
Salut, dragă „Orizont cognitiv”!
În multe țări ale lumii este sărbătorită planeta-mamă 

Pământ. În legătură cu acest eveniment, aș dori să vă întreb: 
DE CÂND sărbătorim Ziua Internațională a Pământului anume 
pe 22 aprilie? Unde a fost marcată pentru prima dată și cine-i 
inițiatorul ei? Ce scop urmărește această originală sărbătoare?

Nichita COȘNEANU, elev în clasa a IX-a
s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești
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ORIZONT COGNITUV: De ce? De când? De unde?

Opt planete în formă de sfere,
Toate se-nvârt şi sunt austere;
Unele sunt scăldate de soare,
Altele-n beznă nemuritoare,
Cu atmosferă din munţi de gheaţă,
Pe ele nu este loc pentru viaţă.
Singura, singura din cele nouă,
Este planeta pe care plouă,
Cosmicul nostru aşezământ:
,,Planeta albastră” – planeta Pământ!

Constantin JIANA
Acord  liric

PLANETA  ALBASTR Ă

DE  CÂND sărbătorim Ziua Internațională 
a Pământului pe 22 aprilie

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

rea Mamei Terra, de frică să nu 
fie cumva în cinstea Tătucului 
Lenin.

Oricum, prima Zi a Pământu-
lui, 22 aprilie 1970, s-a bucurat 
de o participare numeroasă şi 
entuziastă: peste 20 de milioa-
ne de americani au luat parte, 
iar evenimentul este conside-
rat a marca începutul mişcării 
ecologiste moderne. Peste ani, 

numerele 15, 16 vor apărea pe 23 aprilie a.c. în volum dublu (16 pagini). 

Simbolică şi semnificativă e această săr-
bătoare! Dacă planeta noastră ar fi o 

persoană vie, pe 22 aprilie, i-am putea spu-
ne: LA MULŢI ANI! Planeta Pământ, care ne 
ţine pe toţi, ne-a ţinut şi ne va mai ţine, care 
ne hrăneşte, ne rabdă prostiile şi răutăţile şi 
îndură suferinţele pe care i le pricinuim, meri-
tă, cu siguranţă, însuşirile de „mamă”, cu care 
au înzestrat-o vechile civilizaţii (grecii antici o 
numeau Geea sau Gaia) şi pe care, uneori, i 
le atribuim şi noi. Ea, Terra-Mamă, merită din 
plin o zi a sa, deşi grija noastră pentru mamă 
ar trebui să fie manifestată  zilnic. Dar, dacă 
nu e cu putinţă să fie aşa, măcar o dată pe 
an să ne gândim serios  la planeta Pământ ca 
la un organism superior viu, a cărui existen-
ţă îngăduie şi existenţa noastră, a oamenilor 
care facem parte din el. Aşadar, o zi specială 
pentru planetă a fost stabilită oficial  în 2009, 
când Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat 
ziua de 22 aprilie drept Ziua Internaţională a 
Mamei Terra.

Declararea oficială a acestei zile de către 
cel mai înalt for internaţional a fost antici-
pată de o  întreagă istorie de două decenii. 
Astfel, în 1970, senatorul american Gaylord 
Nelson, un ecologist convins, a dorit să orga-
nizeze un mare eveniment dedicat mediului, 
pentru a-i face pe tinerii americani conştienţi 
de problemele existente şi de nevoia de a se 
implica în rezolvarea lor. Impresia produsă 
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de un groaznic accident ecologic din 1969 (o de-
versare masivă de petrol care a avut loc pe coas-
ta Californiei) şi de lipsa de implicare a guvernu-
lui de la Washington l-au determinat pe Nelson 
să cheme la organizarea unor manifestaţii în cât 
mai multe colegii de pe cuprinsul Statelor Unite. 
Anume Nelson a pus la cale această Zi a Pămân-
tului, alegând data de 22 aprilie din motive întru 
totul obiective şi practice: era într-o miercuri (în 
1970), aşa că tinerii erau la şcoală, nu ocupaţi 
cu activităţi de week-end; nu se suprapunea cu 
vreo sărbătoare religioasă, nu cădea în perioa-
da de examene şi nici în vacanţa de primăvară 
a elevilor şi studenţilor şi era de aşteptat ca, la 
vremea aceea a anului, să fie timp frumos. (N-a 
fost aşa peste tot, pe alocuri a plouat toată ziua, 
dar nu poţi prevedea chiar totul.) Şi, tot din ca-
tegoria „nu poţi prevedea totul”, a urmat una şi 
mai tare: senatorul Nelson habar n-a avut că, 
întâmplător, 22 aprilie 1970 era şi centenarul 
naşterii lui Lenin; alţii, însă, s-au gândit la asta şi 
s-au îngrijorat rău de tot. În anii 1970, de puţine 
lucruri se temeau americanii mai tare decât de 
comunism, iar cei mai paranoici dintre ei au vă-
zut în chemarea la adunare, lansată de Nelson, 
o intenţie ascunsă şi perfidă. După unele surse, 
FBI s-ar fi implicat în problemă, supraveghind 
discret manifestaţiile care au avut loc în onoa-

în 1990, o organizaţie înfiinţată de Denis Hayes, 
care fusese coordonator al evenimentului în 1970, 
a dus totul la un nou nivel: a organizat celebrarea 
internaţională a Zilei Pământului, cu 141 de naţiuni 
participante.

Astăzi, „aniversarea” Terrei, coordonată de 
asociaţia mondială Earth Day Network, este săr-
bătorită în circa 200 de ţări, multe comunităţi ex-
tinzând durata celebrării până la o Săptămână a 
Pământului - o întreagă săptămână de activităţi 
dedicate mediului. Cu toate că majoritatea sta-
telor sărbătoresc acest eveniment la 22 aprilie, 
Organizaţia Naţiunilor Unite ia în considerare şi 
echinocţiul de primăvară (20-21 martie). Această 
zi îşi are originile în 1969, când John McConnel a 
fost primul care a proclamat 21 martie drept  Ziua  
Mondială a Pământului, iar Secretarul General al 
ONU a oficializat-o în anul 1971.

În Republica Moldova, ca şi în majoritatea ţărilor,  
în ziua de 22 aprilie, sunt organizate  multe eveni-
mente ecologice, care implică  şi eforturile voastre, 
ale elevilor, la amenajarea ogrăzilor, drumurilor, 
parcurilor şi scuarurilor, la curăţarea plajelor, a albi-
ilor râurilor sau a altor zone naturale de agrement. 
Or, această sărbătoare a planetei a devenit, de fapt, 
o zi a acţiunilor concrete în scopul de a construi o 
lume stabilă, cu un viitor mai curat şi mai verde.

Ion antOn
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Publicația educativ-cognitivă și literar-artistică pentru copii 
și adolescenți „Florile Dalbe” împlinește 80 de ani de la fon-
dare. Primul ziar al copiilor editat la Chișinău a văzut lumina 
tiparului în martie 1941.

În perioada 1941-1990, dincolo de balastul ideologic iminent, 
revista a devenit o tribună a tinerelor talente; mulți scriitori 
își publicau aici poeziile și povestirile, astfel ziarul afirmându-
se drept o prețioasă publicație periodică de cultură generală. 
De-a lungul anilor, din redacția săptămânalului au făcut parte 
scriitori și oameni de cultură, printre care: Grigore Vieru, Au-
reliu Busuioc, Liviu Damian, Gheorghe Marin, Vitalie Filip, Ghe-
orghe Gheorghiu, Arhip Cibotaru, Gheorghe Malarciuc, Mihail 
Ion Cibotaru, Raisa Lungu-Ploaie, Gheorghe Blănaru, Ariadna 
Şalari, Ludmila Vătavu, Aurel Ciocanu etc.

În anul 1990, publicația periodică a început să apară într-o 
serie nouă cu titlul de „Florile Dalbe” - un simbol plăsmuit de 
imaginația colectivă a neamului nostru, simbol ce semnifică re-
înnoirea. Revista are ca scop educarea tinerei generații în baza 
valorilor naționale și general-umane, fapt pentru care a fost 
premiată la nivel național și internațional.

În anul 2008, la Paris, revistei și redactorului-șef Ion Anton, 
membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Uniunii Scrii-
torilor din România, i s-a decernat Premiul Internațional pen-
tru Calitate și Excelență „Steaua Calității”, categoria Aur, atribu-
it de Consiliul Internațional al Business Initiative Directions. De 
asemenea, în anul 2010, revistei i-a fost decernat premiul ONU 
în domeniul Drepturilor Omului pentru pagina tematică lunară 
„Drepturile mele, ce să fac cu ele?”.

Pentru perseverență în activitatea de îmbunătățire continuă 
a tuturor parametrilor calității, atât sub aspect conceptual-te-
matic, cât și sub aspect poligrafic, revistei săptămânale pentru 
copii și adolescenți „Florile Dalbe” i-a fost decernat, la sfârșitul 
anului 2018, Premiul Internațional pentru Calitate și Excelență 
„ERA Calității”, categoria Platină.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării adresează sincere 
felicitări echipei revistei „Florile Dalbe”, dorindu-i inspirație, 
perseverență și câți mai mulți cititori fideli.

Sursa: mecc.gov.md

Campionul 
Schimbărilor

nerală. 
În 2018, 
p e n t r u 
prima dată, împreună cu patru colegi, am partici-
pat ca echipă la Hackathon-ul InnoVoter, organi-
zat de Comisia Electorală Centrală în parteneriat 
cu UNDP şi Ambasada Marii Britanii. Atunci am 
dezvoltat structura şi designul unui site cu sco-
pul de afişare live a rezultatelor alegerilor. Chiar 
dacă reprezentăm singura echipă formată din 
elevi de liceu, concurând cu echipe de studenţi şi 
profesionişti din domeniu, am reuşit să obţinem lo-
cul trei. La ediţia a doua a Hackathon-ului, în 2019, 
unde am dezvoltat structura şi designul unui site 
cu scopul de a face cunoscute datele financiare ale 
partidelor politice, am reuşit să obţinem locul I”.

Deoarece ia parte la jocuri intelectuale de mai 
mult timp, Mihail Lavric, împreună cu un coleg, 
a creat website-ul cucapp.github.io, pentru a 
uşura antrenamentele concurenţilor, mai ales 
în perioada de carantină, când munca şi comu-
nicarea de la distanţă au devenit de neînlocuit. 
Cei pasionaţi de jocurile intelectuale pot găsi pe 
această platformă deja 3000 de întrebări.

Tânărul olimpic a primit oferte de studii de la 
unele dintre cele mai prestigioase universităţi din 
lume: Universitatea Cambridge şi King’s College 
London.

Totuşi, după absolvirea liceului, a ales Univer-
sitatea Babeş-Bolyai din Cluj, România, unde 
studiază informatica – disciplina care l-a cucerit 
în şcoală şi căreia vrea să i se dedice pentru tot 
restul vieţii.

Renata cUPcEA

Trei medalii de argint, șase medalii de bronz, 
numeroase premii și diplome de la olimpi-
ade și concursuri internaționale – toate au 
fost obținute de Mihail Lavric, un Campion 
al Schimbării. Mihail Lavric este unul dintre 
cei mai dotați tineri din Republica Moldo-
va, care, fiind elev, a dus faima țării noastre 
peste hotare, participând la nouă olimpiade 
internaționale de matematică, știință și infor-
matică din Amsterdam, Slatina, Cluj-Napoca, 
Belgrad, Bali și Varna.

          ORA DE                          LITERATURĂ

OLIMPICII  NOşTRI 
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Spre marea bucurie a participanților la șezătoare, 
toți concurenții sunt admiși în trupă.

Nicolae RUSU 

„Pasiunea mea pentru matematică a început 
încă din clasele primare. De atunci am devenit 
tot mai interesat de diverse metode de rezolvare 
a problemelor. Am început să particip la diverse 
concursuri şi olimpiade din dorinţa de a-mi tes-
ta nivelul de cunoaştere, iar primele rezultate la 
nivel internaţional le-am obţinut deja în clasa a 
şaptea”, spune tânărul.

Participarea la olimpiade a fost un stimul şi un 
mod unic de a-şi îmbunătăţi şi testa cunoştinţele. 
Iar după ce a obţinut succes la mai multe 
competiţii, a fost motivat să le împărtăşească 
experienţa obţinută şi altor tineri şi tinere care 
au aceeaşi pasiune.

„Din 2018, m-am implicat activ ca mentor vo-
luntar în proiectul „Smart Physical Approach”. În 
fiecare duminică predam informatica şi matema-
tica. La fel, în 2019, am fost coordonator la Con-
cursul Naţional de Informatică Game of Codes, 
care a adunat peste 100 de elevi-participanţi. 
Totodată, am participat şi ca voluntar în cadrul 
„America House”, un centru cultural administrat 
de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldo-
va”, a adăugat Mihai.

Mihail Lavric a creat deja şi câteva platforme 
online, iar unele dintre ele au fost şi premiate. 
Primul loc l-a obţinut pentru dezvoltarea structu-
rii şi designului unui website privind prezentarea 
datelor financiare ale partidelor politice.

„O altă experienţă foarte importantă pentru mine 
a fost participarea la hackathon.  Aceste evenimen-
te mi-au oferit posibilitatea de a-mi pune în apli-
care cunoştinţele de informatică şi de cultură ge-

Cu prilejul aniversării a 80-a de la fondare, 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a 
decernat diploma de onoare a ministerului echipei 
redacționale a săptămânalului „Florile Dalbe”.

Neobişnuită prin metamor-
fozele ei teatralizate, cartea 
de proză scurtă pentru copii 
„Şezătoarea” de Nicolae Rusu 
este pentru micii săi cititori (şi 
nu numai pentru aceştia...) un 
adevărat spectacol în care sunt 
angajaţi o sumedenie de „ac-
tori” de la menajerie, dacă nu 
întregul ei colectiv de necuvân-
tătoare şi de vieţuitoare ale Na-
turii. Itinerarul narativ propus 
de către prozator în cele opt  
povestioare-parabole – fiecare 
inspirată din realitatea imedia-
tă – trece prin inima şi cugetul  
celor cărora le este adresat nu 
fără un scop anume. Or, perso-
najul  epic auctorial urmăreşte 
cu stricteţe „dialogul” pus la 
cale dintre cei care ţes pânza 
nevăzută a povestirilor structu-
rate în jurul  unor simboluri-re-
pere,  cum sunt „omul” şi „co-
pilul”, „fratele” şi „sora”, „tatăl”, 
„bunicul”, „nepoţii” etc., ne-
maivorbind de cele reprezen-
tând lumea vieţuitoarelor de 
la menajerie care şi constituie 
„scena”  acestui teatru „po-
pular”, cum îi spune autorul în 
piesa finală a volumaşului omo-
nim - „Şezătoarea”. 

Cunoscut prozator de largă 
respiraţie epică din generaţia 
şaptezeciştilor, Nicolae Rusu, 
în piesele întrunite în ediţia re-
spectivă reuşeşte să-i trezească 

interesul  pentru lectură prin 
ineditul construcţiei universu-
lui epic şi prin dinamismul ide-
atic  al fiecărei  proze scrise cu 
o distanţare ironică evidentă şi 
prin acea  savoare etică perse-
verentă, apelând deopotrivă 
nu numai  la un limbaj simplu 

şi accesibil tuturor, dar şi la o 
vădită înclinaţie pedagogică şi 
părintească din umbră fără a 
forţa lucrurile. 

De asemenea, se face vă-
zută şi atitudinea  critică sau 
parodică privind comporta-
mentul unor „actori”/animale  

PUBLICAȚIA PERIODICĂ
PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

 „FLORILE DALBE”
MARCHEAZĂ 80 DE ANI DE LA FONDARE
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Lumina spiritului

scurte  pentru  copii

• Romanul e o carte cu oameni.
• Descoperirea simbolului, după atâtea secole 

de opacitate, nu poate, însă, fructifica spiritua-
litatea europeană numai câteva generaţii…

• La ce folosesc toate ascensiunile, toate aus-
terităţile, toate valorile spirituale din lume – 
dacă faci, prin cucerirea lor, să sufere un singur 
om?

• Dacă adevărul nu se află prin dragoste, ori-
unde s-ar afla el, nu mă interesează.

• Asta simţi când depăşeşti experienţa huliga-
nică: o cumplită silă de tine şi de lume – şi o cum-
plită nostalgie după vârsta de patruzeci de ani. 

• Virtutea magică a aurului şi jadului se aplică 
şi dincolo de viaţa biologică.

INFLUENCERII -
 sunt  cu  ei  sau  nu?

MAxIME şI AfORISME de Mircea ELIADE

Liceul Teoretic „Orizont”, 
filiala Ciocana,  din capitală,  
instituție condusă de direc-
torul Ahmet BILGI, a creat 
o punte de comunicare cu 
Instituția de Învățământ „Lu-
mina” din orașul București, 
director Hayati AGAOGLU. 
Un discurs inaugural  în ca-
drul acestui dialog la distan-
ță au avut directorii adjuncți 
ai liceelor: Larisa ȘOFRON 
și Elena ȘERBAN, care au 
menționat că activitatea de 
colaborare nu este un proces 
spontan, ci o activitate orga-
nizată, susținută, conștientă, 
direcționată spre problemele 
educative ale tinerei generații. 

În această zi, echipa Lice-
ului „Orizont” (conducător 
Larisa GALERU, profesoară 
de limba și literatura româ-
nă, grad didactic superior), 
alături de echipa Instituției 
de Învățământ „Lumina”, din 
București (conducător Nicole-
ta MĂRGINEAN, profesoară de 
limba și literatura română), au 
susținut o dezbatere pe tema 
„Acest Parlament regretă po-
pularitatea influencerilor.”

Debaterii au discutat des-
pre acei care au preluat rolul 
de a furniza informații și pă-
reri publicului - influencerii. 
Participanții s-au repartizat 
în două echipe: Guvernul 
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(echipa ce regretă popula-
ritatea influencerilor), fiind 
reprezentat de elevii IPÎLT 
„Orizont”, și Opoziția (echipa 
ce susține influencerii și mo-
dul lor de lucru), formată din 
elevii IÎ „Lumina”.

Guvernul, reprezentat de 
Mihaela CRĂCIUN, Patricia 
NISTOR și Felicia IORDACHI, 
a definit noțiunea de influen-
cer. „În ziua de astăzi, influ-
encer-ul poate fi un youtuber, 
instagrammer sau un blogger 
care împărtășește diverse 
conținuturi. Spre deosebire de 
ceilalți utilizatori din rețea, un 
influencer este capabil să-și 
influențeze urmăritorii”. Par-
ticipantele au evidențiat dez-
avantajele influencerilor, ofe-
rind exemple despre impactul 
negativ pe care aceștia îl aduc 
societății: posibilitatea de a 
jigni o cultură, oferirea unor 
sfaturi greșite, promovarea 
diferitelor produse în ciuda 
lipsei lor de profesionalism în 
domeniu. „Este regretabil fap-
tul că influencerii au ajuns să 
beneficieze de o popularitate 
enormă, dar încă nu își asumă 
responsabilitatea pentru infor-
mația, adeseori falsă, pe care o 
furnizează, creând speranța 
unei vieți perfecte, dar ireale, 
și uită câți oameni depind de 
părerea lor”, au opinat acestea.

De cealaltă parte, Opoziţia 
a reușit să prezinte avantajele 
influencerilor și rolul deose-
bit pe care ei îl dețin. „Social 
media a deschis porți uriașe 
pentru tinerii talentați și le-a 
oferit oportunitatea de a-și 
construi o carieră. Influence-
rii încearcă să fie un model 
demn de urmat și să răspân-
dească un mesaj pozitiv ce-
lor care au nevoie de sfaturi, 
opinii, distracție”. Antonia 
ȚARFULEA, Zehra BINGOL 
și Alexandru BEBIA au sub-
liniat că societatea contem-
porană trebuie să aprecieze și 
să beneficieze de posibilitatea 
de a obține informația dorită 
repede și ușor, avantaj de care 
predecesorii noștri din seco-
lul al XX-lea au fost privați. 
Debaterii și-au exemplificat 
argumentele printr-o posibilă 
situație: „Să presupunem că 
un individ caută locuri fru-
moase de vizitat și dorește să 
găsească o destinație pentru 
călătorie. Acel individ, având 
rețele de socializare, poate 

verifica contul unui travel in-
fluencer în căutarea unor su-
gestii”.

Ambele echipe au reușit să își 
argumenteze partea lor de caz 
într-un stil convingător și au 
ajuns la concluzia că, într-ade-
văr, social media reprezintă un 
nou mediu de desfacere, iar in-
fluencerii, respectând condiția 
că își manifestă opinia într-un 
domeniu de care sunt interesați  
și la care se pricep, pot fi de 
apreciat.

Alături de participanți a 
fost, în calitate de arbitru 
al dezbaterii, Ion BULGA-
RU, președinte al Academiei 
Naționale de Dezbateri Aca-
demice, pentru a transforma 
această experiență într-o sur-
să de informații noi în arta ar-
gumentării.

Mihaela CRĂCIUN, 
Patricia NISTOR,

Felicia IORDACHI, 
eleve în clasa a IX-a „A”

mun. Chișinău,
Liceul Teoretic „Orizont”, 
filiala Ciocana    

Dezbateri

Astăzi, parteneriatul educațional a devenit un adevărat instrument care contri-
buie la formarea, la modelarea intelectuală și multiculturală a elevilor, îi ajută 
să stabilească relații multiple, să-şi exprime ideile, cunoștințele și sentimentele, 
pentru ca aceştia să poată fi integraţi mai ușor în societate.

echipa „lumina”

în relaţiile dintre ele, autorul 
reuşind să angajeze în subiec-
tele, în canavaua prozelor date 
aproape întregul microunivers 
menajer/animalier cu trimi-
teri ironice şi satirice  la zodii-
le constelaţiilor horoscopice 
imaginare şi fireşti deosebit de 
delicat  şi diplomatic, „bătând 
şeaua, să priceapă iapa”, eso-
pic vorbind. Or, animalele ne 
amintesc de unele caracteristici 
umane, de unele mamifere şi 
de moduri de a fi ale oamenilor 
şi copiilor, autorul substituindu-
le iscusit cu cele ale „fraţilor” 
noştri mai mici, care cândva vor 
deveni în evoluţia lor finalmen-
te fiinţe umane, mistic/ezoteric 
vorbind. 

Prozele volumaşului sunt 
remarcabile atât prin mesajul 
cultivat, cât şi prin încercarea 
de a le personifica/ metamor-
foza, într-un fel apropiindu-le 
de poveste. Dar, de vreme ce 
orice poveste este o realita-
te anterioară preschimbată/ 
personificată, deci metamor-
fozată, povestirile/parabolele 
rusiene  au o calitate a lor de 
preţ – de a dialoga indirect cu 
micul cititor de la egal la egal, 
personajul epic auctorial fiind 
investit cu funcţia de tălmăcitor 
ideatic şi metaforic, metafizic al 
protagoniştilor (Scârţ, Tromp, 
Coţa, Ţopa, Udo, Cămi, Hipo, 

Roi, Sur(ul), Căni etc., etc.) pe 
întreaga durată de desfăşurare 
a acţiunii naraţiunilor. Modul 
narativ al autorului de a-i su-
pranumi/ porecli este şi el un 
mod  de a-i caracteriza  prin 
calitatea/abilitatea lor funciar-
exponenţială, opţional-domi-
nantă. Atât morala, strecurată 
fin printre cuvinte („Prietenii 
adevăraţi”, „La dentist”, „Taina”, 
„Copiii menajeriei”, „Împăca-
rea”, „Trei vizitatori”), cât şi cău-
tarea adevărului şi adevăraţilor 
lui promotori („Concursul”) în-
dreptăţesc rigoarea epică, pu-
ţin stilizată, pe o parte, iar, pe 
de alta, loialitatea şi bunătatea 
faţă de binele necesar creşterii 
sufleteşti aureolează întregul 
fiecărei proze scurte. Astfel în 
aceeaşi parabolă „Concursul” 
testarea concurenţilor/ candi-
daţilor divulgă pe încetul că ori-
ce lucru trebuie să fie creat pe 
bază de concurs, în urma unor 
lungi discuţii. Moderatoarea, 
bufniţa, care „este acceptată în 
unanimitate”, deoarece e con-
siderată „cea mai chibzuită şi 
competentă vieţuitoare a me-
najeriei”, de la bun început nu 
întâmplător „îi previne pe toţi 
să vorbească doar la subiect, 
laconic şi  cât mai argumentat, 
întrucât chestiunea creării unui 
teatru popular este cu totul 
neobişnuită”. Tot Domniei sale 

îi va aparţine şi „propunerea 
pentru funcţia de director al 
viitorului teatru pe rinocerul 
Rino”, pe motiv că „doar o per-
soană cu reacţie întârziată la 
satiră şi umor e cea mai indica-
tă în această funcţie”.

Povestirea/parabola „Şeză-
toarea”, polemică prin toate 
nuanţele şi subtilităţile ce  ţin 
de parte şi întreg, de limbă şi 
stil, de personaje, de modul de 
a povesti ale acestora şi de a 
stârni râsul desigur, nedescon-
siderând însemnătatea celor 
relatate. Amploarea celor măr-
turisite/jucate de fiecare con-
curent imprimă „Şezătorii” un 
caracter colectiv, teatral. Primul 
spectacol urmează să fie pre-
zentat, după cum îi informează 
însuşi directorul Rino, degrabă. 
Spectacolul se va numi „Şeză-
toare la menajerie”, precizează 
acesta, remarcând că autorul 
piesei este însăşi doamna Buhă. 
De cum piesa va fi finalizată, va 
avea loc şi prima repetiţie, ne 
încredinţează Domnia sa. Zâm-
betul şi voia bună a persona-
jelor lasă impresia că toţi sunt 
„împăcaţi” în sufletele lor şi că 
succesul spectacolului cu piesa 
indicată va releva atât vocaţia 
epică a prozatorului, cât şi pe 
cea a actorilor de la menajerie.

tudor PallaDI

echipa  „Orizont”
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ÎMPREUNĂ SALVĂM PLANETA

- Mămico, tu ai memorie bună?
- Am, de ce mă întrebi?
- Să-mi aduci aminte să-ţi spun că azi 

trebuia să vii la şcoală…
*  *  *

- Un copil de la oraş, venit la ţară, vede 
o furcă proptită de peretele grajdului şi 
îşi întreabă mama:

- Mămico, şi vacile mănâncă cu furcu-
liţa?

*  *  *
- Copii, de ce trebuie să mâncăm  mult 

peşte?
- Ca să înotăm mai repede!

Glume

Andrei PROHIN

Terra e în pericol. Despre necesitatea protecției mediului bat alarma nu nu-
mai ecologiştii. Copiii sunt şi ei conştienţi de acest lucru. Picii din clasa I-i „C” 
de la Gimnaziul nr.7 din  municipiul Chișinău au hotărât să demonstreze că, 
deși sunt mici, pot face lucruri mari pentru sănătatea Planetei.  

Marele savant şi scriitor 
Mircea ELIADE suferea de miopie 
(defect al vederii, atunci când nu 
poţi vedea clar obiectele situate 
la distanţă) din clasele primare. 
Ca să-i protejeze vederea, tatăl 
i-a interzis să citească alte cărţi 
în afară de manuale. Dar Mircea 
termina de citit toate manualele 
în prima săptămână a fiecărui an 
şcolar. Uneori pe ascuns, alteori 
cu acordul părinţilor, citea 
literatură artistică şi ştiinţifică. 
Şi-a întocmit un program prin 
care se obliga zilnic să  înceapă 
ori să continue lectura unei cărţi 
româneşti. Mai trebuia să traducă o pagină din limba germană 
şi să înveţe nouă cuvinte în franceză. „Tot timpul liber să mi-l 
petrec printre cărţi sau animale. Să nu pierd nici o secundă cu 
fleacuri”, îşi nota băiatul. Îi plăcea, de asemenea, să scrie articole 
de popularizare din domeniul ştiinţelor naturii, chimiei, filozofiei, 
istoriei religiilor. Când îşi susţinea bacalaureatul, la optsprezece 
ani, avea publicate o sută de articole. Pe parcursul întregii vieţi, 
Mircea Eliade a respectat o disciplină riguroasă a lecturii şi a 
scrisului. Ca să aibă spor la muncă, obişnuia să scrie câteva pagini 
în fiecare zi de luni şi de Anul Nou.

Au început prin implicarea, alături de alți 
copii din 145 de țări, în proiectul internațional 
„Climate Action Project”. Pe durata celor șase 
săptămâni de proiect, elevii ghidați de doam-
na învățătoare Rodica BUSIOC-POJOGA au 
învățat despre poluare și consecințele aceste-
ia asupra climei. Una dintre provocările pro-
puse a fost participarea la „Planted”, în cadrul 
căreia  micii ecologiști au reușit să planteze în 
curtea gimnaziului șase puieți, oferiți cu drag 
de familia Țurcanu. Iar, pentru a-i proteja de 
frig, au acoperit solul din jurul lor cu frunze 
uscate (au aflat că acestea pot fi de folos, deci 
nu e bine să fie arse). 

A urmat parada punguțelor eco, o activitate 
captivantă și foarte utilă. Cei mai iscusiți meș-
teri: Ștefan RENIȚĂ, Mihail DRUCIOC, Olivia 
ȚURCANU, Sofia CIUHRII, Bogdan BALICA, 
Daniel NEGRU, Dan COȘNEAN și-au convins 
colegii că e mai bine să mergi la cumpărături 
cu punguțe ecologice confecționate din deșe-
uri, înlocuindu-le astfel pe cele din polietilenă. 

Din ianuarie până în martie au făcut par-
te din proiectul municipal „Şcoala Eco a vii-
torului”, organizată de „TEP: Tinerii pentru 
Eco plastic”. Copiii au aflat despre tipurile 
de plastic, despre colectarea și reciclarea lui. 
Entuziasmați, ei au început să adune plasticul 
de tipurile 2 și 5, reușind să aducă la școa-
lă o cantitate  impunătoare: 19 kg 300 g! Au 
muncit cu râvnă, printre cei mai harnici fiind 
Ilinca JURATU, Olivia ȚURCANU, Sofia CIU-

G
ăs

eş
te

 d
ife

re
nţ

el
e 

di
n 

ac
es

te
 d

ou
ă 

im
ag

in
i. 

tr
im

i-
te

 ră
sp

un
su

l l
a 

re
da

cţ
ie

 ş
i p

ar
ti

ci
pă

 la
 c

on
cu

rs
. 

EşTI ISTEŢ?

PRINTRE  CĂRŢI 
ŞI  ANIMALE

HRII, Daniel NEGRU, Ștefan CHIHAI, Giorgio 
SAGGIO, David AGAPIE. 

Pe 22 martie, de Ziua mondială a apei, în-
vârtecușii au desfășurat online o lecție despre 
reducere, reutilizare și reciclare, în cadrul pro-
gramului „Harta reciclării” (România). Ulterior, 
au realizat lucrări din role de hârtie, dându-le o 
nouă viață. Așa au apărut animăluțele amuzan-
te și robotul creat de Marius STAVILA. Luca 
LUNGU și-a descoperit calități de designer, 
impresionând publicul cu un superb costum 
eco. Prin aceste acțiuni copiii au demonstrat 
că le pasă de soartă planetei, pe care, uninduși 
eforturile,vor reuși să o păstreze sănătoasă. 

Lica MOVILĂ

Copilării  celebre

Arătăm  că  ne  pasă

fELICITĂRI!
Pe data de 17 aprilie, Denis 

BEJAN, elev în  clasa a II-a la 
Liceul Teoretic „M. Berezovschi” 
din Chişinău,va împlini 9 ani. Cu 
acest prilej, cei dragi: bunica 
Iulia, bunicul Serghei, unchiul 
Iulian şi mătuşa Snejana îl 
felicită din toată inima şi îi 
dedică o poezie cu cele mai 
sincere urări.

La mulţi ani! 
Cu drag îţi spunem
noi, bunicii iubitori.
Îţi dorim zile senine,
Sănătate, note bune,
multe, multe bucurii,
Primu-n toate să ne fii!
Dragă Denis, echipa redacţiei se alătură acestor felicitări şi 

îţi doreşte să creşti  mare, deştept şi vrednic de acei care te 
iubesc.

Exemple frumoase de pasiune pentru lectură ne 
oferă şi copiii  de astăzi. Unul dintre ele este Camelia 
MALCOCI. Ea a adresat cititorilor paginii „Ineluş-
Învârtecuş” o scrisoare care m-a bucurat foarte mult. 
Vă invit să o citiţi fără întârziere.

INELUŞ

SCRISOARE către MICII CITITORI
Dragi prieteni,
Numele meu este Camelia, am șase ani și sunt elevă în cla-

sa I-i. Îmi doresc mult să vă împărtășesc pasiunea mea, CAR-
TEA. Am îndrăgit cărțile când încă nu știam a merge. Nu mă 
despărțeam de ele nici pentru o clipă, le luam cu mine chiar și 
atunci când plecam la culcare. La patru ani, am simțit  gustul 
lecturii. Buchie cu buchie, silabă cu silabă, cuvânt cu cuvânt… 
așa am început să descopăr secretele cărților. Prima cărticică 
pe care am citit-o a fost povestea „Băiețel-Degețel” de Charles 
Perrault. De atunci citesc tot ce-mi cade în mână.

Celor ce iubesc cartea le recomand cu încredere colecția „Jup, 
un pisoi de soi” de Alec Blenche - 8 volume pline de aventuri! 
Cu fiecare pagină mă împrieteneam tot mai mult cu personajul 
principal. Când am întors ultima filă, eram tristă, deoarece nu 
doream să mă despart de pisoiul Jup. Recent, am terminat de 
citit cartea „Bufnița care se temea de întuneric” de Jill Tomlin-
son. Acum nu mi-e frică de întuneric, deoarece am înțeles că 
întunericul nu e niciodată negru!

Dragi copii, voi fi încântată să citesc din cărțile care v-au im-
presionat. Aștept cu nerăbdare recomandările voastre. Sunt 
gata să facem schimb de opinii.

Cu drag,
Camelia malCOCI, elevă în clasa I-i

la Gimnaziul „Grigore vieru”, 
filiala Gimnaziul viişoara

 r-nul Ștefan-Vodă

Desen de alex DImItrOv
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Sărbători  creştine
25 martie/07 aprilie  – Buna-Vestire 
23 aprilie/06 mai  – Sf. Mare Mucenic Gheorghe 
Purtătorul de Biruinţă; Sf. Mc. Valerie 

(Pomenirea morţilor) 
25 aprilie – Duminica Floriilor, Intrarea Domnului 
Iisus Hristos în Ierusalim 
02 mai  – Învierea Domnului (Sfintele Paşti)

Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii

- Unde au fost sărbătorite Sfintele Paşti prima dată?
Locul sărbătoririi Sfintelor 

Paști pentru primii creștini a fost 
orașul Ierusalim. Aici s-a format 
prima comunitate creștină și a în-
ceput binevestirea Învierii Dom-
nului Iisus Hristos în toată lumea.

- Cât timp se sărbătoresc 
Paştile?

Bucuria Învierii nu poate încă-
pea într-o singură zi. De aceea, 
s-a stabilit o prăznuire deosebită 
pe parcursul întregii săptămâni, 
care se numește Săptămâna Lu-
minată: Lunea Luminată, Marțea 
Luminată, Miercurea Luminată 
ș.a.m.d. Sărbătorirea Sfintelor 
Paști durează 40 de zile, până la Înălțarea Domnului. Adică 40 
de zile, timp cât Domnul Iisus Hristos Cel Înviat din morți s-a 
aflat pe pământ. 

- Care este semnificaţia ouălor roşii?
La Paști, creștinii vopsesc ouă roșii. Culoarea roșie simboli-

zează sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ouăle sim-
bolizează mormântul închis în care a stat Mântuitorul trei zile. 
Ciocnirea ouălor simbolizează deschiderea mormântului Mân-
tuitorului.

SPIrItualItatea  CreştInă

Se-aude o muzică divină,
Îngerii slăvesc în cor
Pe Cel Preasfânt fără de vină,
al nostru scump mântuitor.
„Hristos a Înviat!”
Glăsuieşte imnul,
„adevărat, adevărat!”
rosteşte tot creştinul.
veniţi de luaţi lumină
şi rob, şi împărat;
Se-aude o muzică divină,
Hristos a Înviat!

Învierea - o  șansă  
de a fi mai buni

Hristos a Înviat!

ABC creştin-ortodox

Sfintele Paşti sunt cea mai veche și cea mai 
importantă sărbătoare a creștinătății, care 
a adus omenirii speranța mântuirii și a vieții 
veșnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învi-
erea fiind, după cum spunea părintele Arsenie 
Boca, singura minune care se arată tuturor, 
credincioși și necredincioși.

La câteva zile după intrarea solemnă în Ieru-
salim (de Florii), Mântuitorul a fost judecat și 
răstignit, a murit pe cruce și a fost pus în mor-
mânt. După trei zile, a înviat din morți. Toată 
această succesiune de evenimente a avut loc în 
numai o săptămână, în cea a Patimilor, pe care 
o parcurgem înainte de Înviere.

Scopul acestei sărbători creştine este 
amintirea vie a patimii, a morţii şi a Învie-
rii lui Iisus Hristos. Sfânta Scriptură a Noului 
Testament spune că Iisus Hristos, înainte de a 
pătimi, a prezis de mai multe ori că va fi răs-
tignit, dar a treia zi va învia. De teama aceasta, 
iudeii au pus soldați de pază la mormântul Lui. 
Totuși, minunea s-a întâmplat.

După intrarea solemnă în Ierusalim, Mântui-
torul a fost judecat și răstignit, a murit pe cru-
ce și a fost pus în mormânt, iar după trei zile 
a înviat din morți. Duminică dis-de-dimineață, 
Iisus Hristos a înviat ca un biruitor, cu puterea 
dumnezeirii Sale, ca să împlinească Scriptu-
ra și cele hotărâte de iconomia divină pentru 
mântuirea neamului omenesc. 

La Cina cea de Taină, în noaptea când a fost 
trădat de unul dintre apostoli, Iuda Iscario-
teanul, înainte de a fi prins și arestat, Iisus a 
instituit sărbătoarea Paștelui nou testamental, 
după porunca ce I-a fost dată de Dumnezeu.

Duminică - a treia zi după Scripturi - fe-
meile purtătoare de mir au găsit mormân-
tul Mântuitorului gol. Împotriva tuturor a 
celor care L-au acuzat și batjocorit, numindu-l 

în derâdere Regele Iudeilor, rege încoronat cu 
spini, rege al cărui tron era o Cruce, părăsit de 
ai săi, păzit sub grea și rece lespede de piatră, 
Hristos a izbândit cea mai strălucită biruință 
ce s-a văzut vreodată: biruința asupra morții 
și asupra răutății omenești. 

Iepurasul de Paşti este un 
simbol, emblemă a fertilităţii, 
asociat de creştini cu apariţii-
le lui Iisus dupa Înviere. Prima 
menţionare a iepuraşului ca 
simbol pascal apare în Germa-
nia, în 1590. În unele regiuni 
din această ţară se credea că ie-
puraşul aduce ouăle roşii în Joia 
Mare şi pe cele colorate altfel în 
noaptea dinaintea Paştelui.

În tradiţia anglo-saxonă exista 
o zeiţă pe nume Eostre, cunos-
cută drept zeiţa primăverii. Sim-
bolurile ei principale erau oul şi 

iepurele. Potrivit unei legende, 
zeiţa a găsit o pasăre rănită în 
timpul iernii, iar singura solu-
ţie pentru a o salva a fost să o 
transforme în iepure. Deşi nu 
mai era pasăre, iepurele putea 
să facă ouă. Iepurele se con-
sidera şi un simbol al lunii, iar 
ciclurile lunii determină în ce zi 
sărbătorim Paştele în fiecare an.

În Germania, Iepuraşii de Paşti 
erau albi şi se credea că, dacă 
un copil este foarte cuminte, un 
iepuraş îi va aduce un coş plin 
de ouă colorate. Tot în Germa-

nia s-au născut şi primii Iepu-
raşi de Paşti dulci, în secolul al 
XIX-lea. Ei erau făcuţi din aluat 
de foi şi zahăr. 

În zilele noastre, Iepuraşul de 
Paşti există aproape în toată 
lumea. Doar în câteva locuri ie-
purele este înlocuit de alte ani-
male. În Elveţia, de exemplu, 
cucii aduc ouăle colorate, iar în 
anumite zone din Germania cei 
mici cred în Vulpiţa de Paşti.

trimis de bogdan bOrCea, 
elev în clasa a vI-a

s. Echimăuţi, r-nul Rezina

Desen de vladalina ANDONI, elevă la şcoala de arte 
Plastice, or. Drochia

De unde vine legenda Iepuraşului de Paşti?

Înmuguresc din nou copacii
şi câmpurile-au înverzit.
ne bucurăm că este pace 
şi viaţă bună pe pământ.
milostivi şi cu credinţă,
noi lui Iisus să-i mulţumim!
Smeriţi, blajini, cu gânduri bune,
De Paşti, cu toţi să ne-ntâlnim!
bunica cozonac găteşte,
Se roagă sănătoşi să fim,
Să vină toţi de Paşti acasă
şi ouă roşii să ciocnim.

Maxim BOTNARU, 
elev în clasa a VII-a

s. Copăceni, 
r-nul Sângerei 

Să ne bucurăm 
de Paști 

Ce gândesc copiii despre Paşti

De această sărbătoare am o dorinţă arzătoare: vreau ca toţi oa-
menii să se poată bucura îndeajuns de ea şi să se regăsească măcar 

o dată pe faţa lor un zâmbet. Un 
zâmbet cald, plin de voioşie, ve-
nit din adâncul inimii. Sărbătoa-
rea aceasta, după mine, nu este 
doar un răgaz de fericire, ci şi o 
şansă de a fi mai buni, mai miloşi, 
mai cinstiţi, mai smeriţi, mai în-
găduitori. Iisus Hristos a murit pe 
Cruce pentru noi, ispăşind păca-
tele noastre, şi a înviat, ridicând 
oamenii din veşnicul chin al ia-
dului. Cu toţii vom avea sufletul 
mai plin de linişte, de căldură şi 
iubire la această sărbătoare mi-
nunată. Să-L cinstim pe Domnul 
Iisus Hristos! 

Irina şuşCO, 
elevă în clasa a v-a 

(Sursa: Ziarul „Lumina”)
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PreOCuPărIle  vârSteI  De  răSPântIe

ORIENTARE  PROfESIONALĂ

„JOBOTECA” încurajează tinerii

Proiectul JOBOTECA are drept 
scop pilotarea unui program com-
plex, centrat pe elev și conectat la 
piața forței de muncă din Republi-
ca Moldova.

Reprezentanții Fundației Terre 
des hommes au afirmat că pro-
iectul se aliniază la politicile și 
strategiile UE privind pregătirea 
tinerilor pentru viața de adult, 
încadrarea în câmpul muncii și 
necesitatea integrării creativității, 
inovației și antreprenoriatului în 
programele școlare.

Menționăm că în cadrul pro-
iectului-pilot „JOBOTECA – pro-
gram pentru accesul tinerilor din 
Moldova la piața muncii” vor fi 
create spații  de acest fel în 24 de instituții de 
învățământ. Vor fi realizate instruiri ale profe-
sorilor care vor face din „Joboteca” un spațiu în 
care tinerii pot să găsească răspunsuri la între-
bările ce îi frământă legate de orientarea în ca-
rieră, antreprenoriat, își pot dezvolta abilități 
de viață și de încadrare în câmpul muncii, vor 
cunoaște ce oportunități de angajare și de dez-

voltare a afacerilor sunt în comunitatea lor. De 
asemenea, în cadrul proiectului vor fi fortifi-
cate competențele ONG-urilor locale pentru a 
dezvolta și implementa inițiative comunitare 
cu scopul de a ajuta copiii și tinerii să găsească 
oportunități de dezvoltare a competențelor de 
viață, de angajare și stagiere etc.

Sursa: diez.md

Poezii  adolescentine
Octombrina COVRIG

La  marginea  cerului
la marginea cerului mereu e lumină,
e-acel început şi sfârşit,
şi chiar nici luna nopţii, senină,
De ea n-a scăpat, n-a fugit.
la marginea cerului mereu e tăcere,
Pe-acolo nici norii nu zbor.
şi-a vântului lină, plăcută-adiere –
acolo-i trecut-viitor.
la marginea cerului mereu e speranţă
şi-o floare de crin a-nflorit,
şi poate aici e acea siguranţă
Că dragostea nu a murit...

Probă  de  condei

Visul
Căutând răspuns la sumedenia de întrebări care-i macină sufle-

tul, întrebări fremătate de vocea sa lăuntrică: Ce e iubirea? Este ea 
eternă în raport cu scurgerea timpului?etc., visătorul și îndrăgos-
titul tânăr șede, îngândurat, la masa de scris și transpune fiecare 
cuvânt plăsmuit de flacăra sentimentelor sale în caietul de notițe, 
luminat de vechea lampă din camera sumbră și în dezordine.

La un moment dat, îi cade pixul din mână, iar privirea i se în-
dreaptă spre fereastră, spre lumina astrului înconjurat de miliarde 
de stele feerice și în minte îi răsar idei despre iubirea veșnică, idea-
lă, pe care timpului nu-i este cu putință să o destrame, ca să rămână 
din ea niște amintiri dureroase ce provoacă mai mult mâhnire decât 
sentimente de exaltare a sufletului. Acest pui de om, în cămașă și 
pantaloni uzați, dar cu un chip angelic, conturat de frumusețea ochi-
lor albaștri, nu e deloc afectat de aspectul său flenduros, căci gândul 
îl duce într-o lume de vis, în care dragostea îl face cu adevărat feri-
cit... O vede pe ea, pe fata cu părul de aur ce-i zâmbește copilărește 
și pentru care simte că se îmbolnăvește de iubire. Simte că în loc de 
brațe îi cresc aripi şi el zboară prin văzduh, cuprinzându-și iubita. 
O duce în Împărăția Cerului, unde el și ea sunt veșnici, unde iubirea 
lor e eternă, iar timpul nu le poate fura tinerețea.

GREUTATEA  OPTIMĂ - 
o problemă pentru adolescenţi

prezintă abţinerea de la mânca-
re a persoanei, ca urmare a unei 
imagini corporale deformate. 
Anorexia este asociată adesea 
cu depresia şi anxietatea.

Este esenţial să urmaţi un re-
gim alimentar sănătos. Pentru a 
avea un corp sănătos, e nevoie 
de o alimentaţie echilibrată în 
proteine, grăsimi şi glucide, toa-
te având un rol bine definit. Lu-
aţi-vă proteinele din carne, ouă 
şi legume. Grăsimile, denumite 
şi lipide, le puteţi găsi în alimen-
te care conţin ulei de măsline, 
din uleiul de peşte, din alune, 
nuci. La glucide nu vă dau su-
gestii, cred că vă pricepeţi foar-
te bine.

Puteţi să aveţi grijă de me-
moria voastră, sunt convinsă că 
vă pasă de ea, consumând ali-
mente care conţin fier (legume 
verzi ca spanacul, rădăcinoase, 
fasole, nuci, produse cerealiere 
fortifiante, dar şi carne de pui). 
Sursele de potasiu sunt şi ele 
bune pentru memorie: peştele, 
carnea de pui, fructe precum 
bananele, caisele, prunele usca-
te şi legume ca roşiile, cartofii.

Şi nu uitaţi de mişcare – 30 
minute de plimbări zilnice pot 
face minuni!

La treabă! Ştiu că vă doriţi o 
minte sănătoasă într-un corp 
sănătos şi frumos.

tant mediul în conturarea unei 
personalităţi active, creatoare, 
armonioase, dar nu poate fi ne-
glijată nici educaţia.

Este clar, fetele sunt extrem 
de preocupate de greutatea 
lor, vor să se încadreze în anu-
mite standarde şi fac eforturi 
considerabile pentru aceasta. 
Recurg la tot felul de diete, care 
pot provoca şi probleme de să-
nătate. Nu este un lucru rău că 
sunteţi preocupate de greuta-
tea voastră, dar este important 
să ştiţi că exagerarea poate avea 
efecte nocive, generând în anu-
mite cazuri anorexia, care re-

Adolescenţa este perioada în 
care avem foarte multe idealuri, 
modele care ne orientează com-
portamentul şi ne determină să 
adoptăm un anumit stil de viaţă, 
mai mult sau mai puţin benefic 
pentru sănătate. Aceasta pen-
tru că acum se conturează mai 
bine identitatea adolescentu-
lui, care caută, cercetează, este 
mereu altul, pentru că se cau-
tă pe sine, încercând anumite 
comportamente, care îi satisfac 
curiozitatea. Relaţia cu ceilalţi, 
acceptarea grupului este deter-
minantă pentru evoluţia perso-
nalităţii lui. Este foarte impor-

Strict  confidenţial

În 24 de instituții de învățământ din Moldova vor fi create spații prietenoase 
pentru tineri, unde se vor realiza activități de orientare profesională și antrepre-
noriat, de dezvoltare a abilităților de viață și de acces la piața muncii. Acest lucru 
va fi implementat cu ajutorul Fundației Terre des hommes - Lausanne, Elveția.

Lumina dimineții, însă, îl readuce pe pământ, în lumea reală, 
în vremelnicie. Se simte însingurat și istovit de vis. Totuși, are o 
speranță – spre miezul nopții iar se va aprofunda în vis și iarăși 
o va vedea pe ea, și din nou se va scufunda în iubirea veșnică și 
ideală. Trebuie doar să aștepte, îngândurat, la masa de scris, până 
când lumina lunii îl va face creatorul iubirii eterne.

Dumitrița IACHIMOVSCHI, 
elevă la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

or. Fălești

Desen de Carolina cOcU, elevă, s. Cotul morii, r-nul Hânceşti
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ediţie de sport

Ştafeta flăcării olimpice a debutat 
Ştafeta flăcării olimpice pentru Jocurile de la Tokyo, amânată pentru anul 

acesta din cauza pandemiei de coronavirus, a debutat  la Fukushima (nord-
estul Japoniei), în absenţa publicului, în timp ce organizatorii se străduiesc să 
risipească neliniştile populaţiei reticente, ne informează diez.md.

Medalii de bronz 
pentru Moldova 

Luptătorii din R. Moldova au câștigat patru me-
dalii de bronz la Turneul de calificare de la Buda-
pesta. Deși nu se vor prezenta la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo, sportivii moldoveni au reușit să urce pe 
poziții de frunte, scrie  agora.md.

Vis  devenit  realitate
Renata Fărâmă este o tenismenă de 18 ani, care zi de zi își împlinește un mare 

vis. Ea a reprezentat Moldova la Festivalul Olimpic pentru Juniori din Unga-
ria, ajungând în runda ultimelor 32, a câştigat trofeul cu locul I la Turneul 
Internațional Biotehnos de gradul al II-lea, Chișinău, la proba de dublu U18, 
scrie diez.md.

Coordonator de pagină: Renata cUPcEA

Un cantonament în Malta
Echipa națională de tineret a Republicii Moldo-

va a efectuat un cantonament în Malta, în perioa-
da 26 - 30 martie. Acesta face parte din pregătirile 
lotului național pentru Campionatul European de 
Tineret 2023, comunică moldpres.md.

PASIUNE • DIStraCţIe • Sănătate

Selecţionata va susţine două 
meciuri amicale cu reprezenta-
tiva malteză de tineret. Potrivit 
Federaţiei Moldoveneşti de Fot-
bal, antrenorul Ştefan Stoica a 
convocat jucători născuţi după 
anul 2000: portari: Dumitru Co-
val (Dacia-Buiucani Chişinău), 
Iulian-Sebastian Agachi (Fa-
rul Constanţa, România), Ma-
xim Railean (Sf. Gheorghe 
Suruceni); fundaşi: Ioan-Călin 
Revenco, Mihai Țîpac (ambii, 
Dacia-Buiucani Chişinău), Denis 
Ieşanu (1 Dezembro Portuga-
lia), Evghenii Pleşco (Dinamo-
Auto Tiraspol), Serafim Cojo-
caru (Sheriff Tiraspol), Mihai 
Ștefan (Sf. Gheorghe Suruceni); 
mijlocaşi: Corneliu Cotogoi (Da-
cia-Buiucani Chişinău), Denis 
Macalici (Dinamo-Auto Tiras-

pol), Alexandru Graur (Zimbru 
Chişinău), Denis Zglavoci (Fer-
mana Italia), Raul Obleac (Fro-
sione, Italia), Nichita Moţpan 
(GKS Belchatow, Polonia), Dani-
el Danu (CSF Bălţi), Ion Borş (Sf. 
Gheorghe Suruceni); atacanţi: 
Nicky Cleşcenco (Sion, Elveţia), 
Vasile Stefu (Zimbru Chişinău), 
Eugeniu Gliga (Sheriff Tiraspol), 
Alexandru Osipov, Nicolai Solo-
dovnicov (ambii, Sf. Gheorghe 
Suruceni).

În preliminariile Campionatu-
lui European de fotbal pentru 
tineret din anul 2023, Republica 
Moldova va juca în grupa E ală-
turi de Ţările de Jos, Elveţia, Bul-
garia, Ţara Galilor şi Gibraltar. 
Tricolorii vor debuta pe 4 iunie 
contra reprezentativei Ţării Ga-
lilor, în deplasare. 

Sportiva a devenit campi-
oană absolută la turneul 
internaţional U18 din Tbilisi, 
Georgia, şi finalistă la proba de 
simplu şi dublu în Istanbul, Tur-
cia. De asemenea, Renata este 
campioană multiplă a Moldo-
vei la categoriile 10, 12, 14, 16, 
18 ani şi printre senioare.

Datorită tenisului, ea a că-
lătorit în peste 20 de ţări. A 
început să practice tenisul de 
câmp la vârsta de şapte ani. 
După întâlnirea cu prima sa 
antrenoare şi după ce a luat în 
mâini racheta de tenis, a înţeles 
că va dori să joace la nesfârşit. 
Toate experienţele ulterioare 
au fost posibile cu ajutorul an-
trenoarei curente, Olga Cosîc, 
şi, în special, datorită familiei 
căreia îi mulţumeşte mult pen-
tru sprijinul acordat.

În timpul jocului, Renata 
încearcă să fie cât mai calmă, cât mai încreză-

toare în forţele proprii. Fiecare 
sportiv trebuie să dea dovadă 
de o purtare demnă, atât în 
timpul meciului, cât şi după fi-
nalizarea acestuia, chiar dacă e 
vorba despre interacţiunea cu 
un adversar.

„Sportul şi studiile liceale sunt 
la fel de necesare, deoarece 
un tânăr jucător trebuie să fie 
dezvoltat multilateral. Nu este 
uşor să le îmbin, dar fac tot po-
sibilul să am o medie excelen-
tă şi la şcoală. Prima jumătate 
a zilei mi-o petrec la ore, iar în 
jumătatea a doua, merg la an-
trenamente”, spune tânăra.

Dorinţa de a obţine noi vic-
torii şi de a depăşi toate obsta-
colele ce îi stau în cale sunt la 
baza motivaţiei Renatei. „Vreau 
să-mi dedic viaţa tenisului. Am 
avut oportunitatea incredibilă 
de a vizita terenurile din Lon-

dra, unde se desfăşoară Turneul Wimbledon. Vi-
sul meu este să câştig trofeul de Grand Slam.”

Este vorba de trei luptătoare - Mariana Cherdivară-Eşanu, Irina 
Rîngaci şi Iulia Leorda. În concursul masculin, s-a remarcat Piotr 
Ianulov. 

Până acum, la lupte, doar Anastasia Nichita a fost calificată pen-
tru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivii vor avea încă o şansă 
pentru calificare, între 6-9 mai, la Sofia, unde e programat turneul 
mondial, la care vor fi puse în joc ultimele două locuri pentru fie-
care categorie.

PREGĂTIRI  PENTRU  CAMPIONAT

TINERE VEDETE

Torța metalică de culoare 
roz-aurie, al cărei vârf are for-
ma unei flori de cireș, a fost 
aprinsă în interiorul simbo-
licului complex sportiv J-Vil-
lage, care a servit drept bază 
pentru operațiunile de salva-
re după catastrofa nucleară 
din 11 martie 2011, consecu-
tivă unui seism și un tsunami.

Cu ocazia ceremoniei de 
lansare a ștafetei, președinta 
Comitetului Tokyo-2020, Se-
iko Hashimoto, a afirmat că 
speră ca flacăra olimpică să 

fie „o rază de lumină la capă-
tul tunelului”.

Ştafeta flăcării olimpice va fi 
foarte diferită față de edițiile 
precedente, spectatorii vor tre-
bui să poarte mască și nu vor 
avea dreptul să aclame. De ase-
menea, ei nu au putut asista la 
ceremonia de plecare și pe par-
cursul primului tronson. Publi-
cul, însă, va putea apoi urmări 
deplasarea flăcării, care va tre-
ce prin 47 de departamente în 
Japonia, înainte de ajunge la 
Stadionul național din Tokyo 

pentru ceremonia de deschi-
dere a Jocurilor, pe 23 iulie.

Flacăra se află în Japonia de 
anul trecut, când organizatorii 
au efectuat ultimele pregătiri 
pentru ștafetă în momentul în 
care Jocurile au fost amânate 
cu un an din cauza pandemi-
ei. Un an mai târziu, situația 
sanitară a rămas în continu-
are alarmantă, în ciuda efec-
tuării primelor vaccinuri, iar 
responsabilii olimpici se con-
fruntă cu scepticismul și neli-
niștea populației japoneze.

Unde-s doi, puterea crește
Se cunosc din copilărie, au trecut împreună prin 

academia Zimbru, au debutat în același timp în 
echipa mare a „galben-verzilor”, iar acum, amân-
doi s-au transferat la Petrocub Hâncești. Este vorba 
despre Gicu Brânzaniuc și Alex Vacarciuc, doi tineri 
fotbaliști de la noi, care au progresat foarte mult în 
ultimul timp, ne informează tv8.md.

Chiar dacă, în teren, sunt în extreme diferite: unul e fundaş dreap-
ta, altul - fundaş stânga, în afara terenului, sunt mult mai apropiaţi.

Dragostea faţă de fotbal, pentru ambii băieţi, se trage încă din 
copilărie. În prezent, niciunul dintre ei nu îşi imaginează viaţa fără 
emoţiile nemaipomenite, pe care le trăiesc pe teren.

După un sezon ca titulari în echipa mare Zimbru, Gicu şi Alex au 
semnat cu Petrocub, în aceeaşi zi, sperând că vor avea mult noroc 
alături de noii lor colegi.

COECHIPIERI şi PRIETENI

Secvenţă de la antrenamente

alex vacarciuc  Gicu brânzaniuc
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„Dragu-mi-i să cânt la stână”

Conform tradiţiei populare româneşti, luna aprilie se 
mai numeşte şi Prier. Această denumire populară a lunii 
aprilie provine de la verbul „a prii” şi înseamnă timp priel-
nic pentru semănături, ori lucrări în gospodărie.

În timpurile vechi, la sate, în luna lui Prier se continuau 
semănatul şi aratul, lucrări începute în luna martie. Tot în 
această perioadă câmpul se închidea, ceea ce însemna că 
oile şi vitele nu mai aveau voie să pască libere. Aşadar, se 
începea formatul turmelor şi se tundeau oile care trebu-
iau să urce la munte ori în alte locuri cu păşuni. Ciobanii 
aveau ca obligaţie reparatul stânelor şi al ţarcurilor pen-
tru animalele ce aveau să le primească.

Se mai spune despre luna aprilie că este o lună caprici-
oasă, în care vremea va fi ori geroasă, ori călduroasă.

Totodată, în luna lui aprilie se fac prevestiri ale vremii 
ce va urma, astfel se nasc o parte din superstiţiile acestei 
luni, şi anume:

• Dacă în luna lui Prier este vreme frumoasă şi călduroa-
să, atunci în luna mai va fi vreme rece, cu îngheţuri;

• Dacă la Prier este vreme posomorâtă şi rece, atunci în 
luna mai va fi vreme frumoasă şi călduroasă;

• Negura de la răsărit din luna aprilie e semn bun pentru 
anul în curs;

• Dacă în aprilie tună şi fulgeră, atunci nu există motive 
să ne temem de ger;

• Vremea frumoasă din luna aprilie ne va aduce o vară 
furtunoasă etc.

Luna APRILIE – 
o lună prielnică

Coordonator de pagină: eudochia verDeş

PERLE  fOLCLORICE

Proverbe  răstălmăcite
• Prietenul... anevoie se cunoaşte. 
• Cine se scoală de dimineaţă... doarme puţin. 
• nu îţi băga nasul unde... îţi fierbe oala. 
• Cine umblă după doi iepuri... oboseşte. 
• frate, frate, dar... mai sunt şi surori.
• Cine râde la urmă... nu a înţeles gluma.

Calendar popular

Hora  din  Moldova
SOCIETATEA  RURALĂ

ansamblul „la stână” 

Satul Cârpești din raionul Cantemir este situat în stepa Bugeacului, îndelet-
nicirile de bază ale gospodarilor fiind vieritul și oieritul. Acest colț din plaiul 
mioritic al Basarabiei se deosebește de alte sate prin faptul că are 5 cătune, iar 
în fiecare dintre ele este așezată câte o stână. La Cârpești s-au păstrat din stră-
buni multe obiceiuri și tradiții frumoase din folclorul păstoresc, cântece despre 
natură și voie bună, hore cu strigături ca la Cârpești. De aici vine și denumirea 
ansamblului etnofolcloric „La stână”.

Colectivul a fost înființat în 
anul 1988, pe lângă Gimna-
ziul „Ştefan cel Mare”, de dna 
Larisa Argint, profesor de 
educație muzicală și educator 
muzical la grădinița de copii. 
La scurt timp, i s-a conferit ti-
tlul de Formație Artistică Mo-
del, pe care îl deține până în 
prezent. Ansamblul „La stână” 
este format din tineri iubitori 
de folclor și tradiție, 26 elevi 
din clasele a V-a – a IX-a. Prin-
tre aceștia: Dan CORJAN, Oc-
tavian COJOCARU, Anişoara 
VIȘAN, Marina IEPUREANU, 
Ionel PLÂNGA, Andreea CO-
JOCARU, Elena DANALACHI, 

Andreea VIȘAN, Liviu PÂSLA-
RU, Andreea DOBRESCU ș.a.

- Le altoiesc dragostea față 
de folclor, de cântecul auten-
tic, de tradiții și obiceiuri  co-
piilor dornici de a cunoaște 
adevăratele comori ale satu-
lui. Împreună trezim la viață 
melosul popular, facem ca me-
lodiile culese să fie cântate și 
păstrate pentru urmași, spune 
conducătoarea  ansamblului. 

Împreună cu discipolii săi, 
dna Larisa Argint a adunat de 
la informatorii din toate ma-
halalele satului adevărate per-
le folclorice, pe care le-a inclus 
în repertoriul ansamblului „La 
stână”. Şi iată că acest materi-
al cules, îngrijit, valorificat și 
promovat a fost adunat într-o 
culegere cu titlul „Dragu-mi-i 
să cânt la stână”. Lucrarea a în-

cununat frumos 30 de ani de 
activitate a ansamblului. Dna 
Larisa Argint ne-a mai des-
tăinuit un vis pe care ține să-l 
realizeze cât de curând împre-
ună cu membrii ansamblului:  
„De sărbătoarea Sfântul Ghe-
orghe, vrem să organizăm și 
un festival cu genericul „Dra-
gu-mi-i să cânt la stână”. 

Repertoriul ansamblului este 
unul bogat, divers și include 
dansuri populare, care ilustrea-
ză ritualurile, tradițiile și cos-
tumele specifice zonei. Tinerii 
artiști încântă publicul cu obi-
ceiul „Datul oilor la pășunat”, 
dansul „Bătuta ciobănească”,  
cântecele „Măi ciobene de la 
oi”, „Pe izvor, pe izvoraș”, „Vul-
tur, vultur, dragul meu”, „Floare 
albă pe imaș”, „Iaca, iaca, pri-
măvara” și multe alte melodii 

care sunt foarte aproape de su-
fletele oamenilor.

Valorificarea scenică a bo-
gatei zestre folclorice, mani-
era autentică în care e pre-
zentată publicului au făcut 
ca ansamblul „La stână” să fie 
admirat atât în țară, cât și pes-
te hotare, la festivaluri locale, 
raionale, zonale, naționale și 
internaționale, colectivul fiind 
desemnat cu locuri de frunte 
și premii înalte. Am selectat 
doar câteva dintre succesele 
mai recente ale Formației Ar-
tistice Model „La stână”: Pre-
miul I la Concursul de datini 
din străbuni „Podureanca”, 
comuna Poduri, Județul Ba-
cău, România, 2018; Premiul 
I la Concursul „La poale de 
Codru” din Căpriana, Strășeni, 
2018; Premiul I la Festivalul 
Internațional „La fântâna do-
rului” din Şimleu-Silvaniei, 
județul Sălaș, România, 2019; 
Laureat al Festivalului Fol-
cloric „Cântecul Ostășesc”, 
Constanța, România, 2019 ș.a.

Valoarea creațiilor folclori-
ce prezentate de ansamblul 
„La stână” este confirmată de 
înregistrările la studiourile de 
radio și TV în cadrul emisiu-
nilor „Cinel, cinel”, „Înșiră-te, 
mărgărite”, „Aprindeți lumini-
le”, Tezaur” etc.

Mihaela ROTĂREANU,
studentă în anul IV 

la facultatea de Jurnalism 
și Științe ale Comunicării, USM

Hora se ţinea în toate zilele 
de duminică, în zilele de săr-
bătoare, cu ocazia serbărilor 
şi a altor evenimente, cum ar 
fi nunta. În locul de horă ve-
neau laolaltă copiii, tinerii, 
dar şi bătrânii satului, care le 
vorbeau acestora despre obi-
cei. Hora satului însemna mai 
mult decât un moment de bu-
curie şi de destindere, având 
conotaţii sociale deosebit de 
importante. Se obişnuia ca fe-
tele aproape de vârsta la care 
ar fi trebuit să se mărite să fie 
„prinse în horă”, gestul simbo-
lizând că sunt gata de căsăto-
rie. Momentul se pregătea cu 
atenţie, fata îmbrăca haine de 
sărbătoare tradiţionale, cu po-
doabe din aur sau argint la gât, 
iar părul dezvelit şi-l strângea 
în coc. Îndemânarea cu care 
jucau şi frumuseţea tinerelor 
erau apreciate, astfel acestea 
fiind curtate în scurt timp de 
feciori, care, la rândul lor, îşi 
arătau talentul la joc. Este les-
ne de înţeles de ce majoritatea 
căsătoriilor aveau loc în cadrul 
comunităţii. Aşa se făcea că în 

sat existau multiple legături de 
rudenie.

La horă participau, de obicei, 
numai membrii comunităţii, 
orice încercare de pătrunde-
re a unui fecior din alt sat fi-
ind respinsă categoric, tinerii 
având grijă să nu se înstrăineze 
nicio fată. Siguranţa că feciorul 
sau fata sunt din acelaşi sat în-
semna pentru părinţi, în mod 
special, o uşurinţă în ceea ce 
privea vegherea tinerei familii, 
împărţirea pământului, ajutor 
pentru ridicarea unei case, dar, 
mai ales, cunoaşterea familiei 
cu care urmau să se înrudească 
şi a poziţiei pe care o ocupa în 
cadrul comunităţii. Un proverb 
popular spunea: „Flăcăul tre-
buie să caute nevastă şi boi în 
satul lui.”

Obiceiul horelor s-a perpe-
tuat şi după război, pentru că 
reunea în momentele de săr-
bătoare comunitatea, chiar 
dacă nu mai avea un rol atât 
de important în  societatea ru-
rală. Totuşi, spiritul dansurilor 
tradiţionale se păstrează şi as-
tăzi în multe sate. 

Hora satului la lunga, floreşti
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De câte ori ne surprindem la gândul că o scenă 
incredibilă din viață e ca în filme! Cinematografia 
ne influențează mult. E suficient să-i observăm pe 
adolescenții care îi imită la mers, vorbă etc. pe ido-
lii lor actori, de fapt niște personaje inventate. Ba 
chiar uneori încearcă să reproducă câte ceva din 
trucurile lor trăsnite. 

(După wikipedia, myvadesingn.com, wfc.tv)

Coordonator de pagină: 
mariana Gabură

CASCADORIILE  ÎN  CINEMATOGRAFIE

jackie Chan a sărit la a treia încercare              Sursa: theendofcinema.net

Cursa pentru efecte speciale Știați că…
... cel mai mare număr de trucuri 

din istoria cinematografiei a îndepli-
nit actorul și regizorul Jackie Chan? 

... cea mai scumpă cascadorie a 
fost pentru filmul „Titanic”: au parti-
cipat peste o sută de maeștri (scena 
căderii pasagerilor în timpul scufun-
dării navei)? Costurile s-au ridicat la 
aproximativ trei milioane de dolari.

... cel mai activ cascador e conside-
rat Vic Armstrong (Marea Britanie), 
care a „jucat” alături de toți actorii 
în rol de James Bond? În 30 de ani de 
carieră, a participat la peste 200 de 
filme.

jennifer lopez, secundată de un bărbat 
Sursa: peoples.ru

brad Pitt şi dublura sa 
Sursa:noi.md

În 1900, la momentul nașterii fil-
mului, mulți oameni nu înțelegeau 
ce se întâmplă pe ecran, deoarece, 
de exemplu, vedeau eroii la intrarea 
în bloc și apoi, deodată sus, în came-
ră. Ei credeau că sunt înșelați - nu li 
se arăta întreaga acțiune. Chiar de la 
început, marele ecran a fost conside-
rat ca o reproducere firească, natu-
ralistă a realității, deși vechea artă a 
teatrului fusese acceptată ușor drept 
convențională. 

Trucul aparținea comediei, dar rea-
lizarea acestuia necesita echipament. 
De exemplu, scena cu o mașină care 
zbura printr-un perete de cărămidă și 
rămânea întreagă era amuzantă, însă 
nu se putea face fără o pregătire teh-
nică. În plus, erau folosite  tehnici spe-
ciale de filmare - accelerare, ralanti, 
mișcare inversă și, desigur,  „stop ca-
mera”.

Pentru a ajuta cineaștii, în primii ani 
de cinema, în SUA, fusese  organizat 
un birou special care aduna anecdote 
amuzante, expresii comice, povestiri 
despre situații ridicole etc., dar și pa-
gini de umor din ziare, reviste și benzi 
desenate.

Cinematografia devenise un gen nou 
de artă, deoarece includea, în afară de 
elementele tradiționale de spectacol 
(arta mimului alb, acrobații, circ, mu-
sic-hall și teatru), prezentarea unor 
trucuri nemaipomenite care stârneau 
emoții puternice și admirație.

Cuvântul cascador - persoană care 
face trucuri în cinema - provine de la 
italienescul cascato, ceea ce înseam-
nă căzătură după rostogolire. Aceasta 
produce un efect comic, totodată, lă-
sând în umbră riscurile mișcării. Cea 
mai spectaculoasă era săritura salto 
mortale, în timpul căreia acrobații erau 

legați cu frân-
ghii ascunse de 
ochiul camerei.

La filmare 
erau folosite tot 
felul de scama-
torii. De exem-
plu, celebrul 
Freguli aparent 
se lupta cu o 
femeie făcând 
tumbe înainte 
și înapoi cu vi-
teză uimitoare. 
De fapt, „feme-
ia” era un ma-
nechin cu câr-
lige legate de 
picioarele acto-

Trucuri în primele filme

rului și, la fiecare pas înapoi al perso-
najului, „se năpustea” asupra acestuia. 

Primii actori apăreau și ca acrobați, 
și ca artiști de bâlci, cum a fost Charlie 
Chaplin, fiind nevoiți să se antreneze 
mereu pentru a-și păstra o forță fizică 
de invidiat. Totuși, ei aveau nevoie de  
cascadori, care efectuau salturile sau 
numere periculoase. „Piesa comică de 
rezistență” pe atunci  erau scenele cu 
schele de pe  care artiștii, ținând o gă-
leată cu vopsea, se prăbușeau împre-
ună cu toată construcția stârnind râ-
sul  publicului. De exemplu, actorul de 
comedie Jim Gerald scria în memoriile 
sale că își lipea barbă (element indis-
pensabil), urca pe scăriță și își alegea 
cu privirea un loc unde să cadă fără 
urmări nedorite.

Rolurile femeilor erau jucate de 
bărbați deghizați, deoarece trebuiau 
să alerge și să sară bine. În acea epo-
că, studiourile invitau în rol de casca-
dori acrobați de circ, dresori, piloți  de 

curse și oamenii fără meserie, care, 
pentru o taxă mare, cădeau de acord 
să participe la scene de cascadorii pe-
riculoase.  

Prima participare a unui cascador în 
film a fost în 1908. Francis Boggs regi-
za pelicula „Contele de Monte Cristo”. 
Evadarea prizonierului trebuia să ara-
te cât mai realist. Se căuta un înotător 
curajos. S-a găsit unul, care, cu  cinci 
dolari, a fost de acord să sară în mare 
și să rămână un timp sub apă. Scufun-
dându-se în valuri, el a dispărut fără 
urmă. Operatorul a plonjat după el, 
deoarece... își făcea griji pentru peru-
ca de 20 de dolari. Cascadorul neferi-
cit a fost salvat împreună cu peruca. 

Într-o scenă, remarcabilul Harold 
Lloyd se ținea doar cu opt degete de 
balconul unei clădiri înalte. Două și le 
pierduse în altă cascadorie. Riscul era 
mare, deși fuseseră construite niște 
schele pentru amortizarea unei căderi 
eventuale.

Mulţi cascadori de astăzi sunt nu mai 
puţin faimoşi decât actorii cu care lu-
crează. De exemplu, Peter Kent, sosia lui 
Arnold Schwarzenegger, a devenit  radio 
prezentator. 

Cascadorii profesionişti nu rămân în 
„spatele camerei”. Din 2001, realizările 
eroilor acţiunii sunt remarcate cu un fel 
de Oscar - Taurus World Stunt Award - 
pentru diferite categorii: cel mai bun 
luptător, pilot auto, cascador-femeie etc. 

Cu toate acestea, mulţi actori se stră-
duiesc să deprindă artele marţiale şi 

preferă să lucreze fără ajutor. În filmul 
„The Matrix Reloaded”, cele mai multe 
scene au aparţinut actorilor în totalita-
te, deşi au depus eforturi considerabile. 
Keanu Reeves, de exemplu, a făcut câte 
şapte ore în zi, luni la rând, kung fu. 

Nu toate trucurile au avut un final fe-
ricit. Sylvester Stallone, pe platourile lui 
„Rambo”, a sărit de pe o stâncă înaltă. 
Apoi a fost nevoit să-şi coase singur rana 
de pe şold. 

Tom Cruise preferă să efectueze cele 
mai complexe cascadorii de mare altitu-
dine, astfel stabilind un contact maxim 
cu publicul. În partea a treia a blockbus-
ter-ului, Tom Cruise s-a depăşit pe sine. 
Personajul Ethan Hunt trebuia să „zboa-
re” de pe o clădire înaltă de 25 de me-
tri. Regizorul i-a cerut  actorului să facă 
acest salt frumos, aproape în cădere li-
beră. Actorul a fost superb.    

Pe când se filma pentru pelicula „În 
căutarea chivotului pierdut”, Harrison 
Ford (Indiana Jones) a executat cu suc-
ces mai multe cascadorii. De exemplu, 
stând în şa, a preluat conducerea cami-
onului. În realitate, pentru a minimali-
za pericolul, se afla în „şaua” bicicletei. 
Scena a fost minunată. 

Printre candidaţii pentru premiul la ca-
tegoria „femei” a fost remarcată actriţa 
Milla Jovovich în „Ultraviolet”. Înainte de 
filmare, Mila s-a antrenat intens timp de 
şase luni. Fata firavă a putut stăpâni teh-
nica arma-kata. După ce regizorul Kurt 
Wimmer a rugat-o să-i arate ceva „mor-
tal”, acesta a fost foarte impresionat, 
alegându-se cu o vânătaie mare la ochi. 

Angelina Jolie în saga despre Lara 
Croft a efectuat multe trucuri, având o 
atitudine de maximă seriozitate faţă de 
pregătirea fizică. Astfel nu doar şi-a fă-
cut o musculatură aproape masculină, 
dar s-a simţit în stare să lucreze fără cas-
cador. Doar în cazuri periculoase a ape-
lat la ajutorul unui... bărbat. 

Sandra Bullock în „Speed-2” era cât pe 
ce să-şi piardă viaţa de două ori, dar a 
refuzat să fie înlocuită de un maestru.   

Regele trucurilor este considerat acto-
rul chinez Jackie Chan. La vârsta de 60 
de ani, el continuă să sară, să se lupte, 
să facă tumbe uluitoare, deşi corpul 
îi poartă urmele tuturor cascadoriilor 
sale. De exemplu, în filmul „Police Sto-

ry” el trece fulgerător pe nişte fire pline 
cu becuri de Crăciun pe o distanţă de 30 
de metri distrugând în calea sa vitrine şi 
geamuri, ca apoi să aterizeze pe podea-
ua de gresie. Din cauza şocului electric a 
suferit la mâini arsuri de gradul doi, iar 
impactul săriturii a dus la deplasarea ba-
zinului şi a două vertebre.

De multe ori, pentru realizarea cu 
succes a sarcinii  profesionalismul nu e 
suficient. Norocul poate fi foarte impor-
tant, dar mai ales talentul executorului. 
Fiecare truc este pregătit cu migală: par-
tea tehnică, regia, prestaţia cascadoru-
lui după cadru. Totul durează pe ecran 
câte va minute, dar necesită foarte mult 
timp, efort şi bani.

Harold lloyd                         Sursa: silentlocations.com
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Planta  ce  absoarbe 
poluanții  din  aer MOZAIC

Ediţie pentru curioşi           Nr. 4 (102)

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

Fulgerele  ar  fi  stimulat 
apariţia  vieţii  pe  Pământ
Dintotdeauna oamenii au dorit să afle cum a apărut viața pe Pământ. Cercetări 

de ultimă oră sugerează că fulgerele ar fi putut, de-a lungul unui miliard de ani, 
să joace un rol crucial în apariția vieții pe planeta noastră, susține descopera.ro.

Între  ştIInţă  şI  fantaStIC

Ideea se bazează pe cunoș-
tințele despre fulgere. Când 
lovesc pământul, acestea fur-
nizează o cantitate mare de fo-
sfor, unul din elementele-cheie 
pentru formarea  structurilor 
de bază ale celulelor și a dublei 
spirale în ADN și ARN. Acest in-
gredient este deseori ascuns în 
interiorul rocilor insolubile.

Pământul timpuriu ar fi trecut 
prin multe fenomene meteoro-
logice cu descărcări electrice în 
decursul unei perioade înde-
lungate, astfel încât cantitatea 
necesară de fosfor reactiv să fie 
eliberată pe Terra, consideră 

Având în vedere faptul că fo-
sforul reactiv poate fi găsit în 
mineralul solubil schreibersite, 
oamenii de știință consideră că 
meteoriții, bogați în schreiber-
site, ar fi putut aduce fosforul 
pe planeta noastră într-o stare 
utilizabilă. Cu toate acestea, pe-
rioada în care viața a apărut pe 
Terra nu a fost marcată de multe 
căderi de meteoriți.

Prin intermediul unei simu-
lări pe computer, cercetătorii 
au estimat că, în fiecare an, pe 
Terra ar fi avut loc 1-5 miliarde 
de descărcări de fulgere. Prin 
comparație, în ziua de astăzi, 
sunt observate anual în jur de 

560 de milioane de fulgere.
De fapt, fosforul adus în acest mod ar fi 

depășit fosforul rezultat în urma loviturilor de 
meteoriți acum aproximativ 3,5 miliarde de 
ani, spun cercetătorii. În aceeași perioadă ar fi 
apărut și primele forme simple de viață.

O specie de arbust decorativ din familia Rosa-
ceae, Cotoneaster frigidus, este o „superplantă” 
care ar putea ajuta la absorbirea poluanților de pe 
drumurile cu trafic accentuat, au spus experții în 
horticultură, citați de descopera.ro.

Oamenii de știință de la Societatea Regală pentru Horticul-
tură (RHS) au analizat eficiența tufișurilor asupra absorbției 
efectelor poluării, comparând diferite tipuri de arbuști precum 
cotoneaster, păducel și tuia gigantică. Studiul face parte dintr-
un proiect al organizației pentru diminuarea problemelor de 
mediu precum poluarea aerului, inundațiile și valurile de căl-
dură, astfel stimulând extinderea grădinilor și a spațiilor verzi.

În doar șapte zile, un metru de gard viu al acestui arbust ab-
soarbe cantitatea de poluanți pe care o mașină îi emite în tim-
pul deplasării la 800 de kilometri.

Pe drumurile cu trafic accentuat, arbustul Cotoneaster fran-
chetii a fost de cel puțin 20% mai eficient în comparație cu 
alți arbuști, au spus cercetătorii, deși nu a fost observată nicio 
diferență pe drumurile mai puțin aglomerate.

„Pe drumurile urbane cu trafic mare,  speciile cu un corona-
ment mai dens,  precum cotoneaster, s-au dovedit mai eficien-
te”, a spus dr. Tijana Blanusa, cercetător principal al studiului.

Oamenii de știință identifică noi superplante. Asta înseam-
nă că, atunci când sunt combinate cu alte forme de vegetație, 
acestea pot oferi beneficii sporite, totodată reprezentând și 
habitate extrem de necesare pentru speciile sălbatice”, a preci-
zat prof. Alistair Griffiths, director științific la RHS, citat de The 
Guardian.

„Spre exemplu, am descoperit că iedera de pe pereți răcorește 
clădirile, iar păducelul și lemnul câinelui ajută la atenuarea ur-
mărilor precipitațiilor intense din timpul verii și la reducerea 
inundațiilor. Dacă vor fi sădite în grădini și spații verzi, aceste 
plante ar putea aduce schimbări importante în lupta împotriva 
crizei climatice”, a adăugat prof. Griffiths.

Lucrătorii unei companii de electricitate au descoperit accidental tu-
neluri medievale în timpul săpăturilor pentru amplasarea unui stâlp de 
electricitate în curtea unui client din Monmouthshire, lângă granița cu 
Anglia.

Tuneluri  medievale  secreTe

Tunelurile trec, de ase-
menea, pe sub o potecă din 
sat, astfel că localnicii au 
mers pe deasupra lor timp 
de secole fără să ştie ni-
mic. Tunelurile ar putea fi 
legate de celebra mănăs-
tire Tintern din apropiere, 
care a fost construită de 
călugării cistercieni în 1131 
şi este considerată o „icoa-
nă naţională” a Țării Galilor 
şi o capodoperă gotică.

Abaţia a devenit o ruină 
după închiderea mănăsti-
rii de către regele Henric 
al VIII-lea, în 1536. Dacă 
tunelurile ar fi făcut parte 
din abaţie, acest lucru ar 
putea explica de ce nu exis-
tă înregistrări despre ele.

Pârâul care curge de-a 
lungul tunelurilor trece, 
de asemenea, pe lângă ru-
inele mai multor cuptoare 
industriale vechi din Valea 
Wye, potrivit companiei de 
electricitate, ceea ce su-
gerează că tunelurile ar fi 

putut cumva să joace un rol 
în industria metalurgică lo-
cală în loc să fie legate de 
abaţie.

Arheologii intenţionează 
să excaveze situl care ar 
putea dezvălui tainele ce 
ţin de scopul tunelurilor.

Sistemul de tuneluri are o 
înălţime de 1,2 metri şi este 
situat lângă un pârâu care 
traversează satul Tintern 
şi Valea Wye. Nu există 
date despre existenţa tu-
nelurilor în zonă, iar arhe-
ologii care le-au inspectat 
nu sunt siguri pentru ce au 
fost folosite sau cât de de-
parte se întind sub pământ.

„La scurt timp după înce-
perea excavărilor, echipa a 
crezut iniţial că era vorba 
de o peşteră”, a declarat 
Allyn Gore, un tehnician al 
companiei de electricitate 
care a participat la des-
coperire. „S-a întâmplat 

de mai multe ori că am gă-
sit fântâni şi beciuri vechi 
care nu erau prezentate în 
niciun plan, însă nu a fost 
nimic la fel de incitant şi 
impresionant ca acesta”, a 
adăugat el.

Compania electrică a mu-
tat lucrările departe de 
tuneluri pentru a permite 
o investigaţie arheologi-
că care ar putea dura mai 
mulţi ani. Tunelurile în ca-
uză nu se află pe niciuna 
dintre hărţile pe care le-a 
elaborat agenţia naţională 
de cartografiere din Marea 
Britanie, începând cu seco-
lul al XVIII-lea.

cercetătorii. De fapt, același proces ar putea 
avea loc și pe alte planete.

„Cercetările ne ajută să înțelegem cum se 
putea forma viața pe Pământ, dar și pe alte 
planete similare Terrei”, a precizat Benjamin 
Hess, colaborator la Universitatea Yale.
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(Versuri dintr-o carte nouă intitulată: 
„COSMONAUȚII DIN URECHEA MEA”)

Cultură •  lIteratură

Titus ŞTIRBU

Pe trotuarul din oraş,
Pe lângă oameni uriaşi,
În lanţ se ţin fiinţe mici –
O caravană de furnici.
De unde vin şi un` se duc?
e undeva bolnav vreun nuc?
Sau cineva întâmplător
a dărâmat căsuţa lor?

Sau poate au un alt necaz?
Că de-ar avea şi ele glas,
Prea poate mulţi din trecători
nu le-ar strivi sub paşii lor,
tu, cel cu paşi de uriaş,
Păşind pe strada din oraş –
Închipuie-ţi că eşti acum
furnica mică de pe drum!

ELEVUL MEU FACE... 40 DE ANI!

Clasa a V-a a mea era compusă din vreo trei-
zeci de pici care de care mai „colorați”. Smoliți 
și blonzi, cu capetele tunse brebănel și altele 
cu închipuire de frizură, dar aproape toți zbân-
țuiți și ghiduși. Precum este copilăria. La lecții 
se arătau a fi activi, mai ales domnițele. Printre 
copii era și un băiețel de o originală frumusețe: 
Ionel Cărpineanu. Josuț de statură, cu dințișori 
albi ca miezul proaspăt de ridiche și cu chica 
roșcată ca para focului, care țâșnea „ca macu-n 
secară” (Lucian Blaga). De altfel, și cei doi frați 
mai mari ai lui Ionel, un băiat și o fată, erau 
marcați de culoarea garoafelor aprinse. Tus-
trei împrumutaseră de la mama lor vâlvătaia 
focului în păr. Colegii lui Ionel se obișnuiseră 
cu această calitate a băiatului, dar eu, neliniștit 
ca nu cumva să-l poreclească sau să râdă de el, 
am anunțat în clasă, vajnic și autoritar, că băie-
ții și fetițele cu părul roșu sunt foarte deștepți, 
deoarece organismul lor conține mult cupru 
(aramă), ceea ce-i face deosebiți de alți oa-
meni.

(Citisem acesta afirmație într-o carte despre 
călugărul austriac Mendel și despre principiile 
eredității).

În primele zile ale lui septembrie a anului 
1992, n-am reușit să mă conving de veridicita-
tea teoriei cu surplusul de cupru din organism, 
căci degrabă școala ieșise la cules struguri. 
Reamintesc: toți elevii, cu excepția claselor 
primare, erau obligați să adune de pe câmpuri 
bogățiile gliei colhoznice.

DIALOGUL  GENERAŢIILOR

În anul 1992, am scos cu bine o clasă de absolvenţi şi am devenit diriginte şi 
profesor de română al unei clase de-a V-a. Tristeţe şi bucurie în acelaşi timp. 
Tristeţe, chiar trăiri dramatice, în raport cu tinerii care au părăsit şcoala pentru 
totdeauna şi bucuria unui nou început.

REGULI 
DE PURTARE 

PENTRU FIECARE

ÎNCHIPUIE-ŢI  
CĂ  EŞTI  FURNICĂ...

mărturisesc, n-am bănuit vreodată
Că în urechea stângă, nevăzuţi,
Sălăşluiesc, dar nu ştiu cum arată,
O ceată-ntreagă de cosmonauţi.
Se-adăpostesc aici de-aproape-o lună.    
De ce anume în urechea mea?
le-o fi părut că seamănă cu-o lună?
O fi luat-o drept un fel de stea?
ei intră, pleacă, dar nu-i prinzi cu mâna,
vorbesc o limbă ce n-o înţeleg,
Dar uneori îi zic şi în română
şi-atunci atâtea taine se dezleg!
Să fie şi aşa vreun soi de oameni,
Că n-ai să-i vezi chiar nici la microscop?
Cu nişte scame pot doar să-i asameni,
Iar ei s-o fi crezând ca nişte plopi!
acu voi spune ce-am aflat ast-noapte:
Stăteau de veghe doi cosmonauţi:
vorbeau româna, discutând în şoapte
Cu voci ca la copiii cei micuţi.
- mă întorceam aseară la ureche
şi-n cale – doi copii, iar unul mic,
ţinea de coarne-o bicicletă veche,
Dar cum vorbeau – eu am rămas peltic!  
„Hai, dă să fac un _crug..._,. Da _ţăpu_ ţine?
Da tormozul şi ruliu îi perfect?”
şi eu mi-am zis: măi băieţel, stai bine,
acuş te-nvăţ cum să vorbeşti corect!
m-am furişat şi ţuşti! în urechiuşă,
la astfel de cuvinte-am pus pripon.
I-am furnizat cuvintele ghiduşe:
şi lănţişor, şi frână, şi ghidon.
Iar o fetiţă-a zis: „m-a prinudit”
şi i-am şoptit că e corect „obligă”.  
aşa rostiri, să ştii, cum le-am numit?
Cum ai mânca harbuz cu mămăligă.
Cosmonauţii  mei, pe nesimţite,
Călătoresc mereu cu rol select.
Cei ce vorbesc cuvinte aiurite -
ei mi-i învaţă a vorbi  corect.
şi lasă toţi copiii azi să ştie
Ce bravi sunt cosmonauţii mei!
ei îmi aduc în suflet bucurie,
vă dau un sfat: prieteni fiţi cu ei!

COSMONAUŢII 
din URECHEA MEA

Desen de Cristina COvrIG

Ionel Cărpineanu nu prea făcea purici la 
cules, de altfel, ca și majoritatea colegilor săi. 
Micuț, se ascundea cu ușurință după căldarea 
de zinc, ba chiar și după o frunză de vie. Îl de-
pistam cu greu după culoarea roșie a părului. 
Spun cu greu, deoarece și frunzele viței-de-vie 
deveneau între timp roșcate. Uneori venea și 
maică-sa să-l ajute la cules și atunci Ionel de-
venea lider netăgăduit al clasei.

După ce s-a terminat recoltarea strugurilor, 
ne-am reîntors la școală. Mie și picilor mei, că-
rora le predam limba și literatura, ne-a revenit 
o sală de clasă mare și spațioasă. Două lucruri  
nu mă aranjau: geamurile largi, ce dădeau în 
afară și care le atrăgeau privirile copiilor, și ta-
bla fixată prea sus cu cuie enorme, în peretele 
de beton. Cu geamurile m-am lămurit degrabă, 
anexându-le niște perdele groase. Dar tabla 
prinsă temeinic nu o puteam muta. Şi atunci 
când îl scoteam pe „cogeamitele” elev Ion Căr-
pineanu la tablă ca să scrie ceva, eram nevoit 
să-l sui pe un scaun ca să ajungă la tablă.

Învăța bine. Era printre liderii clasei. Când 
pleca spre casă, îl urmăream cum pășește 
cu un ghiozdan mare în spate și-mi părea că 

geanta îl poartă pe sus și nu m-aș fi mirat dacă 
într-o zi aș fi văzut o morișcă învârtindu-se 
prinsă de ghiozdan, ca la Carlson, purtându-l 
în aer pe băiat.

Au trecut anii. Ion s-a lungit, ajungându-și 
semenii.

Apoi a absolvit facultatea de energetică a 
Universității Tehnice din Moldova. Apoi s-a că-
sătorit cu Oxana Roșca, devenită Cărpineanu 
(2005). Apoi au venit pe lume fiul Nicolae și fii-
ca Elena (poartă numele mamei lui Ion, dece-
dată într-un accident stupid). În martie, 2021, 
se va ivi a doua fetiță în familia Cărpineanu 
(scriu aceste rânduri la început de februarie 
2021).

De ce fac lobby pentru Ion Cărpineanu?
Fiindcă el e unul din stolurile de copii, îm-

preună cu care am zburat în tinerețea mea pe-
dagogică. Fiindcă, aidoma lui Creangă, aș pu-
tea zice nostalgic: „Stau câteodată și-mi aduc 
aminte ce vremi și ce oameni mai erau în păr-
țile noastre…”.

Soția mă ia uneori în răspăr: ce tot scrii tu 
despre trecut? Nu ai subiecte moderne la înde-
mână?

În primul rând, proza (romanul, povestirea 
etc.), în mare majoritate, este efectuată la pas-
sé composé, în al doilea rând, educația, peda-
gogia este o temă veșnică, precum iubirea.

Dar să revenim la Ion Cărpineanu. Pe 14 
aprilie 2021, face... 40 de ani! A reușit să fie/
este primar de Cărpineni din 2010, iată al 11-

lea an. Ce-a realizat în ipostaza de vornic al 
Cărpinenilor? Multe, nu degeaba sătenii l-au 
ales la conducerea satului în patru legislati-
ve. Vom nominaliza doar trei din reușitele lui: 
construcția sistemului de alimentare cu apă 
potabilă pentru toată localitatea, peste 100 de 
km de rețele magistrale (cea mai extinsă rețea 
de alimentare cu apă potabilă din localitățile 
rurale ale Republicii Moldova); construcția sis-
temului de iluminat stradal – 72 km de străzi 
iluminate; crearea Întreprinderii „Cărpineni 
Servicii”, care prestează servicii publice cetă-
țenilor (furnizarea apei potabile, serviciul de 
evacuare a deșeurilor, servicii de salubrizare, 
servicii de întreținere a drumurilor locale). 
Doar această scurtă enumerare vă va permite 
să vedeți că în capul deștept al lui Ion Cărpi-
neanu există cupru berechet…

Mă bucur mult de succesele foștilor mei 
elevi. O spun fără niciun patetism afișat gratuit. 
În definitiv, aceasta este legătura dintre gene-
rații: noi am fost ieri, ei sunt astăzi, perpetuând 
spre mâine, care trebuie să fie mai bun și  mai 
fericit.

Ion  IACHIM, scriitor, pedagog emerit

Dirigintele Ion IaCHIm, profesor de română, împreună cu clasa sa. alături de el (în dreapta) 
este elevul Ion Cărpineanu.
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V a c a n t e l e

Claudia PARTOLE

,

Desen de arsenie cAISîN, elev, 
laaP „Igor vieru”, mun. Chişinău

Călători  pe  aripile  imaginaţiei
Muguraşi

Până la biserică a repetat Tatăl Nostru. Aştepta cu nerăbdare, dar 
şi teamă, să ajungă lângă altar – la părinte! Era curios să afle cum 
e cea mai dulce din lume miere. Avea emoţii mari, pentru că, mai 
întâi, trebuia să-şi spună toate păcatele de când se ştia.

Şi Micu prinse a răscoli în memorie toate întâmplările cele de 
neuitat. Avea multe păcate, unele mai grave decât altele!

Odată s-a supărat foc pe mămica şi tăticul, pentru că i-au dăruit 
lui Dinu, un băieţel bolnav, jucăria lui cea mai dragă, un tractoraş! 
„Şi ce dacă-i bolnav?” s-a revoltat atunci, cu gând să se îmbolnă-
vească şi el, ca să-i înveţe minte pe toţi, apoi să le spună: „Mă 
însănătoşesc numai dacă-mi aduceţi înapoi tractoraşul!” Zadarnic 
dorea să-şi suprime părerile de rău!...

„E chiar atât de mare păcatul să ţii mult la ceva?” cugeta Micu, 
privind lumea care tot intra în biserică.

Altă dată s-a bătut la grădiniţă cu Gicu. Educatoarea l-a pedepsit 
doar pe el, pe Micu. Fără să afle motivul! Şi asta l-a înfuriat şi mai 
tare. Nici chiar mămica n-a vrut să-l asculte. „Înseamnă că ai meri-
tat!” i-a zis. Dar fusese cu totul altfel: răfuiala a fost din cauza unei 
cărţi pe care Gicu a aruncat-o jos… Dar cine dacă nu ea, mămica, de 
atâtea ori l-a sfătuit: „Să nu arunci şi să nu rupi niciodată cărţile!” 
El apărase cartea! Atunci de ce l-au considerat nevinovat pe Gicu?

Porumbeii de pe bolta din naos i-au amintit lui Micu de un alt 
păcat, poate cel mai grav: de moartea micului papagal. Deşi nu fu-
sese de vină, papagalul nepriceput se aşezase pe uşa de la baie în 
clipa în care aceasta s-a închis în urma lui. Dar n-a uitat niciodată 
privirea disperată a păsării când i se aruncă însângerată în braţe, 
implorându-l parcă: „Salvează-mă!...”

Micu îşi închipui cât de supărat va fi preotul, aflând despre 
această întâmplare. Ar fi putut să nu-i mai spună despre alte în-
tâmplări. Era de ajuns!

Într-o zi, bunăoară, a rupt o creangă. Pe atunci nu ştia că şi po-
mul simte durere. „Dacă te-ar trage cineva de mâini sau de păr, 
cum te-ai simţi?” i-a reproşat tăticul supărat.

Chiar nu demult, s-a luat după o pisică prin curte. Era aşa de 
nostimă fugind speriată şi căutând un loc să se ascundă. Atunci l-a 
văzut mămica şi i-a zis: „Ştii că are şi ea copilaşi – pisicii ei! Cum 
te-ai simţi, dacă ai vedea că şi după mine se ia un uriaş?”

Doamne, cum de-a putut face atâtea rele? Oare toate îi sunt 
spuse Celui de Sus?...

Micu se uita curios la bătrânelele cuminţi şi ascultătoare şi cre-
dea că, în acea clipă, e, poate, cel mai păcătos om din lume. Apoi, 
nevăzând pe nimeni de seama lui în biserică, se îngrijoră: era semn 
că toţi copiii din lume sunt cuminţi, doar el ajunsese răul-răilor!...

De sus, de pe cerul desenat, Domnul îi flutura din deget: „Ştiu eu 
cum eşti!”. Iar pentru că se plictisise să tot repete: „Doamne milu-
ieşte!”, scoase maşinica din buzunar. Doar pentru o clipă. „Nu se 
poate. Nu-i frumos…” îi şopti o bătrânică, punând degetul arătător 
la buze. Mai bine nu lua maşinica ceea cu el! Acum, iată, din cauza 
ei mai are un păcat…

Îngerii de pe cerul pictat îl priveau cu tristeţe. Iar când şi el îi privi 
îndelung, văzu cum flutură din aripi: poate că-l chemau la ei sau 
poate pe îngerul lui păzitor îl chemau?! I-o fi zis: „Lasă-l că-i un nă-
tărău, vino mai bine aici, la noi. O să-ţi arătăm un băieţel cuminte, 
pe care să-l păzeşti…”

Părintele special întinse vorba. Pomeni toată lumea din sat: şi pe 
cei vii, şi pe cei morţi. Iar păcatele lui Micu se înmulţeau văzând cu 
ochii. Nici nu ştia de la care să înceapă mărturisirea…

– Cum te cheamă? îl luă prin surprindere preotul.
Cu gândul la cele pe care urma să le înşiruie, Micu îşi uită pentru 

o clipă numele. Bunica îi atinse umărul, amintindu-i la ureche cum 
îl cheamă.

– Acum, cască guriţa! 
Căscă gura, înghiţi mierea şi, împins uşor de aceeaşi mână gri-

julie, se îndreptă spre ieşirea din biserică. Se simţi atât de uşurat, 
încât într-o clipită uită de toate păcatele. Părea că cineva îl ajutase, 
ştergându-i-le din minte. Acum chiar că se putea considera fără de 
păcate! Îl frământa doar un singur gând: de ce mierea pe care i-o 
dăduse părintele nu fusese dulce precum se aşteptase? Împărtă-
şania îi aminti mai mult de fărâmituri de pâine muiate în vin. „O fi 
din cauza păcatelor?!”

– De ce mierea n-a fost ca mierea? întrebă timid, mai mult şop-
tit, Micu.

– Aşa se cuvine. Sfânta împărtăşanie e făcută din pâine şi vin. O 
să-ţi povestesc acasă… Cuvintele bunicii l-au înaripat.

Se gândi să nu mai facă de azi înainte nici un păcat şi o rupse 
din loc.

Descoperire:
la ţară, la bunici, cerul, luna şi soarele sunt mai aproape de 

pământ şi stelele sunt mai mari!
(Din cartea „Copilul din colivie”, Editura Lumina, 2012).

Dragostea față de lectură se cul-
tivă din fragedă copilărie. De ace-
ea menirea mea ca învățătoare la 
clasele primare este să trezesc 
interesul elevilor, să-i îndrum și 
să-i apropii în mod conștient de 
universul cărții. Elevii trebuie să 
simtă bucuria lecturii, ,,…fiecare 
carte fiind o călătorie prin gân-
duri, suflete și frumuseți” – pre-
cum afirma Mihail Sadoveanu. 
Astfel elevii pasionați de lectură 
vor deveni mai bogați spiritual și, 
îndrăgind cărțile, vor rămâne citi-
tori activi pe tot parcursul vieții.

În acest context, din septem-
brie 2020, instituția noastră, în 
parteneriat cu Biblioteca pentru 
Copii ,,Ion Creangă” din localitate, 
a lansat Proiectul Educațional de 
promovare a lecturii și creației în rândurile 
elevilor din clasele a III-a, intitulat: ,,Cartea – 
călătorie spre inimă și minte”. În cadrul pro-
iectului am organizat un concurs de creație 
literară lirică ,,Micile condeie” cu genericul 
,,Călători pe aripile imaginației”, ce și-a pro-
pus să descopere și să promoveze noi talente 
printre elevi. Ne-am dorit să stimulăm elevii 
pentru cultivarea valorilor universale expri-
mate prin cuvânt, având ca sursă de inspirație 
opera scriitorilor: Mihai Eminescu, Grigore 
Vieru, Iulian Filip, Vasile Romanciuc ș. a. Im-
plicarea în acest concurs a avut un impact po-
zitiv asupra tuturor participanților care și-au 
valorificat potențialul creativ, devenind încre-

Tatãl  Nostru 
si  mierea,

zători în forțele proprii, sporindu-și,  totodată, 
interesul față de carte.

Desemnate prin jurizare, au câștigat elevele 
din clasa a III-a. Sârguința micilor creatoare a 
fost recompensată cu diplome de onoare. În 
acest context fericit propunem cititorilor revis-
tei „Florile Dalbe” poezii semnate de: Melisa 
Perde, Vitalina Manole, Vlada Cuiban, Dani-
ela Brădescu, Otilia Iuzi, cărora le dorim in-
spirație în continuare. 

Ludmila COVALCIUC, învățătoare 
la clasele primare,

 Liceul Teoretic „Alecu Russo”
or. Orhei

Dulce vis 
Copilărie, dulce, dulce vis, 
un dar frumos de Sus trimis.
Părinţii noştri nu o mai trăiesc,
Însă cu drag de ea îşi amintesc.
Cândva şi noi ne vom gândi 

la ea,
Ca la un vis, ca la o stea.
Haideţi acum din plin să o trăim, 
Să învăţăm, să ne jucăm, 

amici să fim.
Copilărie, te rog, dar, 

să nu pleci,
Ci timpul cu mine să-l petreci. 
vreau să mai rămân în a ta 

poveste,
Copilăria-i una şi viaţa una este!

Melisa PERDE

Mama
mama-i dragoste şi cânt,
mama-i înger pe pământ.
ea e dulcele meu grai,
Cântecel duios de nai.
şi la ea când mă gândesc,
Pentru toate-i mulţumesc.
nopţile ea m-a vegheat,
Sufletul mi-a alinat.
mamă dragă, tu mă creşti,
mă mângâi, mă îngrijeşti.
tu nicicând nu oboseşti,
Ci doar binele-mi doreşti.
Pentru primii mei paşi, 
Pentru primul cuvânt,
mă închin pân-la pământ.
Sărut mâna şi faţa ta, 
Draga, buna mama mea!

Vitalina MANOLE

Învăţătoarea
Cu glasul ei fermecător
mereu te-ndeamnă să fii om.
ea ne îndeamnă cartea s-o citim
şi lumea s-o descoperim.
Să fim de pildă şi folos
şi să ne comportăm frumos.
vise mari să realizăm,
De cei dragi să nu uităm.
Că ai loc frumos sub soare,
Dragă doamnă-nvăţătoare,
şi ne-nveţi oameni să fim, 
Pentru asta-ţi mulţumim! 

Vlada CUIBAN

Desen de Cristina COvrIG

Ce bine e afară!
Ce bine e afară, când cerul e 

senin,
Când soarele inimi încălzeşte,
şi totu-n jur este divin,
Iar noi ne bucurăm din plin!
Când simţi parfum de flori
şi-albinele lucrează de cu zori,
Când vântul bate pe ogor
şi iarba tremură uşor,
şi râul e şerpuitor. 
Ce bine e afară,
Când iar e primăvară! 

Daniela BRĂDESCU

Primăvara
bolta azurie
Pe soare îl îmbie
Să-şi toarne razele afară,
Căci e timp de primăvară.
fluturaşii cei zglobii
zboară iar peste câmpii.
floricelele colorate
Împânzesc câmpia toată.
Pârâiaşele-au pornit
De la deal spre vale,
totu-n jur s-a dezmorţit –
bucurie mare!
bine ai venit în ţară,
Scumpă, dragă primăvară!

Otilia IUZI
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BERBECUL  ÎN 
FARMACIE

Nicolae  RUSU

,,Părinții” – câte sentimente și amintiri 
de neuitat ne aduce acest dulce cuvânt!  

A fi părinte e o responsabilitate pe care 
ți-o asumi conștient, grație căreia te re-
profilezi și ești gata mereu de sacrificiu. 
Vreau să le mulțumesc părinților mei 
pentru faptul că m-au crescut și educat, 
ambii devenind pilonii de rezistență pen-
tru mine, un viu exemplu de speranță în 
reușită înainte de zbor. 

Le mulțumesc pentru simplul fapt că îmi 
oferă, de multe ori, un scut sub care mă 
refugiez în clipele de înfrângere interioa-
ră. Le voi fi recunoscătoare mereu pentru 
tot binele ce mi l-au făcut și mi-l fac.

Părinții mei dragi! Vă mulțumesc pen-
tru zilele voastre arse de flacăra munci-
lor grele, doar ca azi să am clar deschisă 
înaintea-mi calea propriului destin. Să 
știți că  vă iubesc foarte, foarte mult! 

Astfel vin și către voi, dragi cititori ai re-
vistei, cu îndemnul să prețuiți orice clipă 
trăită alături de părinți. Să le dăruiți cât 
mai multe clipe de bucurie și fericire și, 
dându-le mereu ascultare, să nu uitați 
niciodată a rosti pentru ei cuvintele ma-
gice: ,,Vă iubesc!”

Teoctista COLȚA,
elevă în clasa a IX-a la 

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

Florile
florile au răsărit –
totu-n jur a înflorit.
Pe dealuri şi pe vâlcele –
Covoraş ţesut din ele.
nestemate colorate
Peste câmp împrăştiate.
vântu-nveselit adie
şi ne-aduce bucurie!

Tatiana CAZACU, 
elevă în clasa a III-a „A”

la Liceul Teoretic Măgdăceşti
r-nul Criuleni

Primăvară,
 bun venit!

Primăvară adorată 
şi atât de aşteptată,
Cu triluri de păsărele 
şi cu flori pe rămurele,
În sfârşit, tu ai sosit 
şi pe toţi ne-ai fericit.
Soarele pe cer luceşte, 
verdele în jur zâmbeşte. 
Primenită-acum, natura
Îşi deschide larg făptura.
tristă-i viaţa-n pandemie, 
tu ne vii cu primenire.
ne aduci din nou speranţă, 
multă bucurie-n viaţă!

Anastasia PERETEATCU,
elevă în clasa a VII-a „B”

la Liceul Teoretic „Spiru Haret”
mun. Chişinău

PĂRINŢII - 
acest dulce cuvânt

Parabole  pentru  adolescenţi

Fiind perseverent din fire, ambițios 
și cu multe relații, Țapul ajunge la câr-
ma Departamentului cadre al Curții 
împărătești. Astfel, bărbosul și corno-
ratul Țap devine una dintre cele mai 
importante și mai influente persoane 
ale împărăției, este invitat la sindrofii, 
întâlniri oficiale și jinduit în toate gru-
purile în care se adună nu mai puțin de 
doi inși. Într-o bună zi, îi cere audiență 
Berbecul, un vechi prieten de copilărie 
și coleg de turmă. Din vorbă în vorbă, 
Țapul află că amicul său muncește la 
un magazin de fierărie unde este ex-
ploatat fără măsură, plătindu-i-se, în 
schimb, ca unui cârlan ordinar și fiind 
folosit mai mult ca hamal. Sub pretex-
tul că e tare de cap, adică o duce slab 
cu matematica și întoarce cumpărăto-
rilor mai mult rest decât li se cuvine, 
aproape că nu este lăsat la tejghea. În 
realitate, se tânguie Berbecul, șeful 
magazinului râvnește locul de vânză-
tor pentru feciorul său, care nici să be-
hăie ca lumea nu știe și tocmai această 
nedreptate l-a făcut să vină cu jalbă-n 
proțap la Curtea împărătească.

Aflând cum stau lucrurile, Țapul îi 
promite o slujbă mai bună, dar i-o va 
propune un pic mai târziu, deoarece 
în prezent nu are nimic potrivit, ni-
ciun loc vacant, în afară doar de șef al 
Farmaciei populare. Tot atunci, Berbe-
cul îi șoptește ceva la ureche, apoi își 
privește prietenul insistent, răbdător, 
sigur de sine. 

Țapul chibzuiește îndelung, găsind 
că ideea Berbecului nu e lipsită de 
logică. Își amintește și de niște întâm-
plări din tinerețe, când el era capul re-
lelor, iar vina și ponoasele rămâneau 
pe seama colegului său, de unde a și 
apărut în împărăție zicala: „Țapul face, 
Berbecul trage”. Ținând cont și de 
aceste circumstanțe, a doua zi, Țapul îl 
numește pe Berbec în postul de șef al 
Farmaciei populare. 

Dar, să vezi, lume! În scurtă vreme, 
prind a-l năvăli cu proteste fel de fel 
de responsabili, în special de la De-
partamentul medicină: că Berbecul 
n-are experiență de lucru în domeniul 
farmaceuticii, că-i lipsesc studiile spe-
ciale, că de cele mai multe ori confun-

dă unitățile de măsură din farmacie cu 
cele din fierărie, că este grosolan cu 
pacienții și înfumurat, câte și mai câte, 
multe și mărunte. Țapul, însă, îi pune 
pe toți la respect cu același argument 
pe care i-l șoptise prietenul său la pri-
ma lor întâlnire.

– Domnilor, încetați cu insinuările, 
noi știm că actualul șef al Farmaciei 
populare este persoana cea mai in-
dicată… Specialist mai priceput ca el 
în ierburi de leac nu poate să existe, 
dumnealui deosebește cu o fină price-
pere ierburile otrăvitoare de celelalte 
și lucrul acesta este cel mai important 
pentru un șef al unei instituții de ase-
menea profil, de altfel, n-ar mai ajunge 
să pască și vara următoare... Lăsați-
mă în pace cu Ariciul vostru, și ce dacă 
a studiat la Sorbona? Mare scofală!… 
Se știe că practica bate gramatica… 
iar noi, cei de la curte, avem farmacia 
noastră, cu specialiști și leacuri de im-
port…

Ultimul argument le închide la toți 
gura și Berbecul rămâne în continu-
are șef de farmacie. Iar peste un an, 
domnul Țap, șef al Departamentului 
cadre, printr-un ordin împărătesc, 
este decorat cu o medalie specială 
pentru alegerea și plasarea chibzui-
tă a specialiștilor, mai ales din cadrul 
Departamentului medicină, unde s-au 
redus în jumătate cheltuielile pentru 
întreținerea spitalelor. Un serviciu 
special de analiză economico-socială 
de la Curtea împărătească a constatat 
că, în ultimul an, numărul pacienților 
internați în spitale a scăzut de cinci 
ori, de unde și, evident, concluzia fi-
rească a rolului deosebit de pozitiv al 
farmaciei în combaterea bolilor și a 
îmbunătățirii substanțiale a sănătății 
celor bolnavi. În același timp, s-a con-
statat și o creștere considerabilă atât a 
numărului de firme pentru organiza-
rea serviciilor funerare, cât și a veni-
turilor acestora. Faptul în cauză, însă, 
a rămas, nu se știe de ce, necomentat.

STARE  DE  CÂINE
Un june prinț urma să ia in curând 

cârma împărăției și tatăl său era foar-
te îngrijorat de viitorul moșiilor sale. 
Plăpânda-i odraslă se dovedise a fi și 
bicisnic la trup, și slab de fire, și atât de 
fricos, încât se temea și de o muscă, iar 
sabia împărătească nici din teacă nu 
era în stare s-o scoată. O mare tristețe 
măcina sufletul împăratului, mai ales 
că Luminăția sa își simțea sfârșitul tot 
mai aproape, în plus, știind că prințul 
intenționa să renunțe la tron pentru a 
se retrage în munți, la adăpostul unui 
schit.

Văzându-l negru de gânduri și necaz, 
una dintre slugi, un zdrahon cioplit 
din topor și care se simțea în preaj-
ma bidiviilor împărătești ca peștele 
în apă, veni la Luminăția sa cu un sfat. 
Grăjdarul propuse împăratului să i-l 
dea pe prinț pentru un timp ca să-l 
învețe niște secrete ale artei hățuirii, 
asigurându-l că le cunoaște până-n 
cele mai mici amănunte, și această 

artă a conducerii el i-o poate explica 
mai bine decât cei mai învățați bărbați 
ai tuturor timpurilor și locurilor.

Căzut într-o neagră disperare, dar 
îndemnat și de sfetnici, împăratul se 
învoi ca unicul său fiu să ajungă pe 
mâna grăjdarului. Chiar din prima zi, 
acesta îi puse în mână un harapnic 
cu șfichiuri de sârmă și de  mătase. 
Prințul deprinse repede arta biciuirii, 
plăcându-i nespus de mult mai ales 
pocnetele asurzitoare care îi reușeau 
de minune.  Apoi, grăjdarul îl duse la 
un dulău legat cu un lanț de stâlpul 
din bătătura cocioabei sale. Îi aruncă 
o pâine și,  după ce javra o înfulecă 
din două – trei înghițituri, îi arse câ-
teva lovituri de bici. Peste o zi, prințul 
veni cu o jumătate de pâine în mână și, 
îndemnat de îndrumătorul său, hrăni 
potaia, servind-o la urmă și cu o lo-
vitură de harapnic. Fioroasa jivină fu 
ospătată de mai multe ori, dar bucata 
de pâine din mâna prințului  era din 

zi în zi tot mai mică, până când aces-
ta apăru în fața  ei doar cu harapnicul. 
Grozav de mult îi plăcu prințului acest 
exercițiu al pâinii și al biciului, se simți 
deodată mare și tare când văzu cum o 
javră - de care mai înainte, deși știa că 
e legată, îi era groază  să se apropie - 
acum i se gudura umilă, scheunând și 
lingându-i picioarele, îi îndura stoic 
toate mofturile.

Iar peste câteva luni, prințul veni la 
curtea tatălui său și-i spuse că e gata 
să ia în primire frâiele împărăției, căci 
aflase marele secret al artei conduce-
rii – starea de câine.

Dar nu avea de unde să știe prințul 
că aflase adevărul doar pe jumătate. 
Înțelese acest lucru doar atunci când, 
ajuns unul dintre cei mai mari tirani ai 
lumii, poporul său, nemaifiind în sta-
re să suporte noua și cruda realitate, 
s-a răsculat și, în cele din urmă, fostul 
prinț ajunse pe mâna gâdelui.

Muguraşi

Colaj de Cristina COvrIG

„zâna florilor”, desen de autoare
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Vehiculul aerian survola minuna-
tul oraș Elysium. Din cabina acestuia, 
roboțelul avea ocazia să admire de la 
înălțime întreaga panoramă a metro-
polei.

I se deschidea o priveliște uluitoare. 
Orașul se întindea pe câteva zeci de ki-
lometri. Mai întâi survolă nenumărate 
bloc-turnuri hipertehnologizate din 
sticlă și metal, unde erau amplasate 
oficiile unor companii. Pe uriașe pano-
uri publicitare erau reluate la nesfârșit 
clipuri video ce prezentau cele mai noi 
produse comerciale.

Văzu autostrăzi largi și piețe unde în 
zilele obișnuite aveau loc concerte și 
întruniri. În multe locuri erau instala-
te sculpturi și creații de artă urbană. 
Roboțelul văzu clădiri în stil retro, ce 
reproduceau splendida arhitectură 
Art Nouveau, răspândită în Europa la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, precum 
și curentul Art Deco, din perioada in-
terbelică. Trecu în zbor peste clădi-
rile unor muzee, biblioteci și săli de 
expoziție, construite după imitația 
unor edificii faimoase de la Paris sau 
de la Roma. Pe trotuare creșteau ar-
bori de palmieri și portocali.

Zbură pe deasupra unor cartiere de 
locuit pline de vegetație și peste întin-
derile unor parcuri, unde în zilele libe-
re se plimbau citadinii din Elysium.

Apoi intră în zona industrială a 
orașului. Aici fuseseră ridicate mul-
te fabrici și uzine unde erau produse 
toate cele necesare vieții în magnifica 
urbe. Unele dintre aceste uzine mai 
funcționau și acum în regim automat, 
chiar dacă nu mai era nimeni care să 
beneficieze de producția lor. Sistemul 
de autoghidare al vehiculului aerian 
evită cu prudență liniile electrice de 
înaltă tensiune, ce asigurau cu energie 
imensul complex industrial.

Şi astfel se apropie de periferie. Clă-
dirile se răreau și panorama urbană fu 
înlocuită de un peisaj rustic.

Prin sticla cabinei navei aeriene, 
roboțelul întrezărea deja un sătuc cu 
căsuțe frumoase, înconjurate de crân-
guri înmiresmate, de unde răsunau tri-
lurile vesele ale unor păsări.

Tocmai aceasta să fie suburbia Flo-
ralia? Roboțelul nostru era copleșit 
de emoții și se pregătea pentru marea 
descoperire care-l aștepta în clipele 
următoare. Colaj de Cristina COvrIG

POVESTIRE  Sf

Aventurile  roboțelului  rătăcit
Marcel GHERMAN

- basm din viitor -

(Sfârșit. Începutul în nr. 7, 8 din  26 februarie a.c.)

Capitolul 7, în care roboțelul se strecoară prin sistemul de securitate

Capitolul 8, în care roboțelul zboară 
pe deasupra orașului

După ce s-a despărțit de supercom-
puterul Omicron, roboțelul se îndrep-
tă spre acel depozit unde, după spu-
sele lui Omicron, ar fi găsit un vehicul 
aerian, necesar pentru călătoria lui de 
mai departe.

Merse un timp pe stradă, pe lângă 
un șir de magazine, până când ajunse 
la depozitul respectiv.

Roboțelul nostru începu să se îngri-
joreze atunci când își dădu seama că 
depozitul era păzit ca o bază militară, 
ca și cum aici s-ar fi păstrat ceva foarte 
important. Nicidecum nu putea să afle 
ce anume.

Zona era înconjurată de o îngrădi-
tură alcătuită din raze laser. În cazul 
în care cineva ar fi trecut prin îngră-
ditură, laserele ar fi declanșat alarma. 
Lângă perimetrul protejat era instalat 
un panou pe care scria Atenție! Accesul 
interzis.

Se pare că după catastrofa ciberne-
tică ce afectase întregul oraș sistemul 
de pază al depozitului fusese parțial 
defectat. Pe anumite porțiuni, lase-
rele se stingeau din când în când. De 
asemenea, roboțelul observă câteva 
camere de supraveghere, care însă nu 

acopereau toată zona. Unele dintre ele 
erau, la fel, nefuncționale.

Astfel eroul nostru cibernetic urma 
să pătrundă în zona depozitului în-
tr-un moment când laserele ar fi fost 
deconectate, iar camerele de suprave-
ghere nu ar fi privit în direcția lui.

Roboțelul se furișă încet spre îngră-
ditură. Faptul că se afla în plină amia-
ză nu-i ușura deloc sarcina. Ar fi fost 
foarte ușor de detectat.

Bravul nostru erou mecanic prin-
se un moment potrivit și brusc o luă 
la fugă. Intră în zona păzită doar cu o 
secundă înainte ca laserele să se rea-
prindă. Fugi spre niște lăzi ce fuseseră 
abandonate în preajmă și se ascunse 
după ele.

Cercetă cu mare atenție teritoriul 
din fața lui.

- O! Iată ce îmi trebuie, își zise în 
gând roboțelul.

La doar 30 de metri distanță, pe o 
platformă largă zări staționate câteva 
vehicule aeriene. Tocmai asta căutase! 
Încă puțin și ar fi reușit.

Însă între roboțel și aeronavele mult 
râvnite patrula un uriaș robot-tanc de 
pază. Se mișca greoi dintr-o parte în 

alta și rostea la nesfârșit cu o voce me-
talizată următoarea frază:

- Vă aflați într-o zonă securizată. Ac-
cesul neautorizat este interzis!

Roboțelul nostru așteptă ca tancul 
automat să treacă pe lângă el, alergă 
spre o altă ladă și se piti după aceasta. 
Încă puțin, doar încă puțin...

Deodată, tancul se opri. Părea că 
simțise ceva cu senzorii săi. Roboțelul 
deveni foarte neliniștit. Rămase în-
mărmurit și încerca din răsputeri să 
nu facă niciun zgomot.

Tancul automat își roti turela de jur 
împrejur... Apoi își reluă patrularea 
mai departe, ca și cum nu s-ar fi în-
tâmplat nimic.

Roboțelul rămase neobservat. Scă-
pase ca prin urechile acului!

Făcu încă un salt și alergă cât putea 
de repede până la unul dintre vehicu-
lele zburătoare. Intră imediat în cabi-
nă și se așeză în fotoliul de comandă.

Tancul nu-l băgase în seamă deo-
camdată. Roboțelul își roti ochii ciber-
netici peste pupitrul de comandă al 
vehiculului aerian. Îi atrase atenția un 
buton roșu. Probabil, acesta ar fi tre-
buit să fie butonul de pornire. Îl apăsă.

Instrumentele de bord se luminară 
și răsună o voce sintetică:

- Bine ați venit la bordul vehiculului 
aerian model Pegas SH-101. Indicați 
destinația, vă rog.

Roboțelul rosti fără ezitare:
 - Du-mă acum în suburbia Floralia!
 - Am înțeles, răspunse vocea inte-

ligenței artificiale. Cuplați centura de 
siguranță și pregătiți-vă pentru zbor.

Cele patru motoare reactive ale 
vehiculului aerian se puseră în 
funcțiune. Ușa vehiculului se închi-
se, iar roboțelul își prinse centura de 
siguranță, după cum i se ceruse.

Apoi aeronava se desprinse lin de la 
sol și începu să se înalțe în aer. 

Brusc, sistemul de pază al depozitu-
lui se puse în gardă. De jos răsunară 
sirene și întregul teritoriu fu împânzit 
de lumini roșii. Robotul-tanc detectă 
și el, în sfârșit, că cineva a pătruns pe 
teritoriul pe care-l avea în pază.

Dar era prea târziu. Vehiculul aerian 
lăsase deja în urmă zona securizată. 
Își reorientă motoarele dintr-o poziție 
verticală într-una orizontală și porni 
în mare viteză spre cartierul Floralia.

Capitolul final, în care roboțelul ajunge în suburbia Floralia și devine fericit
Vehiculul aerian ateriză intr-un 

luminiș. Aeronava își opri motoarele. 
Vocea sintetică a inteligenței artificia-
le ce dirija vehiculul anunță:

- Ați ajuns la destinație. Vă mulțumim 
pentru că ați ales să călătoriți cu o ae-
ronavă Pegas.

Când roboțelul nostru ieși, fu pe 
dată mirat de imaginea ce i se deschi-
se ochilor săi cibernetici. În jurul lui 
mișunau o mulțime de roboți ca el, 
de toate formele, mărimile și culori-
le. Unii dintre ei mergeau pe picioare, 
alții se mișcau pe șenile sau pe rotițe. 
Erau roboței în formă de cub sau de 
minge, iar unii aveau antene pe cap. 
Fiecare dintre ei trebăluia de zor și 
îndeplinea o sarcină anume. Anumiți 
roboței cărau lăzi sau unelte, alții dis-
cutau, de exemplu, cum să construias-

că o nouă clădire, cum să repare vreo 
mașinărie sau cum să-l asigure cu toa-
te cele necesare pe fiecare dintre ei.

Toți roboții îl zăriseră deja pe eroul 
nostru, își întrerupseră lucrul și prin-
seră să se apropie de el, plini de curio-
zitate. Își spuneau unul altuia:

 - Uitați-vă, a mai venit cineva la noi!
Roboții se adunau în jurul persona-

jului nostru. Începură să-l salute și să 
facă cunoștință cu el.

 - Bună, sunt un model Beko.
 - Iar eu sunt un robot-constructor 

model Taurus.
În sfârșit, își făcu apariția un robot 

mare care părea să fie cel mai bătrân 
dintre ei. Pesemne, acesta era însuși 
conducătorul comunității de roboți.

 - Bine ai venit printre noi, rosti aces-
ta solemn.

 - Vă salut, zise politicos roboțelul 
nostru. Dar unde mă aflu?

Conducătorul roboților îi explică.
 - În acest sătuc frumos s-au adu-

nat împreună toți roboțeii ca tine din 
orașul Elysium. Aici am întemeiat Re-
publica Roboților! 

 - Republica Roboților? se miră eroul 
nostru.

 - Da. Aici trăim și muncim împre-
ună, în pace și înțelegere, spre binele 
tuturor. Dacă dorești, poți să ni te ală-
turi. Te vom primi cu drag printre noi.

Bucuria roboțelului nu avea mar-
gini.

 - Chiar pot să rămân printre voi?
 - Bineînțeles, zise căpetenia robo-

ților. Hai, vino cu mine, să-ți arăt îm-
prejurimile. Avem planuri mărețe 
pentru ca să ne dezvoltăm mica noas-

tră societate. Dacă vrei, vei putea să îți 
aduci și tu partea ta de contribuție...

Din acest moment, roboțelul nos-
tru avea toate motivele să fie pe de-
plin mulțumit. Înainte era singur, iar 
acum își găsise o sumedenie de prie-
teni ca el. Înainte rătăcise fără noimă, 
iar acum își aflase un rost de a fi și o 
nouă cale. Până în această clipă fuse-
se trist și necăjit, iar acum era vesel. A 
făcut o călătorie anevoioasă, dar până 
la urmă curajul său a fost pe deplin 
răsplătit. Nu s-a lăsat dezamăgit, ci a 
încercat din nou și din nou și a învins.

Cine caută, găsește.
Aici, în această Republică a Roboților, 

simpaticul nostru personaj va trăi 
fericit, în pace și îndestulare, până la 
adânci bătrâneți.
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In  memoriam    Nicolae DABIJA

Gimnaziul
 ,,Nicolae Dabija”

Încă de la grădiniţă,
Îmi spunea a mea măicuţă,
Că la toamnă plec la şcoală,
nu-ntr-o şcoală oarecare, 
Ci să-nvăţ cu multă grijă
la Gimnaziul „nicolae Dabija”.
l-am văzut pe scriitor
numai la televizor.
mă rugam şi zi şi noapte
Să-l văd în realitate.
Dar o veste tristă-am aflat,
Că poetul dintre noi a plecat. 
Cu lacrimi în ochişori
Plâng după acest scriitor,
a cărui operă o iubesc 
şi poezia cu drag îi citesc...

Victoria GALAN,
elevă în clasa I-i

Poetul nostru drag
nicolae Dabija, poetul nostru drag,
mărgăritar ales pe-acest meleag,
ai plecat pe neaşteptate sus, la ceruri, 
la mihai eminescu, la Grigore vieru.
şi-am rămas întristaţi mult prea tare, 
Dar vom citi cu nesaţ cărţile dumitale... 

Cezara SMOCHINĂ,
elevă în clasa a II-a

AUTOGRAFE  pentru  TOTDEAUNA 
Pe 12 martie a decedat poetul Nicolae Dabija, cel care a fost și va 

rămâne flacăra demnității românești. Era cel mai așteptat oaspete în 
satul Heciul Vechi, raionul Sângerei, la gimnaziul din localitate care 
îi poartă cu mândrie numele. Plâng elevii, plâng profesorii, plânge 
satul, plânge cerul... Orele au început cu un minut de reculegere, iar 
elevii au citit cu nostalgie autografele scriitorului drag. Timp de 40 
de zile, toate lecţiile de limba și literatură română încep cu un recital 
din creația lui Nicolae Dabija, care va rămâne veșnic viu în inimile 
noastre. Elevii de la acest gimnaziu şi profesoara lor, Natalia Vasi-
lica, au dedicat regretatului scriitor versuri inspirate pe care le pro-
punem spre lectură cititorilor revistei „Florile Dalbe”. Li se alătură 
cu o poezie la fel de inspirată şi dna Mariana Pîslaru, profesoară la 
Gimnaziul „Vitalie Ceban” din satul învecinat, Alexăndreni.

Nume sfânt 
Scria nuvele, romane, poezii
Pentru maturi, pentru copii.  
Scriitor în lume cunoscut, 
Pe care-l vom citi mai mult. 
Cu chibzuinţă îngrijea cuvântul, 
Cu inima, cu dragostea, cu gândul.
Poetul cânta ţară, limbă şi grai
şi colţul cel scump de plai.
Când „Ochiul al treilea” ni se-arăta,
el cu prima sa carte debuta.
Poet de frunte în cercuri literare
Ce faima ne-a dus peste hotare.
azi cu toţii mândri suntem
Că-asemenea poeţi avem
şi ne-nchinăm pân-la pământ 
acestui înţelept cu nume sfânt. 

Andreea BARAN, 
elevă în clasa a VIII-a

Poetul drag
Cu cărţi pe toţi ne bucura –
Dabija nicolae, poetul care
la noi în sat mereu venea, 
Cu spor, cu inimă mare.
Cu glasu-i blând şi  iubitor
Întâmplări din viaţă povestea,
Iar verbul său fermecător 
În autografe îl scria. 
 Poete drag, cui ne-ai lăsat,
Când eşti atât de aşteptat?!
vrem să te-auzim că totu-i bine
şi-n cer te-ai întâlnit, cu cine?!...
te-ai dus, dar ne-au rămas 
nemuritoarele tale poeme, 
Gândul luminat şi-al tău glas 
Ce ne-a-nsoţi în vreme...

Olga GUȚU, 
elevă în clasa a VIII-a 

Cu dor de 
Nicolae Dabija

„Săracă-i ţara când îi mor poeţii” –
nicolae Dabija, om al bunătăţii,
a fost făclia trăirii naţionale, 
Scriitor ştiut de mic şi mare. 
un patriot aprins, academician,
la Heciul vechi venea în fiece an.
Cu alţi scriitori, cu-artişti de valoare, 
Pe care-i aşteptam cu nerăbdare.
ne-a oferit autografe originale 
şi astăzi le citim cu alinare.
Prea devreme la Domnul s-a dus, 
Dar ştim că ne veghează de sus.
De când scriitorul ne-a lăsat, 
Cerul ţării plânge neîncetat.
au rămas copiii cu inima arsă 
Gata să-nveţe „tema pentru acasă”.
„Doru-mi-i de dumneavoastră
Ca unui zid de o fereastră” – 
zicea nicolae Dabija cu vorba-i caldă... 
asemeni scriitor vom mai avea 

vreodată?!
Natalia VASILICA, profesoară 
de limba şi literatura română

Destin  ales
e greu s-aşterni pe foi cuvinte
Înăbuşite-n grele lacrimi,
Pe care noi, cei din gimnaziu,
acum le adunăm în şoapte.
ades veneai la Sângerei,
la pragul cel cu flori de tei. 
„aşchii de cer” cad cu regrete – 
te aşteptăm şi azi, poete.
un gol în suflet ne apasă,
S-a îmbrăcat în doliu ţara.
Ce dor ne e de Dumneavoastră
şi plânge pixul ca vioara!
Poete, melodie de un lin aparte,
asemeni cu-n ales destin,
ne-ai învăţat să facem carte,
şi pentru asta, -ţi mulţumim!  

Chiril CIPIȘCIUC, 
elev în clasa a V-a     

Lacrimi de dor
Pierdut-am, Doamne, un poet valoros.
Cerul e trist, simt lipsa poetului ce îl ador.
Chiar şi norii plâng cu lacrimi de dor,
Pământul e-n doliu. Ce-amurg dureros!
rătăcesc întristată pe străzile pustii –
nu vreau să mai cred tristelor ştiri:
Cum oare să crezi celor întâmplate, – 
Când poetul ne-a părăsit pe 

neaşteptate?...
Dacă opera poetului o veţi citi,
Cu sufletul luminat mereu veţi auzi
Cum plânge graiul nostru prin ţară,
Cerând ocrotire, dimineaţă şi seară.
nicolae Dabija ne-a dorit unirea pe viaţă,
Dar cum să-i împlineşti acum dorinţa,
Când pierdem idealul, rătăcim 

demnitatea
şi căutăm oriunde să tăinuim 

dreptatea...
Mariana PÎSLARU, profesoară 
de limba şi literatura română 
la Gimnaziul „Vitalie Ceban” 

s. Alexăndreni, r-nul Sângerei



9 aprilie, 2021 Nr. 13 (4347), 14 (4348)16 

DIRECTOR –
REDACTOR-ŞEF

Ion ANTON
“Florile dalbe” index PM 21238 

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

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

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

Chişinău, str. Florilor, 1

Procesare 
computerizată:

“FLORILE 
DALBE”

Com. nr. 4010
Tiraj - 2200 ex..

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

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

Nr. 4 (42)

Pagina apare cu sprijinul Uniunii Artiştilor Plastici din R. Moldova

CULORI la portița
 PRIMĂVERII

Primăvara, anotimpul primenirii şi re-
învierii, este un izvor nesecat de imagini 
pentru copiii îndrăgostiţi de artă. Tema-
tica de primăvară, însă, are un 
specific aparte, pentru că ele-
vii sunt captivaţi într-un mod 
deosebit de gama cromatică a 
naturii multicolore. 

De ceva timp, am noroc să 
lucrez în calitate de profesoa-
ră cu mulţi elevi  înzestraţi cu 
har artistic. La ore, încerc să-i 
sensibilizez în privinţa subiec-
tului în discuţie, atrăgându-le 
atenţia asupra farmecului pri-
măverii, de exemplu. Contem-
plarea frumuseţii naturii se 
produce chiar în mijlocul aces-
teia. De obicei, ieşim cu toţii pe teren, 
în preajma Şcolii de Arte Plastice, unde 
elevii ascultă ciripitul păsărilor şi admiră 
în voie ceea ce li se arată ochilor. Acest 
exerciţiu firesc, îmbinat apoi cu viziona-
rea filmuleţelor, cu analiza fotografiilor 
la temă şi a albumelor de artă este o ex-
perienţă importantă în trezirea spiritului 
creativ al elevilor. 

Un rol aparte în organizarea cu succes 
a activităţilor la orele de artă plastică îl 
are lectura cărţilor de poezii, a fragmen-
telor din poveşti sau proze mici, care 
aduc copilul pe făgaşul creaţiei. Astfel, 
cele două limbaje artistice – cuvântul şi 
culorile, îmbinându-se şi completându-
se armonios, conduc la un rezultat im-
presionant. În clipele de apogeu creativ 
ne vine în ajutor şi muzica de calitate, 

care, prin excelenţă, îi predispune pe vi-
itorii pictori la meditaţii profunde. 

Când razele după-amiezii se înclină 
uşor spre orizont şi cerul se 
arată în mii si mii de culori, 
dragii mei învăţăcei, prinşi în 
lucru la portiţa primăverii, 
aştern poeme în culori pe 
pânză sau pe hârtie. 

Şcoala de Arte Plastice „Ni-
colae Moisei” din Teleneşti 
le oferă tinerilor artişti plas-
tici posibilităţi largi de studi-
ere a diverselor modalităţi 
de exprimare: de la tehnicile 
transparente ale acuarelei, 
până la pastelul sofisticat, 
elevii experimentând în ca-

drul lecţiilor practice diverse procedee 
de specialitate.

Cu alte cuvinte, după o iarnă pande-
mică, am intrat cu toţii în regatul unei 
primăveri miraculoase. Entuziasmaţi 
şi plini de pasiune, discipolii mei şi-au 
pictat cu inspiraţie propriile poveşti. În 
acest context fericit mi se umple inima 
de bucurie la vederea reuşitei lor artisti-
ce. Sper ca, prin intermediul imaginilor 
grafice incluse în ediţia curentă a Verni-
sajului, micii pictori din instituţia noas-
tră, cărora le dorim succes pe viitor, să 
poată transmite tuturor cititorilor re-
vistei „Florile Dalbe” o doză aparte de 
optimism şi de bine. 

Svetlana CaPrIan, director 
la şcoala de arte Plastice 

„nicolae moisei”
or. Teleneşti  
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