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Salutare, dragă ORIZONT COGNITIV!
Acest izvor cu apă cristalină, pe nume „Florile Dalbe”, 

potoleşte setea de bine şi frumos a multor mii de copii 
și adolescenţi. Sunteţi o echipă redacţională care ştie să 
muncească cu talent şi dăruire pentru noi, copiii. Şi, pentru 
că în luna martie se împlinesc 80 de ani de la fondarea aces-
tei publicații periodice, sunt curioasă să vă întreb, împreună 
cu alţi colegi de-ai mei: DE CÂND revista noastră dragă se 
numeşte „Florile Dalbe”? Ce semnifică acest titlu? În ce 
an această revistă s-a învrednicit de Premiul Internaţional 
pentru Calitate şi Excelenţă „Steaua Calităţii”, categoria 
Aur? Chiar aţi fost la Paris să primiţi această distincţie?

Daniela SIMION, elevă în clasa a X-a
or. Călărași,
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”

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

DE CÂND revista noastră dragă se 
numeşte „Florile Dalbe”

www.floriledalbe.md

(Continuare în pag. 2) a

Acord  liric

Florile Dalbe
În veșmânt de primăvară,
ne-nsenină Floarea Dalbă,
luciul din piatra rară
altoindu-ne-n Silabă.
Dalbe Flori sfinţind în pagini
Graiul cu miros de pâine,
Venerat și prin imagini,
Din străbuni ce ne-aparţine.
Imortalizând pe file
Cu neprihănit elan,
Prin noian celest de zile,
Verbul  eminescian.
Floarea Dalbă în petală
Poartă-altoi viu din povești 
Chibzuite cu migală 
De un Mag din Humulești...
Dalbe Flori îţi strâng, copile,
Din cuvinte-un șir de salbe...
şi aduni comori din file,
lecturând „Florile Dalbe”.

alexandru DOGa

numerele 13, 14 vor apărea pe 9 aprilie a.c. în ediţie cu volum dublu (16 pagini). 

- Păi, oare „Florile Dalbe” se 
numea ziarul la începuturile 
sale? sare cu vorba cineva dintre 
părinţii sau bunicii voştri, care 
mai ţin minte cum se numea zi-
arul pe când erau şi dânşii copii.

- Şi cum se numea? nu-şi poa-
te stăpâni curiozitatea autoarea 
întrebării.

Primul ziar al copiilor din Repu-
blica Moldova se intitula în spiri-
tul vremurilor de atunci: „Schim-
bul leninist”. El a văzut lumina 
tiparului în martie 1941. Însă, 
până în iunie 1940, pe teritoriul 
republicii noastre, era difuzată 
pe larg „Dimineaţa copiilor”, o 
revistă săptămânală (supliment 
la ziarul maturilor „Dimineaţa”), 
inspirată din tradiţia franceză şi 
cea germană de a edita ziare şi 

reviste destinate copiilor. Astfel, 
într-o anumită măsură, „Schim-
bul...”, fondat de conducerea de 
vârf a republicii, la iniţiativa unui 
grup de scriitori şi oameni de cul-
tură ai epocii respective, în frunte 
cu poeţii Emilian Bucov şi Andrei 
Lupan, era o gazetă menită să 
umple golul informaţional ce se 
crease în mediul elevilor basara-
beni, totodată oferind scriitorilor 
pentru copii posibilitatea de a-şi 
publica lucrările în paginile ei. 

După pauza din anii celui de-
al Doilea Război Mondial (1941-
1945), ziarul şi-a reluat apariţia, 
dar cu titlul modificat: „Tânărul 
leninist”. Publicaţia, fireşte, fu-
sese concepută să  educe tână-
ra generaţie în spiritul ideologiei 
marxist-leniniste, fiind destinată 

octombreilor şi pionierilor. To-
tuşi, graţie unor scriitori şi oa-
meni de cultură valoroşi, care 
au stat la cârma ziarului sau au 
făcut parte din colectivul de cre-
aţie, printre care Grigore Vieru, 
Aureliu Busuioc, Liviu Damian, 
Gheorghe Marin, Vitalie Filip, 
Ion Sclifos, Gheorghe Gheor-
ghiu, Arhip Cibotaru, Gheorghe 
Malarciuc, Mihail Ion Cibotaru, 
Raisa Lungu-Ploaie, Gheorghe 
Blănaru, Axentie Blanovschi, 
Filip Mironov, Ariadna Şalari, 
Ludmila Vătavu, Iuliu Cârche-
lan, Aurel Ciocanu şi mulţi alţii, 
ziarul elevilor nu se limita doar 
la „potcovirea” ideologică a 
„tinerilor leninişti”. Dincolo de 
balastul ideologic iminent, era 
promovată activ creaţia literar-
artistică a copiilor, viaţa lor so-
cială şi spirituală, mulţi scriitori 
îşi publicau aici poeziile şi po-
vestirile, astfel ziarul afirmându-
se drept o preţioasă publicaţie 
periodică de cultură generală. 
Nu întâmplător, pe când erau 
elevi, anume în acest ziar au 
debutat majoritatea scriitorilor 
noştri, inclusiv subsemnatul. 
Tocmai acest factor cultural, 
dar şi contribuţia scriitorilor no-
torii nominalizaţi mai sus, ne-a 
obligat să nu ignorăm perioada 
sovietică din istoria publicaţiei 
noastre, dându-i o apreciere cri-
tică obiectivă. 

Doriţi  să  citiţi  una  Dintre  cele  mai  aPreciate
Publicaţii  PerioDice  Pentru  coPii  şi  aDolescenţi? 

Nimic mai simplu: 
rugați-i pe părinți să vă perfecteze 

un abonament la săptămânalul 
„Florile Dalbe”, 

căruia i s-a decernat, în 2008, 
la Paris, Premiul Internațional 
pentru Calitate şi Excelență, 

categoria Aur, „Steaua Calității”.

Dragi profesori! 
„Florile Dalbe” 

abordează, în plus la 
programa şcolară, cele mai 
diverse şi incitante teme de 
educaţie, etică, estetică, artă, 
literatură, istorie, ecologie, 
instruire moral-creştină etc.
Ajutați-i pe elevi să se aboneze!

COSTUL  ABONAMENTULUI 
Pentru persoane juridice:
3 luni - 108 lei
6 luni - 216 lei
12 luni - 360 lei
Pentru persoane fizice:
3 luni -  84 lei
6 luni -  168 lei
12 luni - 280 lei

ATENȚIUNE! În premieră,  vă puteți abona on-line la versiunea PDF 
Condițiile le găsiți pe site-ul www.floriledalbe.md

AbonAmentele pot fi perfectAte 
la orice oficiu poștal din țară.

abonarea — 2021

• Captivaţi de lectura săptămânalului „Florile Dalbe”, 
elevi de la liceul teoretic ,,Dante alighieri”, mun.  Chișinău 
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Despe  meseria  
De jurnalist

Păstrăm obiceiurile şi tradițiile 
IN  MEMORIAM

DINTRE SUTE DE PROFESII

La această întâlnire au partici-
pat elevii din clasa a II-a „D” de 
la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” 
(dirigintă - Nona Bejan). Jur-
nalista a rememorat momente 
din copilăria sa și a povestit atât 
despre studiile sale în jurnalism, 
cât și despre această profesie pe 
care o practică de 7 ani. 

Dumneaei s-a referit la spec-
trul programelor „Cultură”, pe 
care le moderează la postul de 
radio „Vocea Basarabiei”. Jur-
nalista a menționat că munca 
la radio a ajutat-o să scape de blocaje, să-și 
întărească încrederea de sine, să-și dezvol-
te o dicție bună, calități necesare în meseria 
de jurnalist. Protagonista a mai precizat că 
activează și la TV, și anume la TVR Moldova 
1, unde se produce în emisiunea „Matinalii”.  
Înainte de aceasta, a colaborat la emisiunea 
„Zâna copiilor”, la care erau invitați copii de 
diferite vârste. 

Elevii au dorit să afle ce categorii de 
jurnaliști există. Zina Bivol a specificat că 
aceștia pot profesa în presa scrisă, la radio 
și la TV. Un jurnalist profesionist, însă, poate 
să îmbrățișeze meseria în toate cele trei ra-

muri. La finalul discuției, jurnalista le-a vorbit 
copiilor despre colaborarea cu revista „VIP Ma-
gazin”, în care apare cu articole despre actori, 
cântăreți, scriitori, organizează ședințe foto și 
interviuri cu ei. În curând, va publica un mate-
rial despre Cristofor Aldea-Teodorovici în re-
vistele „RED” și „VIP Magazin”: despre cariera 
lui de artist, dar și despre fiica ce îi poartă nu-
mele mamei, Doina Aldea-Teodorovici.  

„Profesia de jurnalist este una dificilă, dar și 
frumoasă, care aduce satisfacție deosebită”, a 
conchis Zina Bivol.

Doina SPĂTARU, 
șef sector la bibliotecă

ția Cultură,Tineret, Sport și 
Turism Ștefan-Vodă cu ocazia 
sărbătorii Dragobetelui. În 
colaborare cu Casa de Cultu-
ră a fost realizat un filmuleț 
despre  succedarea  ciclurilor 
naturii, care a fost prezentat 
în varianta online. Astfel ne 
descoperim patrimoniul cul-
tural, ne păstrăm obiceiurile 
și tradițiile.

Elena CULIN, 
bibliotecar principal 
la Biblioteca Publică

s. Căplani, 
r-nul Ștefan-Vodă

revista  noastră  dragă 
se numeşte „Florile Dalbe”?

(Sfârșit. Începutul în pag. 1)

DE  CÂND 

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!

În anul 1990, publicaţia noastră periodică a început să apară într-
o serie nouă. Vorba e că, în spiritul reformelor gorbacioviste, ziarul 
a renunţat treptat la balastul ideologic, transformându-se dintr-o 
publicaţie periodică pentru pionieri într-o revistă  educativ-cogniti-
vă şi literar-artistică pentru toţi elevii, dar îndeosebi pentru cei din 
ciclul gimnazial. Se impunea, deci, şi găsirea unui titlu nou. După 
mai multe căutări şi dezbateri,  în prima pagină a revistei a apărut 
denumirea „Florile Dalbe”. Am optat pentru acest titlu din mai mul-
te considerente. Mai întâi, pentru că  este un străbun refren de co-
lindă, iar colinda s-a aflat mereu alături de copilărie, căci cine, dacă 
nu voi, copiii, umblă cu colinda? Mai apoi, pentru că „Florile Dalbe” 
este un simbol plăsmuit de imaginaţia colectivă a neamului nostru, 
simbol ce semnifică Reînnoirea. Cântate în ajun de An Nou, încă  
de pe când schimbarea anului  avea loc pe 1 martie, colindele po-
pulare subliniau insistent ideea de floare. Pentru că abundenţa de 
floare presupune şi o  roadă îmbelşugată. Însă poporul se gândea 
nu numai la hrana materială, ci şi la cea spirituală. Astfel florile din 
colindă sunt neapărat „dalbe”. Iar „dalb” înseamnă nu numai alb, 
ci şi curat, neprihănit, gingaş, luminos, strălucitor... Aşa îşi doreau 
strămoşii noştri să le fie viaţa, sufletul şi cugetul în noul an. În pofi-
da pandemiei de coronavirus, a tuturor greutăţilor şi vicisitudinilor, 
aşa ne dorim şi noi, dragi cititori, să vă fie viaţa, sufletele şi cugetele 
în anul 2021, în toţi anii care vin, întreaga voastră viaţă.

În plus, ţin neapărat să vă comunic un amănunt sugestiv: spre 
surprinderea mea, am descoperit că a existat deja o revistă „Florile 
Dalbe”. Ea a fost editată bilunar la Bârlad în anul 1919, sub condu-
cerea unui Comitet în frunte cu scriitorul George Tutoveanu. Acea 
revistă era, de asemenea, preocupată şi de educaţia copiilor. Aşa-
dar, titlul „Florile Dalbe” este unul de sorginte istorică. Şi, nu în ulti-
mul rând, el se asociază de minune cu înşivă voi, copiii, care sunteţi 
„florile dalbe” ale vieţii, cu însăşi copilăria şi tinereţea, care-s florile 
vârstei omeneşti. Iată de ce noi, colaboratorii de azi ai săptămâna-
lului „Florilor Dalbe”, premiat,  în 2008, cu un fel de Oscar al Calităţii 
(da, dragă Daniela, am călătorit  personal la Paris, de unde am adus 
preţiosul Trofeu, înmânat în cadrul unui Congres Internaţional!), ne 
străduim ca fiecare număr  să fie un veritabil colind pentru mintea 
şi sufletul tuturor copiilor şi adolescenţilor, de la clasa a II-a la clasa 
a XII-a. Efortul echipei a fost răsplătit şi în anul 2010, prin decerna-
rea Premiului Internaţional al Organizaţiei Naţiunilor Unite în do-
meniul Drepturilor Omului, astfel fiind preţuită activitatea noastră 
în vederea popularizării şi ocrotirii drepturilor copilului.

Deci, „Florile Dalbe” a devenit o publicaţie periodică de vocaţie 
europeană, apreciată înalt la scară internaţională,situându-se pe 
un loc de cinste în tezaurul cultural al Republicii Moldova. Revista 
contribuie la educaţia  elevilor în baza valorilor naţionale şi general-
umane, cultivându-le alese calităţi cetăţeneşti. Premiile obţinute la 
scară internaţională ne-au însufleţit pe noi, membrii colectivului, 
să muncim cu şi mai mare dăruire la opera de educaţie a tinerei 
generaţii, totodată consolidând şi certitudinea voastră, a cititorilor,  
precum că, deşi a împlinit 80 de ani de necontenită înflorire, „Flori-
le Dalbe” nu se vor ofili  nicicând!

Ion antOn 

Lunar, la filiala „Ștefan cel Mare” a BPM 
„B. P. Hasdeu”, situată în sectorul Botanica din 
Chișinău, se desfășoară proiectul „100 de profesii 
pe înțelesul copiilor”. Recent, a avut loc o întâlnire 
online cu jurnalista și prezentatoarea Zina Bivol.

A devenit o frumoasă tradiţie pentru Biblioteca Publică din satul Căplani de a cin-
sti memoria lui Mihail Berezovschi - preot, compozitor, dirijor, pictor. Recent, elevii 
din clasa a IV-a, ghidați de dna Mariana Cociug, au organizat o activitate omagială 
cu ocazia celei de-a 153 aniversări din ziua nașterii lui Mihail Berezovschi.

Elevii s-au întrunit în in-
cinta muzeului din localitate, 
care poartă numele lui Mihail 
Berezovschi, pentru a reînvia 
episoade din biografia acestei 
mari personalități. Ei au evo-
luat cu un recital de cântece 
și poezii. Laura CALALB a 
fost cea care și-a sensibilizat 
în mod deosebit colegii in-
terpretând un cântec religios. 
Atmosfera frumoasă a fost în-
tregită de lucrările Meșterului 
popular Vasilisa Maxian.

O altă activitate interesan-
tă și atractivă pentru cititorii 

noștri a avut loc în cadrul Pro-
iectului „Provocarea Teatra-
lă” pe marginea poeziei po-
pulare „Racul și broasca”, în 
varianta descoperită de Mihai 
Eminescu, și a poeziei „Racul 
și broasca”, scrisă de Iulian Fi-
lip. Copiii au înscenat ambele 
poezii, au executat desene în 
baza lor. Pentru desenul său, 
Timotei CIULIN, elev în clasa 
a II-a, a fost menționat cu o 
carte cu autograf de la scriito-
rul  Iulian Filip.

A trezit interesul copiilor și 
concursul organizat de Direc-

• Cinstind memoria lui Mihail berezovschi

Zina bivol în dialog cu copiii

elevii din clasa a II-a „D” de la liceul teoretic „Iulia Hasdeu”
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Proiecte  transnaţionale Lumina spiritului

• Tinerețea e ispitită de mediocritatea sen-
timentală și cerebrală, de iluzia unei fericiri 
comode.

• Sunt vremuri în care nu poți înainta decât 
mergând contra curentului.

• Dacă uiți, te rătăcești.
• Miracolul morții nu constă în ceea ce 

sfârșește ea, ci în ceea ce începe.
• Dacă există o fericire pe pământ, apoi 

aceasta este prietenia.
• În iubire ne deșteptăm totdeauna prea târ-

ziu.
• Viața cunoaște scene și se spune că este 

împărțită în acte, dar cortina se lasă o singură 
dată.

MaxiMe şi aforisMe 
de Mircea ELIADE

PRETEXT PENTRU MEDITAţIE

De când elevii au trecut la  activităţile şcolare online, din 
cauza situaţiei epidemiologice, mă frământă o întrebare: poa-
te fi asigurată calitatea învăţământului din republică în aces-
te condiţii? Nu doar profesorii şi părinţii, ci şi  elevii au simţit 
îngrijorarea că o asemenea metodă de învăţare nu ar putea 
genera cunoştinţe temeinice pentru viitor.

După părerea mea, elevii responsabili şi sârguincioşi nu au 
impedimente,  când e vorba de buna desfăşurare a procesului 
educaţional. Din contra, problemele existenţiale îi fac mai se-
toşi şi mai dornici de a studia.  

Cealaltă categorie de elevi, însă, va găsi mereu pretexte şi 
scuze pentru lenevie. Un elev care înaintează ferm spre reuşite 
va persevera în orice condiţii de învăţare, acumulând cunoştin-
ţe noi, fie prin prezenţa fizică, fie prin cea online. el va trata 
învăţarea ca pe o datorie, ca pe o muncă onorabilă, ca pe-o che-
ie sigură spre succes. Dimineaţa îşi va lua micul dejun, după 
care se va aşeza în faţa monitorului, pregătit pentru ore în 
regim obişnuit, chiar dacă ele se vor desfăşura în format online.

În ce priveşte munca depusă de cadrele didactice în această 
perioadă de agravare epidemiologică, îmi dau seama că este 
colosală. Înţeleg că, din anumite cauze tehnice, uneori este 
aproape imposibil să ofere o lecţie de calitate, dar profesorii 
fac tot posibilul ca un copil dornic de a cunoaşte mai multe să 
studieze suplimentar întru aprofundarea materiei acumulate 
anterior. 

fără doar şi poate, înţeleg şi emoţiile de fiece clipă, de fie-
ce  zi ale părinţilor, care le doresc tot ce-i mai bun propriilor 
odrasle. Cred totuşi, stimaţi părinţi, că, pentru a poseda toate 
criteriile amintite mai sus, un copil trebuie încurajat. iar dacă 
vreunul nu arată interes pentru studierea la şcoală, atunci vă 
asigur că acest interes nu-i va apărea ca prin minune nici când 
va veni vorba despre învăţătura online.

În concluzie, pot afirma cu certitudine că formatul învăţă-
mântului online nu influenţează sub nici o formă calitatea 
predării materiei. Totul depinde de atitudinea ta, a celui care 
înveţi!

Teoctista CoLţa, elevă în clasa a ix-a 
la Gimnaziul „Dumitru Creţu”

s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Covid-ul 
şi calitatea învăţământului

MARTINICĂ și PAPUCEL 
au trecut hotarul

Proiectul a fost unul deosebit, 
pentru că a fost realizat cu ajuto-
rul a doi ursuleţi călători şi a avut 
ca scop colaborarea dintre par-
tenerii din Republica Moldova şi 
România, presupunând schimbul 
de bune practici şi împărtăşirea 
ideilor de organizare a activităţilor 
educaţionale din ambele instituţii. 
Ursuleţul din Republica Moldova 
a fost botezat Martinică, iar cel 
din România poartă numele  Pa-
pucel. Şcolile au stabilit o întâlnire 
online prin intermediul platformei 
Zoom, unde au făcut cunoştinţă, 
apoi şi-au prezentat colegii. 

Luând cu sine o agendă şi mici 
cadouri, Martinică a plecat în vizi-

Elevii de la Gimnaziul nr. 74 
„Viorel Găină”, împreună cu pri-
etenii lor din România, au orga-
nizat o lecţie online, „Sănătatea 
Pământului”, în cadrul căreia au 
învăţat sortarea deşeurilor şi au 
confecţionat lucrări din materiale 
reciclabile. După cele trei săptă-
mâni de lecţii, Martinică şi Papu-
cel şi-au luat rămas bun de la noii 
prieteni şi au pornit  spre casă. O 
ultimă etapă a proiectului a fost 
agenda cu impresii, în care elevii 
şi-au notat experienţa cu prietenul 
de pluş. Ana Mura, învăţătoarea 
elevilor din Republica Moldova, a 
menţionat că proiectul a fost im-
portant pentru copiii şi cadrele 
didactice de pe ambele maluri ale 

Prutului. Acesta i-a ajutat să lege prietenii noi, să 
stabilească o colaborare minunată, cu amintiri de 
neuitat şi un schimb de experienţe reuşite.

Mihaela rOtăreanu, studentă în anul IV 
la facultatea de jurnalism și 

ştiinţe ale Comunicării, uSM

Timp de trei săptămâni, elevii din clasa a II-a de la Gimnaziul nr.74 „Viorel 
Găină”, com. Tohatin, municipiul Chişinău (coordonator Ana MURA), și cole-
gii lor de la Școala Gimnazială „Traian”, județul Brăila, România (coordona-
tor Luminița CROITORU), au desfășurat un proiect transnațional „Educație 
online fără hotare”, intitulat „Ursulețul de Pluș MD-RO”.

tă la elevii din clasa a II-a de la Şcoala Gimnazială 
„Traian”. Cei de-acasă i-au urat călătorie frumoasă 
şi l-au aşteptat cu nerăbdare pe ursuleţul Papucel 
de peste Prut. După ce ambele mascote au ajuns 
cu bine la destinaţie, acestea s-au apucat serios de 
carte, participând zilnic la ore.

elevii din tohatin împreună cu dna învăţătoare ana Mura 
şi Martinică

Papucel și Copacul prieteniei din brăila

CE  NE-ADUCE  PRIMĂVARA?

Conform legendelor, primul 
mărţişor era împletit dintr-un 
fir negru şi altul alb, ceea ce 
simboliza lupta anotimpurilor, 
a iernii şi a primăverii. Apoi a 
trecut în albastru cu alb, cu-
lori ce transmiteau mesajul de 
înseninare a cerului şi trezirea 
naturii la viaţă.

Biblioteca publică din Sărăte-
nii Vechi a organizat, împreună 
cu elevii interesaţi, confecţiona-
rea în cadrul unui atelier prac-
tic a tradiţionalelor mărţişoare. 
Cele mai frumoase lucrări au 
fost selectate şi aranjate într-o 
expoziţie tematică, „Mărţişor, 
podoabă din fir alb şi roşu”. Al-
tele au fost oferite în dar de că-
tre copii persoanelor dragi.  

La începutul lunii martie, 
marcăm şi aniversarea lui ION 

CreanGă – MărţIşOrul lI-
TERATURII ROmÂNE - prin 
expoziţii  de carte din colecţia 
bibliotecii noastre. Creangă este 
Povestitorul nostru naţional, iar 
farmecul  basmelor, poveştilor 
şi povestirilor sale înfăţişează în 
mod admirabil spiritul poporu-
lui român. Pentru a-i cunoaşte 
mai bine creaţia, am organizat 
ore de lectură  cu poveştile bu-
nicului din Humuleşti (o parte 
din ele au fost realizate pe plat-
forma de comunicare ZOOM). 

Primăvara este de neconce-
put fără sărbătoarea celei mai 
dragi fiinţe, Femeia, pe care o 
elogiem în data de 8 martie. 
Cu această ocazie, membrii an-
samblului folcloric „Lozioara”, 
împreună  cu conducătorul ar-
tistic Victoria FEGHIU şi maes-

trul Onisim CAZACU, au adus 
în scenă perle muzicale ale 
neamului nostru, iar elevii din 
clasa a VII-a: Patricia ZVIGU-
NAV, Marinela STRATU şi Cris-
ti CIUDAC au recitat cele mai 
frumoase versuri pentru ma-
mele, surorile,  profesoarele şi 
colegele lor. Această activitate 
a fost organizată în parteneriat 
cu Primăria comunei Sărătenii 
Vechi, Biblioteca Publică, Casa 
de Cultură şi a fost difuzată on-
line. Din păcate, au lipsit aplau-
zele,  dar evoluările artiştilor au 
fost apreciate prin distribuiri, 
comentarii şi vizualizări.

natalia bÎrlăDeanu, 
director al bibliotecii Publice 
s. Sărătenii Vechi, 
r-nul Teleneşti 

Primăvara vine cu un mărțișor în piept. Chiar dacă istoria ne spune că, inițial, 
mărţişorul tradiţional, alcătuit din canafuri, era purtat la brâu, acum îl putem 
vedea legat la mână sau prins la piept ca obiect de decorațiune.

PaLMaresUL  sĂrBĂToriLor
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TRADIŢIILE  NE  ŢIN  APROAPE

- Costică, tu asculți vreo-
dată vocea conștiinței tale? 
îl întreabă învățătorul pe un 
elev neatent. 

- Dar pe ce canal se transmi-
te, vă rog?

*  *  *
Nicușor s-a dus pentru pri-

ma dată la circ. Acasă, îi po-
vestește mamei:

- Tigrii sunt foarte prost 
crescuți. S-au repezit și au 

ocupat toate scaunele. Așa că 
bietul dresor a trebuit să stea 
în picioare.     

*  *  *
La medic vine un băiețel cu 

piciorul fracturat. 
- Ce-ai pățit, copile?

- Am vrut să cobor pe sca-
ră.

- Şi?
- Scara lipsea.

*  *  *
- Ce fenomen are loc când 

fierbe apa? întreabă învăță-
torul.

- Se formează bule, răspun-
de Ionuț.

- Şi ce conțin ele?
- Microbi... fierți.

Glume

Proiecte  transfrontaliere 

Ion DIORDIEV

Proiectul are ca meni-
re cunoașterea și transmi-
terea tradițiilor populare 
generației tinere. Prima ediție 
se desfășoară în perioada 1 
februarie - 31 mai 2021, iar 
activitățile au în vedere eveni-
mente  precum Dragobetele,1 
Martie și sărbătorile pascale. 
Coordonatorii proiectului: 
doamnele învățătoare Nina 
SÎRBU (Chișinău) și Elena 
PAŞCOVICI (Fălticeni, Româ-
nia) îi ghidează pe copii în or-
ganizarea activităților, rezul-
tatele urmând a fi desemnate 
online.

Până în prezent, ne-am 
bucurat de două activități: 
Dragobetele, mesagerul dra-
gostei, și 1 Martie, mărțișor 
- simbol al iubirii și al păcii. 

Copiii s-au pregătit  cu multă 
dragoste și străduință. Ei au 
aflat originea acestor sărbă-
tori, obiceiurile  legate de ele, 
au confecționat mărțișoare, au 
construit căsuța iubirii și prie-
teniei și au scris mesaje pen-
tru cei dragi. Apoi, îmbrăcați 
în haine naționale, au venit 
la sărbătoare, emoționați și 
mândri de bogăția și frumuse-
țea tradițiilor strămoșești pe 
care au reușit să le descopere 
și să le îndrăgească.

Întâlnirea online, din 1 mar-
tie, a colectivelor de elevi și 
cadre didactice de pe ambele 
maluri ale Prutului, implicate 
în proiect, le-a prilejuit tuturor 
multă bucurie, căci le-a oferit 
posibilitatea de a se apropia, 
a se cunoaște mai bine și a 

lega noi prietenii. Copiii de la 
Chișinău și cei din Fălticeni au 
pregătit postere, felicitări și 
mesaje, au vorbit despre sim-
bolurile primăverii. Legendele 
mărțișorului au fost asculta-
te cu luare aminte de ambele 
echipe, la fel ca și recitalurile 
de poezie. Dar cel mai frumos 
a răsunat cântecelul dedicat 
primăverii, pentru că l-au in-
terpretat cu toții, în cor. 

Prietenii și-au luat rămas 
bun. Doar până la sărbătorile 
pascale - atunci se vor reîntâl-
ni, online, în cadrul proiectului, 
vor încondeia ouă, vor intona 
cântece pascale și își vor spu-
ne, bucuroși: „Hristos a înviat!”.  

Nimeni și nimic nu ne poate 
îndepărta de cei pe care îi iu-
bim și îi respectam.    

Nina SÎRBU, învăţătoare 
la Liceul Teoretic „E. Alistar”   

mun. Chișinău  

Dăruim  dragoste

Cele mai dulci BOMBOANE
- Bunico, te felicit cu prilejul 

zilei de naştere, face bucuros 
Ştefănel, înmânându-i o cutie de 
bomboane. 

Bunica desface cutia. Ia o bom-
boană. 

- Măi, măi, ce bomboane dulci! 
Niciodată n-am mâncat aşa ceva. 

- Chiar? se miră Ştefănel. 
- Gustă şi tu. 
Ştefănel ia o bomboană, apoi 

încă una. 
- Ia te uită… cât sunt de bune.
- Păi, nu ţi-am zis eu? 
Bunica mănâncă, îndemnân-

du-l şi pe băiat să mai ia. 
- Şi de ce sunt mai bune decât 

toate bomboanele pe care le-am 
mâncat până acum? întreabă 
Ştefănel.

*  *  *
Zveltă ca o domnișoară
şi sfioasă ca o zână,
Pe-aripi de cocor coboară
Cu-un buchet de flori în mână.  
Cine-o fi? Cine să fie?
Spuneţi-mi, copii, și mie!   

Vasile FILIP

CINE  VINE  PRIMUL? 
E primăvară şi păsările 

care ne-au părăsit cu mâh-
nire revin, din nou, la cui-
burile lor. 

Prima vine barza, 
„doamna cu catalige”. Ea 
parcurge 6-8 mii de km 
(uneori face 200 km pe zi!), 
pornind din Africa de Sud. 
De pe aceleaşi meleaguri 
se întoarce acasă şi rân-
dunica. Cucul-profitor vine 
tocmai din Australia, Asia 
sau Sudul Africii. De azi-pe mâine trebuie să ne sosească şi 
privighetoarea, care e nu numai cea mai bună cântăreață, 
dar şi un harnic sanitar (ea ciuguleşte zilnic aproape 500 de 
insecte!). Dacă nu ştiați, aflați că şi pupăza, şi prepelița, şi 
potârnichea au iernat în țări străine. Mai cunoaşteți şi alte 
păsări migratoare? Numiți-le! Aştept răspunsurile voastre.

INELUŞ

eşTi isTeţ?

Pe care drum va merge  broscuţa ţestoasă  pentru a ajunge 
pe insulă? trimite la redacţie rezolvarea corectă a jocului şi fii 
participant la concursul nostru. 

Elevii din clasa a IV-a „B” și cadrele didactice de la Liceul Teoretic cu Profil 
de Arte „Elena Alistar” din municipiul Chișinău, împreună cu semenii lor de la 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” și cu cei de la Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu” din Fălticeni, județul Suceava, România, și-au unit forțele, 
creativitatea și entuziasmul în proiectul educațional transfrontalier „Tradiții de 
primăvară nemuritoare”.

un cald mesaj din partea copiilor  din Fălticeni. 

Daniil  COrnelZen a con-
struit o căsuţă pentru priete-
nii din românia.

elevii de la liceul „e. alistar” la sărbătoarea Mărţişorului. 

- Nu ştii? bunica îl priveşte cu 
căldură.

- Ba ştiu, bunicuţo. 
- De ce?
- Fiindcă le-am cumpărat 

pentru tine.
- Tocmai! face bunica şi-l 

mângâie pe cap. 

Poezii  cu ...GHICITORI
De cum vine ea încoace,
ne dezbracă de cojoace.
Pomii îi îmbracă-n floare
Ca în zi de sărbătoare.   

*  *  *
trupul ei de ghiocel 
Pare tras ca prin inel,
Glasul ei de rândunea -
Clopoţel de  catifea.

Vestitorii primăverii
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reGii  DaCiLor  sTrĂBUNi

Duras-DiurPaneus

MOMENT LIRIC

Ion  ANTON

E ORA…
E ora când, albă, 
întinereşte mireasma în flori,
când țăranii se spală pe faţă
cu roua ce picură, caldă,
din ochii privighetorilor…
Hei, soare!
Cântă un imn de lumină
pentru noaptea lanului,
sub brazdele căruia 
sămânţa şi verdele
visează la tine!
E ora desprimăvărării în griji.

Duras-Diurpaneus a fost rege al dacilor între 
anii 85 şi 87, pe vremea când Imperiul Roman 
era guvernat de Domitian.

În iarna lui 85, Diurpaneus a pustiit malurile 
sudice ale Dunării care erau de mai multă vreme 
apărate de romani. Oppius Sabinus, care a fost 
comandant în acele locuri după Agrippa, a înţeles 
aceste lucruri, a strâns o armată şi a pornit la lup-
tă cu geţii. Însă Diurpaneus, cu poporul său, l-a 
învins şi l-a decapitat pe acest Oppius Sabinus. 
Când s-a aflat aceasta la Roma, în oraş s-a pro-
dus mare spaimă, deoarece mulţimea se temea 
că duşmanul învingător va pătrunde în interiorul 
imperiului şi va devasta totul. Din această cauză, 
Domitian a fost nevoit să meargă, cu întreaga sa 
armată, în Iliria şi Moesia, ultima împărţită acum 
în Superior şi Inferior, poruncind unui comandant 
al său, Cornelius Fuscus, să treacă peste Dunăre.

Geţii nu au întârziat să pună mâna pe arme 
şi, încă de la prima ciocnire, au reuşit să obţină 
împotriva romanilor o importantă victorie, cuce-
rind tabăra acestora printr-o ambuscadă (pro-
babil, pe valea Oltului). În aceste condiţii, la cca. 
anul  87, Duras a cedat puterea lui Decebal, ce se 
pare că se remarcase deja în luptele cu romanii, 
dacă ne conducem de o adaptare a unui text is-
toric după Heinrich Pantaleonis.

Cedarea conducerii de către Duras s-a făcut în 
mod paşnic, fără resentimente, acesta continu-
ând să trăiască într-unul dintre palatele sale de 
la Sarmizegetusa, fiind, în acelaşi timp, sfetnic al 
regelui Decebal.

(Sursa: WIKIPeDIa)

CĂMaȘa  De  CÂnePĂ

În ediția de azi, publicăm alte două eseuri despre Muzeul etnografic din satul 
Rădoaia, raionul Sângerei. Autorii au fost consultați de doamna Maria GAI-
VAS, directorul muzeului.

expoziţie dedicată prelucrării cânepei. Foto de Cristina breGa

MUZEUL  NOSTRU

Pe timpuri, când fiecare 
gospodar cultiva parcele cu 
cânepă, femeile satului co-
seau cămăși de sărbătoare  
din pânză de cânepă. Ele erau 
cusute atât pentru femei, cât 
și pentru bărbați. În muzeul 
nostru este expusă cămașa 
de cânepă a mamei Vetunea 
(a.n.1913), căci așa îi ziceau 
rudele de la care cămașa a 
ajuns printre exponatele mu-
zeului nostru.

Mama Vetunea era o gospo-
dină de neîntrecut. Vara lucra 
la pământ, iar iarna se mângăia 
cu lâna și cânepa, adică torcea 
și țesea. În trecut, femeile știau 
să facă de toate:  de la strân-

sul, prelucratul, torsul, țesutul 
pânzei până la cusutul hai-
nelor de cânepă. Cămașa din 
muzeul nostru este alcătuită 
din stan, mâneci și poale. Piep-
tarul cămășii era țesut aparte. 
Partea din spate e din țesătură 
simplă. Dacă și stanul și poale-
le sunt țesute în două ițe, apoi 
pieptarul era țesut în patru sau 
cinci ițe. Albul e tireplic, urmat 
de cafeniu deschis și e ridicat 
pe spetează, astfel ca să apară 
ozoarele. Poalele cămășii sunt 
din pânză mai groasă și trebu-
ia să astupe genunchii. Cămașa 
se purta cu fustă și pestelcă. 
Era îmbrăcată numai la sărbă-
tori. În restul zilelor se purtau 

PLanTa Care ne ÎMBrĂCa...
Secole în șir, generațiile care au trăit până 

la noi au cultivat cânepa. E o plantă cu tulpina 
lemnoasă și frunze de un verde închis în for-
ma degetelor de la mână. Rar gospodar care, 
alături de un lan de grâu sau porumb, să nu fi 
avut și un petec de cânepă. Vara, cânepa era 
zmulsă, legată snopi și dusă la baltă în tochilă. 
Peste snopi erau puse pietre și nămol. Stătea 
acolo 7-10 zile, apoi era scoasă și adusă aca-
să. Era înșirată pe lângă gard să se usuce. Apoi 
era dată pe mâna femeilor. Sărmanele femei! O 
treceau prin bătător, meliță, ragilă, periac... Ca 
rezultat, se căpăta fuiorul, din care, după ce era 
tors, era țesută o pânză fină. Din această pân-
ză se confecționau berneveci, izmene, cămăși 
pentru bărbați și femei, șervețele de învelit 

pâinica, zolnice de învelit mămăliguța, țoluri, 
țuhali... Din semințele de cânepă, zdrobite în 
marcoteț cu macahonul, se preparau și unele 
feluri de mâncare, mai ales turte și prăjituri.

Cânepa a rămas în istorie, fiind interzisă 
cultivarea ei, deoarece este o plantă solicitată 
de narcomani. Rar de tot putem vedea azi un 
țol de cânepă așternut pe laiță sau prispă, un 
gospodar plecat la moară cu cerealele în saci 
de cânepă. În schimb, în muzeul nostru sunt 
expuse unele țoluri, ștergare sau cămăși de 
cânepă. Tot aici pot fi văzute un șir de instru-
mente care erau folosite la prelucrarea câne-
pei: râșchitorul și periacul, râmase de la stră-
bunica mea Gafița și aduse de mine la muzeu.

Cristina BREGA, 19 ani, studentă

GLOSAR  EXPLICATIV  

DICŢIONAR de istorie
B
• bandceramică – ceramică neolitică din Europa, care se carac-

terizează prin decorul de benzi incizate, excizate sau pictate.
• banderie – grup de oameni înarmaţi care însoţeau un nobil; 

(în trecut) detaşament de infanterie.
• banderolă – bandă mică de stofă (ori steguleţ) care fâlfâie pe 

vârful unei lănci, ca semn distinctiv.
• bandieră – steag al unei armate, stindard, drapel.
• banieră 

                      – drapel militar feudal;
                  – unitate militară feudală. 
• baniță – veche măsură de capacitate utilizată în Țările Române.
• bantustan – regiune, teritoriu etc. rezervat negrilor sub regi-

mul rasist din Republica Africa de Sud.
• bară – (în heraldică) figură diagonală care reuneşte unghiul 

stâng de sus al unui scut cu unghiul drept de jos.
• barbacană – deschizătură în zidul unei construcţii medievale 

pentru a se putea trage asupra inamicului.
• barbar – nume dat de greci şi de romani celor de alte 

naţionalităţi;
                   – (la plural) nume generic pentru popoarele care au 

năvălit la începutul Evului Mediu în Europa.
(Va urma)

(Continuare din nr.7,8 din 26 februarie a.c.)

Cămașa de cânepă. Foto de estera GaIDău

cămăși din pânză simplă. Pen-
tru a coase o cămașă de săr-
bătoare, era nevoie de multă 
muncă. Însă ea era foarte fru-
moasă și practică. Cu cât era 
spălată mai des, cu atât deve-
nea mai albă și mai moale.

Nu demult, muzeul nostru 
a fost vizitat de un grup de 
oaspeți străini, printre care 
s-a aflat și nepoata cu străne-
potul mamei Vetunea, stabiliți 
cu traiul la Strasburg, Franța. 
Le străluceau ochii de bucurie 
când au văzut cămașa bunicăi 
Vetunea expusă îm muzeul et-
nografic din Rădoaia.

Estera GAIDĂU, 
elevă în clasa a X-a „A”
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Cum vă este respectat dreptul la participare?

nr. 3 (139)

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Pentru încredere în ziua de mâine

Pe primul loc în topul drepturilor

„Și tu ai dreptul” – concurs de eseuri și desene
În ediţia curentă publicăm câteva lucrări care ne-au fost expediate de elevii din s. Cotul Morii, r-nul 

Hânceşti. Vă amintim că la concursul de eseuri şi desene „Şi tu ai dreptul” pot participa toţi doritorii. 
Condiţiile desfăşurării acestuia au fost anunţate în „Florile Dalbe” din 26 februarie a.c.

Consiliul Europei lucrează pentru a proteja copiii 
împotriva violenței, în special împotriva abuzurilor 
sexuale. Una dintre convențiile CE, Convenția Lanza-
rote, se concentrează pe combaterea acestei forme 
de violență, pentru că toți copiii au dreptul să fie în 
siguranță și protejați împotriva violenței sexuale.

Dacă ești hărțuit(ă) online, la școală, în stradă, în 
parc sau chiar acasă – spune cuiva de încredere: unui 
prieten, părinte, profesor sau unui membru al fami-
liei. Ei te vor ajuta. În filmulețul nostru „Spune cuiva 
de încredere” vei urmări povestea unei fete care ex-
plică copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani ce 
este violența sexuală și cum pot fi protejați copiii de 
aceasta. 

Pentru a vedea filmulețul, accesează 
https://fb.watch/48teynRHkG/

Dreptul  la  sănătate

Avocatul Poporului pentru 
protecţia drepturilor copilului mo-
nitorizează respectarea drepturilor 
şi libertăţilor copilului la participare 
în procesul decizional, inclusiv în cel 
electoral. 

În acest scop, în contextul elaboră-
rii raportului tematic post-electoral 
privind respectarea drepturilor co-
pilului în campania prezidenţială din 
toamna anului 2020, Ombudsmanul 
Copilului, dna Maia BĂNĂRESCU, a 
iniţiat o nouă acţiune de consultare 
a opiniei copiilor din Republica Mol-
dova referitor la participarea lor în 
procesele electorale. Doritorii au fost îndemnaţi 
să completeze online, în perioada 11-26 martie, 
un formular referitor la drepturile şi libertăţile 
de participare, în special, în raport cu procesele 
electorale.

Ombudsmanul Copilului le mulţumeşte copiilor 
pentru implicare activă în exerciţiile de solicitare a 
opiniei acestora, îi încurajează să participe în conti-
nuare la astfel de activităţi şi îi asigură că opinia lor 
va fi exprimată corespunzător în cadrul raportului.

să fii sănătos e primul lucru pe 
care şi-l doreşte fiecare. aceas-
ta se simte mai acut în zilele de 
azi, când suntem în pandemia 
Covid-19. Cred că dreptul la să-
nătate e primordial. În primul 
rând, el depinde de mulţi factori: 
alimentaţia, accesul la apă pota-
bilă, condiţiile de trai şi de mun-
că, mediul înconjurător sănătos.

acest drept cere să avem un 
sistem de sănătate cu posibilităţi 
egale pentru fiecare. Noi, în satul 
nostru, ne bucurăm de un Centru 
medical, unde putem să ne adre-
săm la necesitate, dar şi să ne 
cumpărăm medicamente. aşa ar 
trebui să fie în fiecare localitate, 
dar, din păcate, nu e chiar aşa. 

Desigur, accesul la serviciile de 
sănătate îl au toate păturile soci-
ale. De mici, copiii sunt protejaţi 
de boli, trec prin controalele de 
bază, li se fac vaccinuri, li se dau 
tratamente dacă e nevoie. 

Dreptul la sănătate include şi 
educaţia pentru sănătate. În in-
stituţia în care învăţăm, suntem 
informaţi sistematic despre Co-

vid-19, despre metodele de pro-
tecţie, despre acţiunile noastre în 
caz dacă avem primele simptome 
sau dacă am ajuns în situaţii com-
plicate. De asemenea, sunt orga-
nizate discuţii la masa rotundă 
despre modul sănătos de viaţă: 
alimentaţia corectă, importanţa 
sportului, daunele stresului, ale 
drogurilor. Într-o societate cu un 
sistem medical bine pus la punct, 
nivelul de trai este mai bun, oa-
menii lucrează mai productiv, se 
simt fericiţi, optimişti, cu visuri 
mari spre care tind.

Dreptul la sănătate l-aş pune 
pe primul loc în topul drepturilor.

andreea BeJeNarU, 
elevă în clasa a ix-a

oficiul Consiliului europei la Chişinău

spune cuiva de încredere

UN  CONCURS  PENTRU  TINE

Ombudsmanul copiilor - Maia bănărescu

Dreptul la protecţie socială

Ce înțelegem prin protecție 
socială? În sens larg, este asi-
gurarea procesului de formare 
și dezvoltare a personalității 
umane, ocolind și neutralizând 
factorii negativi și creând condi-
ții prielnice pentru afirmare. Iar 
în sens mai îngust, întrunește o 
totalitate de garanții economi-
co-juridice, care asigură supra-
vegherea drepturilor de bază 
ale cetățenilor și atingerea unui 
nivel decent de viață. 

Protecția socială urmărește 
nivelul de trai al populației, 
pentru ca familiile cu mulți 
copii, bătrânii și copiii orfani 
să fie ajutați. Statul asigură bă-
trânii cu pensii, familiile mari 
cu bunuri materiale, alimente 
și asistență medicală. Foarte 

mulți bătrâni au pensiile mici, 
care nu le acoperă cheltuielile, 
pe când ei au nevoie de medi-
camente costisitoare. 

Și copiii, părinții cărora sunt 
plecați peste hotare, au nevo-
ie de o susținere, cel puțin, 
morală, pentru că ei se află în 
situație de risc. De protecție 
socială au mare nevoie copiii 
cu dezabilități. Mă deranjea-

ză mult faptul că unii le în-
calcă drepturile, punându-i 
pe aceștia și părinții lor în 
situații neplăcute.  

Aș mai spune că statul ne apă-
ră și de discriminarea socială. 
Știm bine că, în prezent, în so-
cietate avem oameni bogați, dar 
și oameni cu venituri foarte mo-
deste. Nu arareori, copiii aces-
tora suportă înjosiri, umilințe 
chiar și din partea colegilor. 

După mine, dreptul la 
protecție socială unește toate 
drepturile omului, mai exact 
spus, veghează respectarea 
lor. Cred că este esențial în 
viața noastră, ne ajută să avem 
încredere în ziua de mâine.

Aliona BUTNARU, 
elevă în clasa a IX-a

 D
es

en
 d

e 
Ca

ro
lin

a 
CO

Cu
, 1

5 
an

i, 
s.

 C
ot

ul
 M

or
ii,

 r-
nu

l H
ân

ce
șt

i

Dreptul la educaţie 

Cum putem schimba lumea
„Educația este cea mai puternică armă, 

pe care o putem folosi pentru a schimba 
lumea”, spunea Nelson Mandela. Și pe 
bună dreptate. Doar prin educație, stu-
dii aprofundate, putem deveni oameni 
demni, așa cum ne dorim să fim. 

Mai întâi, suntem ocrotiți de familie, 
de aici începe educația fiecărui copil. 
Mai târziu, pășim pragul grădiniței, 
unde socializăm și căpătăm un șir de 
competențe utile. Apoi ne sunt larg des-
chise porțile școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, colegiilor, 
universităților. În țara mea avem dreptul de a ne alege școala, 
unde ni se pune la dispoziție tot de ce avem nevoie: manuale, 
materiale didactice, o bibliotecă bogată, calculatoare, tablete... 

Dreptul la educație îl are orice copil, indiferent de culoarea 
pielii, rasă, religie, dezvoltare mintală. Istoria a demonstrat 
că și persoane cu anumite  dizabilități, dacă au beneficiat de 
educație de calitate, au ajuns mari personalități. Acest drept ne 
oferă un viitor, posibilitatea de a ne  realiza, de a fi acceptați 
de societate, de a nu fi marginalizați. Fiecare poate să aibă o 
viață fericită, asigurată. Cine are o bună educație întrunește un 
șir de calități prețioase precum înțelepciunea, bunătatea, grija 
față de aproapele.  

Cu siguranță, dacă dreptul la educație ar fi respectat pretu-
tindeni la nivelul cuvenit, omenirea ar avea de câștigat. Fiecare 
și-ar dezvolta aptitudinile și tot globul ar pune potențialul min-
tal în mișcare pentru a face traiul mai bun.

Irina DĂNILĂ, elevă în clasa a IX-a
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Nr. 3 (322)AVE 
TERRA!

Pagină 
de cultură
 şi educaţie 
ecologică

suferinţa naturii

file din „Cartea roşie”

Pietrar

Este o specie de pește endemică vulnerabilă, amenințată cu 
dispariția. În Republica Moldova se întâlnește în fluviul Nistru 
și în râul Prut, mai ales, în cursurile superioare și mijlocii. Peste 
hotarele țării a fost semnalat în bazinul Dunării.

Populează sectoarele adânci ale râurilor cu fundul nisipos, de 
prundiș sau argilă și cu apă lin curgătoare; deseori vine la gu-
rile afluenților, unde găsește, probabil, hrană în cantități mari. 

Ca aspect cantitativ, numărul relativ în Nistru alcătuiește 
0,35%; în Prut se întâlnește foarte rar. În unele sectoare trăiesc 
doar indivizi izolați.

Depune icre în lunile aprilie-mai. În Nistru unii indivizi ma-
turi ating masa de 1kg. Se hrănește cu insecte acvatice, crusta-
cee, icre și puiet de pește. Este ocrotit conform legislației.

Coordonator de pagină: Octombrina OnOFreI

Cântăm  şi  desenăm  natura

Chiar dacă situaţia în ţară se înrăutăţeşte privind pandemia de Co-
ronavirus, planeta a putut lua o pauză pentru a regenera şi a reduce 
efectele stricăciunilor cauzate, de-a lungul anilor, de om.

Îmbucurător este faptul că s-a restabilit stratul de ozon, care prote-
jează planeta de razele ultraviolete, iar animalele au revenit în locu-
rile nepopulate de acestea, ceea ce arată că globul albastru s-ar simţi 
bine şi fără... oameni.

În această perioadă, a devenit clar cât de mult am dăunat Terrei 
prin acţiunile noastre negândite. Sunt convinsă că, acum, oamenii 
s-au simţit în pielea bietelor animale care au fost vânate cu bruta-
litate sau prinse, ca să fie dresate şi să distreze pe cineva în arena 
circului.

Toate acestea ar putea părea nişte banalităţi, dar sunt adevăruri 
care reflectă dorinţa lumii de a asupri sau a distruge totul în jur doar 
pentru a-şi crea un confort în plus.

Dintr-o dată, a ieşit în evidenţă gravitatea poluării mediului ambi-
ant, care duce la pieirea a tot ce e viu. 
Mă întreb: de câte victime şi sacrificii 
va  mai fi nevoie pentru ca omul să-şi 
dea seama de un lucru firesc: natura 
nu este un duşman cu care ar trebui 
să luptăm, ci un prieten cu care ar tre-
bui să interacţionăm.

Îmi pare rău că, după ce omenirea 
va ieşi din izolare, planeta iarăşi va 
avea de suferit de pe urmele activită-
ţii omului. Totuşi, poate îi dăm o şansă 
Terrei? 

Vă îndemn pe toţi să fiţi mai respon-
sabili faţă de acţiunile voastre.

Şi nu uitaţi: staţi acasă!
teoctista COlţa, elevă 

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

Grijă  față  de  păsări
Împreună cu familia mea, am meşterit căsuţe pentru păsări. 

După întoarcerea lor din ţările calde, acestea vor reveni pe locu-
rile natale, de care le-a fost tare dor! iubesc foarte mult păsările 
şi animalele - ele fac parte din natură. iar natura face parte din 
viaţa mea. 

Primăvara aceasta se arată a fi foarte rece şi timpul este ploios. 
De aceea am  grijă să le dau de mâncare păsărilor. sunt convinsă 
că ele îmi mulţumesc prin ciripitul lor, ciripit ce le face unice! 

să protejăm natura, să fim mărinimoşi faţă de tot ce este viu!
Bianca MiHaiLoV, elevă

mun. Chişinău

Primăvara a sosit pe me-
leagurile moldave. Poate fi 
observată starea de bine 
a naturii care își recapă-
tă farmecul firesc în ano-
timpul renașterii. Omul se 
străduiește să aducă în or-
dine curțile cu terenurile 
de joacă, parcurile, scua-
rurile. 

Educatorii de la Grădinița 
nr. 2 „Țărăncuța” sunt 
conștienți de importanța 
educației ecologice a co-
pilului chiar de la creșă. 
Picii participă cu drag la 
activitățile ce țin de salubrizare alături de 
cadrele didactice, care le inspiră dragoste 

pentru planeta vie, responsabilitate pentru 
menținerea sănătății „mamei Natura”. Ast-

fel agravarea dezastrului 
ecologic din ziua de astăzi 
ar putea fi evitată. Educa-
torii organizează concursuri, 
expoziții ce țin de reciclarea 
deșeurilor cu participarea 
directă a picilor. Natura ne 
dă tot ce are ea mai scump: 
aerul curat, buna dispoziție, 
viața însăși... Haideți cu toții 
să facem un feedback cu ea! 
Cred că schimbările se vor 
produce, dacă fiecare va în-
cepe de la sine.

Irina VOLOȘCIUC, 
educatoare, 

grad didactic II,
Grădinița nr. 2 „Țărăncuța”
or. Durlești, mun. Chișinău 

Feedback  cu  Natura
Din  poşta  ediţiei Concursul „Urmaţi-ne exemplul!”

În lume pădurile se sufocă,
Parcă-am fi în altă epocă.
apele sunt foarte murdare,
Vieţuitoarele de ce mor oare?
natura poate să piară
Ca și lacrimile de ceară,
Plantele sunt otrăvite
De gazele mereu răspândite.
De viaţă dacă vrem să ne 

bucurăm,
natura trebuie să o protejăm.
Multe trebuie fiecare să facă,
Ca mediul să se refacă!

Ion VACARENCO, elev 
la Gimnaziul Brăviceni

r-nul Orhei

De  veghe  naturii

PLANEtA  a  luat  o  pauză

Desen de autor

Desen de autoare

Desen de tatiana CaZaCu, elevă în clasa a III-a, liceul 
teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni
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„Un destin în Do major”

Coordonator de pagină:  Renata cUPcEA

Primăria municipiului Chișinău a inaugurat o expoziție de fotografie cu gene-
ricul „Un destin în Do major”, dedicată aniversării a 84-a a maestrului Eugen 
Doga, care și-a sărbătorit pe 1 martie ziua de naștere, informează moldpress.md.

„Totul va fi bine!”
Deoarece anul 2020 a fost unul plin de provocări, copiii și adolescenții din 

Moldova au venit cu un mesaj de speranțe pentru anul 2021: „Totul va fi 
bine!”, mesaj transmis printr-un videoclip muzical realizat de corul „Voices”.

MeSaGerul  MuZelOr 

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 3 (43)

PROMOTORI  AI  TRADIţIEI

Atelier de mărțișoare 
la Cernăuți

În aşteptarea primăverii, copiii de la Liceul româ-
nesc „Alexandru Ilschi” din Crasna, Cernăuţi, au 
venit cu mare drag la un atelier de confecţionare a 
mărţişorului. Profesorii le povestesc copiilor despre 
tradiţiile şi obiceiurile din sat, legate de sărbătoarea 
Mărţişorului, dar îi învaţă şi cum să confecţioneze 
aceste obiecte, aflăm de la tvr.md.EXPOZIţie  foToGrafiCĂ

Fie că le-au confecționat din hârtie, fie tradițional, din 
ață sau, mai nou, cu mărgele, toate mărțișoarele au ajuns 
la pieptul celor dragi.

Cum spunea bunica, la noi se poartă o lună și apoi se 
agață pe un pom, ca să avem roadă bogată. Sărbătoarea 
Mărțișorului este foarte frumoasă. Culoarea roșie semni-
fică sângele viteazului, iar cea albă, ghiocelul.

Prin aceste ateliere, profesorii liceului din Crasna în-
cearcă să păstreze vii tradițiile românești. „În școală, între 
colegi, elevi se întrec: cine are cel mai frumos mărțișor. Şi 
astfel ne străduim sa continuam acest obicei, ca sa nu dis-
pară”, spune Elena Motrescu, profesoara la Liceul „A.Ilschi” 
din Crasna, Cernăuți.

Edgard Dușcov (Comrat), Adela Borș 
(Chișinău), Ștefi Gurskaia (Gotești, Cantemir) 
și Ciprian Sobețchi (Bălți) sunt patru copii, 
membri ai corului incluziv „Voices”, sprijinit 
de UNICEF începând cu anul 2018. Ei sunt 
protagoniștii unui videoclip muzical, dedicat 
supereroilor anului 2020 – lucrătorilor medi-
cali, polițiștilor, pedagogilor și altor lucrători 
de pe prima linie, care au asigurat servicii 
esențiale în timpul pandemiei de COVID-19.

În anul 2020, odată cu studiile la distanță și 
anularea unor evenimente, mulți adolescenți 
nu au putut să savureze unele dintre cele mai 
importante momente pentru această etapă a 
vieților lor. 

„Voices” este un cor incluziv pentru copii 
creat în 2018 și numără în prezent  peste 200 
de membri. Inițial, 20 de membri ai corului 
practicau muzică corală ajutați de muzicieni 
profesioniști – este vorba despre copii de 
etnie moldovenească, rusă, ucraineană, bul-
gară, armeană, găgăuză și romă, din diferite 
grupuri sociale, precum și copii cu nevoi spe-
ciale. Majoritatea copiilor nu au avut studii 
muzicale și nu au mai cântat niciodată într-un 
cor până la înscrierea în „Voices”.

În 2020, UNICEF a continuat să spriji-
ne corul „Voices”, alături de alte proiecte și 
inițiative pentru adolescenți și tineri, inclusiv 

totul va fii bine!

VIDEOCLIP   MUZICAL

Prezent la eveniment, prima-
rul general, Ion Ceban, a de-
clarat că maestrul Eugen Doga, 
ajuns la o vârstă venerabilă, 
este un exemplu de optimism şi 
de dedicaţie în tot ceea ce face. 
„Avem multe de învăţat de la 
maestru, contemporan al nos-
tru, unul dintre cei mai remar-
cabili compozitori ai sec. XX. Îi 
transmitem cele mai sincere fe-
licitări şi urări de bine. Fie ca ta-
lentul Dumnealui să ne bucure 
cât se poate de mult în continu-
are”, a mai spus edilul capitalei.

La rândul său, autoarea 
expoziţiei, jurnalista Eugenia To-

fan, a spus că a lucrat mai mulţi 
ani cu distinsul compozitor şi 
chiar l-a însoţit în mai multe vi-
zite oficiale peste hotare. „Este 
cea de-a treia expoziţie dedica-
tă maestrului Doga şi de fiecare 
dată am lucrat cu emoţii deo-
sebite. Pentru că să fii alături 
de compozitor este o onoare, 
o binecuvântare, dar şi o mare 
responsabilitate. Ne bucurăm 
de acest noroc de a-l avea şi de 
a spune că este al nostru”, a de-
clarat autoarea expoziţiei.

Expoziţia include 200 de fo-
tografii, color, dar şi alb-negru, 
din diferite perioade din viaţa şi 

activitatea artistului: în calitate 
de academician, pe scenă, în 
concerte, cântând la diverse in-
strumente, peste hotarele ţării. 
De asemenea, sunt expuse ca-
dre din arhiva compozitorului, 
în perioada dedicată cinemato-
grafiei, când lucra cu regretatul 
Emil Loteanu, cu Grigore Vieru 
sau cu Ion Popescu-Gopo. Tot 
aici sunt prezentate fotografii 
cu familia artistului, cu soţia 
şi mama acestuia, dar şi cu di-
verse personalităţi cu care a 
avut tangenţă: primari, şefi de 
instituţii, dirijori, interpreţi, 
jurnalişti etc.

Maestrul Eugen Doga este 
Cetăţean de Onoare al munici-
piului Chişinău şi autorul imnu-
lui oraşului. Compozitorul s-a 
născut pe 1 martie 1937 în sa-
tul Mocra, raionul Râbniţa.

programul de antreprenoriat social UPSHIFT, 
instrumentul de inovare U-Report, precum și 
instrumentul de educație și divertisment Dia-
logica.

„Fii în siguranță – călătorește în siguranță, 
învață în siguranță, lucrează în siguranță, 
sărbătorește în siguranță!” Sunt îndemnu-
rile la schimbare de comportament, pe care 
autoritățile și specialiștii în sănătate le reco-
mandă cetățenilor pentru diminuarea riscului 
de infectare.

PreMierĂ  eDiToriaLĂ

„Firul de iarbă este pentru 
mine un simbol al învierii”

Poeta și publicista Doina Dabija, laureată a Pre-
miului Tineretului din R. Moldova și a mai multor 
premii literare, a editat recent o carte de eseuri inti-
tulată „La firul  ierbii”, care a apărut la Iași. „Firul 
de iarbă este pentru mine un simbol al învierii”, a 
remarcat Doina Dabija, solicitată de moldpress.md.

Volumul cuprinde eseuri şi câ-
teva tablete, pe care le-a publi-
cat în ziarul „Literatura şi Arta” 
în cadrul rubricii „La firul ierbii”. 
Cartea are 160 de pagini şi a 
apărut cu o prefaţă semnată de 
academicianul Mihai Cimpoi.

„Acum, când frigul se retra-
ge în ungherul lui, primul care 
înfrumuseţează pământul e firul 
de iarbă, care ne aşteaptă cu ne-
răbdare să ne aducă primăvara şi 
să ne amintească că putem fi tot 
atât de simpli şi nepretenţioşi, 
cum este el. Însă cel mai mult 
mă miră că firul de iarbă este 
cel care ştie să-şi croiască drum 
printre pietre sau prin asfalt. 
Dându-ne un exemplu de tărie şi 
ambiţie. Şi chiar dacă stă înghe-
suit acolo, prin întuneric, şi su-
feră, sub piatra aceea neclintită, 
tot nu se lasă învins. Dar se zbate 
ca să supravieţuiască, doar ca să 
vadă încă o dată lumina soare-
lui. Şi apoi, că e mic şi firav, nu se 
sperie. Nu-i este teamă nici de 
vânt,  de furtună sau de moarte. 
Dar se înarmează cu speranţă şi 
răbdare. O răbdare pe care n-o 
are uneori nici omul…”, a subli-
niat autoarea.

În prefaţa cărţii, academici-
anul Mihai Cimpoi constată că 
impresia fundamentală pe care 
ne-o lasă aceste secvenţe este 
că avem de-a face cu o lucrare 
de giuvaiergiu.

În prezent, poeta şi publicista 
Doina Dabija lucrează la o carte 
de versuri pentru maturi şi la 
alta pentru copii.

Doina Dabija (Dobzeu) s-a 
născut la 12 februarie 1981, 
în oraşul Chişinău. Absolven-
tă a Facultăţii de Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării, Univer-
sitatea de Stat din Bucureşti. 
Absolventă a Universităţii Li-
bere Internaţionale din Mol-
dova (Ştiinţele Comunicării şi 
Jurnalism). În 1998, a debutat 
cu volumul de versuri „Liber 
în temniţă” (Bucureşti), urmat 
de cărţile „Împotriva curentu-
lui” (Timişoara, 2002), „Bucurii 
înlăcrimate” (Chişinău, 2003), 
„Tristeţea din Felinar” (Râmnicu-
Sărat), „101 poeme” (Bucureşti, 
2012), „Sub aripa tăcerii” 
(Bucureşti, 2015), „Copacul viu” 
(Bucureşti, 2016). A fost distinsă 
cu mai multe premii literare.
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Curiozități despre 
celebrități

Scrisori  din  perioada  Renașterii 
citite  cu  scanerul

UN PORTRET 
NEOBIșNUIT

Nr. 3 (348)

REcREAţIa  Mare

Problemă  de  logică
Au răspuns corect la problemele din ediţiile preceden-

te Maxim BOTNARU (com. Copăceni, r-nul Sângerei) şi 
Teoctista COLȚA (s. Cărpineni, r-nul Hânceşti).  

Să vedem dacă reușiţi să găsiţi soluţia la altă problemă. 
Fiţi atenţi la personajul din ultimul exerciţiu: are mănuși, 
ochelari și…. Succes! 

Coordonator de pagină:  Mariana Gabură

 inteligenţă artificială

Romanele SF erau foarte căutate în secolele 
trecute, dar în prezent computerele au devenit 
atât de obișnuite, încât nimic nu ne mai pare 
uluitor sau incredibil. Roboții deja fac parte 
din viața noastră, dacă ne gândim, de exemplu, 
la aspiratoare ș.a., dar arta părea exclusiv un 
domeniu al activității omului. Iată că realitatea 
sau virtualitatea combate acest adevăr. Acum 
doi ani, a fost creat „Portretul lui Edmond de 
Belamy”, o imprimare pe pânză, prima operă 
de artă produsă de software-ul de inteligență 
artificială care a ajuns într-o sală de licitații și 
s-a vândut cu  432,500 dolari, de 45 de ori pes-
te prețul estimat.

Portretul face parte dintr-o serie de unspre-
zece tablouri reprezentând o familie burghe-
ză fictivă din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea.  
Dacă vă uitați atent în colțul drept, observați 
că pânza e semnată cu o formulă matematică: 
codul algoritmului care a produs lucrarea.  Be-
lamy este un omagiu adus cercetătorului Ian 
Goodfellow, inventator al rețelelor antagonis-
te generative, care fac posibilă crearea de ima-
gini cu un grad ridicat de realism. 

Directorul Institutului de Cariere Artistice 
din Franța, Nicolas Laugero Lasserre, comen-
tează: „Aceste creații sunt un fel de colaborare 
între oameni și inteligența artificială, marcând 
un eveniment important în istoria artei.” Opt 

Metoda de tomografie cu raze micro-X a permis oamenilor de știință să ci-
tească scrisori renascentiste sigilate fără a le deschide, deci, fără a le deteriora. 
Rezultatele studiului sunt publicate în revista Nature Communications.

Minunile  naturii

s a k u r a 

Sakura este unul dintre simbolurile Japoniei moderne. Pe 
parcursul secolelor i-au fost dedicate nenumărate poezii și 
cântece. Sakura, de fapt, este denumirea vișinilor care, însă, nu 
au fructe și sunt plantați exclusiv în scopuri estetice. Aceștia 
încep să înflorească de la sfârșitul lunii martie în sudul Japoniei 
până la mijlocul lunii mai în regiunile nordice. Tradiția admiră-
rii florilor de vișin datează din epoca Heian, perioada de glorie 
a culturii, poeziei și artei japoneze. Aristocrații de la curtea im-
perială meditau ore întregi sub ramurile înflorite, bucurându-
se de frumusețea lor trecătoare ca și viața omului.

Instrumente muzicale din Cartea Guinness

Cea mai mare vioară 
din lume

Cea mai mare vioară de pe 
Pământ are o înălțime de 4, 
2 metri. Bineînțeles, un artist 
nu e în stare să interpreteze 
nicio piesă. În ajutor îi vin doi 
violoniști care mișcă arcușul, 
iar primul stă cocoțat sus și 
apasă strunele. Instrumentul 
uriaș cântărește aproximativ 
130 de kilograme și emite su-
nete mult mai joase, cu trei oc-
tave, decât o vioară obișnuită. 
Fără îndoială, cei 15 meșteri 
din orașul Markneukirchen 
care au creat vioara au sperat 
să ia Premiul Guinness  și eve-
nimentul chiar s-a întâmplat 
în 2012.

Imagine: onetwotrip.com

Imagine: Courtesy of the unlocking History research Group archive

Imagine: terraoko.com

mașini au  analizat peste 15.000 de portrete 
produse începând cu Evul Mediu, pentru a de-
fini regulile portretului, rezultatele fiind apoi 
procesate de un al doilea computer pentru a fi 
prezentate ca o producție umană. 

Cumpărătorul a rămas anonim, dar, posi-
bil, acesta a pus începutul unui nou fenomen: 
colecționarea de opere produse de echipa 
om-computer. 

După fr.wikipedia

Înainte de apariţia plicurilor, 
confidenţialitatea scrisorilor era 
asigurată prin sigilarea cu ceară 
şi prin plierea hârtiei, astfel în-
cât mesajele nu puteau fi citite 
decât dacă aceasta era ruptă.

La Muzeul poştei din Haga se 
găseşte un exponat neobişnuit 
din secolul al XVII-lea – cufă-
rul lui Brienne, care conţine 
2.600 de scrisori. Lada de lemn 
aparţinea unuia dintre cei mai 
activi poştaşi ai vremii, Simon de 
Brienne. Din 1680 până în 1706, 
el a adunat scrisori care au fost 
expediate la Haga din toată Eu-
ropa, dar din anumite motive nu 
au ajuns niciodată la destinatari.

De fapt, aceasta este o arhi-
vă unică ce descrie viaţa şi obi-
ceiurile Renaşterii, însă, până 
acum, istoricii nu aveau acces 
la scrisori. Cercetătorii din Sta-
tele Unite, Marea Britanie şi 
Olanda au propus o modalitate 
de a afla conţinutul acestora, 
deschizându-le… în mod virtu-

al. Autorii proiectului au folosit 
un scaner cu raze X inventat 
pentru… stomatologi. Sensibili-
tatea înaltă a aparatului a făcut 
posibilă detectarea urmelor de 
cerneală pe hârtie.  

Scrisorile au fost mai întâi 
scanate şi reconstruite în trei 

dimensiuni, apoi un program 
de calculator special conceput 
a identificat şi separat foile pli-
ate. După aceea, oamenii de 
ştiinţă au putut să înceapă cer-
cetarea textelor care prezintă 
documente scrise ale epocii.

• Când Mozart avea 8 ani, Societatea regală 
din Londra l-a trimis pe Daines Barrington, cerce-
tător şi avocat, să verifice dacă pianistul e copil 
sau adult pitic. Micul pianist era copil: când s-a 
întâlnit cu acesta, se legăna pe un căluț de lemn.

• În copilărie, Isaac Newton (1643-1727) era 
firav şi bolnăvicios. Când se juca în aer liber cu 
amicii, pierdea mereu. 

La 3 septembrie 1658, Oliver Cromwell, un 
revoluționar englez care a devenit pentru scurt 

timp conducătorul țării, a murit. În acea zi, a por-
nit un vânt neobişnuit de puternic în Anglia. În 
orăşelul Grantham, unde locuia Newton pe atunci, 
copiii au ieşit la joacă şi se întreceau la sărituri. 
Observând că era mai bine să sari după vânt decât 
împotriva acestuia, Isaac a câştigat pentru prima 
dată. Atunci i-a venit ideea că poate face un expe-
riment. El a notat la ce distanță un om poate sări 
în direcția vântului, împotrivă sau într-o zi de acal-
mie. Astfel şi-a dat seama că distanța obținută 
depinde de puterea vântului. Devenind deja un sa-
vant celebru, Newton a considerat aceste sărituri 
drept primele sale experimente.

Tehnologii  pentru  trecut
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„Muzica vindecă suflete”

Un tânăr actor moldovean 
la Hollywood 

Coordonator de pagină: eudochia VerDeş

Nr. 2 (12)

Diana seCrierU, elevă în clasa a x-a la Liceul 
Teoretic „Ginta Latină” din Chişinău, laureata con-
cursului „Descoperim eroi în localitate la noi”  

Portofoliu: 
• Premiul I la Concursul Național de 

Interpretare „Ada Ulubeanu”, București, 
2019 și 2020

• Premiul I la Festivalul Concurs „Din 
bătrâni, din oameni buni”, Iași, 2020

• Premiul I la Concursul Interna-țional 
de Interpretare Muzicală „Emanuel Ele-
nescu”, Iași, 2018

• Premiull I la Concursul Național de 
Interpretare Vocală „Elena Botez”, Pia-
tra Neamț, 2018

• Premiul I la Concursul Național de 
Canto „Achim Stoia”, Iași, 2018

• Bursieră a programului Tinere Talen-
te susținut de Fundația Regală Margareta 
a României, martie 2021

- Dragă Eudochia-Dumitriţa, te rog să 
le spui și semenilor tăi, cititorilor revistei 
„Florile Dalbe”, ce rol are muzica în viaţa ta.

- Muzica nu este doar o pasiune, este dorința 
de a ajunge la inimile oamenilor. Nu mă văd 
făcând altceva, simt că anume prin muzică pot 
să transmit emoție. Muzica este omniprezentă 
în viața mea și o port în suflet, oriunde aș fi. 

- Ai visat dintotdeauna să devii interpretă 
sau ai făcut această descoperire în timp? 

- Nu mă gândeam niciodată că muzica va de-
veni drumul meu în viață. Este adevărat, din 
copilărie îmi plăcea să merg la Teatrul de Ope-
ră și Balet „Maria Bieșu”, de fiecare dată când 
aveam posibilitate, și rămâneam impresiona-
tă de frumusețea muzicii. Mi-am dorit inițial 
să fiu medic, dar treptat am înțeles că și prin 
muzică poți să vindeci suflete și acum nu mă 
văd făcând altceva.

eudochia-Dumitriţa SInIţa

Ion CIOTU a învățat la Liceul cu profil de Arte 
„Mihail Berezovschi” din Chișinău, iar în prezent 
locuiește în Los Angeles, California, SUA. La doar 
25 de ani, a reușit să se filmeze într-un  serial ameri-
can, în rolul principal. Cum a început povestea lui?

- În muzică e atât de multă matematică și 
atât de multă teorie muzicală, încât pot spune 
că este o știință exactă. Muzica îți permite să te 
exprimi liber, dar cere multă implicare, multă 
muncă asiduă, zilnică. Dacă nu aș munci, nu știu 
dacă aș avea vreun succes.

- De-a lungul timpului, ai cunoscut persoa-
ne care te-au marcat și care te-au susţinut? 

- În primul rând, familia mi-a fost întotdeau-
na alături. Totodată, țin să le mulțumesc mult 
surorilor Osoianu, profesorului Veaceslav Bân-
zari, care m-a îndrumat pe calea muzicii clasi-
ce, profesoarei Daniela Chihai-Iacob. Există mai 
multe persoane care mă veghează. Datorită lor 
știu că, dacă o să greșesc, întotdeauna o să fiu 
corectată. Așa sunt maestrul Eugen Doga, diri-
jorul Adriano Marian de la Youth Orchestra, te-
norul Nicolaie Busuioc care mă îndrumă în con-
tinuare și îmi oferă multe ore de master-class.

- Când ai înţeles că marea ta pasiune este 
muzica clasică? 

- De mică, auzeam povestindu-se des-
pre străbunica mea Eudochia, numele 
căreia îl port, și care a cântat împreu-
nă cu soprana Maria Cebotari în corul 
bisericii. Ai mei spun că i-am moștenit 
vocea. Asta aud mereu, de când am în-
ceput și eu să cânt. Cu siguranță, am la 
bază cântecul folcloric, de la care am 
pornit. Am încercat mai multe genuri, 
însă am înțeles că anume muzica cla-
sică este vocația mea și vreau să-mi în-
tind larg aripile, ca să pot face cu ade-
vărat parte din această lume.  

- Ce alte activităţi ai, în afara muzi-
cii, în timpul liber?

- Mă pasionează actoria. Iubesc tot ce 
este frumos și încerc mereu să îmbin 
frumosul cu plăcutul, atunci când am 

un pic de timp liber. Vocația mea este muzica. 
Dacă nu aș putea să cânt, aș face actorie.

- Care este visul tău cel mare pe plan pro-
fesional? 

- Îmi place foarte mult soprana Ana Netre-
pko din Rusia și îmi doresc ca, într-o bună zi, 
să merg la un spectacol de al dumneaei. După 
mine, este una dintre cele mai frumoase voci de 
operă ale lumii. De asemenea, îmi doresc foarte 
mult să fiu instruită de soprana Angela Gheor-
ghiu, o mare voce a muzicii clasice din Româ-
nia. Sunt convinsă că, dacă o să muncesc destul, 
o să ajung acolo unde-mi doresc!

- Mult succes, dragă Eudochia-Dumitriţa! 
Să cucerești cele mai mari scene ale muzicii 
clasice!

Mihaela ROTĂREANU, 
studentă în anul IV 

la facultatea de Jurnalism 
și Ştiințe ale Comunicării, USM

DE  LA  FOLCLOR  LA  CANTO  CLASIC

Acum patru ani, şi-a luat 
valizele şi, plin de visuri, 
dar şi de dorinţa puternică 
de a deveni actor, a zburat 
tocmai peste ocean, acolo 
unde a decis să se stabi-
lească. A făcut cunoştinţă 
cu regizorul serialului care 
urma să apară şi în acest 
mod a ajuns să interprete-
ze rolul lui Harry Foster în 
serialul California Dream. 

- Am ales Los-Ange-
les, pentru că e mama 
industriei filmului, ceea 
ce îmi este aproape de 
suflet. Serialul prezintă 
o aventură a doi tineri 
care îşi urmează scopul 
de a deveni actori, fieca-
re avându-şi drumul său, 
ne mărturiseşte tânărul 
actor. 

Rolul i se potriveşte de 
minune şi asta se reflec-
tă zi de zi în ceea ce face. 
Dar, precum niciun vis nu este uşor de realizat, Ion recunoaşte că, 
la început, a avut parte şi de unele provocări.

- Este foarte important să-ţi învingi frica de a te afla în faţa ca-
merei de filmat. Îţi vine greu să te concentrezi având toată echipa, 
dar şi regizorul, în faţa ta. Când ţi se spune să acţionezi, trebuie, 
concomitent, să ai dialogul în cap, să te gândeşti la personajul tău, 
la felul cum să-l prezinţi. Sunt multe detalii de care urmează să ţii 
cont, ca să n-o dai în bară. Dar mă bucur că, până la urmă, a ieşit 
bine. 

Ion CIOTU pune multă pasiune în munca de actor şi nu este ex-
clus ca în curând talentul şi perseverenţa să-i aducă laurii succesu-
lui. Este foarte optimist în ceea ce ţine de viitorul lui. 

- Mi-aş dori să joc personaje diverse şi sper să fiu primul moldo-
vean care va ţine Oscarul în mână! susţine tânărul cu toată con-
vingerea. 

(Sursa: canal2.md)

CurIOşI  şI  talentaţI

eudochia-Dumitriţa, alături de compozitorul eugen Doga

Eudochia-Dumitrița SINIȚA este o tânără pasio-
nată de artă și, îndeosebi, de  muzica clasică. Vocea 
ei a devenit deja cunoscută nu doar acasă, în Moldo-
va, ci și în România. Actualmente, este elevă în anul 
III la Colegiul de Muzică „George Enescu” din București, în clasa de canto cla-
sic. Are în palmares numeroase diplome cu locuri de frunte, care îi oferă multă 
încredere în a-și trăi pasiunea. Nici pe timp de pandemie și restricții nu renunță 
la muzică, își continuă orele on-line și chiar a participat la diverse concursuri și 
ateliere de lucru prin intermediul platformelor media.

Ce înseamnă muzica pentru Eudochia-Dumitrița SINIȚA, dar și despre 
aspirația spre succes a tinerei interprete aflăm din interviul ce urmează.

- Îţi amintești primul tău concert și prima 
ta apariţie pe scenă? Ce emoţii ai avut în 
faţa publicului?

- Prima oară am ieșit pe scenă când eram 
foarte mică, împreună cu ansamblul „Iede-
ra” de la Centrul Republican pentru Copii și 
Tineret „Artico”, condus de surorile Osoia-
nu. Aveam atât de multe emoții, încât mi se 
părea că sunt unica solistă de pe scenă și că 
toate privirile sunt îndreptate spre mine. Iar 
prima apariție cu muzica clasică s-a întâmplat 
recent, în clasa a IX-a, și a fost cel mai memo-
rabil moment din viața mea. Am participat la  
primul meu concurs de canto clasic, care s-a 
desfășurat la Piatra Neamț. Am pășit cu înfri-
gurare pe scenă, aveam de interpretat trei pie-
se, toate în limbi diferite, dar m-am descurcat 
foarte bine și m-am ales cu Premiul I.

- Se spune că talentul alcătuiește doar un 
procent, restul 99 reprezintă muncă. Cum 
este în cazul tău? 

VISÂND  LA  OSCAR

tânărul actor Ion CIOtu

albumul  cu  laureaţi
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David Cebotari 

BUCURIILE
UNUI ELEV 
aMBiţios

Of... CARANTINA!

parcursul lecţiilor online trebuia să descifrez  
frânturile de fraze ale învăţătoarei sau ale co-
legilor… 

Colegii mei... Am atâtea în comun cu priete-
nii şi colegii de clasă!... În timpul carantinei îmi 
lipsea mult comunicarea cu ei: discuţiile despre 
hobbyurile fiecăruia dintre noi. Eu, de exem-
plu, colecţionez roboţei şi am adunat deja o 
întreagă „armată” în care fiecare jucărie îşi are 
numele său... Un amic de-al meu, de aseme-
nea, e pasionat de roboţei. Alţii se dau în vânt 
după maşinuţe, iar unele fete din clasă prefe-
ră… păpuşile. (Chiar şi surioara mea deţine o 
colecţie de vreo 20 de păpuşele îmbrăcate în 
haine naţionale).     

În zilele de carantină îmi aminteam cu drag 
de clipele petrecute împreună pe stadion, când, 
după ore, mergeam veseli pentru un meci de fot-
bal sau alte jocuri de-ale noastre. Atunci uitam 
de toate... Şi că eram aşteptat acasă, şi că aveam 
teme de pregătit pentru a doua zi… Mă întor-
ceam prăfuit, flămând şi gâfâind, însă fericit.

Secvenţă de la lansare

seMeNii TĂi

David Cebotari este elev în clasa a IV-a la Liceul 
Teoretic „Ştefan Cel Mare” din localitatea noastră. 
E un băiețel plăcut, o fire liniştită, iar zâmbetul său 
fin îi împodobește mereu fața de copil. Te cucerește 
cu seninătatea din privirea-i blândă,  ce emană o 
inteligență aparte. David a semnat culegerea in-
titulată „O altfel de vacanță”, editată în toamna 
anului 2020, la Chișinău (CEP USM). Cărțulia cu-
prinde şase povestioare adresate copiilor de seama 
lui, dar pe care le citim cu interes și noi, maturii.

De obicei, David nu-și prea 
afișează succesele școlare, deși 
are multe în palmares. În 2020, 
a participat la Concursul „Pe 
aripile muzelor”, desfășurat la 
Soroca, la care s-a ales cu Di-
ploma de gradul I (comparti-
mentul „Creație”) și Diploma 
de gradul II (compartimentul 
„Declamator”). În iunie a ace-
luiași an, delegat la un Concurs 
național de eseuri, s-a bucu-
rat de Diploma de mențiune 
pentru lucrarea: „Ada Zapo-
rojanu – scriitoarea din lo-
calitatea mea”. În iulie a fost 
prezent la Concursul național 
cu genericul: „Eu creez, dese-
nez, scriu acasă #Descopăr 
Moldova#Descopăr Europa” 
(categoria desen), unde i-a re-
venit o diplomă de participare. 

După ce am parcurs culege-
rea „O altfel de vacanță”, am 
propus-o spre lectură  micilor 
cititori care ne frecventează 
biblioteca. Grație tematicii, dar 
și modului de redare a eveni-
mentelor actuale, cărțulia a 
avut priză la semeni. Autorul 
a descris copilăria de azi, care 
își are problemele sale. Chiar 
dacă adulții le observă, nu le 
dau importanță, străduindu-
se din răsputeri să-și îngră-
dească odraslele de greutățile 
vieții. Adevărul este că pande-
mia i-a afectat, din păcate, și 
pe copii. Astfel, am decis să or-
ganizăm în instituția noastră, 
al cărei beneficiar activ este și 
David Cebotari, o lansare de 
carte în parteneriat cu Bibli-
oteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă” din capitală. 

Și iată-ne invitați la Salonul 
literar-artistic „La Creangă”, 
salon condus cu brio de către 
scriitoarea Claudia Partole. 
Chiar dacă lansarea a fost or-

ganizată online, ne-am simțit 
cu toții foarte apropiați da-
torită lui David, micul nostru 
talent drochian, care a avut cu-
rajul să ne împărtășească niște 
idei generalizate despre viața 
cotidiană, văzută cu ochi de co-
pil. Au vorbit, mai întâi, colegii 
săi, veniți pentru a-și susține 
prietenul, după care și-a spus 
cuvântul și dna Alina Cebotari, 
mama băiatului, dar și dna 
învățătoare Rodica Golban. 

Despre emoțiile sale, care 
l-au făcut să înceapă a scrie, 
a vorbit însuși David, înari-
pat de susținerea scriitorilor 
prezenți la minunata ședință 
literară online, precum: Iulian 
Filip, Claudia Partole și Ianoș 
Țurcanu. Autorul cărții, dar și 
publicul din sală s-au bucu-
rat de sfaturi prețioase în ale 
creației din partea cunoscu-
ților poeți, dar și de urări de 
bine pentru prezent și viitor.

La acest eveniment pe Da-
vid îl mai aștepta o surpriză. 
DCTTS din Drochia i-a acor-
dat o Diplomă pentru partici-
pare activă în cadrul acțiunii 
cu titlul: „O istorie de succes”, 
acțiune anunțată la începutul 
anului curent. Dl Sergiu Be-
jan, specialist al Direcției re-
spective, a menționat curajul, 
insistența și munca perseve-
rentă a acestui elev – calități 
demne de preluat nu doar 
de către copiii din generația 
sa, ci și de maturi, totodată, 
exprimându-și speranța că 
el va fi un urmaș ambițios în 
opera de valorificare a como-
rilor spirituale. 

Nina BEJAN, 
bibliotecar principal 

la Biblioteca pentru Copii
or. Drochia

MUGURAşI

Tare m-am bucurat când doamna învăţătoare 
i-a anunţat pe părinţii mei că vom sta acasă cu 
toţii, adică, o vreme, nu va trebui să merg la 
şcoală! E carantină! Ce-o mai fi însemnând caran-
tina?!

Sunt elev în clasa a treia. La şcoală am mulţi pri-
eteni. Cu ei împart clipele fericite, dar şi necazuri-
le mele de elev, căci, deşi sunt brav la învăţătură, 
ca oricare copil, mai fac şi eu câte o boroboaţă...

E carantină! În sfârşit, mă gândeam, voi avea 
timp de joacă! 

Voi reuşi să stau mai mult şi la calculator... Doar 
că bucuria mea n-a durat mult timp...

Chiar din prima zi de carantină, vrând-nevrând, 
eram îndemnat (uneori obligat cu forţa) de către 
părinţi să citesc literatură artistică, să-mi scriu la 
română, să rezolv exerciţiile la matematică ori să 
învăţ la engleză... (Mama mea, profesoară de lim-
ba engleză, mă verifica cam în fiece zi: ce cuvinte 
noi am învăţat, dar şi cum conjug verbele…).

Of... că mare bătaie de cap am cu verbele nere-
gulate!... Cine oare le-o mai fi născocit? Dar staţi, 
asta nu e tot... Pe lângă teme - exerciţiile la mate-
matică, textele la română, cuvintele noi şi verbe-
le la engleză de care aminteam mai sus - aveam 
multe de făcut: mai trebuia să şi fiu cuminte, să 
nu fac gălăgie, să am grijă de frăţiorul şi surioara 
mea mai mică. 

Of... carantina! Câte aveam pe cap!... Şi cum să 
fii tare cuminte când afară-i cald şi bine?!

Toţi copiii din mahala stăteau şi ei pe la casele 
lor... Eram în carantină... Acasă tati şi mami vor-
beau mereu de coronavirus... Eu, însă, habar nu 
aveam ce-i cu acest virus. Practic, la toate cana-
lele de televiziune principalul subiect de discuţie 
era cel al virusului dat, un duşman de nevăzut şi 
de temut. Ca şi pe oricare copil, mă cam speriau 
noutăţile triste de zi cu zi pe care le auzeam... 

Virusul!!! Acest nou virus apărut în China s-a 
răspândit mai apoi pe întreg continentul euro-
pean… Ascultam la TV ştiri privind situaţia pan-
demică din Italia, Spania, Germania, România... 
Apoi, tot la ştiri, s-a vorbit şi despre ce se întâm-
plă şi la noi republică. La vârsta mea poate încă 
nu prea înţeleg multe lucruri, însă, la sigur, doar 
la auzul cuvântului „virus”, mi se cam făcea frică…

Vară. În orăşel se încălzea tot mai tare şi nu prea 
aveam chef să rezolv exerciţiile de matematică, 
să citesc la română ori să învăţ diferite expresii la 
engleză. Când vedeam că mami şi tati erau cupaţi 
cu treburile casnice, eu făceam ce făceam şi – 
fuguliţa la computer. Îmi plac nespus jocurile de 
calculator. Dar, vai de mine, ce păţeam dacă mă 
prindea tati la calculator, iar temele nu erau făcu-
te… Afurisitele exerciţii la matematică!... 

Dar şi orele petrecute pe Zoom mă cam iritau, 
mai ales când viteza internetului scădea şi pe 

Carantina ne-a luat toate aceste mici plăceri şi 
bucurii copilăreşti. Sufeream mult că-mi puteam 
vedea prietenii de joacă doar pe Skype. Zăbo-
veam fiecare pe la porţile noastre privind doar 
în gând, de departe, unul la altul cu mult dor, 
de parcă nu ne văzusem de-o veşnicie... Păstram 
distanţa socială! Doamne, oare când se va ter-
mina acest virus?  

Chiar dacă-i vacanţă, eu nu prea simt bucuriile 
verii. Îmi lipsesc cursele cu bicicleta, jocul „de-a 
v-aţi ascunselea” şi altele la fel de bune şi capti-
vante la vârsta mea de copil. Până una-alta, însă, 
ne vedem cu amicii doar pe cale virtuală... E vi-
rus, n-ai ce-i face!!! Şi, ca să nu-mi pierd timpul, 
citesc diferite cărţi. Citesc, la rândul lor, şi colegii 
mei de clasă. Continuăm să păstrăm distanţa... 
Adică respectăm carantina. Pe unde de voie, pe 
unde la insistenţa părinţilor...

(Selecție din culegerea „O altfel de vacanță” 
semnată de către David CEBOTARI).

 David CebOtarI

Imagine simbol. Sursa: Yuumeiart.
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Ca primii ghiocei de sub zăpadă…   
Destinul nostru-şi dibuie contur!

Ploaia

IN  MEMORIAM Muguraşi

E luna martie. Copacii goi şi plouați abia 
îşi mai țin lacrimile, de parcă cineva i-a 
ofensat. Crengile trosnesc a bătrânețe, 
iar pământul şi cerul încearcă o conexi-
une miraculoasă. Printre frunzele ude, 
pierdute în urmele zăpezii din  ianuarie, 
zării una încă verde pe care am luat-o în 
palmă, m-am uitat atent la ea şi... parcă 
m-a hipnotizat.

Seara o ninsoare slabă îmi bătea la 
geam, de parcă voia să-mi spună ceva. 
O ascultam că pe-o  melodie preferată 
ce m-a făcut să mă cufund în diferite 
gânduri. Mi-am lăsat uşor fruntea în 
perna moale învelindu-mă cu plapuma 
mea preferată… 

Dimineața a revenit plină de farmec 
pentru a-mi face speranțe într-o zi mai 
bună. Am deschis ochii. Soarele îmi adu-
cea o stare de suflet deosebită. Ajun-
gând la şcoală, am început să-mi salut 
colegii care erau bucuroşi să mă reva-
dă. Alteori, când aceştia mi se păreau 
egoişti, aveam impresia că, în calea lor, 
ei nu văd că tot ce-i frumos nu-i veşnic 
şi, eventual,  nepăsarea lor poate duce la 
pieirea întregului  univers. În acele mo-
mente suspinele îmi erau reci, neauzite… 

…Îmi părea că orele se terminau cu 
greu. De ce, n-am înțeles. Poate pentru că 
pleca iarna şi venea, tainică, primăvara?

Meditam. În acel timp, nu înțelegeam ce 
se petrece în sufletul meu chiar dacă ce-
rul senin inunda din plin ferestrele clasei.

Uimitor lucru! Când nici nu mă aş-
teptam, în drum spre casă, deodată 
m-a strigat cineva. Era glasul cald şi 
voios al prietenei mele. Voia să afle 
ce mi se întâmplă, de ce m-am ascuns 
în mine şi tac, evitând orice discuție. 
Am îmbrățişat-o strâns, fără cuvinte şi 
m-am bucurat că o am. 

andreea VerDeş 
s. Cotul-Morii, r-nul Hânceşti 

Vitalie TuLniC
Poetul şi eseistul Vitalie Tulnic s-a născut la 9 martie 1931 în satul Enichioi (Chi-

lia-Nouă) din preajma Dunării. Îşi face studiile la Şcoala de literatură ,,Mihai Emi-
nescu” din Bucureşti. În 1954 vine la Chişinău, unde munceşte în calitate de lucră-
tor literar la diverse publicaţii din republică. Ulterior, după ce îşi satisface serviciul 
militar, Vitalie Tulnic colaborează la „Tinerimea Moldovei”,  ziar în care îşi publică 
primele poezii şi activează în cadrul cenaclului literar organizat pe lângă redacţie şi 
condus de poetul Liviu Deleanu. Debutează în anul 1958 cu placheta  „Caiet liric”. 
Până în 1974 îi apar cărţile: „Trezirea viorilor”, „Drum deschis”, „Bucuria întâlniri-
lor” (eseuri), „Dor de cuvinte”, „Flăcări pe comori” (eseuri), „Culori şi anotimpuri” 
(postume). Poetul se stinge din viaţă la 3 decembrie 1973. Volumele: „Ultima frunză”, 
„Versuri. Eseuri” şi „Risipa” (colecţia „Orfica”) au fost publicate post-mortem între 
anii 1976-1992. Despre Vitalie Tulnic au scris criticii literari Mihai Cimpoi şi Ion Cio-
canu, dar şi alţi colegi de breaslă, precum: Grigore Vieru, Emil Loteanu, Anatol Cio-
canu, Leons Briedis, Vlad Zbârciog,  Anatol Codru, Gheorghe Vodă şi Vera Hudici.

Întâmpinare
lăsaţi și astăzi ușile deschise…
Văzduhul este plin de presimţire
Că vor cădea la noapte
Mari fulguiri de vise
Ce își așteaptă marea împlinire.
Orașul va fi alb în noaptea asta
asemenea minunilor polare.
Pe acoperișul caselor adaste
Cocorii albi, 
Cu penele muiate în ploi de soare.
Să nu ne strice vraja un cuvânt…
Surprinși așa de veșnica minune
a primenirii firii 
Pe pământ.

Drumul
e rău să te îndoiești
la început de drum.
Dar când l-ai străbătut
Până la capăt, 
Oprește-te un pic
la îndoiala 
Că l-ai ales
Pe cel mai bun și drept. 
Poate ai să vrei
Să-l iei de la început.

absenţa
(fragment)

– buna dimineaţa, copii!
…Să mă iertaţi că n-am auzit clopoţelul
Cum  a sunat.
şi iată că vin în clasă 
Cu aproape douăzeci de ani
Întârziere.
S-a întâmplat…
M-am zbuciumat noaptea întreagă 
Cu gândul la prima lecţie, 
Dar, în loc să-mi fac planul – 
M-am pomenit că scriu despre 

dragoste…
Măcar cineva dintre voi
O să mă înţeleagă. 
nu știu de avea rost
Să aduc și caietul albastru
În care nici tema lecţiei 
nu s-a păstrat…

Mesaj
Mi-a vorbit un plop odată:
Fă-te, omule, săgeată!
Mi-a vorbit și un ulcior
Despre firul sunător:
Fă-te, omule, izvor!
Mi-a vorbit și depărtarea
Despre-un cer nespus de mare:
Fă-te, omule, cărare!
Peste leagăn aplecată, 
Întâlnindu-mă din somn, 
Mama mi-a vorbit odată:
Fă-te, dragul mamei, OM!

Fluier
…ar fi fost acum un fluier, 
Stâlp de casă ori catarg.
tocu-i tot catarg, ce poate 
Mâine să te scoată în larg.
Dacă vrei – și fluier este…
Când te-apleci să scrii un rând, 
nu îţi pare, câteodată, 
Că-l auzi sunând, sunând?...

Căutare
…Iar eu căutam dragostea!
Iar dragostea era departe, 
Dincolo de privirile noastre  
– Ochiuri de ape, sparte –
Dincolo de mâinile noastre
– Valuri leneșe, somnoroase –
Poate era, dragostea, în acel catarg
Care abia se zărea
În larg …
Cât am umblat, 
nu ne-a lăsat
nici o urmă pasul.
Se vede –
Îi grăbisem dragostei ceasul… 

Caietele
(fragment)

Din câte ai văzut până acum,
Culoarea albă-i iar mai înţeleasă. 
Culoarea zilei, așteptând în drum
Când cu ghiozdanul o zbughești 

din casă.
Culoarea unui măr împodobit
Cu flori catifelate și ușoare. 
De-atâta spumă – mâine negreșit
livada o să ieie și-o să zboare!
Caietele sunt cel mai mare dar…
Când desfăcute larg le ai pe masă, 
Să nu netezi cu degetul murdar
Culoarea curăţeniei, frumoasă!
Pune deoparte tocul ce a scris, 
Închide bine noaptea-n călimară
şi trage peste câmpul foii, nins, 
Coperta, ca un cer senin de vară…

Cei tari se întorc…
tălăzuiesc, tălăzuiesc departe
Povești mai vechi pe cer însăilând,
Cu-n Făt Frumos ce nu cunoaște moarte
şi-o fată-n alb ce l-a visat venind.
Când fata vrea aievea să-l sărute
el se destramă, cu trăpași cu tot.
…De-acum pândesc la frumuseţea ciutei
balaurii cu limba de un cot.
nu fi mâhnită, lină-Cătălină, 
Degeaba lacrimi pe obraz îţi curg. 
Viteazul și din moarte o să vină,
Ca să-l săruţi în celălalt amurg.
așa e dat în orișice poveste, 
Cei tari se întorc, cei buni au multe veţi.
şi sună bucuria de pe creste
În trâmbiţele albei dimineţi!

DEStINUL 
nosTru...

(In memoriam – lui Vitalie TULNIC)

Destinul nostru e sub stele căzătoare
În august sau în bludnicul aprilie, 
În noi plânge-un suflet de copil
nevinovat, cu ochii arși de soare. 

Parcă-ar fi orb, din neamul lui Homer, 
Cântând duios, prin lume rătăcește, 
Da-n urma lui parcă-i pădure crește, 
Pe ram privighetoarea-i giuvaier!

te-ai dus ca frunza-n toamnă, purpurie, 
Dar pasărea-copil a mai rămas, 
În preajma noastră dând de veghe glas
În orele când cheamă poezia.

Când se desfac silabe-n licăr pur, 
Ca primii ghiocei de sub zăpadă…
Sub stele căzătoare, de baladă, 
Destinul nostru-și dibuie contur!

Anatol CIOCANU

Plouă încet, lin, de parcă ar cădea la-
crimile unei mame. Cerul s-a acoperit 
cu nori şi mai grei. E trist, dar frumos. 
În jur lumea e fericită, dar inima mea-i 
mohorâtă. Zâmbesc anevoie, precum ar 
zâmbi şi ea, ploaia, cu adevărat. Sincer, 
cred că ploaia are un dor aparte. Nu mă 
refer la acel dor al ei de-a răcori pămân-
tul şi de-a ne aduce roada aşteptată, ci 
la dorul după acea rară nostalgie ce-ți 
răscoleşte sufletul şi amintirile. 

Ploaia e mereu frumoasă anume prin 
emoțiile pe care ni le dă nouă, oameni-
lor, cu dărnicie şi subtilitate. În căderea 
lor şuvițele de apă venite de sus emană 
linişte, multă linişte ca în clipa în care 
parcă ai sentimentul că în jurul tău viața 
încet, încet s-ar stinge. Doar atunci simți 
răcoarea ploii şi, totodată, un fel de căl-
dură ca un dor deosebit… 

Cred că ploaia cunoaşte nişte taine pe 
care nu toți suntem capabili să le descope-
rim. Acestea pot fi percepute doar cu su-
fletul de cei mai sensibili şi mai romantici. 

Mulți adolescenți consideră că, atunci 
când vine, ploaia e un fel de pierdere de 
timp, deoarece ploaia nu le permite să-şi 
vadă în voie de treburile obişnuite. Pot 
spune că asemenea persoane nu-şi cu-
nosc propria ființă şi nici n-au vorbit încă 
cu propriul eu. 

Plouă încet, încet…

O dimineață 
plină de farmec
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SCAUNUL
CapriCiile  muzei

natura i-a fost soră
şi teiul i-a fost frate,
Iar codrul cu izvorul
l-au alinat cu șoapte.
eminescu va fi pururi
Pentru toţi românii stea,
Ce ne va tot lumina 
Cât lumea va exista!

Snejana SAVCA,
eleva în clasa a VIII-a 

Geniul 
eminescu

Nicolae RUSU

Doi lemnari, meșteri de mare faimă, s-au înțeles să inițieze o 
competiție ca lumea să se dumerească cine dintre ei este mai 
bun. Au hotărât să meșterească ceva care să placă și să fie necesar 
nu numai oamenilor de rând, ci și împăraților lumii. Îndrumați 
și de niște bătrâni înțelepți, cei doi au ales să confecționeze un 
obiect pe care oamenii să-l folosească în cele mai diverse situații 
– și atunci când vor fi prinși în anumite munci, și atunci când se 
vor afla la masă, și atunci când se vor odihni.

Acel ceva încă nu avea nume, deși oamenii întrebuințau deja 
în locul lui buturugi sau trunchiuri de copaci,  bolovani de lut 
sau pietre șlefuite, snopi de fân sau movilițe de pământ. Cei 
doi meșteri s-au gândit să găsească mai întâi un nume pentru 
obiectul pe care aveau să-l confecționeze și au căzut la învoială 
că cel mai potrivit ar fi să-i zică scaun, iar drept material de 
lucru să-și aleagă lemnul. 

În aceeași zi, la aceeași oră, meșterii au purces la treabă. Lu-
cra fiecare în atelierul său, fără ca unul să știe ce face celălalt, 
și lumea, frământată de curiozitate, aștepta cu nerăbdare rodul 
muncii lor. După mai  multe săptămâni de discuții, presupuneri, 
scorneli și speranțe, oamenii s-au adunat la casa meșterului 
care anunțase că scaunul său e gata. Scos la judecata lumii, 
obiectul despre care cei de față tocaseră câte-n lună și stele, se 
dovedise a fi o figură de lemn lustruit, cu niște picioare grațios 
arcuite, cu o spetează pe care nimeni nici măcar nu și-o imagi-
nase, cu mânere iscusit incrustate pentru odihna brațelor.

Bătrânii, care urmau să aleagă învingătorul competiției, tri-
miseră după celălalt meșter, dar mesagerul s-a întors la scurtă 
vreme cu vestea că scaunul aceluia încă nu e gata. După lungi 
și aprinse dezbateri, meșterul cu scaunul finisat a fost declarat 
învingător... Fericit, acesta  își ascunse cununa de lauri și, dându-
și seama că colegul său e în stare să-l depășească, se puse iarăși 
vârtos pe muncă, perfecționându-și scaunul și confecționând cât 
mai multe exemplare, fiind conștient că acest criteriu – cantitatea 
– va impresiona. Așadar, la următoarea evaluare primul meșter 
veni cu o duzină de scaune mult mai frumoase ca cel dintâi. Dar 
nici acum celălalt meșter nu avea scaunul gata. Câștigătorul se 
învrednici de încă o cunună de lauri și, intrigat de surpriza care 
ar putea să-i parvină de la concurentul său misterios, mai fiind 
și orgolios din fire, se puse și mai avan pe muncă.

Trecură iarăși câteva săptămâni, ba chiar niște luni, și dublul 
laureat veni din nou cu un număr impresionant de scaune. 
Acesta angajase și niște calfe  care deprinseseră secretul mese-
riei, asigurând cu aceste piese de mobilă nu doar oamenii din 
localitatea sa, ci și pe cei din împărăția vecină. Faima primului 
meșter trecuse hotarele mai multor împărății, iar celălalt con-
tinuă să lucreze la scaunul său.

Voi analiza un vers de Mihai Eminescu ce zice: 
„Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheț/ 
Când tu te pierzi în zarea eternei dimineți...”.

Aceste cuvinte mă fac să înțeleg că pe fiece 
om, fie copil, fie bătrân, singurătatea îl poate 
afecta. Nu suntem singuri atâta timp cât avem 
atenție din partea familiei şi  a prietenilor. Dar, 
întrucât Mihai Eminescu a închinat aceste 
rânduri iubitei sale, noi, cititorii, să înțelegem 
că poetul se simțea într-un fel „înghețat” fără dragostea sa de-o 
viață.

Citatul de mai sus, selectat din poezia: „De cate ori, iubito”, ne 
vorbeşte de faptul  că singurătatea e o stare emoțională deo-
sebită. Aceasta ne încearcă, atunci când o persoană simte lipsa 
omului drag, sau, din anumite motive, nu se poate bucura de 
afecțiunea celor apropiați. Mai poate fi rezultatul despărțirii a 
două persoane care s-au iubit nemăsurat de mult.

Referitor la citatul respectiv, aş mai adăuga că Marele Poet, ca 
nimeni altul, simțea singurătatea la cel mai înalt grad posibil. Ast-
fel cititorul înțelege  că Mihai Eminescu intuia că despărțirea sa 
de Veronica Micle este una veşnică, iar versul „...te pierzi în zarea 
eternei dimineți...”  ne confirmă acest lucru.

Roza-Ana  BELCIUG,
elevă în clasa a VIII-a 

În zarea eternei dimineţi

Lui Vasile Romanciuc
Dragă poete, 
Mă-nchin ţie cu tandreţe. 
Creaţia ta minunată
Îmi face viaţa mai bogată.
Mă-nchin ţie, maestre,
Pentru inspiraţia dumitale, 
Pentru cărţile cu poezii
Scrise pentru copii.
Om al viselor de-o viaţă,
Sufletul dumitale
Dă lumii aleasă povaţă,
şi aripi, și bună cale.
Pentru-a noastră ţară
ești un poet minunat.
adevărată comoară,
De lume-adorat.
Cu inimă mare,
De-a lungul vieţii,
ne dai iubire și soare,
lumina tinereţii.

Ariadna STADNECIUC, 
elevă în clasa a VII-a 

Poetului

Trandafirii
(poetului Grigore Vieru)

Când cărţile-ţi citesc cu nostalgie,
alunec în valul figurilor de stil 
şi astfel simt că gust din armonia
la care năzuiam fiind copil.
te-ai topit ca aroma de vanilie,
Ca mireasma de cimbru și mușeţel.
Cu drag te voi purta în gând o veșnicie,
Fiindcă-mi ești prietenul fidel.
te-ai stins asemeni focului din vatră, 
Sorbind din revelaţia-mplinirii.
ţi-au înălţat un monument din piatră,
la care azi se pleacă trandafirii...

Mariana PÂSLARU,
profesoară de limba și  literatura română 

ParaBoLe pentru aDoLesCeNţI

Abia peste câțiva ani, se dă șfară în țară că misteriosul scaun, 
la care se lucrase atâta amar de vreme, e gata. Triplul laureat își 
scoase la judecata lumii puzderia de scaune și scăunele, chiar 
oferindu-le tuturor câte unul fără să ceară vreo recompensă, dar 
atunci când celălalt meșter își dezveli creația, mulțimea rămase 
înmărmurită. Scaunul acestuia se dovedise a fi unul cu totul și 
cu totul deosebit – mult mai mare, mai încăpător, mai lustruit, 
mai frumos incrustat, împodobit cu pietre scumpe și căptușit 
cu stofe cusute cu fir de aur. „E un scaun de văzut și nu de șezut”, 
șopti cineva cu admirație. „E un scaun pentru împărați”, preciză 
altcineva. Șezând comod pe scaunele primului meșter, entuzi-
asmata mulțime ceru să i se dea întâietate celui de-al doilea, iar 
numele lui făcu de mai multe ori înconjurul lumii. Împăratul de-
veni posesorul acestei opere de artă și, până în clipa când auto-
rul ei se duse în lumea celor drepți, meșterul rămase în grațiile 
Măriei sale, iar numele îi era rostit în toate limbile pământului. 
Apoi, scaunul a fost moștenit de fiul împăratului, mai târziu și 
de nepot, de strănepot, până când unul dintre urmași renunță 
la tron și scaunul ajunse piesă de muzeu.

Vizitatorii îl admiră și astăzi, citesc curioși inscripția de pe 
spetează cu numele meșterului și anul confecționării, apoi, 
obosiți de frumusețea exponatelor din muzeu, se așază pe 
scaunele înșiruite de-a lungul pereților. Acestea nu au nicio 
inscripție și nimeni nu le acordă vreo atenție. Și nimeni dintre 
ei nu bănuiește că ele au fost elaborate și confecționate cu mul-
te, multe secole în urmă, într-o crâncenă competiție de către un 
meșter,  triplu laureat, rămas acum într-un absolut și definitiv 
anonimat.

Propunem cititorilor revistei un grupaj de poezii şi un eseu, lucrări semnate de 
către elevele Mădălina Vrabie, Cristina Motruc, Ariadna Stadneciuc, Snejana Sa-
vca, Cristina Ţurcanu şi Roza-Ana Belciug de la Gimnaziul „Vitalie Ceban” din 
satul Alexăndreni, raionul Sângerei. În acest context ne bucură cu un vers inspirat 
şi profesoara de limba şi literatura română a acestor copii, dna Mariana Pâslaru.

Hai, copii, să ne unim, 
limba noastră s-o slăvim –  
limba noastră cea română,
Care dorul ne alină!
şi cu toţii s-o-nvăţăm,
Ca pe mama s-o cruţăm.
Ca pe mama s-o iubim,
Ca pe-un ram s-o ocrotim!

Cristina MOTRUC,
eleva în clasa a IX-a 

Limba să 
ne-o ocrotim

limbă română, 
Dulcele meu grai,
Vatra mea străbună, 
Cântec drag, de rai.
lacrimă plăpândă,
Grai dumnezeiesc,
limba mea cea sfântă,
Pe care o iubesc.
limba rară, mândră, 
De vrednic neam, vestit,
Doamnă scumpă, blândă,  
Suflet gingaș, nesfârșit.
limba mea duioasă,
Grai armonios,
Doină mlădioasă,
templu maiestuos.
Floarea mea din glastră,
Cel mai dulce dor.
limbă, tu, măiastră,
Pasăre în zbor!

Mădălina VRABIE,
elevă în clasa a VI-a 

Limbă 
măiastră

Cartea-minune
(poetului Grigore Vieru)

ţi-ai scris poemele cu mare dor,
Pe care, cu drag, 

le învăţăm ușor.
Poeme inspirate, plăcute, 

de frunte,
Pe care copiii vor să le-asculte.
Cuvântului să dai viaţă-ai iubit, 
De cu seară și până în răsărit.
ai creat pentru neamul

 românesc,
Pentru toţi cei care te preţuiesc.
ai muncit cu multă pasiune,
lăsând neamului o 

Carte-minune.
ţie, maestre, azi ne închinăm
şi din poezia ta nectarul 

savurăm!
Cristina ȚURCANU,

elevă în clasa a VII-a
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Aventurile 
roboțelului 

rătăcit

Se auzi un bâzâit și de ei se apropie un mic obiect zburător. 
Era o dronă din plastic întunecat, care plana în aer. Pe carcasa 
dronei se aprinseră câteva beculețe roșii, semn că aceasta îi ob-
servase și îi identificase ca dușmani.

- Hai, roboțelule! Să fugim de aici! rosti motanul vorbitor. Ur-
mează-mă!

Roboțelul îi dădu ascultare. Pisoiul o zbughi din loc, iar robo-
tul prinse să alerge după el.

Drona lansă o rachetă înspre prietenii noștri. Aceasta explodă 
nu departe de ei.

- Pe aici, arătă motanul Fukuyama.
Pătrunseră pe o alee lăturalnică. Roboțelul abia de reușea să 

se țină de motan. Picioarele de fier ale eroului nostru mecanic 
erau mult mai neîndemânatice decât lăbuțele sprintene ale pi-
soiului Fukuyama.

Drona continuă să-i urmărească. Motoarele ei scoteau un 
zgomot strident. Lansă o a doua rachetă, care și de această dată 
își rată ținta. Racheta nimeri într-o mașină cu înghețată, stro-
pind peste tot conținutul ei delicios. După care drona declanșă 
o rafală lungă de laser. Raza arzătoare lăsă o urmă pe asfalt.

Motanul Fukuyama strigă:
- Mai repede, roboțelule!
Acum roboțelul și motanul traversară o piațetă în centrul că-

reia era ridicat un monument închinat unui erou galactic îm-
brăcat într-un scafandru de astronaut.

Drona lansă a treia rachetă. Aceasta nimeri foarte aproape de 
roboțel, care se împiedică și căzu. Atunci când se ridică din nou 
în picioare, motanul dispăruse din vedere.

- Unde ești, Fukuyama?
Drona se apropia de roboțel.

Marcel GHERMAN

Capitolul 5, Confruntarea cu drona

- basm din viitor -

Capitolul 6, în care robo-
țelul vorbește cu Omicron, 
computerul atotștiutor 

Mi se pare că am ajuns tocmai unde tre-
buie, gândi roboțelul.

Trecu apoi într-o sală enormă, unde îl 
întâlni pe Omicron însuși. În mijlocul sălii 
se profila un cub la care fuseseră conec-
tate multe cabluri. Pereții erau acoperiți cu 
ecrane de plasmă.

Omicron îl observă pe roboțel și își dădu 
seama că are în sfârșit un vizitator.

Din niște difuzoare răsună vocea super-
computerului.

- Aha! A venit cineva la mine.
Computerul Omicron începu să rostească 

același text pe care-l spunea tuturor celor 
care apelau la sfaturile lui prețioase.

- Hm. Sunt Omicron, cel mai deștept 
computer din galaxie. Sunt gata să vă dau 
sfaturi în privința oricărei probleme. Voi 
face tot posibilul și imposibilul pentru 
dumneavoastră... Cu ce îți pot fi de folos, 
roboțelule?

Eroul nostru își dădu seama că acum i s-a oferit o șansă 
nesperată.

- Stimate domnule supercomputer Omicron, sunt un 
roboțel-jucărie. Mi-am pierdut amintirile și nu mai știu cine 
sunt. Te rog să mă ajuți să îmi găsesc un rost și o cale.

Omicron răspunse imediat.
- O-ho! Deci ești un roboțel rătăcit. Am să te ajut pe dată. 

Am să-mi folosesc întreaga mea putere de calcul.
În jurul cubului în care se aflau circuitele supercomput-

erului Omicron se aprinseră  beculețe multicolore. Omicron 
se puse pe gânduri. Și gândi... Gândi... Și tot gândi așa multă 
vreme...

Și până la urmă, luminile sale se stinseră și supercomputer-
ul îi vorbi roboțelului așa. După vocea lui, părea să fie foarte 
bucuros și mulțumit.

- Dragul meu roboțel, am găsit o rezolvare pentru tine. Uite.
Pe ecranele de pe pereți apăru o hartă a orașului. Un punct 

roșu însemna locul în care se aflau acum. Pe hartă, o linie 
roșie ducea departe spre marginea orașului, spre un cartier de 
periferie numit Floralia. Roboțelul urmărea cu atenție harta.

Omicron continuă să vorbească:
- Iată ce am să te sfătuiesc. Du-te în cartierul Floralia și te 

asigur că acolo vei găsi ceea ce cauți, o cale și un rost. Nu am 
să-ți spun ce te așteaptă acolo, fiindcă vreau să rămână o 
surpriză pentru tine. Dar fii sigur că acolo vei avea o mare bucu-
rie. În frumosul cartier Floralia vei fi fericit pentru totdeauna.

- Îți mulțumesc mult pentru ajutor, stimate Omicron, spuse 
politicos roboțelul.

Desen de Cristina COVrIG

Catrene „ascuţite”
Cărțile 

Cărţile-s comori fidele,
Clar e epigraful.
unii scot idei din ele, 
alţii – numai praful…

Deschide, 
Doamne… 

Deschide, Doamne, biblioteca
şi închide discoteca.
Căci, în loc s-adune mintea,
junii pierd îmbrăcămintea…

Unei fetițe 
cochete 

În oglindă cât pozezi, 
te crezi o Cosânzeană.
De-ai citi atât și-n cărţi, 
ai fi „academiciană”!

Adolescență 
de succes 

Mai rar așa băiat, se pare,
aprofundat în Internet – 
Cunoaște multe domnișoare
De la a până la Zet.

Visul fetelor 
top-modele vor să fie
nouă sute dintr-o mie.
Gospodine? e rezon –  
una dintr-un milion!...

Argument 
Deși sunt o vechitură, 
las în urma mea cultură. 
Iar unii tineri de la noi
lasă-n urma lor… gunoi.

Super boy 
blugi cârpiţi și tatuaj,
Modă punk și ochi de foc...
şi-n acest vârtej-peisaj
numai mintea-i stă pe loc.

Țigareta  
Otrava ierbii, ce-i în top
la fumători, își are-un scop:
Sorbind frecvent așa 

„dulceaţă”,
Scapi de griji, dar și de viaţă!

POVESTIRE  SF

(Continuare din nr. 9, 10 din 12 martie a.c.)

Fără să aștepte, eroul nostru intră în adăpostul unei cafenele 
părăsite. Drona îl urmări în clădire. Roboțelul trecu în fugă în-
tr-o cameră interioară. Pe peretele din spatele său, lângă ușă, 
văzu un buton. Roboțelul apăsă butonul în grabă și o ușă de 
metal se închise în urma lui, oprind înaintarea dronei.

Roboțelul nu șovăi nici pentru o clipă și continuă să se miște 
cât putea de repede. Străbătu niște coridoare și părăsi clădirea 
printr-o poartă lăturalnică. Șchiopăta și se mișca cu mare gre-
utate. În timpul atacului dronei, roboțelul suferise defecțiuni la 
brațul și piciorul drept.

Își dădu seama că drona îi pierduse urma. Nici motanul care 
îl ajutase cu atâta mărinimie nu mai era prin preajmă. Rămase 
din nou singur. Nu știa deloc ce să facă și unde să meargă. Avea 
nevoie de o reparație.

Rătăci un timp prin orașul pustiu, fără un scop anume. Merse 
pe lângă o statuie a unui câine care cândva săvârșise un act de 
eroism. Pe postament scria următoarele: ”Cel mai devotat pri-
eten al omului.”

Iată, tocmai asta mi-ar prinde bine acum, gândi roboțelul. Un 
prieten devotat.

Trecu pe lângă o bibliotecă și se întrebă: Ce să fac? Poate să 
citesc o carte?

Însă și mai departe găsi o altă clădire care-i atrase imediat 
atenția. Pe acest bloc imens citi textul Omicron, creierul elec-
tronic.

Intră nestingherit prin ușile deschise vraiște. În hol, pe câteva 
ecrane de plasmă, era afișată următoarea inscripție publicitară: 
Minunea tehnicii moderne! Omicron, creierul cibernetic care știe 
totul! Veniți la Omicron ca să aflați răspuns la orice întrebare!

În mintea roboțelului licări o speranță. Poate că tocmai la 
acest Omicron voi afla ajutorul de care am nevoie?

- Este o plăcere pentru mine să-ți fiu de folos. Dar asta nu e 
tot. Acum începe partea cea mai grea. Și va trebui să faci totul 
de unul singur. Drumul spre suburbia Floralia este foarte lung 
și ascunde multe greutăți. Îți va fi cu desăvârșire imposibil să 
ajungi până într-acolo pe jos. Dar uite ce-ți propun. Va trebui să 
iei un vehicul zburător de la un depozit situat nu departe de noi.

Pe harta virtuală apăru un însemn al unui depozit în care 
erau staționate mai multe vehicule aeriene.

- Depozitul este păzit de un sistem de securitate automat, 
continuă Omicron. Cu părere de rău, aici nu te voi putea ajuta. 
Va trebui să te strecori neobservat printre îngrădirile siste-
mului de pază și să ajungi până la un vehicul aerian cu care 
vei zbura până în cartierul Floralia. Îți doresc mult succes!

Roboțelul se învioră.
- Și mai e ceva, adăugă supercomputerul Omicron. Observ 

că ai nevoie urgentă de reparație. Stai așa...
Supercomputerul își întinse spre roboțel niște brațe meca-

nice, la capătul cărora erau atașate lasere și îi prinse la loc 
brațul și piciorul defectate.

- Acum ești ca un roboțel nou-nouț, proaspăt ieșit din 
fabrică!

Roboțelul își mișcă mâinile și picioarele. Funcționau perfect!
- Îți mulțumesc, stimate supercomputer, zise roboțelul 

nostru.
 - Să-ți fie de bine! Și nu uita, sunt Omicron, cel mai inteli-

gent computer din galaxie! Vino oricând la Omicron pentru a 
afla răspuns la orice întrebare! Mergi în pace!

Roboțelul ardea de nerăbdare să afle ce-l așteaptă în miste-
riosul cartier Floralia.

(Va urma)

Efim BIVOL
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ArtistA  cu  voce  de  Aur

POVEsTEA 
între vis și realitate

Adjectiv sau adverb?

sugestii  de  lectură

interpreţi preferaţi 

Cântă de la vârsta de 5 ani şi, în prezent, este 
elevă la Liceul de Muzică „Ciprian Porumbes-
cu” din Chişinău. Talentul şi pasiunea pentru 
muzică le-a moştenit de la părinţii, chiar dacă 
aceştia nu au performat niciodată în domeniu. 
Studiază xilofonul, tobele şi pianul, este fană 
declarată a legendarului cântăreţ rus, Vladimir 
Visoţki, adoră limba franceză şi iubeşte muzica. 
În 2014, la numai 13 ani, tânăra a câştigat tro-
feul concursului „Moldova are Talent”, cu piesa 
Patriciei Kaas – „Il parle d’amour”. În palmares 
are mai multe premii muzicale: „Două inimi ge-
mene”, Chişinău, 2014 - premiul I, „Mărul de 
Aur”, Chişinău, 2014 - premiul I, „Jocurile Del-
fice”, Rusia, 2012 - Medalia de Aur. La „Vocea 
României 2017” Ana  l-a cucerit pe Smiley încă 
de la audiţiile pe nevăzute, când a interpretat 
„Bensonhurst Blues” în cadrul primului epi-
sod al sezonului. A ajuns apoi în finală alături 
de alte trei voci feminine şi a convins cea mai 
mare parte a publicului să o voteze.

Tânăra artistă a semnat cu casa de discuri 
Universal Music România şi a colaborat cu 

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

Câștigătoarea emisiunii-concurs „Vocea României 2017” și interpreta rolu-
lui principal, Sophie, în muzicalul „Mamma Mia!”, a lansat single-ul „Cho-
colat”, o piesă superbă  pe care au îndrăgit-o mai mulți tineri. Ana Munteanu 
este originară din Hâncești și provine dintr-o familie de muzicieni. A declarat  
de nenumărate ori cât de mult iubește limba franceză și cât de tare îi place să 
compună cântece, împrumutând  ideile din limba iubirii.

Nr. 3 (3)

„Trebuie să răspunzi foarte sinceră.” (Cătălin 
Măruță, 25.11.2020, PRO TV)

„Să se uite la aceste imagini foarte atentă.” 
(Cătălin Măruță, 27.11.2020, PRO TV)

Nu am scris de multă vreme, nu pentru că nu 
mi-am notat tot felul de greșeli, ci pentru că am 
avut sentimentul eșecului. Am primit, însă, un 
semn de la un cititor care mi-a spus că învață 
românește și cu ajutorul meu, Patrick din Ger-
mania. Pentru el și alții ca el sunt aici și aștept 
întrebări punctuale să îi pot ajuta.

Ce greșeală face domnul Măruță aici? Tratea-
ză un adverb ca pe un adjectiv.

V-am povestit de multe ori că poate exista un 
cuvânt care să aibă mai multe valori gramati-
cale. De exemplu: un adjectiv poate să devină 
adverb. Ce înseamnă acest lucru? Că va deveni 
o parte de vorbire ce va avea toate caracteristi-
cile acelei părți de vorbire.

În exemplul nostru, cuvintele „sincer” și 
„atent” sunt adverbe și nu cunosc categoria 
acordării în gen, număr și caz. Ele determină 
verbe, nu substantive ca să se acorde.

Să corectăm:
„Trebuie să răspunzi foarte sincer.”
„Să se uite la aceste imagini foarte atent.”
Respectarea caracteristicelor părților de vor-

bire FACE BINE LA LIMBĂ!

Cantitate
„E imposibil să nu adune o cantitate mare de 

oameni.” (Administrator restaurant, PRO TV, 
06.07.2020)

Alături, probabil, de o cantitate egală de mici!
Substantivul feminin „cantitate” se referă la 

obiecte. Are sinonime precum „câtime”, „nu-
măr”, „mărime”, dar înseamnă „ansamblul de-
terminărilor care exprimă gradul de dezvolta-
re a însușirilor unui obiect susceptibile de a fi 
măsurate și traduse numeric; însușire a obiec-
telor a căror schimbare nu produce la început 
modificări radicale în calitatea lor, ci numai 
pregătește aceste modificări.”( DEX)

Dincolo de explicațiile uneori mai compli-
cate din DEX, trebuie să reținem că nu putem 
spune „cantitate de oameni”! Putem spune: o 
mulțime, un număr mare, mulți oameni etc.

Respectarea proprietății termenilor FACE 
BINE LA LIMBĂ!

Unu, doi, trei „i”!
„Trădătorii, fripturiștii, combinagii” ( Titlu 

pe ecran, Antena 3, 01.09.2020)
După cum se observă cu ușurință, primele 

două substantive sunt articulate cu articolul 
hotărât, iar cel de-al treilea, nu, sau cei care 
au scris au crezut că, dacă sunt doi de „i”, este 
bine.

Nu sunt multe situații când substantivele se 
scriu la plural articulat hotărât cu trei „i”. Pro-
babil vă amintiți că unii dintre noi au avut de 
înfruntat ortografierea substantivului „copil” 
la plural. El a fost prima victimă.

La școală învățăm că un cuvânt are o rădăci-
nă de la care se formează membrii unei familii 
lexicale.

Cuvântul-victimă „copil” are rădăcina „copi” 
la care se adaugă desinența de plural „i” – 
„copi+i” și articolul hotărât de plural „-i” -„ 
copi+i+i”. Și avem trei „i”.

La fel se întâmplă cu substantivele care se 
termină în „-iu”: fiu, geamgiu, combinagiu etc.

Așadar, e simplu. Aceste substantive au un 
„i” în rădăcină, al doilea este desinența de plu-
ral și al treilea este articolul hotărât: fiu – fii 
– fiii, geamgiu – geamgii – geamgiii, combina-
giu – combinagii – combinagiii.

Aceste lucruri se învață la școală!
Să corectăm!
„Trădătorii, fripturiștii, combinagiii”
Școala FACE BINE LA LIMBĂ!

Tanița şi Traian sunt nişte prințişori diferiți de cei pe care îi 
văd în desenele animate. Ei sunt copii adevărați...

Zina IZBAŞ
Confundată cu visul, po-

vestea din care creşte reali-
tatea zilelor copilăriei, mitu-
lui ei basmic şi laic pune la 
încercare însăşi puterea de 
reprezentare şi de trăire a 
Clipei dinspre Necunoscutul 
cunoscut al ei şi al nostru. 
Or, copilăria, oaza ei de lu-
mină şi de credinţă în viito-
rul vieţii, trece prin cuvinte, 
prin vraja lor primăvăratică 
şi înnoitoare, cu chip de 
neasemuită floare multico-
loră şi de neuitată auroră 
matinal-estivală şi senti-
mentală într-un fel, căreia 
sufleteşte nu poţi să nu-i fii 
fidel şi plin de recunoştinţă 
pentru îndemnul de-a nu da 
uitării irizările bucuriei ce 
ne umple inima cu tumultul 
ei neînchipuit de adânc şi 
foşnitor ca mătasea verdelui încăpător de netrecere şi de adu-
cere aminte a frumosului din jur, din Natură şi din Om.

O împletire organică dintre realitate şi basm constituie cele 
trei poveşti pe care ni le oferă scriitoarea Zina IZBAŞ în cartea 
„Prințesa care vrea să zboare”. Ediţia color, cu desene inspi-
rate de Ruxanda Romanciuc, este un bun prilej de meditaţie a 
tânărului cititor şi a părinţilor etc. de a se apleca asupra ideii de 
Om şi de Natură din perspectiva întregului. Mai mult, autoarea 
a intuit perfect nu numai locul şi timpul desfăşurării acţiunii 
naraţiunilor basmice, dar, totodată, şi modul de manifestare 
şi de colaborare dintre părinţi şi copii, dintre Om şi Natură 
pe fundalul anotimpurilor ca atare, vorba vine. Povestitoarea 
are, desigur, un simţ poetic al limbii, deşi recurge la utilizarea 
diminutivelor simbolice. (Totuşi mica prințesă ar fi poate mai 
reuşită decât prințesica, aceasta îngreuind rostirea fluentă, fi-
rească.) 

Dedicată „nepoţeilor săi Tanea şi Traian Mursa din Chişinău, 
dar şi tuturor bunicilor şi bunicuţelor care se bucură că urmaşii 
lor le continuă şi le înmulţeşte neamul din care fac parte”, 
precum subliniază autoarea, cărţulia relevă prin basmele re-
spective („Prinţesa care vrea să zboare”, „Porumbelul Guli” şi 
„Acasă la bunici”) dragostea faţă de creaţia Domnului, inclusiv 
faţă de natură şi faţă de Om. Modul de comportare a copilului 
şi a celor maturi cu vietăţile plaiului, cu necuvântătoarele  în 
primul rând, scoate la iveală necesitatea de a contribui din plin 
la creşterea noilor generaţii cât priveşte aspectul educaţiei şi 
şcolirii acestora sub anume unghiuri de vedere, neuitând de 
latura cultural-artistică şi spirituală,  în strânsă legătură cu 
credinţa şi cu fiinţa creştină, cu Sfânta Scriptură, cu Cuvântul 
Domnului.

Noţiunile de zbor şi de aripi, de creştere şi de evoluţie, privite 
prin prisma facerii de bine şi de ajutorare a celor mai mici şi 
mai slabi ca noi, pe care încearcă să le deprindă, să le pătrun-
dă copiii/nepoţii etc., fireşte, cu participarea celor maturi (din 
generaţiile precedente/premergătoare lor...), inspiră încredere 
şi înţelegere că mersul înainte al copiilor/ al tinerelor generaţii 
este de neînchipuit fără contribuţia cultural-artistică a litera-
turii, inclusiv a celei infantile, izvorâtă din viaţa neamului,  din 
tradiţiile lui istorice şi creştine, din tezaurul lui patrimonial au-
tohton, moldovenesc-românesc, de acasă, al lerului şi al pla-
iului. De aceea o carte, în cazul dat, e ca un pedagog, ca un 
părinte, ca un prieten însoţitor de drum în lumea Cuvântului şi 
în Cuvântul lumii. Visul este o carte nescrisă, deoarece este o 
revelaţie de Sus. Misticii spun, însă, că povestea deloc nu-i po-
veste, ci o realitate. Aşadar, una metamorfozată, sentimental 
colorată şi umanizată, dacă nu o parabolă cu cheie. „Prinţesa” 
mică Taniţa şi micul prinţ Traian devin „povestea” unei realităţi 
prin expresie/limbaj/naraţiune, încoronând un vis. Iar copilă-
ria, realitatea acesteia – un mit, o supralume a visului, a tră-
irilor lor. La fel şi cazul salvării porumbelului rănit Guli este o 
contopire a copiilor cu Natura, cu protagoniştii acesteia, din-
tr-o perspectivă a comuniunii şi compasiunii. Iar sărbătorirea 
tradiţională de către copii la bunici a Paştelui simbolizează o 
explorare sufletească de neuitare a reînvierii Mântuitorului pe 
fundalul renaşterii Naturii şi a Credinţei eterne.

tudor PallaDI

HaHaHa Production, studioul lui Smiley. Single-ul 
ei de debut a fost compus de Roland Kiss, Şerban 
Cazan, Ana Maria Stancu, Lucian Nagy, Alexandru 
Stancu şi Smiley (Andrei Tiberiu Maria), iar la ver-
suri au colaborat: Ana Maria Stancu, Alexandru 
Stancu şi Smiley.

Renata cUPcEA
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„Pisicuţul”

Ea a avut noroc: de pe când avea numai 2-3 
anişori, părinţii săi au observat că liniile, prin care 
micuţa încerca să contureze imaginea diferitelor  
animăluțe, erau foarte expresive. Ulterior, tăticul 
s-a îngrijit ca fetiţa să aibă mereu la îndemână cre-
ioane, acuarele, pensule delicate, hârtie bună, iar 
de la 5 ani încolo – şi nişte ore private de desen. 

Micuţa i-a dat destulă bătaie de cap atât dnei 
Valentina Dimova (profesoară de şcoală clasică, 
care a şi remarcat în persoana junei Tincuţa ... 
graficianul), cât şi dnei Ludmila Bouroș, profesoa-
ră de orientare modernă de la Şcoala de Arte Plas-
tice „Alexei Şciusev”. Între timp, Tincuţa învăţa să 
deseneze de toate, însă plăcerea ei rămânea con-
stantă: animăluţele! Le contura fie din imaginaţie, 
fie se inspira din filmele cu desene animate. Pri-
mele personaje ecranizate au fost lampy şi roo, 
a urmat apoi etapa unicornilor, după care cea a 
căprioarelor, pisicuţelor etc.  

E de bine, e de rău?... în viaţa de toate zilele, 
Tincuţa e îndrăgostită tot de animăluţe: are chiar 
şi o mică menajerie proprie, acolo, la bunicii de la 
ţară, în Zălucenii de lângă Nistru! Apoi, şi lecturile 
ei de până acum sunt cam tot despre animăluţe: 
până să ajungă să citească câteva volume despre 
Harry Potter, Tincuţa a „ingurgitat” 16 volume 
din „Pisicile războinice” de Erin Hunter. Luând în 
considerare pasiunea sa, fetiţa, împreună cu fa-
milia, a hotărât ca, după şcoala primară, absolvi-
tă la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, să-şi depună 
portofoliul cu creaţii la una din instituţiile de arte 
plastice. Astfel, din acest an şcolar, Tincuţa Bulat 
este elevă la LAAP „Igor Vieru” din Chişinău. Aici 
desenează şi pictează conform tematicii ce ţine 
de programa de studii şi de recomandările de 
specialitate ale profesorului său, dar pasiunea ei 

rămâne constantă: animăluţele! 
În desenele ei poţi sesiza acum nişte 

curiozităţi: atunci când desenează, să zicem, 
o fetiţă, – pe căpşorul acesteia se înalţă haios 
două urechiuşe de iepure; în schimb „Girafa” 
va „lua” chipul cochet al unei fetiţe în ochelari 
de soare. Pasiunea Tincuţei m-a dus cu gândul 
la maestrul Walt Disney din Statele Unite ale 
Americii, cel care, acum aproape 100 de ani, a 
fondat compania de film animat Disney; faimo-
sul parc Disneyland, dar, întâi de toate, l-a creat 
pe Mickey – renumitul personaj din serialele 
sale pentru copii. 

Să revenim, dar, la Tincuţa, la pasiunea ei de 
a „învia” animăluţele desenate pe hârtie. Posi-
bil că, după absolvirea gimnaziului sau a lice-
ului, o fetiţă cu o asemenea pasiune ar trebui 
să urmeze o școală de animație?... Dar unde, 
oare, în spaţiul românesc sau în altă parte, sunt 
asemenea şcoli? Şi care-i şansa de a persevera 
în domeniu a unei eleve de la noi (unde genul 
respectiv de artă cinematografică sau de format 
TV nu e deloc dezvoltat!) să îmbrăţişeze o ase-
menea profesie?

Acestea sunt întrebările care mă frământă, 
atunci când privesc lucrările Tincuţei. Îmi răs-
pund: deocamdată muncă. Muncă şi iar muncă! 
Iar Tincuţei nu încetez să-i spun că mâna nu este 
decât un instrument, o prelungire a creierului şi 
că este nevoie să dezvolți în interioritatea ta o 
lume minunată şi profundă, una care să te sur-
prindă, să fascineze, dăruindu-ţi bucurie. Fără 
toate aceste calităţi, Mickey Mouse şi atâtea 
alte personaje de acest gen, nu ar fi „înviat”!

eugenia bulat, scriitoare și... bunică

„Puiul albinuţei” 

Tincuța Bulat este elevă în clasa a V-a la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor 
Vieru”, clasa dnei Silvia Nițelea, grupa artistului plastic Anatolie Gherasimov.

„Hora căluţilor”

„Căluţii”

„animăluţele” tincuţei bulat

„echipa învingătoare”

„Girafa”


