zinaida DOROFEEV, profe-
sor de balet, studioul „Soare-
le” („Artico”): „Cei trei profe-
sori ai studioului contribuie la 
formarea personalităţii artis-
tice a tinerelor talente. Fetiţele 
sunt încadrate de la vârsta de 
cinci ani şi urmează nouă ani 
de studii. Aproximativ până la 
15-16 ani activează în cadrul 
studioului. Unele dintre ele 
sunt înmatriculate la Colegiul 
Naţional de Coregrafie din cla-
sa a IV-a, altele studiază aici 
până la 15 ani, apoi merg sau 
la Teatrul de Operă şi Balet, 
sau la Academia de Arte.”

Micile balerine visează să 
ajungă pe marile scene sau, 

cel puţin, să devină profesoa-
re de balet.

Elevele de la Studioul de ba-
let „Soarele” au evoluat în mai 
multe ţări precum: România, 
Ucraina, Grecia etc.

Profesorii le formează co-
piilor o poziţie corectă a cor-
pului, le dezvoltă abilităţile 
coregrafice. Împreună merg 
la festivaluri, concursuri atât 
în ţară, cât şi peste hotare. E 
de remarcat spiritul creativ 
şi prietenos din cadrul stu-
dioului. Când e vorba de o 
activitate, întreg studioul cu 
coregrafii, cu maeştrii de con-
cert şi copiii sunt ca un glob, o 
echipă foarte frumoasă.

Baletul reprezintă unul din-
tre cele mai pure şi mai ele-
gante stiluri de dans, iar, în 
prezent, 130 de mici balerine 
învaţă această artă de la profe-
sorii Studioului de balet „Soa-
rele” (Centrul Republican pen-
tru Copii şi Tineret „Artico”).

 legenda Mărţişorului. Studioul de balet „Soarele”

COREGRAfIE
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Curiozități despre Victor Hugo

Pielea omului ca centrală electrică

Nr. 2 (347)

REcREAţIa  Mare

Problemă  de  logică
A răspuns corect la problema 

din 22 ianuarie Bogdan BORCEA 
(s. Copăceni, r-nul Sângerei). 

vă propun o altă problemă. 
fiţi atenţi la ordinea operaţiilor. 
Succes! 

Coordonator de pagină:  
Mariana Gabură

Imagine: Science advances

Tehnologii  uimitoare

Dispozitivul funcţionează ca generatoa-
rele termoelectrice obişnuite. Cu toate 
acestea, e diferit: poate fi purtat ca inel, 
brăţară sau orice alt obiect care atinge 
pielea unei persoane. Potrivit dezvoltato-
rilor dispozitivului, acesta poate genera 
aproximativ un volt de energie pe centi-
metru pătrat al pielii umane. Dacă e purtat 
ca brăţară la alergat, pe măsură ce corpul 
se încălzeşte din efortul fizic, se produce 
energie de aproximativ 5 volţi.

Dacă omul ar purta mai multe „gene-
ratoare”, puterea de poducere a energiei 
electrice ar putea fi mărită. Şeful grupului 
de cercetători, Jianliang Xiao, a declarat că 
dispozitivele pot fi adăugate unul la celă-
lalt ca nişte piese Lego.

Victor Hugo este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi, dar 
e cunoscut și pentru activitatea filantropică în calitate de membru al Adunării 
Naționale a Franței, unde a militat pentru educație gratuită pentru toți copiii 
și abolirea pedepsei cu moartea.

• Hugo era excentric și îi plăceau petrecerile, la 
care distra lumea cu un truc: punea în gură por-
tocale întregi, își umfla obrajii cu bucăți de zahăr 
și mânca toate astea repede și zgomotos.

• Era atât de faimos, încât strada pe care locuia 
îi purta numele. În ultimii ani de viață, scriitorul 
primea scrisori adresate cu formula „Domnului 
Victor, pe bulevardul său, Paris”.

• Până atunci, Hugo a trăit timp de 15 ani pe 
Insula Guernsey, din Canalul Mânecii, unde a 
scris poezii și cea mai mare parte din „Mizerabi-
lii”. Era iubit și acolo: admiratorii luau acasă ca 
suveniruri pietre pe care călca scriitorul.

• În 1881, ziua în care a împlinit 80 de ani a fost 
decretată sărbătoare națională, iar omagiatul a 
stat la geam și le-a făcut cu mâna celor aproxi-
mativ 600.000 de oameni care au trecut prin fața 
casei sale. 

• I-a cerut editorului pentru „Mizerabilii” o 
sumă care depășea orice onorariu plătit vreoda-
tă, 300.000 de franci (în jur de 3.2 milioane de 
euro). În aur, ar fi însemnat aproximativ 97 de 
kilograme. Cartea a fost atât de așteptată de pu-
blic, încât parizienii au format cozi la librării, cu 
roabele, pentru a le umple cu exemplare ca  să le 
vândă pentru profit. 

• Când lucra la un roman, Hugo își petrecea 
majoritatea zilelor închis în birou, având cu el 
doar hârtie, cerneală și toc. În memoriile sale, 
soția lui Hugo a scris că, în timp ce scria „Notre-
Dame de Paris”, autorul și-a cumpărat „un șal tri-
cotat imens, în care se înfășura din cap până în 
picioare, și-a încuiat în dulap celelalte haine, ast-
fel încât să nu fie tentat să iasă afară și a intrat în 
romanul lui, de parcă ar fi fost o închisoare.” 

Minuni  create  de  om

Pagoda Kuthodaw 

Cea mai mare carte din lume 
este din piatră şi se află la poa-
lele unui deal din Myanmar. 
Pagoda Kuthodaw e un lăcaş 
de cult budist, construit în 
timpul domniei regelui Min-
don Min, ca parte a fundaţiei 
tradiţionale a noului oraş re-
gal Mandalay. Îngrijorat de 
faptul că învăţăturile lui Budd-
ha s-ar fi putut pierde în urma 
invaziei britanice, regele a 
ordonat să fie gravate pe dale 
imense de piatră întregul text 
al Canonului Pali al celei mai 
vechi şcoli budiste, Theravada. 
Astfel, au fost amplasate 730 
de plăci de marmură, fiecare 
având un metru lăţime, 1.5 
metri înălţime şi 13 centime-
tri grosime. Dalele, având o bi-

juterie în vârf, au fost aranjate 
în jurul pagodei centrale de 
aur. Fiecare conţinea propriul 
său altar. Lucrările au început 
în 1860. Comisia din călugă-
ri şi laici a consultat scrierea 
originală, păstrată în biblio-
teca regală în manuscrise din 
frunze de palmier. Scribii au 
copiat textul, l-au transmis 
apoi pietrarilor care l-au gra-
vat pe marmură, iar literele au 
fost umplute cu foiţă de aur. În 
1885, când au invadat regiu-
nea, britanicii au jefuit lăcaşul. 
Astăzi, scrierile de pe plăcile 
de marmură sunt marcate cu 
cerneală neagră, iar în templu 
au rămas doar câteva pietre 
preţioase. 

După en.wikipedia

Arheologie

Cel mai vechi 
instrument de suflat

Artefactul de 17 mii de ani 
are lungimea de 31 cm şi 
lăţimea de 18 cm. Până acum 
arheologii au presupus că era 
vorba de o oală ritualică dete-
riorată. În 2016, oamenii de 
ştiinţă au creat o imagine 3D 
a scoicii pentru a investiga in-
teriorul ei. Astfel au constatat 
urme de intervenţie umană, 
în special în vârful rupt. În 
plus, erau şi găuri suplimen-
tare. S-a presupus că, totuşi, 
era un instrument de suflat.

Echipa cercetătorilor a rugat 
un muzician profesionist, pe 
Jean-Michel Court, să „cânte” 
ceva. Acesta a declarat, pentru 
New York Times, că a putut să 

reproducă notele „do” şi „re”, 
dar a trebuit să depună mult 
efort. Pe copia 3D au fost văzu-
te nişte simboluri în interiorul 
scoicii, care s-au dovedit a fi 
similare celor dintr-o peşteră 
preistorică cercetată deja. 

Faptul stabileşte pentru 
prima dată  legătura dintre 
„muzica” pe care o redă in-
strumentul şi imaginile de pe 
pereţi. Pentru prima dată în 
istoria europeană a fost sta-
bilită relaţia dintre muzică şi 
arta rupestră. Potrivit oame-
nilor de ştiinţă, scoica putea 
fi folosită în timpul ceremo-
niilor sau în scop de a aduna 
oamenii.

foto: wikipedia

Oamenii de știință americani de la Universitatea Colorado din Boulder au 
creat un dispozitiv care poate transforma căldura corpului uman… în energie 
electrică pentru a încărca dispozitive mici — smart-ceasuri sau fitness trackere, 
scrie ziarul Science Daily.

Imagine: Hulton archive

În arheologie se întâmplă uneori redescoperiri. 
Astfel, oamenii de știință au reușit să recreeze su-
netul unui instrument muzical dintr-o scoică de 
mare găsită într-o peșteră din sudul Franței încă în 
1931, scrie BBC.
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CUIB  DE  ÎNŢELEPCIUNE

Fructul  dulce  al  EDUCAŢIEI

Pagină pregătită de eudochia verDeş

eDIţIe  SPeCIală

Cei mai frumoşi ani
se spune că cei mai frumoşi ani din viaţa unui copil sunt cei 

petrecuţi în liceu. Dar pentru a-i trăi frumos, trebuie să învă-
ţăm să vorbim limba liceului, ceea ce ne-a explicat cu multă 
răbdare dna învăţătoare Valentina GROsTOPOR. 

Ne amintim emoţiile primei zile de bobocei, nedumerirea şi 
ezitarea, primele conversaţii timide cu noii colegi. În minte ne 
stăruiau multe întrebări, de exemplu, cum va arăta noul profe-
sor sau lângă cine vom şedea în bancă... La toate ne-aţi răspuns 
cu dragoste şi îngăduinţă. Un pedagog bun poate schimba via-
ţa unui elev, am simţit asta zi de zi. Pedagogul este un consili-
er de încredere, este mentorul elevului, care îl poate ajuta să-şi 
urmeze visul. 

Vrem să credem că nu v-am dezamăgit şi rezultatele de care 
am dat dovadă în toţi aceşti ani v-au motivat să păşiţi zilnic cu 
plăcere şi mândrie pragul liceului. 

Cu multă recunoştinţă,
elevii din clasa a IV-a „D”

La clădirea succesului instituţiei, 
zi de zi, contribuie şi catedra clase-
lor primare, alcătuită din 16 învăţă-
toare şi 6 specialişti, toţi având stu-
dii superioare. Sunt cadre didactice 
cu o bogată experienţă profesiona-
lă, vocaţie şi dăruire, precum Liuba 
PAIU, Teodora SCALEȚCHI, Ma-
ria MARGINE, Vera TRIBOI, Ala 
LECA, Rodica MURUZ, Carolina 
LOCOMAN, Maria GALUȘCA, Ala 
ȘEPTELICI, Valentina GROSTO-
POR, Veronica MANOLE, Valenti-
na BREAHNĂ, Mariana FILIPEN-
CO, Liliana SÂMBOTEAN etc. 

O bună parte şi-au câştigat titlul de formatori 
naţionali, fiecare învăţător se implică activ în 
diverse seminare, conferinţe, proiecte, cursuri 
de perfecţionare naţionale şi internaţionale. 
În perioada pandemică am participat la mai 
multe webinare, sesiuni şi training-uri on-line, 
fiind modele pentru cadrele didactice din re-
publică şi de peste hotare. Acum avem opor-
tunitatea cu adevărat să ne dăm seama de pu-
terea tehnologiilor informaţionale în educaţie. 
În anul ce s-a scurs am conştientizat, mai bine 
ca oricând, că adaptarea conţinuturilor sub 
formă digitală este motivantă şi necesară. 
Bunăoară, dna Rodica MURUZ a participat la 
crearea şi filmarea unor lecţii în vederea dez-
voltării şi îmbunătăţirii Bibliotecii digitale în 
învăţământul primar.

Elevii noştri studiază nu doar din manuale 
obişnuite, ci şi din materiale auxiliare create 
de învăţătoarele Liuba PAIU, Ala LECA, Vera 
TRIBOI, Carolina LOCOMAN, Ala ȘEPTELICI, 
Rodica MURUZ.  Le sunt de mare folos atât 

„florile Dalbe” ‒ revista noastră preferată

Catedra claselor primare

S-au scurs 30 de ani de la înființarea Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, prima 
instituție cu predare aprofundată a limbii italiene din R. Moldova. A fost un vis 
realizat de distinsa doamnă Lilia Filip, fondatoarea care i-a dat aripi pentru zbor, 
astfel încât, de-a lungul anilor, liceul s-a remarcat drept o instituție de referință.

lor, cât şi tuturor învăţăceilor 
publicaţiile „Caiete de scriere şi 
evaluări la matematică”,  ,,Matema-
tica distractivă” pentru clasele I-IV,  
Cartea ,,Provocări pentru Agerică. 
Activităţi pentru dezvoltarea ge-
nerală”, Curriculumul opţional la 
„Matematica distractivă” şi la „Bu-
nele Maniere” pentru învăţămân-
tul primar, „Lectură cu învăţătură”, 
Cartea-caiet „Scriem şi vorbim 
corect Limba Română”, suportul 
didactic  „Învăţăm cu plăcere bu-
nele maniere”, Caietul-manual la 
„Ştiinţe” pentru clasa a IV-a ş.a. 

Pentru promovarea prestigiului şi imaginii 
favorabile a liceului, învăţătoarele au realizat la 
nivel de municipiu şi republică diverse activităţi 
şi au participat la un şir de proiecte naţionale 
şi internaţionale.  Ne bucurăm că efortul de-
pus este încununat de succes. Elevii au obţinut 
performanţe la diverse concursuri naţionale şi 
internaţionale, printre care: „Viitorii Herodoţi”, 
„Pro Lectura”, „Kangourou”, „Foaie matematică. 
În memoria lui Vasile Suceveanu”, „Discovery 
– Descoperă lumea”, „Jurnalul exploratorului 
isteţ”, Concursul Internaţional de Competenţă 
şi Performanţă „Comper-Comunicare, Comper-
Mate” etc.

„Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructele 
ei sunt dulci”, spunea Aristotel. Ne-am dori ca 
aceste fructe, care constituie rodul muncii pro-
fesorilor, să nu lipsească niciodată de pe masa 
discipolilor noştri. 

Liuba PAIU, director adjunct 
Carolina LOCOMAN, Rodica MURUZ, 

învățătoare

Pe parcursul acestor patru 
ani, sunteți alături de noi me-
reu. Ne-ați învățat să simțim 
și să trăim, să fim oameni. 
Ne-ați dăruit aripi gândurilor 
și năzuințelor, ca să ne putem 
lua avânt în lume, în viață. Cu 
vocea, când duioasă, când au-
toritară, v-ați străduit să ne 
modelați, să ne cizelați condu-
ita, să ne sădiți în suflet cele 
mai frumoase trăsături morale. 
Ați încercat să ne descoperiți 

talentele și să ne puneți în va-
loare. 

Acum, împletim cuvinte de 
recunoștință către prima noas-
tră învățătoare, dna Mariana 
FILIPENCO. Cea cu care ne-am 
întâlnit boboci și plecăm flori. 
Noi înflorim spre viață, pe tâm-
pla dumneavoastră răsar ghio-
cei de argint...

Cu respect şi înaltă admiraţie, 
elevii din clasa a Iv-a „b” 

30 de ani de la fondarea Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău

Adio, 
clase  primare!

Patru ani, ca nişte păsări 
călătoare,

ne rămân în amintire
alături de draga noastră 

învăţătoare.
ea ne-a învăţat a citi şi a scrie, 
Cuvinte, silabe a înşira,
Scurgerea timpului a măsura.  

Lia CARABADJAC, 
elevă în clasa a IV-a „C”

Aripi pentru zbor
Au trecut, ca o clipă, anii în care litera și cifra au fost 

alături de voi, ați învățat să simțiți și să trăiți, să fiți oameni. 
V-au crescut aripi, sunteți încrezători în gânduri și năzuințe. 
Împreună am descoperit tainele matematicii, frumusețea și 
puterea cuvântului, am călătorit în timp la orele de istorie, 
am observat prin lupă secretele științei. Cu voce mai duioa-
să sau mai autoritară, ne-am străduit să vă modelăm ca-
racterele și să vă sădim în suflet cele mai frumoase calități 
morale. V-am încurajat, v-am provocat și am încercat să vă 
descoperim și să vă valorificăm  talentele.

Din șirul de litere se nasc azi șiruri de vise. Ieșiți victorioși 
din cifre și semne matematice, când necunoscuta devine cu-
noscută. Voi înfloriți spre viață, îndreptându-vă spre lumea 
adolescenței. Mă bucur că păstrați în inimi un strop din ca-
racterul dascălilor, din tinerețea noastră, un strop din bu-
nătatea și înțelepciunea pe care vi le-am dăruit. Purtați-le 
destoinic, dragi învățăcei, purtați-le spre culmile succesului!

Veronica MANoLE, învățătoare în clasa a IV-a „C”

Am venit bobocei 
şi ne-ați crescut flori 

Vocaţia  de  învăţător
La careul festiv din prima zi de şcoală a început drumul nos-

tru la Liceul „Dante Alighieri”. De mână, în acest drum, copiii 
au fost alături de învăţătoarea lor, dna Maria MARGINE, care 
i-a îndrumat cu mult profesionalism. Toţi cei patru ani de clase 
primare au fost speciali, plini şi bogaţi – în activităţi, comuni-
care, socializare, prietenii. Am trăit împreună emoţii frumoase, 
de neuitat. Aici am avut parte de sărbători tematice şi activităţi 
menite să dezvolte creativitatea copiilor, şah şi activităţi în aer 
liber, excursii memorabile care ne-au oferit amintiri pe viaţă.

Dincolo de numele liceului la care învaţă, pentru copii a con-
tat mult prezenţa primului învăţător. Exigenţele programei 
şcolare au fost cumulate cu o atenţie maximă la particularităţi-
le de creştere a copiilor, la diferite vârste. Învăţător pentru co-
pii, dar îndrumător şi pentru părinţi, dumneaei şi-a  manifestat 
din plin vocaţia de pedagog. Mulţumiri dnei învăţătoare pentru 
acest parcurs deosebit al copiilor noştri în clasele primare. Re-
cunoştinţă din partea generaţiilor de elevi pe care i-a suprave-
gheat cu atâta grijă şi dedicaţie! 

Ecaterina DELEU, Olga ADAMCIUC, 
Cristina MOGA, părinții elevilor din clasa a IV-a „A”

lilia fIlIP, 
fondatoarea liceului
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Lidia HLIB

ȚURȚUREL  ȘI  GHIȚĂ  NEGRIȚĂ
Personajele:
Ţurțurel și Sfredeluș – doi 

băieți de la o școală-internat.
Ghiță Negriță – un cioroi cu 

studii superioare.
Baba Dochia
Brândușa – fiica Dochiei
Lăcrămioara-Primăvara

tablOul 1
Sfredeluș și Țurțurel se află 

într-o odaie mică – un dormitor 
modern de la o școală-internat 
privată.

SFREDELUȘ: – Țurțurel, cum 
crezi, cu ce o felicităm pe doam-
na profesoară de 8 Martie?

ŢURŢUREL: – Habar n-am. 
Mama nu a mai transferat banii 
de două luni. Nu știu nimic des-
pre ea. S-ar putea să fiu nevoit 
să părăsesc școala aceasta.

SFREDELUȘ: – Ce crezi că s-a 
întâmplat cu ea?

ŢURŢUREL: – Sper să fie sănă-
toasă, de altfel e jale de mine. 
Bunica e la spital și n-are cine să 
mă ia acasă...

Se aude o bătaie la fereastră. 
Pe pervaz stă un cioroi, care 
lovește ușurel cu ciocul în sticlă.

SFREDELUȘ: – Uite, ți-a venit 
prietenul...

ŢURŢUREL (bucuros, ia o 
nucă, o sparge, deschide fe-
reastra și-i întinde păsării pal-
ma cu miez): – Ghiță Negriță, 
mă bucur că ai venit. Pe unde 
ai rătăcit, că nu te-am văzut de 
multe zile?

GHIŢĂ-NEGRIŢĂ: – Am călă-
torit. Am fost la Paris. I-am dus 
mamei tale vestea că ești sănă-
tos.

ŢURŢUREL: – Deci ai văzut-o 
pe mama. Ce face?

GHIŢĂ-NEGRIŢĂ: – Ți-a trans-
mis că așteaptă să înceapă să 
zboare avioanele și o să vină 
acasă...

ŢURŢUREL: – Mulțumesc, 
prietene, te-ai obosit pentru 
mine. Mănâncă miezul acesta  
de nucă și ai să mai prinzi la pu-
tere... (pasărea ciugulește mie-
zul de nucă, iar băieții continuă 
discuția începută)

SFREDELUȘ: – Ce-ar fi să ne 
ducem la pădure să căutăm 
ghiocei pentru cadou? Știu că ei 
încep a  înflori  de sub zăpadă. 
Ce zici?

ŢURŢUREL: – Să mergem!
GHIŢĂ-NEGRIŢĂ: – Ca-a-r, ca-

a-ar! Nu-i o idee bună, băieți...    
tablOul 2

Țurțurel și Sfredeluș merg 
prin pădurea înzăpezită. Începe 
viscolul.

SFREDELUȘ: – Cred că am 
greșit, nu trebuia să ieșim din 
casă.

ŢURŢUREL: – Las-că vom găsi 
noi ghiocei pentru învățătoarea 
noastră iubită...

GHIŢĂ-NEGRIŢĂ (de pe ra-
mura unui copac): – Ca-a-ar! 
Ca-a-a-r! O idee proastă! La uni-
versitatea din Paris am studiat 
plantele de pădure. Ghioceii în-
floresc spre sfârșitul lunii martie, 
când începe a se topi zăpada.

Iarna
ninge, ninge ne-ncetat,
totul e de-un alb curat.
şi-n sat e-atâta lumină,
Că toată lumea se miră.
Hai, veniţi cu săniuţa,
Măi copii, şi la fuguţa!
Să ne dăm din deal la vale
Prin zăpada cea mai mare.
Dar ninsoarea se-nteţeşte,
vânt-o plimbă voiniceşte
şi-o aşterne, ca să vezi,
Pe coline şi-n ogrăzi. 
Înspre seară, tot mai lin
fulgii balansează fin.
şi tot vin, strat după strat, 
Pe pământul îngheţat.
Stă omul şi se întreabă:
- Când e fulgul fericit?
Când tot zboară fără grabă, 
Ori când cade la pământ?

Victor TCACENCO, 
elev în clasa a VIII-a  

s. Cotul Morii, 
r-nul  Hâncesti

Sărbători 
de iarnă

fulgi la geam mă colindă.
Cântecul rece răspândeşte 
O atmosferă vie, de miracol,
Iarna jucând un mic spectacol.
bradul cu stea aprinsă în frunte
luminează în culori incredibil.
Cetina verde cu globuleţe-i 

înzestrată.
Cuvinte, felicitări şi norocu-i 

posibil.
De credinţa cea bună-nfloreşti,
alături de familie sărbătoreşti.
visând că noul an va fi 

mai blând,
Parcă zbori cu speranţa peste 

pământ… 
Mădălina PANTELEI, 

elevă în clasa a VIII-a 
la Gimnaziul nr. 2

or. Drochia

Desen de Cristina COvrIG

Piesă într-un act și trei tablouri

SFREDELUȘ: – Hai să ne în-
toarcem acasă...

ŢURŢUREL: – Ba nu! Trebuie 
să găsim măcar un buchețel de 
ghiocei.

De după niște tufari înzăpeziți 
apare baba Dochia pornind o 
rafală de viscol, cu fulgi mari și 
gheață.

BABA DOCHIA (supărată):
 – Cine sunt intrușii care calcă 
pe teritoriul meu?

GHIŢĂ-NEGRIŢĂ: – Bunicuță 
Dochia, te rog, nu-i pedepsi pe 
acești copii. Sunt băieți buni 
și cuminți. Țurțurel m-a salvat 
când aveam o aripă ruptă, m-a 
hrănit cu nucile lui, deși avea 
puține...

BABA DOCHIA: – Dacă zici 
dumneata, un cioroi cu studii 
superioare, atunci să-i ascul-
tăm. Spuneți-mi, ce căutați voi 

pe un așa timp în pădure? Vă 
pot îndeplini o singură dorință...

SFREDELUȘ și ŢURŢUREL (în-
tr-un glas): – Am vrea niște ghi-
ocei...

BABA DOCHIA: – A-a-a. Se 
apropie 8 martie... Să încercăm 
să facem o minune... (scoate de 
la brâu un fluier  și fluieră. Ca 
din senin apare o fată  frumoa-
să, cu niște cosițe blonde, lungi 
până la genunchi.)

BRÂNDUȘA: – M-ai chemat, 
mămucă?

BABA DOCHIA: – Fata mea, 
vezi cu ce-i poți ajuta pe acești 
băieți cuminți. Iar eu mă duc 

să trag un pui de somn. Iau cu 
mine și viscolul (se duce încon-
jurată de fulgii spulberați de 
viscol în toate părțile).

BRÂNDUȘA: – Bună ziua, co-
pii frumoși. Spuneți-mi, de ce 
ați venit pe viscolul acesta la 
pădure? 

ŢURŢUREL: – Scumpă fecioa-
ră, căutăm ghiocei, viorele, bre-
benei, lăcrămioare pentru  iubi-
ta noastră învățătoare...

GHIŢĂ-NEGRIŢĂ: – Da, scum-
pă Brândușă, te rugăm cu toții 
să faci o minune, că doar ești 
prietenă cu Lăcrămioara-Pri-
măvara.

BRÂNDUȘA: – Ei, dacă mă 
rogi tu, care ai pătimit din cauza 
unor copii ce aruncau fără milă 
cu pietre în tine...

GHIŢĂ-NEGRIŢĂ: – Acești bă-
ieți sunt prietenii mei...

tablOul 3
Scena e luminată ca de o rază 

de soare.
BRÂNDUȘA (strigă către  acea 

rază): Lăcrămioară Primăvară! 
(din lumină apare Primăvara 
împodobită cu o coroniță din lă-
crămioare.)

LĂCRĂMIOARA-PRIMĂVARA: 
– Visam ceva frumos. De ce mai 
trezit, Brândușă?

BRÂNDUȘA: – Ajută-i pe acești 
copii de la școala-internat de lân-
gă pădurea noastră... înverzește 
o poiană cu ghiocei, viorele, lă-
crămioare...

LĂCRĂMIOARA-PRIMĂVA-
RA: – Doar știi și tu că, dacă fac 
această minune, voi cădea într-
un somn lung până prin luna 
aprilie. Asta îmi dorești?  

BRÂNDUȘA: – Cred că pentru 
o faptă bună merită să jertfești 
vreo două săptămâni din ne-
murirea ta.

LĂCRĂMIOARA-PRIMĂVARA: 
– Ești prietena mea cea mai bună, 
nu pot să te jignesc, refuzăndu-ți 
rugămintea...

(Lăcrămioara-Primăvara în-
tinde brațele spre lumină, apoi 
îi ia de mâini pe copii, la rândul 
său, și Brândușa îi apucă de 
mâini și formează un cerc. Dan-
sează cu toții și cântă.)

TOŢI: – Soare, Soare, veşnic 
astru,/ Cobori din cer albas-
tru/ razele binefăcătoare/ De 
îngheţuri biruitoare.../

(Poiana se acoperă cu flori de 
pădure.)

ŢURŢUREL: – Sfredeluș, să 
culegem mai multe flori, ca să 
ne ajungă pentru toate femeile 
cunoșcute și necunoscute...

SFREDELUȘ: – Da, da... vom 
merge pe stradă și le vom bucu-
ra cu buchețele pe toate-toate 
femeile.

ŢURŢUREL: – Mulțumim, dra-
gă Primăvară. 

LĂCRĂMIOARA-PRIMĂVA-
RA: – Am făcut o minune pentru 
voi, dar acum fugiți cât puteți 
de repede acasă, că eu încep să 
adorm și viscolul se va înteți...

Copiii adună în grabă flori-
le în coșuleț, îl umplu și prind 
a alerga pe cărarea ce duce la 
școala lor. Se trezește baba Do-
chia și începe a viscoli.

SFREDELUȘ: – Vai, îmi înghea-
ță mâinile...

ŢURŢUREL (dezbracă palto-
nașul, îl ia pe Sfredeluș la braț, 
în față ține coșul cu flori și se 
acoperă cu paltonul, imitând 
umbrela): – Să mergem într-un 
pas, căt mai repede... (cască de 
căteva ori, apoi și Sfredeluș în-
cepe a scânci de frig).

SFREDELUȘ: – Ce-ar fi să dor-
mim vreo câteva minute... până 
va înceta viscolul...

GHIŢĂ-NEGRIŢĂ: – Ca-a-ar, 
Ca-a-ar! (îl ciupește pe Sfredeluș 
de nas, apoi pe Țurțurel.) Sunteți 
bărbați sau nu? Fuga, fuga spre 
casă! (copiii aleargă din ultimele 
puteri, ciupiți mereu de  cioroi... 
așa până ajung la internat.).

ŢURŢUREL (bucuros): – Uite 
că am ajuns și florile sunt atât 
de fragede, de parcă nici nu le-
am rupt. 

SFREDELUȘ (și el cu o voce 
fericită): – Să vezi ce bucuroase 
vor fi doamnele noastre de la 
școală...

ŢURŢUREL: – Și totul îi dato-
răm lui Ghiță-Negriță. Mulțu-
mim, prietene drag!

GHIŢĂ-NEGRIŢĂ: – Cu plăce-
re, dar e mai mare  meritul vos-
tru pentru curajul de care ați 
dat dovadă...Ca-a-ar! Ca-a-ar...
Chiar acum să cadă cortina...

MUGURAşI

Farmecul 
iernii

Într-o mantie de argint 
Iarna-i îmbrăcată.
uite,-n ţară mi-a venit,
De fulgi scuturată.
În oraşul înălbit 
totul pare amorţit.
Dar în zare se tot vede
jocul fulgilor în cete.
şi Crăciunul te încântă,
Cu-n fior neîntrecut.
Iar copiii-n strană cântă:
„Hristos s-a născut!”.
Îngerii binevestesc,
Oamenii se-nveselesc,
Că fecioara Maria 
l-a născut pe Mesia.
fericiţii copilaşi,
Mărunţei şi drăgălaşi,
tot cântă pe sub ferestre
Colinda ce ne uimeşte.
Gazdă bună, gazdă aleasă,
aprinde-ţi lumina-n casă
şi, cu sufletul frumos,
Hai, primiţi-l pe Hristos!
S-aveţi gânduri cumpătate,
Mult noroc şi sănătate.
De la oameni mângâiere,
De la Dumnezeu putere.

Angelina CUNSTMAN, 
elevă în clasa a VIII-a 

la Gimnaziul nr. 2
or. Drochia

PENTRU  TEATRUL  şCOLAR 
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Povestea  zilelor  noastre

Puiul Păcălici 

La fel ca-n antichitate, omul modern, adică noi, contempora-
nii, continuăm să fim într-un raport cu totul special cu pămân-
tul natal, altfel decât cu oricare alte locuri de pe glob, cu stră-
inătatea, oricât de arătoasă ar fi. Au spus-o oamenii de seamă 
de pe toate meridianele, o spun mereu toţi cei legaţi prin fire 
nevăzute, însă trainice, de glia-mamă. 

Citisem cândva o pătimaşă, veritabilă declaraţie de dragoste 
a unui adolescent pentru locul naşterii sale, pe care, zicea el, nu 
l-ar părăsi pentru nimic în lume. Iar locul acela al său, iubit şi 
venerat, se afla în deşert. Nu m-a 
uimit, nici n-am considerat că era 
fals ataşamentul tânărului pentru 
patria sa. Se ştie că există un ceva 
magic, numit spiritul locului, care-l 
face pe om să se simtă legat de un 
anumit spaţiu terestru, de cel unde 
el se simte acasă, în largul său, cel 
mai bine şi cel mai fericit. 

*  *  *
Locul meu natal, cel al marii mele 

iubiri, e Soroca. De mică mergeam 
într-acolo, însoţită de mama Tecla, 
ca să „văd lumea”. Simt şi-acum căl-
dura mâinii ei părinteşti, grijulii, 
gata oricând să mă sprijine să nu 
cad când coboram dealul Sorocii 
pe jos, bineînţeles. Treceam şi pe 
la Cetate, căci o consideram drept 
cuib al poveştilor! Îmi purtam, apoi, 
agale, paşii prin minunata urbe de 
pe Nistru, unde am învăţat până la 
majorat, obţinând adeverinţa de 
absolvire a Şcolii medii nr. 1 (azi un 
prestigios liceu). 

Pe atunci, obişnuiam să frecven-
tez biblioteca orăşenească citind 
în liniştea sălii de lectură cărţi din 
diverse domenii şi genuri, pre-
cum: poveşti, romane de aventuri, 
tragedii, studii de arte frumoa-
se, poezie. Nu mă forţa nimeni să 
caut suplimentar cărţi de literatu-
ră artistică, mult mai mult decât prevedea programa şcolară. 
Citeam (şi citesc!) din simpla plăcere de a savura din măies-
tria autorilor spre a da strălucire limbii pe care o vorbesc şi eu. 
Prinsesem a scrie poezii de la o vârstă fragedă, mereu atentă la 
îndemnurile bunei mele învăţătoare de limba şi literatura ma-
ternă, dna Elizaveta Ganea, de a ne cultiva continuu. De fapt, nu 
făceam decât să urmez, intuitiv, chemarea propriei inimi de a 
cuprinde cât mai mult splendoarea, muzica, lumina şi armonia 
vieţii de fiece zi. Anume la Soroca am avut parte de un veritabil 
botez literar. Revin în acest oraş minunat ori de câte ori am po-
sibilitatea s-o fac. Dar, chiar dacă nu mă aflu permanent acolo, 
baştina e mereu în inima şi-n amintirile mele. Ca un simbol, ca 
o cetate de neclintit, dârzenie, credinţă şi devotament, dragos-
te de oameni, de locurile scumpe, de amintirile moşilor, părin-
ţilor, ale compatrioţilor de-un sânge şi de-o limbă. 

*  *  *
Când decideam să-mi aleg un pseudonim spre a-mi semna 

cărţile de proză şi poezie, am optat fără ezitare pentru numele 
Soroceanu, asta vrând să însemne că sunt originară de prin păr-
ţile Sorocii. E un nume-blazon ce mă responsabilizează. De mică, 
am intuit acest lucru. Ba mai mult ca atât. Faptul că-ţi dai seama 
de timpuriu cât de mult valorează pentru tine locul de naştere, 
te ajută să-i înţelegi mai bine pe alţii la fel de ataşaţi de baştina 
lor; să le preţuieşti opţiunea de a-şi iubi patria, de a se îngriji 
de dânsa şi a face tot ce le stă în puteri spre a o dezvolta astfel, 
încât aceasta să prezinte un spaţiu propice unei vieţi în armonie 
cu natura. Oamenii se înrudesc prin dragostea faţă de locurile 
natale. Acest amănunt nu se reduce doar la anumite emoţii şi 
sentimente, oricât de nobile ar fi ele, ci are o imensă importanţă 
morală şi etică. În special acum, când savanţii lumii bat alarma 
asupra faptului că planeta noastră se află în pericol de catastrofe 
ecologice distrugătoare, iar salvarea ei o pot asigura doar cei ca-
re-şi iubesc pământul. Iată care-i povestea zilelor noastre… 

*  *  *
… Îl ascultam vrăjită, iernile, la gura sobei, pe tatăl meu, Ia-

cob, care-mi depăna pe îndelete amintirile părintelui său, bu-
nicul meu Ion. Mă ajungea ecoul îndepărtat al unor lupte pe 
viaţă şi pe moarte ale strămoşilor noştri bravi contra hoardelor 
tătare, turceşti, leşeşti şi ale altor cotropitori hrăpăreţi, dornici 
să ne acapareze pământul, să ne robească. Credeam pe atunci, 
de bună seamă, că tata îmi spune nişte poveşti. Dar, crescând, 
am aflat că bunul meu părinte, participant la Cel de al Doilea 
Război Mondial, adevăr vorbea despre apropiaţii noştri, care, 
de-a lungul veacurilor, luptaseră pentru ţară, apărându-şi casa, 
copiii, moşia. Povestirile tatălui meu au însemnat pentru mine 
veritabile lecţii de istorie. 

O altă lecţie inedită de istorie am trăit atunci, când eram ele-
vă. Învăţătorii ne-au mobilizat pe toţi la activităţi extraşcolare, 
să le dăm o mână de ajutor arheologilor din capitală veniţi la 
noi în delegaţie. Atunci am muncit cu tragere de inimă alături 
de colegii de şcoală. În prezent, ne bucură mult faptul că Ceta-
tea Soroca e restaurată şi figurează printre obiectivele turistice 
importante ale ţinutului, fiind vizitată şi admirată de mii de oa-
meni sosiţi pe aceste meleaguri anume ca să simtă ecoul viu al 
istoriei noastre. 

Colaj de Cristina COvrIG

Alexandru DOGA

un pui dintr-o ogradă
Din marginea pădurii,
Curios, voia să afle
tainele naturii.
Cum ieşise pe sub poartă
Spre-o cărare, la pădure,
Mulţumindu-se de soartă,
Ciugulea seminţe, mure.
Dar din crâng, pe vale,
veşnic grabnică, vicleana,
Puiului-i ieşi în cale
Cumetriţa-roşcovana:
– vai de mine, cum se poate,
Singur să te plimbi, nepoate?!
am văzut în vis, m-asculţi? –
Că păpam un pui drăguţ.

Puiul se opri pe-o clipă,
apoi calm a glăsuit:
– nici tu pană, nici tu-aripă,
Sunt un pui micuţ şi-atât!
Dacă vrei, mătuşă dragă,
Mă urmezi şi... cum sosesc,
Chem părinţii din ogradă
şi-ţi promit ospăţ domnesc:
tata-i un cocoş semeţ, –
Dolofan şi cântăreţ;
Mama tot e rotunjoară,
nu-i găină, ci comoară!
toată calea, pân-la poartă
vulpea se lingea pe bot,
visând o masă bogată 
Servită cu pui, cu tot...
Cum parcurse calea-ntoarsă
şi-a ajuns cu bine-acasă,
Puiul o zbughi-n ogradă 
Ca stăpânii să îl vadă. 
Iar apoi, lângă pridvor,
Se-auzi un glas sonor:
– ai visat, şireato, pui?!
Ia mai pune-ţi pofta-n cui!
De ospăţ domnesc ţi-e dor?! –
Sunt Păcălici de la incubator!

Nina SOROCEANU

Prin poeziile mele dedicate oraşului Soroca, dar şi prin toată 
creaţia mea literară, nu-mi doresc altceva decât să le mărturi-
sesc cititorilor că plaiul meu merită să fie cunoscut, iubit şi ne-
uitat. 

*  *  *
Când eşti copil, memorezi doar ceea ce ţi-a trezit emoţii pu-

ternice. Mi-a rămas întipărită în minte pentru toată viaţa anu-
me emoţia profundă pe care mi-a provocat-o contemplarea 
stâncii care parcă străjuieşte oraşul Soroca. Da, da! Îmi stăruie, 

peste ani, în memorie, anume emo-
ţia acelor clipe. 

…Eram cu tata. Eu – mică, stân-
ca – enormă. Însă, straniu lucru, 
văzând-o atât de falnică, nu m-am 
simţit deloc o pitică în faţa ei, ba 
din contra, mă făcusem una cu tot 
ce mă înconjura: flori minunate, 
copaci viguroşi, cer înalt, fluturi şi 
păsări. Adică la acea vârstă trăiam 
sentimentul că sunt parte inte-
grantă a unui univers încă neînţe-
les de mine, dar măreţ şi atrăgător, 
admirabil, veşnic! 

Atunci, probabil, nu aş fi fost ca-
pabilă să-mi exprim starea ce mă 
învăluia, însă, ţin bine minte că mi 
se umpluse sufletul de o mare bu-
curie şi încântare la gândul că, poa-
te, exista o asemenea stâncă şi că 
eu, micuţă, precum eram în acele 
clipe, o puteam admira aievea!... 

*  *  *
Între timp, la fel ca şi Cetatea, 

stânca Sorocii a devenit o veritabi-
lă atracţie turistică, deoarece hăt în 
piscul stâncii a fost instalat un mo-
nument inedit –  Lumânarea Recu-
noştinţei. Treptele ce duc spre ea 
parcă te-ar înalţă în vecie… 

Consider că îngemănarea Stâncii 
Sorocii (monument al naturii) cu 
Cetatea Soroca (monument istoric) 

şi cu Lumânarea Recunoştinţei (monument spiritual) conferă 
acestei zone o energie vitalizantă, pe care o simt atât localnicii, 
cât şi turiştii-vizitatori, cu toţii fiind cuprinşi de o rară admiraţie 
pentru asemenea vestigii, ceea ce le aduce credinţă în ziua de 
mâine şi pace sufletească.

*  *  *
… Apropo, savanţii au ajuns la concluzia că nu tot omul se sim-

te în apele sale oriunde pe glob – fie pe vreo insulă din largul 
oceanului, în junglă, să zicem; sau chiar în aşezări amenajate 
şi dotate conform standardelor traiului modern. Posibil, expli-
că aceştia, fiecare dintre noi ştie unde spiritul şi fiinţa proprie 
rezonează firesc cu anumite unde compatibile cu felu-i de a fi. 
Uneori ne este mai confortabil într-un spaţiu locativ sau natural 
modest, decât în altul splendid şi luxuriant. Iată, deci, şi explica-
ţia de ce adolescentul, despre care vorbeam anterior, se simţea 
minunat într-un deşert neatractiv, absolut străin pentru alţii, un 
loc predestinat anume lui. Există, aşadar, o lege a locului, o co-
muniune a unui anumit om cu acesta.  E o lege plină de mister. 

În ce mă priveşte, am intuit amănuntul dat cu mult înainte de 
a-l afla din cărţi sau de la televizor. În copilărie eram fericită să 
poposesc lângă un izvor, lângă o floare, lângă zidul Cetăţii, lân-
gă stânca milenară, ori să păşesc desculţă prin iarba înrourată, 
ascultând păsările măiestre ce-mi cântau chiar în pomii din faţa 
casei părinteşti… 

Fericită sunt şi-acum, ştiind că există, slavă Domnului, pe pla-
iul nostru, atâtea aşezări uimitoare prin frumuseţea lor, atâţia 
oameni harnici, cu drag de glie, de copii, de limba maternă… Şi 
că toate acestea le pot admira, pot scrie despre ele, le pot cân-
ta şi declara drept dragostea mea. Ba mai mult ca atât! Fericită 
sunt la gândul că ele vor dăinui atâta timp, cât vor fi şi de-acum 
încolo ocrotite de toţi acei care, precum spuneam, sunt „legaţi” 
prin fire nevăzute, dar trainice, de locurile natale. 

Acest adevăr l-au trăit anticii, lăsându-ne spre luare-aminte le-
genda despre gigantul Anteu, neînvins atâta vreme cât îşi com-
pleta puterile din seva pământului-mamă; îl trăim cu aceeaşi 
fervoare şi noi, cei cu iubire de satul sau oraşul natal ce-ţi oferă 
bucuria revederii, a revenirii, a reîntâlnirii, a re-îndrăgostirii. 
Locul care îţi dă convingerea că poţi dezlega o Mare Taină – cea 
a legământului cu pământul. 

Fericirea e şi mai relevantă când ştii că aceleaşi sentimente 
sacre îi încearcă pe foarte mulţi conaţionali de-ai noştri. Vreau 
să cred că şi tu, cititorule, care  parcurgi aceste rânduri, ai fost 
şi eşti deseori pătruns de un fior de dor ori de câte ori îţi amin-
teşti de casa părintească, de locurile dragi sufletului, de oamenii 
apropiaţi, de prieteni. Posibil c-ai încercat şi tu să-ţi exprimi în 
glas, ori să-ţi notezi într-un carneţel sau pe reţelele de sociali-
zare fiorul, opinia la această temă care se află permanent la zi.

Posibil să înţelegi că, deocamdată, parcă nu-ţi ajung cuvinte 
spre a-ţi exterioriza tulburarea şi formula gândurile. Nu dispe-
ra! Învaţă să-ţi redai stările, să iubeşti limba maternă, astfel că, 
exersând mereu şi însuşind-o cât mai temeinic, vei reuşi să te 
exprimi corect, poate chiar admirabil. Aşa te doresc eu, scrii-
torul, pe tine – drept un bun prieten. M-aş  bucura mult să am 
parte de reciprocitate. 

(Eseu, versiune de revistă)

Desene de Cristina COvrIG
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MUGURAşI

ETERNI  RÃTÃCITORI

CORBUL

Dintr-o carte am decupat raiul, iar
Cuvintele au început să recite poezii
şi personajele din roman să vorbească
În limba română.
Se zvoneşte în jurul meu
Că în rai se vorbeşte româneşte, 
Iar verbele, predicatele, substantivele,
numeralele, pronumele şi subiectele
Sunt prieteni acolo
şi fac toţi copiii să râdă, 
Iar râsetele lor mai râd o dată
şi încă o dată şi încă o dată,
Până se naşte un cuvânt.
totul se petrece aici, 
În univers, în lume, în cărţi, în rai, 
În limba română.

Mălina GRIGORIŢĂ, 
elevă în clasa a IX-a

Palatul Copiilor, 
or. Iași (România)

Aşa se naşte 
un cuvânt

Desene de Cristina COvrIG

Nicolae RUSU

Nimeni dintre ei nu ştia de când că-
lătoresc. Erau doar conştienţi de fap-
tul că se născuseră cu toţii în drum, 
în acelaşi car, şi mai vedeau cum se 
sfârşesc la fel, unul după altul, din 
mers. În schimb, erau siguri că, odată 
şi odată, vor ajunge într-un loc unde 
orice suflare omenească îşi va 
găsi fericirea. Înaintau zile fără 
număr, vară şi iarnă, pe arşiţă 
şi pe viscol, ani după ani, nu-
mărătoarea lor încâlcindu-se 
într-atât, încât unii ajunseseră 
la două mii, alţii trecuseră abia 
de o mie, iar vreo câţiva ţineau 
morţiş că sunt în drum zeci şi 
zeci de mii de ani. Nu ştia nici 
unul dintre ei unde se află locul 
cela, mult visat, dar bântuia o 
părere unanim acceptată că, 
mergând mereu înainte, numai 
şi numai în direcţia de unde ră-
sare soarele, odată şi odată, vor 
ajunge la destinaţie. 

Erau mulţi, iar cele mai ne-
cesare lucruri le luaseră cu ei, 
purtându-le în spate, precum un melc 
îşi duce cochilia. Pentru nevoile între-
gului grup aveau şi un car uriaş, din 
care motiv, când se întâmpla să treacă 
vreo mlaştină sau să urce panta vreu-
nui munte, erau nevoiţi să se înhame şi 
să tragă pe rând, iar uneori şi împreu-
nă, cu toţii. Visul celor mai mulţi dintre 
ei era să-i ajungă rândul să urce în car, 
iar aceştia, la rândul lor, se înghesuiau 
să ocupe loc pe capră, cât mai aproape 

de hăţuri, ca dintre ei să fie ales unul 
cu drept de a le ţine în mâini…

Această comunitate de oameni avea 
o istorie a ei, anumite reguli de trai 
şi nişte străvechi tradiţii, păstrate şi 
transmise celor tineri de către cei ce-şi 
dădeau obştescul sfârşit şi rămâneau 

îngropaţi în lutul de la popasuri. Cu 
toate că aveau de înfruntat nenumă-
rate obstacole, oamenii erau plini de 
speranţă şi optimism, căci găseau în 
calea lor şi hrană îndestulată, şi apă 
cristalină ca să-şi potolească setea.

Traversau şi păduri cu vânat din 
belşug, cu umbră şi cu poame diferite, 
şi câmpii întinse cu ierburi de la care 
se deprinseră a alege anumite boabe, 
prefăcându-le apoi în pâine. Răsăritul 

soarelui semnifica 
pentru ei viitorul 
luminos şi, cu tre-
cerea timpului, graba de a-l atinge îi 
silise să caute soluţii de a mări viteza 
carului, modernizându-i roţile.

În acelaşi timp, însă, oamenii ob-
servară, uimiţi, nişte semne ce 
demonstrau că un alt grup de 
eterni rătăcitori le-o luase îna-
inte şi că, probabil, le e sortit să 
se târâie mereu pe urmele lor 
– începuseră să le apară în cale 
izvoare năruite, păduri arse, 
câmpii pustiite şi din ce în ce 
mai multe gunoişti. Tot mai des 
şi mai des se auzeau printre ei 
înjurături şi ameninţări la adre-
sa celor care mergeau înaintea 
lor spre acelaşi răsărit luminos. 
Un singur om, desconsiderat 
de toţi, pentru că era printre 
ei un fel de cioară albă, nu se 
implica în critica furibundă a 
rivalilor nevăzuţi şi misterioşi. 
Iar atunci când cineva îl întreba 

ce crede despre neobrăzaţii, irespon-
sabilii şi nesăturaţii lor adversari, el 
răspundea, chicotind:

– Fraţilor, dar dacă pământul e ro-
tund?…

Oftau cu toţii, compătimindu-l: 
„Cum poate fi pământul rotund?!” Fi-
ind cu desăvârşire preocupaţi de pro-
pria lor persoană, dar şi de propriul 
lor prezent, nici nu le trecea prin gând 
că cei pe care-i blamau erau chiar ei.

Înţelese de la bun început că e vor-
ba de ceva ieşit din comun. Această 
bănuială îl făcu să-şi schimbe direc-
ţia zborului şi, încet-încet, să coboare 
peste poiana în care se hărţuiau agita-
te câteva ciori. Preocupate de cearta 
lor, acestea nici nu-l luară în seamă şi 
corbul fu silit s-o clănţănească pe una 
mai îndărătnică până când 
gălăgioasele dădură bir cu 
fugiţii. Abia atunci, corbul 
pricepu că motivul zarvei fu-
sese o nucă. Mai văzuse nuci 
în viaţa lui, unele deosebit 
de gustoase, dar pentru una 
ca aceasta, într-adevăr, făcea 
să te războieşti. Era mare, 
mare, cât oul de raţă, cu coa-
ja de culoarea lutului umed, 
ţesută de încreţituri adânci 
şi, la gândul cât de mare şi de 
gustos îi poate fi miezul, cor-
bul simţi cum îi lasă clonţul 
apă.

Nerăbdător, se proţăpi te-
meinic în coadă şi în căngile 
picioarelor, ochi bine şi o lovi 
cu ciocul. Corbul se dădea în 
vânt după miez delicios de 
nucă, mai ales de când afla-
se că rodul nucilor lungeşte 
viaţa şi, cu toate că adunase aproape 
o sută de ani omeneşti, ar fi vrut să-şi 
mai îndepărteze puţin bătrâneţea. Se 
simţea în toată puterea, era voinic şi 
mătăhălos, în plus, era unul dintre cei 
mai deştepţi din neamul lor, fapt care 
făcea să fie preţuit şi venerat printre 
corbimea din pădure. I se duse vestea 
chiar şi în codrul cel mare, era cunos-
cut şi în alte locuri, cineva spunea că 
ştiau de el şi în taigaua îndepărtată şi 
friguroasă, ba chiar şi în jungla cea tic-
sită de zburătoare şi fiare de tot soiul. 
De la prima lovitură, nuca se rostogoli 
într-o parte şi, teafără, se legănă puţin, 
de parcă ar fi râs – ori de neputinţa 

corbului, ori de senzaţia că cineva în-
cercase s-o gâdile. Orgolios şi trufaş 
din fire, corbul se năpusti asupra ei şi, 
furios, lovi cu şi mai multă îndârjire. 
Rămase, însă, iarăşi păgubaş. Lovi a 
treia oară şi, uluit, stătu câteva clipe 
încremenit deasupra nucii, încercând 
să se dumerească ce se întâmplă – ori 

nuca e cu coajă de cremene, ori el nu 
mai este cel de altădată. La gândul că 
cineva l-ar putea considera un nepu-
tincios, ochii i se aprinseră şi, încrân-
cenat, prinse a lovi din toate puterile, 
ca şi cum ar fi avut intenţia să facă 
nuca pulbere…

Dar, peste un timp, corbul se opri şi, 
sleit de puteri, cu nuca teafără alături, 
hotărî să-şi mai tragă sufletul. În tot 
acest răstimp, într-un stejar din mar-
ginea poienii, o veveriţă urmărise chi-
nurile corbului şi, făcându-i-se milă de 
el, coborî mai aproape şi-i propuse:

– Mărite corb, nu-ţi fie cu supărare, 
dă-mi voie să-i vin de hac acestei nuci. 

Cum-necum, asta-i meseria mea şi, de 
când mă ţin minte, am spart nuci şi 
mai grozave.

„Ha, şoarece cu coadă de vulpe, se 
gândi corbul, degeaba crezi că ai să mă 
duci de nas. Pentru muncă, evident, va 
trebui să-ţi dau şi ţie o bucată de miez, 
dar de ce să-l împart cu o… cro-o-n-c! 

ce neruşinare! când pot să-mi 
iau miezul întreg, în plus, mă 
vor lua cu toţii la ochi că nu 
sunt în stare, eu, Mare Corb, 
să desfac o… cro-o-onc! ce ru-
şine! un fleac de nucă… Dar eu 
mai sunt în putere, ciocul meu 
mai are şi cap, iar în cap nu 
am tărâţe… Voi ascunde nuca 
şi voi aştepta, căci îmi pot per-
mite să aştept destul, până 
coaja va putrezi şi atunci, doar 
cu o gheară, voi reuşi ceea ce 
acum îmi e peste puteri…”

Fără să răspundă veveriţei, 
corbul înhăţă nuca în ghea-
rele sale de fier şi zbură până 
ajunse într-un loc ascuns de 
alte vieţuitoare ale pădurii şi 
unde-şi avea cuibul. Încercă 
şi aici să-i spargă coaja, dar, 
în cele din urmă, se lăsă păgu-
baş, după care, obosit şi indis-

pus, se culcuşi în cuib, acoperindu-şi 
trofeul cu aripa. După mai multe în-
cercări de a o sparge, corbul înţelese 
că nu-i rămâne altceva de făcut decât 
să aştepte până coaja nucii, stând în 
ploaie şi ger, arsă de soare şi bătută de 
vânturi, îşi va pierde încetul cu încetul 
din rezistenţă. Astfel, trecură o iarnă, 
o vară, apoi încă o iarnă şi încă o vară 
şi, într-o zi, după o lungă ploaie ciobă-
nească, încercă iarăşi să spargă nuca… 
Spre marea lui satisfacţie, coaja se 
desfăcu, moale… Dar bucuria-i căzu în 
scârbă, fiindcă, în timp ce coaja nucii 
putrezi, miezul ei se prefăcu în praf şi 
pulbere…

Când l-am descoperit pe artist
Ghemuit printre cuvintele
Pe care delicat le scria – 
te-am văzut, frumuseţe,
Prinsă de ochiul ferestrei!
Poetul vine din depărtări,
Dintr-un poem ancestral, 
Dintr-un cântec de dor,
Dintr-un mit orfic
şi-un univers paralel.
el poartă cu sine condeiul
şi prin manuscrise Cuvântul.
Iar Patria, Copilăria, limba
Îi sunt surori şi merge cu ele 
De mână purtându-le peste tot…
… tu ţii stindardul poeziei
Sus, pe frunte, la inimă. 
ţie, poet al paradisului pierdut,
azi lauri îţi aduc – 
Maestre romanciuc.

Adrian DANILOV, 
elev în clasa a VIII-a

la Gimnaziul Bilicenii Noi 
r-nul Sângerei

Te-am văzut, 
frumuseţe

Lui Vasile Romanciuc
trec nopţi şi zile. balaurul    
Ce n-a mai ajuns în poveste
şi furnica din bibliotecă 
ne dovedesc că poetul este
un explorator de minuni,
Iar creaţia lui rezistă
Celor mai mari furtuni;
Că în lumea imaginaţiei sale 
Poezia va trăi o veşnicie.
Pe aripile creaţiei…

Andreea MOROȘANU, 
elevă în clasa a VIII-a 

la Gimnaziul Ţipletești
r-nul Sângerei

Pe aripile creaţiei

Mama
Mama, sfântă floare,
Pentru mine-i ca un soare.  
e lumină şi căldură
Care-mi face viaţa bună.
Mama mea-i o carte
Ce mă-nvaţă cu dreptate.
ea e soarele şi luna,
şi-o ascult întotdeauna.
Mama-i soarele şi norul
Care-mi poartă mie dorul.
e unica fiinţă-n lume,
Ce mă-nvaţă lucruri bune.
Mama-i dragostea mea toată –
Mă iubeşte şi mă iartă.

Corina CROITORUL, 
elevă în clasa a VIII-a  

s. Cotul Morii, 
r-nul Hâncești

PARABOLE  pentru  ADOLEsCENŢI
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Aventurile 
roboțelului 

rătăcit

Roboţelul nostru petrecu clipe nesfârşite în 
neştire. Să se fi scurs ore, zile, ani întregi?

...Brusc... o străfulgerare!
Un flux de energie electrică-i traversă micul 

trup de metal.
Circuitele lui reintrau în funcţiune. Programe 

de diagnosticare începură să analizeze starea 
în care se afla. 

Roboţelul tresări. Ocularele lui cibernetice se 
deschiseră larg. Simţi cum recapătă controlul 
asupra corpului.

Constată că zăcea pe podea, iar peste el că-
zuse ceva foarte greu. Îşi încordă din răsputeri 
braţele şi, cu un efort uriaş, reuşi până la urmă 
să dea la o parte povara. Informaţiile din baza 

Marcel GHERMAN
POVEsTIRE  sf

EMINESCU
(acrostih)

Etern rămâne versul tău 
în orice limbă,

Minune ai fost pe-acest 
pământ iubit,

Ivit în lumea asta atât 
de strâmbă,

Nicicând nu vom uita 
ce-ai suferit;

Eşti astru luminos şi carte 
nestemată,

Sfinx ai rămas şi dar nepreţuit,
cu care ne purtăm prin vechiul 

burg,
Umbre suntem, dar lumea-i 

neschimbată,
Mister ai fost, 

luceafăr din amurg.

UN ALBATRoS
Pe ţărmul mării, lâng-un trunchi de prun,
se vede-o barcă părăsită, fără ramă,
făcută din stejar sau din gorun,
acum e tristă, parcă se destramă.
Cândva mai ascultam muzica mării,
în miezul zilei clipe repezi curg,
cu albatroşi furaţi de-albastrul zării,
şi mii de scoici uitate în amurg.
Mă-ndepărtasem. Căutam doar vise,
cu gândul doar la zilele de ieri,
parc-auzeam o zână ce-mi promise
grădini cu flori şi blânde adieri.
am revenit ca pictorul la mare,
eu încercam pe-o pânză să surprind
doi albatroşi ce vin din depărtare,
ce mult voiam în braţe să-i cuprind!
Dar lângă barcă mi-a căzut privirea,
durerea s-a născut când am văzut
un albatros rănit, pierdut cu firea,
să-l văd în agonie n-am crezut.
Pân-am ajuns, el sufletul şi-a dat,
s-a aşezat unde-i plăcea, la mal,
în vis, un albatros de stropi udat
parcă plutea, ca ieri, luat de val.
un albatros, plecat din bosfor ori Serai,
a adormit la malul mării, fără grai.

EPITETUL
În orice poem epitetul curge,
e-un copil sfios, de urât el fuge.
Cu câtă migală versul însoţeşte,
Îl auzi în sală, te înveseleşte.
fără epitet poezia-i dură,
laşi într-un sonet versuri 

de uzură?
„e o vorbă goală, doar din 

complezenţă
Spusă într-o sală 

fără audienţă”,
Îmi zice artistul. Parcă nu l-aş 

crede;
„unde-i epitetul, cine îl mai 

vede?”
epitetu-i soare într-un cer senin, 
Scaldă-n sărbătoare zilele 

ce vin.
Cu nimb luminos, vrajă-i 

epitetul,
„nu-i deloc stufos”, îmi spune 

poetul.
Într-un câmp cu flori epitetu-i 

crinul,
lumina din zori, ar spune 

eminul.
Ce veşmânt frumos dă unui 

cuvânt,
Cu ritm, maiestuos. 

Ce rimă şi ce cânt!

lui de date îi arătară că acesta era un android-
servitor model Nexus 7, produs de corporaţia 
Sakura. Androidul era scos din funcţiune.

Roboţelul se gândi că, probabil, suferise o 
defecţiune atunci când, dintr-o cauză neştiută, 
androidul se prăbuşise peste el.

Unde se afla? Ce s-a întâmplat?
Micul roboţel îşi dădu seama că nu-şi amintea 

nimic din ce a fost înainte de momentul în care 
se trezise. Sistemul de operare îl informă că 
memoria lui şi anumite circuite erau avariate.

Era într-o încăpere largă, luminată de lămpi 
multicolore. Se ridică în picioare. Îşi roti privi-
rea în jur şi îşi dădu seama că se afla într-un 
magazin, într-o secţie de jucării.

Capitolul 1. Roboțelul se trezește după un somn îndelungat
- basm din viitor -

Capitolul 2, în care 
roboțelul cercetează 
magazinul 

de cărţi pentru copii, ce străluceau pe rafturi 
cu copertele lor lucioase. Librăria conţinea 
şi traduceri ale unor scriitori ce aparţineau 
unor civilizaţii extraterestre. În mijlocul 
librăriei era afişată o poză uriaşă cu Bala 
Bala Oelf, un autor de mare succes, originar 
din sistemul Alfa Centauri, ale cărui minun-
ate cărţi pentru copii se vânduseră în 10 
miliarde de exemplare şi fuseseră traduse în 
500.000 de limbi, pe toată întinderea Galaxiei 
Calea Lactee. Pe fotografie, domnul Bala Bala 
Oelf, distins de curând cu Premiul Astrid 
Lindgren, avea pielea verde şi ochi bulbucaţi 
şi afişa un zâmbet bonom.

Şi mai interesantă i se păru secţia cu obi-
ecte ce, pesemne, aparţineau unor civilizaţii 
extraterestre descoperite de curând în 
spaţiul îndepărtat. În fiecare era reprodus cu 
ajutorul unor proiectoare holografice peisajul 
unei planete străine. Printre altele, admiră 
jungla luxuriantă de pe planeta Arcturus 6 
şi un peisaj mirific de pe planeta Eden Prime. 
Tot aici se aflau obiecte arheologice ale unor 
civilizaţii arhaice, care au existat cu milioane 
de ani în urmă pe planete îndepărtate. Toate 
aceste lucruri au fost aduse aici de membrii 
unor expediţii de lungă durată spre cele mai 
îndepărtate zone ale spaţiului.

Şi astfel, roboţelul a ajuns la porţile uriaşe 
de la ieşirea din mall. În tot acest timp nu 
întâlni nici un om.

(Va urma)

Vai, câte lucruri interesante 
mai erau aici! 

Alături, într-o vitrină, 
îl văzu pe Dodo, căţeluşul 
cibernetic, prietenul devo-
tat al omului, şezând în două 
labe, în aşteptarea viitorului 
stăpân. Ceva mai departe era 
expusă noua consolă de jocuri 
Playstation 10, împreună 
cu câteva jocuri de ultimă 
generaţie. Pe nişte panouri de 
plasmă erau proiectate imag-
ini din jocurile Final Fantasy 
30 – Cristalele eternităţii şi 
din Tomb Raider 27 – Calea 
spre Avalon. Ar fi dorit şi el să 
încerce aceste jocuri!, gândi 
roboţelul. 

Făcu câţiva paşi pe un cori-
dor larg. Roboţelul se uita 
buimac la minunăţiile care-l 
înconjurau. Erau vrafuri între-
gi cu jucării, dulciuri şi hăinuţe. Secţiunile 
magazinului nu aveau sfârşit. Înţelese că se 
afla într-un fel de mall. 

Îşi rotea capul şi se holba curios în toate 
părţile, încercând să prindă toate câte i se 
arătau aici.

Deodată văzu un aparat care i-ar fi fost de 
mare folos ca să-şi găsească drumul prin acest 
spaţiu uriaş. Într-un colţ găsi o hartă-ghid a 
imensului mall. Cu micile lui braţe de metal, 
activă harta şi introduse câteva comenzi. Îşi 
dădu seama că se afla tocmai la etajul 11 din 
cele 20 de niveluri ale mall-ului, aproape de 
marginea de Est. Avea cale lungă până afară 
din clădire. Pentru că tocmai acolo voia să se 
îndrepte. Roboţelul ardea de nerăbdare să 
vadă cum e oraşul.

Un lucru îl uimea. Această clădire era com-
plet pustie, cu excepţia doar a unor drone 
dereticătoare care mişunau dezorientate pe 
coridoare, fără ca să acorde nici cea mai mică 
atenţie roboţelului nostru. Unde dispăruseră 
oamenii? Ciudat, se gândi roboţelul.

Aşadar, se porni spre ieşirea din mall. 
Coborî etaj după etaj, dar nu rezistă plăcerii 
de a explora minunăţiile de care era plin cen-
trul comercial.

Aproape întregul etaj 5 era ocupat de o 
librărie în care se găseau cărţi de toate gen-
urile şi pentru toate gusturile posibile. În 
acest departament mai erau şi cantităţi uriaşe 

Desen de Cristina COvrIG

Versuri noi de 
Victor MARoLA 

o, TEMPoRA!
Copil rebel eram cândva în parc
şi alteori uitat într-o grădină,
c-un câine după mine şi un arc,
îndrăgostit de viaţă şi lumină.
veneau şi zile mai posomorâte,
când ploile în casă ne ţineau,
erau seisme, timpuri mai urâte
şi inimile parcă îngheţau.
e tristă lumea, iară în 

schimbare,
neliniştiţi sunt oamenii în toate,
îngânduraţi rostesc o întrebare:
trăim iluzii sau în libertate?
au fost şi primăveri 

întemniţate,
şi veri aride-n stare de alertă,
alarme şi angoase, parcă toate
ne spun că pacea lumii e 

incertă.
Dar dincolo de ape tulburi 

uneori
ne regăsim printre speranţe, 

cărţi şi flori.

Pagină pregătită de Ion antOn

Desen de Daria şterbeţ, elevă 
la „şcoala de arte”, or. briceni
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O voce frumoasă într-un colțișor de rai

O antologie de satiră 
şi umor de bun augur

Butelie

sugestii  de  lectură

Interpreţi preferaţi 

În anul 2017, Diana a lansat prima 
sa piesă în limba română, „Muzica 
răsună” , după care au urmat „Dan-
sează  Ana”, „Uite-uite” și „Butonaș”, 
toate în colaborare cu Kapushon și 
echipa Mareshow.

Diana Stoica a absolvit școala de 
muzică și a participat la numeroase 
concursuri de specialitate. Până la 
vârsta de 16 ani a activat în sat doar 
în cor și în ansamblu. Nu intenționa 
să continue cu muzica, până când, la 
Balul Bobocilor de la liceu, a văzut-o  
domnul Marcel Stoian – profesor de 
muzică, propunându-i să vină la stu-
dioul dumnealui. Astfel a ajuns să fie 
solista Ansamblului Vocal „Tinerețe- 
Floare”, condus de acest  bun profe-
sor și coleg.

A absolvit facultatea de Jurnalism 
și Științe ale Comunicării, însă adoră 
muzica. Piesele ei surprind prin ori-
ginalitate. La fiecare videoclip artista 
muncește cu entuziasm, creând câte 
o mică poveste. 

Nu există idealuri, dar trebuie 
să tindem spre ele, își spune ades 
cântăreața. Pe viitor, preconizează să-
și bucure fanii la concerte naționale 
și internaționale. Își iubește mult me-
leagurile natale. Diana consideră că 
țara noastră e un colțișor de rai, unde 
poți să faci lucruri bune și frumoase.

Renata cUPcEA

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

Diana Stoica este o interpretă din Republica Moldova, născută în 1997 în 
satul Izbiște, raionul Criuleni. Odată cu lansarea primelor videoclipuri, artista 
s-a pomenit cu succesul de partea ei. Bucuria și receptivitatea publicului sunt 
lucrurile care mereu o motivează și o îndrumă către realizări. Alături de artiștii 
din țară, interpreta reușește să îmbine talentul și curajul, pentru a crea un pro-
gram special și pentru a răsfăța publicul din jurul ei cu o atmosferă plină de 
dispoziție de neuitat.

Nr. 2 (2)

Acum câteva săptămâni, toate posturile de te-
leviziune au dat o ştire tristă despre un incen-
diu şi despre pericolul unei explozii, pentru că 
în casa care ardea (toată compasiunea pentru 
oamenii care au suferit) se afla o butelie.

Fără excepţie, cuvântul „butelie” a fost 
pronunţat butelie, adică cu accentul pe i.

Împrumutat în limba română din limba fran-
ceză – „bouteille” –, acest substantiv se pronunţă 
corect butelie, cu accentul pe e.

Am mai vorbit despre faptul că în limba noas-
tră accentul nu are un loc fix, că nu există reguli 
de accentuare, ceea ce ne produce bătăi de cap, 
dar care are şi o consecinţă minunată: muzica-
litatea!

Aşadar, pronunţaţi butelie! Nu doare! FACE 
BINE LA LIMBĂ!

Petru Popescu/ 
Dumitru Popescu

„Dulce ca mierea e glonţul patriei”, un cele-
bru roman scris de Dumitru Popescu. (Dorin 
Chioţea, TVR1, 23.10.2020).

E adevărat că e vorba tot despre un Popescu. 
Dar nu Dumitru, ci Petru. Petru Popescu este 
autorul romanului „Dulce ca mierea e glonţul 
patriei”, un roman nu aşa celebru cum îl consi-
deră domnul Chioţea.

Scriitorul Petru Popescu, acum şi cetăţean 
american, este cunoscut pentru un alt roman 
care l-a făcut celebru, „Prins”. Când a apărut, în 
1969, a fost un succes.

Şi Dumitru Popescu este scriitor. Dar el ră-
mâne în istorie în calitatea lui de politician co-
munist, supranumit „Dumnezeu”.

Cunoştinţele solide FAC BINE LA LIMBĂ! Şi 
la CULTURĂ!

Etnogeneza
 „De altfel, se aminteşte de etnogeneza po-

porului român.” (Florin Petre, părinte diacon, 
30.11.2020, TVR1).

Substantivul feminin „etnogeneză” este îm-
prumutat din limba franceză. Are un sinonim, 
„etnogenie”, iar sensul acestor cuvinte este: 
„ramură a antropologiei care studiază origi-
nea şi filiaţia raselor şi a popoarelor.” (DEX)

Se observă cu uşurinţă că în componenţa 
cuvântului „etnogeneză” intră termenii „etno” 
şi „geneză”. Adică, naşterea poporului. Aşadar, 
„etnogeneza poporului” este un pleonasm.

Să corectăm! „De altfel, se aminteşte de et-
nogeneza românească.”

Pleonasmul NU FACE BINE LA LIMBĂ!

Nemărginirea și tot 
are o margine?

P. Cărare
Zâmbetul întotdeauna a avut 

o conotație/o funcție apar-
te prin încărcătura polivalen-
tă ce-o poartă de când lumea. 
Inspirat adeseori de cele mai 
neașteptate cazuri de viață, el 
poate fi unul încurajator sau 
desființator din start. Oamenii 
apelează la zâmbet, desigur, din-
tr-o necesitate dictată de-o rea-
litate sau alta. Principialmente, 
acestea contribuie mult la ame-
liorarea stării de fapt a lucrurilor 
într-o societate, într-un colectiv 
etc. Zâmbetul lesne poate de-
zamorsa orice situație critică, 
încordată, ivită pe neprins de veste. Cei care nu sunt lipsiți de 
simțul umorului recurg cu ușurință la forțele tămăduitoare ale 
acestuia dintr-o chemare lăuntrică. Pentru ei a râde de orice 
lucru, acțiune sau vorbă rostită nelalocul ei e ceva obișnuit, 
care se produce ca și cum de la sine și fără nicio rușine, atât 
prin luarea taurului de coarne, cât și prin  așteptarea ivirii mo-
mentului potrivit pentru a răsturna situația printr-o explozie 
de râs sănătoasă, salvatoare și binevenită, fericită, ce mai, vor-
ba vine.

„Gustul zâmbetului” pe care ni-l oferă indirect, prin creațiile 
adunate în antologia omonimă de satiră și umor de Ion Divi-
za, Gheorghe Postolache și Victor Prohin, însoțită de-o prefață 
semnată  de acad. Mihai Cimpoi – „Repertoriul  umorului ba-
sarabean” – este unul pe măsură să fie așteptat și probat/
gustat cu destulă tragere de inimă, deoarece penele autorilor 
antologați  în culegere sunt dintre cele mai iscusite. 

Lecturând prozele, poemele și aforismele/maximele propuse 
cu inima deschisă compatrioților săi, este imposibil să nu se fi 
gândit la condiția artei  lor literare de a-i mântui prin râs, pre-
cum subliniază autorul prefeței, recurgând la „spiritul critic” al 
scrierilor ce fac întregul  inextricabil al volumului. Povestirile și 
schițele umoristice, semnate de Ion Druță și de Alexei Marinat, 
de Vasile Severin și Victor Prohin, Andrei Moroșanu, epigrame-
le aparținând lui Aureliu Busuioc și Petru Cărare, Ion Diordiev și 
Vladimir Rusnac, Titus Știrbu și Efim Tarlapan, Ion Diviza și Mi-
hai Cimpoi, Gheorghe Bâlici și Diana Enache, parodiile lui Va-
leriu Babansky și Alexandru Horațiu Frișcu etc., etc., precum și 
aforismele lui Vasile Neculce, Ion Cuzuioc, Ianoș Țurcanu, Efim 
Bivol, Grigore Drăgan, Ștefan Agachi etc., etc., conturează un 
microunivers dens de gânduri și de replici atitudinal-opționale 
cu priză la realitățile noastre din jur la propriu și la figurat, de 
care este imposibil să nu râzi cu lacrimi în ochi. Mai mult, este 
exclus  ca scrierile celor menționați să te lase indiferent prin 
felul în care tratează o problemă, un motiv etc.

Sobră și cuprinzătoare, dar necruțător de urzicătoare în lege, 
antologia „Gustul zâmbetului” e în stare să te dezlege – meta-
foric și ideatic – de nepăsare și de orice poftă zeflemisitoare de 
a râde fără niciun rost, atunci când lacrimile sunt apăsătoare și 
nu răsar dintr-un izvor sacru al sentimentului sau din revolta 
clară a agentului liric al locutorului polemic al „înțeleptului pus 
pe gâlceavă cu lumea”. Or, precum subliniază și personajul liric 
busuiocian în una  din epigramele maestrului „Prafurilor ama-
re”, care l-au consacrat altcândva în contextul literelor noastre 
de la Est de Vest („Volumul lui/ Se trece sub tăcere;/ De unde 
nu-i nici Dumnezeu nu cere” – „Unui poet necriticat”), scrisul 
trebuie să fie unul inspirat și ancorat într-o realitate anume 
a plaiului și a graiului (a se vedea îndeosebi „Cameleonul”: 
„Vreau să se știe sus, chiar azi, la centru,/ Că sunt croit din 
stofă colectivă:/ Am fost și sunt și veșnic voi fi pentru/ Și contra 
celor care-s împotrivă...”. Desigur, „calamburul” este în stare să 
trezească gustul pentru zâmbet. Și asta se întâmplă nu o dată 
în cazul celor care-l practică dintr-o chemare. Zâmbetul ironic 
e cel mai indicat pentru mersul înainte al prozei și-al poeziei, al 
satirei și-al umorului care omoară din fașă plictisul și-naripează 
zborul inspirat al gândului și-al frământului interior, neliniștile 
inimii și vocația creatorilor întorși cu forța la Adevăr. 

Florilegiul „Gustul zâmbetului” pune la încercare puterea de 
voință și de credință a cititorului de-a se înarma la timp, pen-
tru orice eventualitate, cu zâmbetul necesar într-o împrejurare 
sau alta, care l-ar putea scoate din încurcătură, mai ales atunci 
când degustarea lui e contraindicată pentru unii și deficitară 
pentru alții. Zâmbetul este simbolul creșterii, înfloririi și înnoi-
rii, primenirii spirituale permanente și nu doar ocazionale sau 
incidentale. Gustul lui este unul intraductibil și aproape intru-
vabil în contextul zilelor noastre. Antologia de față este una de 
bun augur în acest sens, dacă nu o rara avis.

tudor PallaDI
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Clar de lună

De-o să vă aflați în orașul Bri-
ceni, faceți neapărat un popas 
în zona pitorească din centrul 
localității, unde se află Școala 
de Arte Plastice pentru copii. 
Acolo e o adevărată împărăție 
a frumosului, unde fiece elev 
își are locușorul său. Fondată 
în anul 1975, această instituție 
e mereu cu porțile deschise 
pentru copiii cărora le place 
arta, numărând azi peste o mie 
de absolvenți cu o mulțime 

de participări la diverse con-
cursuri raionale, republicane 
și internaționale. Elevii școlii 
se bucură de premii, medalii 
și mențiuni binemeritate, unii 
dintre ei devenind arhitecți, 
profesori de artă plastică ori 
designeri, alții sperând să ajun-
gă pictori profesioniști.

Cunoștințele acumulate, 
măiestria, talentul, dăruirea 
de sine și principialitatea sunt 
calități altoite copiilor de că-
tre întreg colectivul pedagogic 
al instituției despre care ne 
vorbește cu mult drag dna Lud-
mila Vatamaniuc, director cu o 
experiență de peste 35 de ani, 
pedagog înnăscut, fire zbuciu-
mată, mereu în căutare.

„Sunt mândră pentru succese-
le elevilor noștri, care participă 
la concursurile de artă plastică 
fiind îndrumați de către colegii 
mei, profesori cu experiență. 
Asemeni unor rândunele, bune 
mesagere ale artei naționale, 
lucrările copiilor executate cu 
talent și măiestrie, cuceresc ju-
riul local, dar și pe cel de peste 
hotarele republicii din Japonia, 
China, Finlanda, Polonia, Mace-
donia, Rusia și România. E plă-
cut să auzi adeseori rostindu-se 
fraza: „Vă mulțumesc că ați des-
coperit la timp în sufletul meu 
dragostea față de artă!” La școa-
la noastră „omul sfințește locul” 
de la mic la mare anume prin 
munca depusă. Grație colaboră-
rii cu administrația publică locală 
și susținerii din partea acesteia, 
avem azi o instituție ce cores-
punde cerințelor timpului”.

În luna iulie, 2020, la expoziția 
de artă cu genericul „Mapa port-

desen”, inaugurată la București, 
au participat 100 de copii de la 
Școlile de Artă din republică. Din-
tre cele 109 de mostre semnate 
de 98 elevi de la 11 școli de pro-
fil, au fost alese tocmai 11 lucrări 
de la Briceni, 2 dintre care i-au 
aparținut elevei Dariei Șterbeț. 
Una din lucrări a și fost achizițio-
nată pe loc, în România, de către 
amatorii de pictură. Fără doar și 
poate, acesta e un succes bine-
meritat. Daria s-a dovedit a fi o 
elevă talentată și sârguincioasă, 
cu un spirit creator, fantezie bo-
gată și o gândire logică.

„Va fi un specialist bun, e de 
părere dna Ludmila Vatamaniuc. 
Copiii ca Daria sunt  deosebiți. 
Inima și imaginația acestei fete 
este deschisă către estetic. Ade-
seori, când discutăm, sau ur-
măresc cum lucrează la șevalet, 
observ la ea acel grăunte artistic 
rar, pe nume talent, ce cândva 
neapărat va încolți și va da roa-
de”. De curând lucrările Dariei 
Șterbeț au fost apreciate la Con-
cursul Internațional de creație a 
copiilor din orașul Bitol (Mace-
donia). Eleva dorește să-și conti-
nue studiile la Academia de Arte 
din Moldova. Avem speranța că 
visul ei se va împlini și, peste ani, 
încă vom auzi de aceste nume. 
Grație osârdiei de zi cu zi a copii-
lor și profesorilor, această Școală 
de Arte Plastice pentru copii are 
viitor, căci e asemeni unei coră-
bii a frumosului ce plutește prin 
Univers lin, dar cu încredere în 
forțele proprii.

Maria SCOarţă, 
specialist principal

 la secţia Cultură şi turism 
or. Briceni fantezie

flori de dor

Un penel ingenios 
şi creativ 

În cadrul Şcolii de Arte din oraşul Ialoveni, 
la catedra de arte plastice, activează de mai 
mulţi ani dna Nina Popescu, o distinsă pro-
fesoară de specialitate. Ea munceşte cu multă 
dragoste în numele copiilor ce îndrăgesc fru-
mosul dăruindu-le lumină din propriul har şi 
suflet, din culorile vieţii. Elevii frecventează 
cu plăcere orele de studiu teoretic şi practic, 
la care învaţă de zor  limbajul picturii, graficii 
şi ceramicii. 

„Culorile toamnei” – astfel s-a intitulat Con-
cursul pentru copii din 2019, desfăşurat în România, la care au 
fost invitaţi şi autori ialoveneni.  

Locul I le-a revenit elevilor Daria Bragorenco, Ana-Maria 
Mîță şi Daniela Cropivnițchi. 

Pe locul II s-au clasat: Marina Salcuțan şi 
Loredana Braga.

În anul 2020 o parte din viitorii tinerii ar-
tişti plastici de la această instituţie au parti-
cipat la Concursul Internaţional online din 
India cu genericul „Creaţia copiilor”, la care 
s-au remarcat: Ana-Maria Mîţă, Andrea Golub, 
Marina Salcuţan şi Mihaela Manulachi.

În ediţia de azi, la sugestia profesoarei Nina 
Popescu, prezentăm lucrările elevei Ana-Ma-
ria Mîţă. 

Vom sublinia spiritul de modernitate ce persistă în mostrele 
pe care le semnează această elevă talentată. De asemenea, me-
rită să remarcăm transpunerea originală a gândului în spaţiu 
concret, profunzimea formulei artistice pe care a ales-o viitoa-
rea pictoriţă în redarea unei sau altei imagini. 

Îi invităm pe cititorii revistei să admire acest penel ingenios 
şi promiţător cu speranţa că aprecierea noastră îi va spori şi 
mai mult elanul creativ.

Lidia UNGUREANU

vis

Nina POPEScU

ana-Maria MÎţă

Daria şterbeţ


