
Salut, dragă „Orizont cognitiv”!
Iată că, din chiar  prima zi a lunii martie, ne-am prins la 

piept câte un mărțișor. Cunosc câteva legende despre aceas-
tă tradiție populară, dar totuși nu-mi este clar: DE CÂND se 
trage obiceiul de-a purta mărțișoare? Ce anume simbolizea-
ză ele?  Se mai întâlnește și la alte popoare acest obicei?

Alexandrina POSTICĂ, elevă
s. Dubăsarii Vechi, r-nul  Criuleni
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ORIZONT COGNITUV: De ce? De când? De unde?

A ieşit răchita-n drum. 
Ce-o mai fi şi asta oare,
Că-i din cap până-n picioare 
Numai motocei de scrum? 
Cu mlădiţele plecate, 
Stă pe loc şi se socoate: 
S-ar întoarce – nu mai poate, 
S-ar ascunde –
N-are unde! 
I-e ruşine de copii, 
Că din muguri aurii 
I-au ieşit, în loc de flori… 
Mâţişori!

Otilia CAzImIR 
Acord  liric

Mâţişorii

DE  CÂND se trage obiceiul 
de-a purta mărțișoare

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

trul și sud-estul Europei. Obiceiuri asemănătoare 
se pot întâlni în zona Balcanilor, în Bulgaria, unde 
Mărțișorului i se zice Martenița (Мартеница), Ma-
cedonia, Albania. Se crede că această tradiție vine 
de la strămoșii noștri comuni - triburile tracice.

Mărțișorul este, înainte de orice, un simbol. Așa 
cum afirma poetul George Coșbuc, într-un studiu 
dedicat mărțișorului, acesta simbolizează soarele 
primăverii, al cărui chip seamănă, în credința popu-
lară, cu un ban de argint. Sigur că nu banul ca atare, 
ci rotundul de argint pur, alb, este asociat soarelui. 
Și să nu uităm că, în același timp, albul reprezintă 
în credința noastră populară un semn al puterii, al 
forței. George Coșbuc mai spunea că "...mărțișorul 
e un simbol al focului și al luminii, deci și al soarelui. 
Poporul nostru îl cunoaște și îl ține în mare cinste, și 
îl poartă copiii, fetele și mai rar nevestele și flăcăii, 
fiindcă el e crezut ca aducător de frumusețe și de iu-
bire".  În unele județe ale României, mărțișorul este 
purtat doar primele două săptămâni. În localitățile 
transilvănene mărțișoarele sunt atârnate de uși, fe-
restre, de coarnele animalelor domestice, întrucât 
se consideră că astfel  pot fi speriate duhurile rele. 
În județul Bihor se crede că, dacă oamenii se spală 
cu apa de ploaie căzută pe 1 martie, vor deveni mai 
frumoși și mai sănătoși. În Banat fetele se spală cu 
zăpadă pentru ca să fie iubite. În Dobrogea mărți-

șoarele sunt purtate până la sosi-
rea cocorilor, apoi aruncate în aer 
pentru ca fericirea să fie mare și 
înaripată. La noi, în Republica 
Moldova, mărțișoarele sunt pur-
tate toată luna martie. Și bărbații 
poartă la piept mărțișoare. Mai 
mult chiar, la noi se desfășoară, 
în fiecare an, tradiționalul festi-
val de muzică „Mărțișor”, care 
durează între 1 și 10 martie.

numerele 11, 12 vor apărea pe 26 martie a.c. în volum dublu (16 pagini). 

Tradiția de-a purta mărțișoare, dragă 
Alexandrina, este veche de peste...  

8.000 de ani! Ele datează încă de pe vre-
mea tracilor, iar legenda spune că femeile 
purtau pe atunci monezi sau pietricele, la 
care se adăugau fire de lână roșii și albe.

În perioada medievală, copiii, fete 
și băieți fără deosebire, primeau de la 
părinți, în dimineața zilei de 1 martie, 
înainte de răsăritul soarelui, un mărțișor. 
De acesta se agăța o monedă de argint 
sau de aur, apoi se purta legat la mână, 
prins în piept sau la gât. El era scos, în 
funcție de zona etnografică, la o anumită 
sărbătoare a primăverii (Mucenici, Florii, 
Paște, Arminden) sau la înflorirea unor 
arbuști și pomi fructiferi (vișin, zarzăr, 
cireș etc.) și agățat pe ramurile înflorite. 

Se credea că purtătorii mărțișorului nu 
vor fi arși de soare pe timpul verii, că vor 
fi sănătoși și frumoși ca florile, plăcuți, 
drăgăstoși și norocoși, feriți de boli și 
de deochi. Conform unor legende, firul 
mărțișorului (fir simbolic de 365 sau 366 
de zile) ar fi fost tors de Baba Dochia, în 
timp ce urca cu oile la munte. Asemeni 
Ursitoarelor care torc firul vieții copilului 
la naștere, Dochia toarce firul anului. De 
la români și aromâni obiceiul mărțișorului 
a fost preluat și de alte popoare din cen-

abonarea — 2021

De ce purtăm la piept mărțișoare? Explicația a 
fost dată tot de George Coșbuc: „Scopul purtării lui 
este să-ți apropii soarele, purtându-i cu tine chipul 
cam cu același rost cum purtăm noi o cruce ori un 
chip al lui Hristos în sân. Printr-asta te faci prieten 
cu soarele, ți-l faci binevoitor să-ți dea ce-i stă în 
putere, mai întâi, frumusețe ca a lui, apoi veselie 
și sănătate, cinste, iubire și curățenie de suflet.” Și 
tot în același studiu, George Coșbuc mai spunea : 
„Țăranii pun copiilor mărțișoare ca sa fie curați ca 
argintul și să nu-i scuture frigurile, iar fetele zic că-l 
poartă ca să nu le ardă soarele și cine nu le poartă 
are să se ofilească. Poporul mai știe că mărțișorul 
trebuie purtat ca lucru sfânt, nu așa ca podoabă 
ori ca jucărie.” De obicei, la noi el este  purtat de la 
1 martie până la sfârșitul lunii, când se arată sem-
nele de biruință ale primăverii: până se aude cucul 
cântând, până  înfloresc cireșii ori trandafirii, până  
vin berzele sau rândunelele. 

An de an, sărbătoarea Marțișorului ne readu-
ce speranța, optimismul, credința în mai bine și 
spor la toate. Din încleștarea frigului cu razele 
soarelui, a întunericului cu lumina, după ultime-
le zvârcoliri ale Babei Dochia, învinge viața, pri-
măvara, soarele.

V-ați gândit vreodată, că a dărui un mărțișor 
înseamnă să dăruiești o fărâmă de soare?

Ion antOn
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EDUCAţIE   

VOCEA

Creangă: lumea lui și lumea noastră postmoder-
nă” (moderator dr. hab., conf. univ. Nina Corcin-
schi, director al Institutului), la care au participat 
academicianul Mihai Cimpoi, doctorii în filologie 
Dumitru Apetri, Oxana Gherman, Olesea Gârlea, 
doctoranda Liliana Botnari, Valentin Talpalaru, 
scriitor, jurnalist, muzeograf la Muzeul Național 
al Literaturii Române de la Iași, din pridvorul Boj-
deucii lui Ion Creangă, echipa de la Târgul Neamț, 
Humulești, Pipirig cu scriitoarea, strănepoata lui 
Ion Creangă Olguța Creangă-Caia, preotul Adrian 
Stănică de la Biserica „Sf. Gheorghe”, Stânca-Pipi-
rig, Vasile Lulu Roșu, director TVN Târgu Neamț, 
Lidia Richter, directorul Bibliotecii Târgu Neamț, 
Gabriela Secheșan, interpretă, scriitoarea Irene 
Postolachi din Bușteni (România) și multe alte 
personalități, care au prezentat noi comunicări în 
domeniul cercetării operei lui Creangă. Un mo-

ACTUALITATE • răbOj  InfOrmatIv

În scopul prevenirii răspândirii epidemiei virusului CO-
VID-19 și asigurării securității protecției vieții și sănătății ele-
vilor și angajaților din sistemul educațional, urmare a consul-
tărilor efectuate cu reprezentanții Autorităților Publice Locale; 
organelor locale de specialitate în domeniul învățământului; 
Consiliului Național al Elevilor, dar și la solicitarea părinților, 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a decis pre-
lungirea vacanței de primăvară în învățământul primar, gim-
nazial, și liceal (05-08 martie) cu 7 zile, pentru perioada 09-15 
martie 2021.

Recuperarea orelor se va efectua cu prezența fizică a elevilor 
conform unui grafic individual stabilit de administrația fiecărei 
instituții de învățământ.

Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a 
atenționat conducătorii instituțiilor de învățământ publice și 
private cu privire la stabilirea, în perioada vacanței de primă-
vară (05-15 martie), a unui regim flexibil sau special de lucru, 
cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru 
asigurarea funcționalității instituției și a personalului activi-
tatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru 
personalul activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie 
în instituția de învățământ se realizează munca la distanță.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării recomandă ca 
diriginții de clasă în parteneriat cu familiile elevilor să monito-
rizeze locul aflării copiilor pe parcursul vacanței de primăvară.

Festivalul „Zilele Creangă”, ajuns 
la ediția a XI-a, s-a făcut mai vigu-
ros, mai puternic, mai prietenos. 
Asemenea lui Făt-Frumos, în po-
fida tuturor restricțiilor dictate de 
pandemie, el ne aduce sentimen-
tul de victorie și bucurie în lupta 
cu zmeii nevăzuți. În jurul Cărții 
lui Creangă s-au adunat virtual 
scriitori, cercetători, copii și tineri, 
pentru a-l cinsti pe Creangă cu floarea neuitării. 
E un miracol de poveste să faci ca în aceste zile 
să se întâlnească în jurul operei „sfătosului bunic 
din Humulești” atâta lume frumoasă!

Festivalul a început cu depuneri de flori, con-
comitent, la bustul lui Ion Creangă de pe Aleea 
Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare” 
din Chișinău și în Parcul Copou din Iași. Scriitorii 
Iulian Filip, Claudia Partole, Ianoș Țurcanu, Nico-
lae Rusu, dr. hab. Adrian Ghicov, Claudia Bala-
ban, director de onoare al Bibliotecii Naționale 
pentru Copii „Ion Creangă”, Eugenia Bejan, di-
rector general al BNC „Ion Creangă” și echipa sa 
de bibliotecari, au adus un omagiu clasicului lite-
raturii române, cunoscut și tradus în multe limbi. 

Acest nesecat izvor al operei crengiene ne pune 
la lucru. La Institutul de Filologie Română „B. P. 
Hasdeu”, a avut loc, online, simpozionul „Ion 

Ziua  Memoriei  și  Recunoștinței

Vacanța de primăvară 
a fost prelungită

cercetarea sa de Viorel 
Bolduma, profesor de isto-
rie, ne-a atenționat că nu 
trebuie să uităm faptele 

eroice ale virejilor cazuți 
în acest conflict armat. Vi-
orel Bolduma a menționat 
că acest eveniment, care a 
avut loc la bibliotecă, tre-
buie salutat, pentru ca tâ-
năra generație să-și iden-
tifice eroii, să-i cunoască, 
să-i venereze. Relatările 
domnului Anatol Petrencu 
sunt o lecție de patriotism, 
de dragoste de neam, lim-
bă, țară. După cum susține 
și ne învață dumnealui, nicio 
persoană n-are dreptul să-
și schimbe patria, credința, 
părinții. Astfel, la această 
manifestare, s-a pus accent 
pe faptul că trebuie să fim 
recunoscători veteranilor, 
care au căzut, au vărsat 
sânge, au rămas schilodiți, 
stând la paza suveranității 
și integrității teritoriale a 
Republicii Moldova. 

Tamara VIERU

În suita de manifestări desfășurate cu ocazia Zilei Memoriei și Recunoștinței, se 
înscrie și activitatea cu același generic organizată de Biblioteca Națională pentru Co-
pii „Ion Creangă”. Evenimentul s-a desfășurat pe platforma ZOOM, având 100 de 
participanți, cât permite capacitatea platformei indicate. Cu un cuvânt de salut s-a 
adresat participanților virtuali Eugenia Bejan, director general al BNC „Ion Crean-
gă”. La eveniment au participat Anatol Petrencu, doctor habilitat în științe istorice, 
profesor universitar, politician, Vasile Tumuruc, Iurie Lefter și Viorel Moldovanu, 
participanți în conflictul armat din anul 1992, elevi de la: Centrul de Excelență în In-
formatică și Tehnologii Informaționale, Centrul de Excelență în Construcție, liceele 
„Ion Creangă” și „Gheorghe Asachi”.

FESTIVALUL  NAţIONAL                                       „ZILELE  CREANGĂ”

EVENIMENT

abonarea — 2021

De câte ori răsfoim paginile vieții, retrăim cu 
nostalgie anii frumoși ai copilăriei nevinovate, 
când mama sau bunica ne pregăteau intrarea în 
lumea cea mare cu „a fost odată…”, vrăjindu-ne 
cu poveștile pline de înțelepciune și bunătate ori cu 
„Amintiri din copilărie” ale lui Ion Creangă.

Secvenţă de la medalionul,,vocea copilăriei eterne” , orga-
nizat de biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” din Orhei

Sala de împrumut a Secției 
pentru adolescenții între 11 
și 18 ani a BNC „Ion Crean-
gă” a inaugurat o expoziție 
de carte, dedicată comemo-
rării eroilor, care au apărat 
integritatea și independența 
Republicii Moldova.
Andreea Covganeț, elevă 

în clasa a IX-a „D” la Liceul 
Teoretic „Ion Creangă”, în-
drumată de Adrian Madan, 
profesor de istorie, a vorbit 
despre Gheorghe Cașu, erou 
decorat post-mortem cu 
Ordinul „Ștefan cel Mare”. 
Aflându-se în exercițiul mi-
siunii, a fost mitraliat la po-

dul de la Dubăsari. Alături 
de trei camarazi ai săi, este 
înmormântat la cimitirul de 
pe strada Armenească, aco-
lo unde florile recunoștinței 
trebuie să înflorească în fi-
ecare zi. Ei sunt un exemplu 
de eroism și datorie față 
de țară. Gheorghe Cașu 
a fost absolvent al Școlii 
Medii nr. 11, actualmen-
te L.T. „Ion Creangă”. Din 
inițiativa părinților Alexei 
și Maria Cașu, a fost ofici-
alizată o bursă „Gheorghe 

Cașu” pentru elevii eminenți 
la învățătură din această 
instituție, pe care mulți ani 
au susținut-o financiar. Cla-
udia Nedelca, profesoară 
de istorie de la Liceul „Ghe-
orghe Asachi”, a vorbit des-
pre durerea mamelor, ai că-
ror fii au pătimit ori au mu-
rit în acest conflict armat, 
care a adus multe lacrimi 
mamelor, soțiilor, copiilor. 
Nicoleta Cernei de la 

Centrul de Excelență în 
Construcții, îndrumată în 
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Lumina spiritului

ment special al programului Festivalului a fost 
duetul: mezzosoprana Claudia Caia și Olga Caia 
Murariu, care au interpretat „He shall feed his 
flock” din oratoriul „Messiah” de Georg Friedri-
ch Handel.

În cadrul Colocviului „Ion Creangă al meu”, 
gânduri frumoase au rostit scriitorii Iulian Fi-
lip, Valentin Talpalaru, Claudia Partole, Ion An-
ton,  Ianoș Țurcanu, Titus Știrbu, Olguța Crean-
gă Caia, profesorii de la liceele „Socrate”, „Ion 
Creangă”, „George Meniuc”, „Mircea Eliade” 
„Gheorghe Asachi” din Chișinău. Un rol impor-
tant au avut elevii, ghidați de părinții lor, profe-
sori, precum au făcut-o cei de la Liceul „Socra-
te”: Paula și Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ., 
Nicoleta și Angela Mardari, profesoară de limba 
română, Dragoș și Natalia Ilescu, profesoară de 
limba română, Marius și Mariana Isacov, pro-
fesoară de limba engleză. Într-un mod creativ, 

ingenios l-au adus pe Creangă în prezentul zilei 
de azi cu tehnologiile digitale, la care Creangă nici 
nu visa. Dar… mai bine să urmăriți pe Facebook 
„BNC „Ion Creangă” Colocviul „Creangă al meu”.

În mirajul Festivalului „Zilele Creangă” s-au în-
scris medalionul „Vocea copilăriei eterne”, orga-
nizat de Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” din 
Orhei, Parada povestitorilor „Hai mai bine despre 
copilărie să vorbim”, ediția a VI-a, la care și-au dat 
concursul 42 de elevi, bucurându-ne cu înregis-
trări video cu întâmplări captivante, interesante 
din copilăria lor sau a părinților, buneilor.

Prin tradiție, Biblioteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă” este un promotor al culturii, cea 
care tezaurizează în mod special opera lui Ion 
Creangă, promovând-o și prin acest Festival lon-
geviv și durabil „Zilele Creangă”.

Tamara PERETEATCU

COPILĂRIEI  ETERNE

• În loc să gândim noi gândurile, ne gândesc ele 
pe noi.

• Dar ce poate însemna o iubire? Cât poate ea 
dura? Nimic nu durează în lumea asta; totul tre-
ce, totul se preface, totul moare ca să se nască 
din nou, altfel, în altă parte, cu alți oameni.

• O idee fixă triumfă întotdeauna.
• Eu, îndată ce iau contact real cu trecutul, 

îndată ce mă las prins în amintiri – mă simt atât 
de copleșit, atât de năruit, încât aș risca să mă 
dizolv de disperare și tristețe.

• Obsesia mea e filosofia. Și acum îmi dau sea-
ma de ce: pentru că sunt un laș, mi-e frică de 
viață. Nu numai de viață: mi-e frică de tot.

• Am ieșit din mine ca să pășesc mai departe.
• Mediocritatea e cu atât mai impresionantă, 

cu cât o descoperi într-o structură ce se crede 
deasupra mediocrității.

E FRUMOS SĂ OFERI ŞI SĂ PRIMEŞTI

MAxIME şI AfORIsME de Mircea ELIADE

Elevii din clasa a II-a „B” de la 
Gimnaziul „Nicolae Costin” din 
Chișinău au ales, împreună cu 
dna învățătoare Inga TOFAN, 
un ursuleț de pluș, cu numele 
Rozalia, care a devenit mascota 
clasei. Doamna învățătoare le-a 
explicat elevilor că ursulețul lor 
va călători peste Prut și va învă-
ța, timp de trei săptămâni, ală-
turi de partenerii lor de proiect, 
elevii din clasa a III-a „C” de la 
Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” din orașul Galați. Apoi, 

se va întoarce acasă, cu multe, 
multe impresii și cunoștințe. 
Între timp, noii lor prieteni din 
România, ghidați de dna învă-
țătoare Daniela BALCAN, îl vor 
pregăti pe ursulețul lor, Teddy, 
pentru călătoria în Moldova.

Copiii din ambele echipe au 
făcut cunoștință în cadrul unei 
întâlniri online, prezentându-și 
ursuleții – mesageri, care ardeau 
de nerăbdare să pornească la 
drum. Rozalia a fost  trimisă într-
un colet, în care și-au făcut loc 

FESTIVALUL  NAţIONAL                                       „ZILELE  CREANGĂ”

o agendă cu notițe și mici suve-
niruri pentru prietenii din Româ-
nia. Picii din Chișinău au rămas 
să-l aștepte pe Teddy. Ei au fost 
încântați de sosirea oaspetelui 
drag și de dulciurile primite. 

Timp de trei săptămâni, cei doi 
soli de pluș au mers la școală, au 
participat la diverse activități. 
Mai mult, Teddy a dorit să ia 
parte și la proiectul „Primii pași”, 
organizat de dna Rodica GAN-
GURA, bibliotecară la Bibliote-
ca Națională pentru Copii „Ion 

Creangă”. Ursulețul studios a 
atins performanțe mari, reușind 
să răspundă la toate întrebările – 
fapt pentru care a fost aplaudat.

Partenerii de proiect au avut 
parte și de o întâlnire pe aripi 
de poezie cu scriitoarea Clau-
dia PARTOLE, care s-a desfășu-
rat online, în cadrul „Clubului 
de lectură”, la invitația dnei Da-
niela BALCAN, Galați, România, 
în colaborare cu dna biblioteca-
ră P. VÂLCU.

Profund impresionată, scrii-
toarea ne-a mărturisit: „Aseme-
nea activități sunt de domeniul 
fantasticului! La un moment 
dat, am avut senzația că toți 
interlocutorii mei – și cei din 
dreapta, dar și cei din stânga 
Prutului – erau alături de mine, 
în casa mea. Lucrul care m-a bu-
curat cel mai tare este că n-aș fi 
fost în stare să-i deosebesc! Vor-
beau cu toții o română frumoa-
să, îmi adresau întrebări ingeni-
oase, mă provocau la discuții.”

Odată misiunea îndeplinită, Te-
ddy și Rozalia au revenit, fericiți, 
acasă, doldora de noi cunoștințe, 
cadouri și impresii de neuitat.

În opinia picilor de la Gimnaziul 
„N. Costin”: Constanța CRISTEI, 
Alexandrina ROTARU, Maria 
TOMA, Nichita MOLOVATA, Vla-
da COJOCARU, Paula CODREAN, 

Portret colectiv la bustul scriitorului Ion Creangă

Camelia CARP, proiectul „Ursule-
țul de pluș RO-MD” a fost unul de-
osebit. Prin intermediul lui, elevii 
noștri au avut ocazia să cunoască 
copii frumoși și prietenoși din Ro-
mânia, au desfășurat activități în 
comun. Ei l-au găzduit cu drag pe 
ursulețul Teddy, i-au povestit des-
pre noi, cei din dreapta Prutului, 
despre orașul Chișinău, despre 
cele mai frumoase locuri din Re-
publica Moldova (monumente is-
torice, locuri pitorești, mănăstiri) 
și l-au ajutat să scrie toate aces-
tea într-un jurnal. De la semenii 
gălățeni au aflat cum sunt res-
pectate obiceiurile și tradițiile de 
iarnă de prin partea locului. Copi-
ii s-au distrat, au învățat, au jucat 
teatru, au recitat poezii. „A fost o 
experiență frumoasă în a oferi și 
a primi...”, a concluzionat Victo-
ria ȚURCANU-BORDIAN, mama 
lui Marcus.

Însemnătatea acestui proiect 
pentru copiii din România a fost 
menționată de dna învățătoare 
Daniela BALCAN: „Ursulețul de 
pluș” i-a ajutat pe elevii din clasa 
a III-a „C” să depășească mai ușor 
dificultățile legate de închiderea 
fizică a școlilor din România, le-a 
dat un scop comun și astfel au lu-
crat ca o echipă. Am descoperit că 
prietenia este la un click distanță. 

lica mOvIlă

Prietenia  este  la  un  click  distanţă

Aproape toţi copiii au printre jucăriile lor un ursuleţ de pluş, iar pentru unii acesta 
devine cel mai bun prieten. În ajunul sărbătorilor de iarnă, doi ursuleţi  nostimi, Ro-
zalia şi Teddy, au reuşit să facă un miracol: au împrietenit două clase de copii de pe 
ambele maluri ale Prutului!

Acest lucru a fost posibil datorită Proiectului Transnațional „Ursulețul de Pluș RO-
MD” organizat de DGETS Chișinău, implementat de Primăria municipiului Chișinău 
în parteneriat cu MEEC. 

rozalia, mascota clasei a II-a „b"

Scriitoarea Claudia Partole în dialog cu elevii de pe ambele maluri ale Prutului
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VINO-N ŢARĂ, MĂRŢIŞOR! 

- Mihăiță, anul trecut, 
când am fost la voi, grăma-
da asta de cărți stătea tot în 
mijlocul camerei, constată 
unchiul.

- Aşa e, eu pun pe raft nu-
mai cărțile pe care le-am ci-
tit.

*  *  *
Nepoțica şi bunica au ieşit 

la plimbare.
- Bunico, n-ai uitat să iei de 

acasă o ciocolată?

- Pentru ce?
- Mai ştii… poate încep a 

plânge.
*  *  *    

Mihăiță a primit, de ziua 
lui, o mulțime de cadouri.

- Vai, mămico! exclamă el. 
Când voi reuşi să le stric pe 
toate?

*  *  *
- De ce plângi, micuțule?
- Fratele meu are vacanță, 

iar eu, nu.
- Şi de ce n-ai şi tu vacan-

ță?
- Pentru că încă nu merg la 

şcoală.  
*  *  *

- Mămico, uleiul cu care 
găteşti e din soare?

- Din floarea soarelui. 
- Atunci tulpina e soarele?

Glume

Vlad PAOMI

De îndată ce razele jucăuşe ale soarelui le-au dăruit primii pistrui, copiii au 
simţit că nu-şi mai pot stăpâni emoţiile… creatoare. Li s-a întâmplat şi învârtecu-
şilor din clasa a II-a „B” de la Şcoala Primară „A. Ursu” din capitală. Încurajaţi 
de doamna învăţătoare Violetta DURNEA, ei au participat la festivalul primăverii 
„Vine-n ţară Mărţişor”, organizat în cadrul şcolii sub patronatul doamnei direc-
tor Lucia PISARENCO. Pregătindu-se de sărbătoare, micii artişti au confecţionat 
mărţişoare, ilustrate, flori, jucării pentru a le oferi în dar celor dragi . Iar „scri-
itorii” au pus mâna pe condei şi au redat în creaţiile lor splendoarea primăverii. 

desen de maria-alexandra marOla, elevă în clasa a II-a „e”, 
liceul teoretic „Gh. asachi”, mun. Chișinău

A sosit primăvara!
Poate nici nu am fi simțit sosirea ei, dacă nu veneau pe ospețe 

ghioceii. Ei au trecut neobservați pe sub gard și au umplut 
grădinița. I-o fi trimis Zâna Florilor, au venit așa, de capul lor, ori 
s-au temut că le-o vor lua înainte brândușele. Dar mai degrabă 
vin, pentru că e frumos când florile merg în ospeție la flori!

Coborând la vale, ghioceii au format o cărare albă. Te inspira să 
o numești Calea ghioceilor. Ca să vezi, ea a apărut chiar pe locul 
unde iarna fusese derdelușul, de parcă săniuțele ar fi semănătoare 
de ghiocei.

Într-o zi, surorile au observat că pe această cărărușă urcă spre 
pădure un uncheș.

- O fi îndrăgostit de peisajele cu flori, s-au gândit.
Privind cu mai multă atenție, fetele au observat că străinul 

poartă sub tunică un topor.
- Nene, dar de ce intri cu toporul în pădure?
Necunoscutul a rămas surprins de această întrebare și bolmoji 

în loc de răspuns:
- Eu... vreau să culeg niște flori.
- Nu am mai văzut pe nimeni care să culeagă flori cu toporul.
- Apoi eu am vrut să culeg... toporași.
- Nu se poate să dai în flori cu toporul, chiar dacă-s toporași, 

pentru că pe flori le doare, sări cu vorba Dola. Celelalte surori i-au 
ținut isonul:

- Mai bine veneai cu o vioară și culegeai viorele, vorbi Lola.
- Mai bine veneai cu o stea în piept și culegeai astre, vorbi Ana.
Cățelușa Șarmi ar fi vrut și ea să adauge ceva de felul celor spuse 

de fete, dar nu găsea o replică. Fără să se gândească prea mult, ea 
rosti într-un suflet:

- Mai bine luai în brațe o rață și culegeai flori de mac! Uite-așa!
Dana, sora mai mare, vorbi serios:
- Florile din pădurea noastră au intrat nu numai în curte, dar și în 

Cartea Roșie. Din această cauză în pădure este mai potrivit să intri 
cu o cameră de luat vederi. Florile rupte se ofilesc în câteva zile, iar 
cele fotografiate te pot însoți întreaga viață.

Rușinat, necunoscutul a făcut cale întoarsă. Nu mult timp după 
plecarea lui, veni pădurarul.

- Nu ați văzut pe cineva să intre în pădure cu securea?
- Am văzut pe cineva, dar nu a intrat în pădure, pentru că i-a 

fost rușine de cățelușa noastră. A promis că revine cu o armă 
fotografică.

Din pământ răsare iarba  fragedă 
și mătăsoasă, din ce în ce mai des se 
aude zumzetul albinuțelor harnice. 
Prin aer zboară gândăcei de tot nea-
mul, treziți din somnul lung de iar-
nă. Mieluții zburdă, bucuroși, prin 
câmpie, se iau la întrecere cu băie-
ții. Oamenii nu pierd timpul în za-
dar, ei se grăbesc să are pământul, 
iar gospodinele, ajutate de copii, fac 
curățenie de zor prin ogrăzi. Zilele 
cresc, devin tot mai blânde și asta 
ne bucură nespus. Toate acestea 
sunt semne că primăvara a venit!

Dumitru ALBU

Ion ANTON

Găsește două flori identice. trimite răspunsul la redacţie 
și participă la concursul nostru. 

EşTI IsTEţ?

OCROTIM  PĂDUREA

nostru  cu 8 mii de ani în urmă! 
Cărturarii români de prin secole-
le XVII-XVIII descriu, în cronicile 
lor, ritualurile legate de gingașul 
mărțișor, purtător de dragoste 
și noroc. Eu cred că tradiția de a 
purta mărțișoare la piept  trebu-
ie să  rămână vie mereu, pentru 
că ea ne reprezintă ca neam. 

Alex GRATE
A venit primăvara! Soarele  ne 

mângâie, din nou, cu razele lui 
strălucitoare, înmuguresc copa-
cii. Au apărut primele flori de 
primăvară: ghioceii, brândușele, 

A sosit mult așteptata pri-
măvară! Soarele este darnic și 
strălucitor. Dealurile și văile de 
prin împrejurimi au înverzit, iar 
florile ne răsfață cu parfumul lor 
îmbătător. Păsările se întorc pe 
meleagurile natale și ciripesc, 
vesele, de parcă vor să împartă 
bucuria cu toată lumea. La înce-
putul lunii martie, oamenii, dor-
nici de căldură și lumină, își dă-
ruiesc unii altora mărțișoare, ne 
îndeamnă să fim buni și iubitori 
cu cei din jur.

Rebeca MACARENCO
Tradițiile și obiceiurile de pri-

măvară ale românilor sunt neobișnuit de fru-
moase. Unul dintre ele, cel de a purta Mărțișo-
rul în luna martie, mi-a trezit  interesul și am 
studiat istoria lui. Am fost uimit să descopăr 
că acest minunat simbol al primăverii, alcătuit 
din două fire, alb și roșu, a apărut pe pământul 

viorelele, lalelele. E o bucurie să le admiri! Pă-
sările ne încântă sufletul cu trilurile lor, creând 
o atmosferă de sărbătoare. De nu s-ar sfârși 
niciodată acest anotimp, vreau ca armonia și 
frumusețea din jur să domnească mereu!

Augustin BOAGHI

Ochii mamei
maică-mea sub gene are
două limpezi, dulci izvoare
şi în toată dimineaţa
mi-oglindesc în ele faţa.

Bunica
Ca povestea e de bună,
mângâioasă-i ca și ea,
Glasu-i ca argintul sună
Când mă-nvaţă a cânta.

Poveştile  primăverii

În imagini: Participanţii la festival
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sărbători  creştine
9/22 martie  – Sfinţii 40 de Mucenici din Cevastia 
Cei 40 de soldaţi creştini au fost supuşi la multe 
chinuri, dar nu şi-au trădat credinţa în Hristos. 
25 martie/ 07 aprilie – Buna-Vestire 
În această zi, Arhanghelul Gavriil a adus cea mai 
importantă veste din istoria omenirii – vestea venirii 
în lume a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Locul în care găsești liniște sufletească

Înțelepciunea vameșului la rugăciune

Demult, a venit la un călugăr 
un om tare necăjit și l-a între-
bat:

– Ce este rău cu mine? De ce 
nu îmi găsesc liniștea? De ce nu 
sunt mulțumit de viața mea?

Bătrânul călugăr a luat atunci 
o sticlă și, după ce a umplut-o 
pe jumătate cu apă, a pus-o în 
fața omului și l-a întrebat:

– Cum e această sticlă?
– Este pe jumătate goală!
– Vezi, i-a mai spus călugărul, 

eu o văd pe jumătate plină.
În viață, trebuie să vezi par-

tea frumoasă a lucrurilor. Nu 
este greu, mai ales că în toate 
există ceva frumos. Dacă vom 
ști să privim natura, vom ve-
dea frumusețe și bogăție. Dacă vom ști să-l privim pe om, în 
adâncul lui, vom vedea bunătate și dragoste.

Privind astfel viața și oamenii, devenim noi înșine mai fru-
moși, mai bogați și mai buni.

Postare: Stas CEBOTARI, elev în clasa a XI-a 
la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

 or. Drochia 

SPIrItualItatea  CreştInă

CONCURS de PAŞTI
Ne bucurăm că la concursul descoperă un lăcaș sfânt participă tot 

mai mulți cititori. Bogdan BORCEA (Echimăuți, Rezina), Teoctista 
COLȚA (Cărpineni, Hâncești), Maxim BOTNARU (Copăceni, 
Sângerei), Cristina ȚÂMBALARI (Echimăuți, Rezina) și Anastasia 
MARDARE (Cotul Morii, Hâncești) au identificat corect lăcașul sfânt 
reprezentat în imaginea publicată în ediția din 12 februarie: este 
mănăstirea Suruceni. 

În continuare, le propunem tuturor doritorilor să scrie un eseu sau 
o poezie consacrate Învierii Domnului, sărbătoare care se apropie. 
Ce emoții trăiți de Paște în familie și la școală? Cum întâmpinați 
această mare sărbătoare, când creștinii îi mulțumesc lui Iisus 
Hristos pentru că ne-a scăpat de păcate? Povestiți despre o faptă 
bună pe care ați făcut-o (de exemplu, ați avut grijă de cineva care 
avea nevoie de ajutor, ați reușit să evitați un conflict între colegi 
sau prieteni, ați făcut o donație pentru un bătrân sau un copil etc.). 

autorii celor mai reușite lucrări primesc cadouri de Paști. 

toţi din suflet, cu plăcere,
doamne, azi Îţi mulţumim,
Că ne-ai dăruit putere
buni și silitori să fim.

Învață  să  vezi  partea 
frumoasă  a  lucrurilor

dă-ne și de azi înainte
ajutorul tău, Preasfinte,
Să-nvăţăm cu drag mereu
şi să ne ferim de rău.
Amin!

Rugăciune la ieșirea din clasă

Povestiri cu tâlc

Într-o zi, Domnul Hristos se 
afla în mijlocul unor oameni 
care se credeau drepți și plă-
cuți lui Dumnezeu, dar îi dis-
prețuiau pe ceilalți. Ei îi priveau 
de sus pe cei despre care cre-
deau că nu duc o viață la fel de 
bună ca a lor. Pentru a-i face să 
înțeleagă că mândria nu este 
plăcută lui Dumnezeu, Mântui-
torul le-a spus această pildă. 

Doi oameni au mers într-o 
zi la templu pentru a se ruga. 
Unul era fariseu, iar altul va-
meș. Fariseii erau oameni 
care cunoșteau foarte exact 
Legea lui Moise; ei îi criticau 
pe ceilalți, considerându-se 
mai buni decât aceștia și se 
lăudau în văzul tuturor cu cele 
pe care le respectau. Vameșii 
erau funcționari care adunau 
impozitele de la oameni. Ei erau considerați oa-
meni răi, mincinoși, care adesea înșelau și cereau 
mai mulți bani decât trebuia, pentru a păstra o 
parte din ei.

În templu, fariseul stătea în picioare și se ruga 
așa: „Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca 

ceilalți oameni, lacom, ne-
drept, sau ca acest vameș! Eu 
postesc de două ori pe săptă-
mână și dau la templu o parte 
din tot ce câștig”.

Vameșul stătea mai depar-
te, cu capul plecat. Nu îndrăz-
nea să își ridice ochii către cer 
și doar repeta: „Dumnezeule, 
milostiv fii mie, păcătosului!”

Și Domnul Hristos încheie, 
spunând că rugăciunea vame-
șului a fost mai bine plăcută 
în fața lui Dumnezeu, pentru 
că era o rugăciune smerită, 
în timp ce fariseul era foarte 
mândru, iar Dumnezeu ce-
lor mândri le stă împotrivă, 
în timp ce celor smeriți le dă 
har.

Deci să luăm și noi aminte 
și să împlinim poruncile lui 

Dumnezeu, să facem și fapte bune, dar să avem 
și smerenie pentru a viețui cu adevărat după 
voia Domnului.

Pilda vameșului și a fariseului este citită la  
Sfânta liturghie cu trei săptămâni înaintea 
postului Paștelui (lc. 18, 10-14). 

Cele mai frumoase lucruri, 
care se petrec în viața noastră, 
se întâmplă atunci când crezi. O 
credință mică te poate duce la 
Cer, dar o credință mare poate 
aduce Cerul la tine. 

Printre perlele noastre mona-
hale se află și lăcașul de cult de 
la marginea satului Suruceni, 
raionul Ialoveni – Mănăstirea 
Suruceni. A fost fondată în anul 
1785, atunci când, la îndemnul 
ieromonahului Iosif, boierul Ca-
sian Suruceanu a construit pe 
moșia sa un schit de călugări. 
Apoi a urmat biserica din lemn, 
iar mai târziu, în locul acesteia, 
a fost ridicată o biserică de vară 
din piatră, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”. În anul 1860 se 
înalță a doua biserică, cu hra-
mul „Sfântul Ierarh Nicolae”.

În 1959, într-un mod barbar, 
mănăstirea a fost închisă ca, 
mai apoi, pereții ei să găzdu-
iască spitaluri narcologice, clu-
buri și depozite. Lăcașul sfânt a 
fost redeschis,  ca mănăstire de 
maici, abia în anul 1992.

În prezent, la intrarea pe te-
ritoriul mănăstirii, este găzduit 
seminarul teologic de fete „Re-
gina Maria”, care pregătește 
viitoare învățătoare de religie, 
dăscălițe și cântărețe pentru 
corurile bisericești. În anii 2005-
2007, este amenajat izvorul 
mănăstirii, devenit foarte atrac-
tiv pentru pelerini. Căptușeala 
cu tuf armean roz, care îi con-
feră o deosebită eleganță și ori-
ginalitate, face ca biserica Mă-
năstirii Suruceni să fie unica de 
acest fel din Moldova.

Credincioșii veniți la mănăsti-
re capătă vindecare închinân-
du-se moaștelor Preacuvio-
sului Antipa de la Calapodești 
și celor două icoane vestite: 
Mântuitorul binecuvântând cu 
Evanghelia și Maica Domnului 
cu Pruncul „de la Suruceni”.

„Nu putem să-L ajungem nici-
odată pe Dumnezeu, însă cura-
jul de a călători spre El rămâne 
important,” spunea Constantin 
Brâncuși. Nu poate fi pierdut 
timpul în care îl căutăm pe 
Dumnezeu. De aceea, fără în-
doială, vom merge în continu-
are spre El, făcând popas și la 
Mănăstirea Suruceni.

natalia burdeInIK, 
șefa bibliotecii şcolii Primare 

„Spiridon vangheli” 
mun. Bălți

rechizite școlare pentru copii colectate de biserica „Sf. Cuv. dimitrie cel nou” din Chișinău

Îndrumare de la părintele Pavel

vameșul și fariseul la rugăciune

Perfecţiunea lumii începe 
de la fiecare dintre noi

Îmi îndemn cu scrisul meu cititorul: nu aştepta de la alții să 
fie oneşti, toleranți, demni, temerari, incoruptibili, altruişti, 
modeşti, înțelepți, binevoitori.

Fii tu aşa cum i-ai dori pe alții să fie!
Fii tu bun şi lumea toată va fi mai bună! Cum este şi scris: 

salvează-te pe tine însuți şi mulți în jurul tău se vor salva.
(Extras din interviu. Asociația Culturală ,,REGAL D´ART”)

Nicolae DABIJA
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PreOCuPărIle  vârSteI  de  răSPântIe

Sondaj

Tu ai chiulit de la ore?
Mai mult de jumătate din elevii de la 

gimnaziu, liceu, colegiu sau studenții 
de la universitate admit că au lipsit de 
la lecții. În același timp, doar 4% din cei 
care învață au mai multe lipsuri. Datele 
au fost prezentate într-un studiu, reali-
zat de către Magenta Consulting.

Astfel, din cei 46% care frecventează 
sistematic orele de studii, majoritatea 
(63 %) sunt fete, iar 37% sunt băieți. La 
polul opus, cei 4%, care absentează, au 
fost repartizați în proporție de 75%  – 
băieți și 25% – fete.

Fenomenul absentării la ore este în-
tâlnit atât în mediul rural, cât și în cel 
urban. Totuși, este atestată o diferență 
esențială între persoanele cu venituri 
mici și cele mari. Cei mai mulți chiulangii sunt elevii 
școlilor generale (59%) și liceenii (56%). În același 
timp, studenții care învață la universitate au mai 

puține absențe (55%). Totodată, 53 la sută din cei 
care știu unde vor să lucreze și ce post vor să ocu-
pe merg cu regularitate la ore. Persoanele inde-

cise sunt mai puțin preocupate de 
studii. Ele absentează periodic sau 
mai des în proporție de 56 %.

Majoritatea elevilor care obțin 
note de 10, adică 85 la sută, spun 
că nu absentează aproape deloc de 
la lecții. Cifra celor „întotdeauna 
prezenți la ore” scade în rândul ce-
lor cu note mai joase. Astfel, tinerii 
cu note de 7 au o prezență sistema-
tică la ore de doar 28 la sută, 59% 
lipsesc uneori de la lecții, iar 13 % au 
spus că au multe absențe la școală.

marinela vrabIe, 
studentă în anul II

la Colegiul Internaţional 
business și administrare 

mun. Chișinău 

Poezii  adolescentine
Octombrina COVRIG

Primăvara
Primăvară – regină-a luminii,
mă bucur că exiști și te știu,
tu mi-ai întors puterea iubirii
şi sufletul mi l-ai scos din pustiu.
Primăvară – fericire-nnăscută,
de-ai ști ce mult te-am dorit,
Ca anotimp îmi erai cunoscută,
acum... și în suflet te simt.
Primăvară – zi cu soare,
norii grei în urmă-au rămas.
ești feerie și sărbătoare,
În lumea de basm ești primul meu pas.
Primăvară – clipă ferice,
Cu-a ta lumină m-ai dezmierdat,
eu înfloresc, pe zi ce trece,
Căci toate tu mi le-ai dat.

Din  poşta  ediţiei

„Religia dragostei”
Din copilărie, descoperim personaje 

care mai de care, create cu măiestrie de 
scriitori, regizori, dramaturgi talentați. 
Și totuși, măcar din când în când vrem 
să avem posibilitatea de a cunoaște po-
vestea autorului - viața, preocupările 
și, de ce nu, iubirile acestuia.

În incinta Bibliotecii „A. Donici”, în 
cadrul săptămânii dedicate celui mai 
înălțător sentiment – dragostea, l-am 
avut ca oaspete pe scriitorul Dumi-
tru Mircea. Dumnealui ne-a prezentat 
cărțile sale: Eminescu și Veronica (po-
veste de dragoste), Umbră și lumini, 
Margine de orizont (roman, eseuri), 
Între lună și soare (roman) și ultima sa 
carte: Religia dragostei. Activitatea a avut loc online, pe platfor-
ma ZOOM, împreună cu profesoara Svetlana Pîslaru și elevii din 
clasa a X-a „A” de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”.

„Religia dragostei” cucerește prin caracterul captivant și, mai 
ales, prin „notele din culise”, astfel autorul punând la dispoziția 
cititorilor detalii inedite din viața unor talente remarcabile, ca: 
Mihai Eminescu, Byron, George Sand, Hugo, Pușkin, Chopin, Paul 
Gauguin etc. E o carte care ne dezvăluie lucrurile ascunse din 
viața sentimentală, romantică și, totodată, dramatică a unor 
celebrități care au scris istorie. Elevii au fost impresionați de 
cele auzite, manifestându-și dorința de a citi cartea, dar și de 
a lectura opera scriitorilor amintiți, care au cunoscut și trăit la 
superlativ sentimentul iubirii adevărate.

Vera GOLDMAN, șef filială 
Biblioteca „A. Donici”

 mun. Chișinău

Cum să aduc vorba cu ea/el despre asta?

la discotecă, în prezența prie-
tenilor sau atunci când cineva 
dintre voi se grăbește.

-  Spune-i părerea ta. Îți pro-
pun câteva fraze care te pot 
ajuta să pornești discuția:

„Știi, sunt puțin emoționat/
tă. Vreau să vorbesc cu tine 
despre ceva. Ce crezi despre 
faptul că trebuie să folosim pre-
zervativul?”

„Cunosc niște persoane care 
nu folosesc prezervativul, 
atunci când fac sex, dar păre-
rea  mea e că noi trebuie să-l 
folosim numaidecât. Îmi place 
să mă simt în siguranță. Tu?”

Dacă prietenul tău sau priete-
na ta consideră că nu este obliga-
toriu să te protejezi, atunci când 
partenerii au încredere unul în 
celălalt și în acest moment au 
relații sexuale doar între ei, în-
cearcă să-i explici niște lucruri.

Prietenul tău sau prietena ta crede că nu este obligatoriu să te protejezi, dacă 
partenerii au încredere unul în celălalt și în acest moment au relații sexuale 
doar între ei?! Este tocmai ocazia potrivită pentru a vorbi cu ea/el despre asta! 
Mai ales că, în ultimul timp, s-au înmulţit cazurile când unele adolescente de-
vin inopinat... mămici.

Dar cum să o faci?

Pentru a evita o sarcină nedo-
rită, trebuie folosită una dintre 
metodele de protecție. La vârsta 
adolescenței, cea mai reuşită 
variantă este prezervativul.

Dacă tu sau partenerul ați 
avut deja relații sexuale cu 
altcineva, nu există nici o 
garanție că foştii parteneri au 
fost sănătoşi. Nu este exclus ca 
unul dintre ei să fi avut contac-
te sexuale cu o persoană infec-
tată cu HIV.

Toți oamenii pot fi infectați 
fără să cunoască acest fapt din 

lipsă de simptome. Există şi 
alte infecții periculoase, care 
se transmit pe cale sexuală, nu 
doar HIV.

Sănătatea ta este darul cel 
mai de preț. De aceea trebuie să 
ai o atitudine responsabilă față 
de sănătatea și viața ta sexuală, 
fără să te lași în nădejdea cuiva. 
Dacă înțelegi acest fapt, discuția 
va fi mai ușoară pentru amân-
doi și vei reuși să-ți convingi pri-
etenul sau prietena că decizia 
despre relațiile sexuale proteja-
te este singura decizie corectă.

atunci când aveți o viață intimă 
comună, responsabilitatea pen-
tru consecințe aparține, în egală 
măsură, ambilor parteneri.

Deci, cum să începi și să con-
tinui discuția la acest subiect 
important, dar deloc simplu?

- Alege un moment reușit. Nu 
este cazul să discutați într-un 
loc aglomerat, înainte de masă, 

Alegerea metodei potrivite 
pentru prevenirea unei sarcini 
nedorite și a infecțiilor cu trans-
mitere sexuală este o chestiune 
care îi vizează pe ambii parte-
neri. Doar discutând împreună 
avantajele și dezavantajele fie-
cărei metode de contracepție 
și după consultarea unui speci-
alist, poate fi găsită metoda cea 
mai potrivită.

Uneori, însă, băiatul sau fata 
nu are timp. În acest caz, unul 
dintre parteneri trebuie să-și 
asume curajul și să aducă vorba 
despre problema aceasta. Dacă 
aveți deja relații sexuale, nu este 
cazul să vă lăsați în speranța că 
„totul va fi bine”. Protecția îm-
potriva sarcinii nedorite este 
singura decizie corectă!

Dacă prietenul sau prietena ta 
va protesta că nu este responsa-
bilitatea lui ori a ei, explică-i că, 

strict  confidenţial
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ediţie de sport

EDUCAŢIA  FIZICĂ  ÎN  ŞCOALĂ
Practicarea orelor de educație fizică în clasele primare contribuie la creșterea 

și dezvoltarea echilibrată a organismului. Anume sportul determină o bună 
activitate a inimii, un coraport optim între statură și greutate, asigură în mod 
considerabil creșterea mușchilor și activitatea sănătoasă a plămânilor.

OPINIA  SPECIALISTULUI 

Vis de fotbalist
A dormit multe nopți pe stadion, pentru că nu în-

totdeauna a găsit un adăpost deasupra capului. Este 
vorba despre Albert Lupașco, un tânăr fotbalist de la 
noi din țară, rămas orfan de la doi ani. Multă vreme 
a jucat fotbal desculț și a căutat mingi prin tombe-
roane, pentru a nu renunța la marea lui pasiune.

Adolescenții  vor  să  fie  campioni
Într-o sală modestă, încălzită de câteva reșouri, un grup de copii se antrenea-

ză cu mult elan, dorind să devină campioni la lupte libere. Îl au ca exemplu pe 
antrenorul lor, multiplu campion național la lupte greco-romane și maestru în 
sport, Andrei Trofim, informează tv8.md.

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

este încurajat să ducă un mod de viață sănă-
tos, fiind educat în spiritul unor valori sociale 
importante, precum: autodisciplina, spiritul 
de echipă, solidaritatea și toleranța.

Gheorghe DONICĂ, antrenor
mun. Chișinău,
Școala Sportivă Specializată 
de Judo „Oleg Crețul”

Educația fizică este o discipli-
nă obligatorie în școală, necesară 
atât pentru dezvoltarea fizică, cât 
și psihică a elevului, pentru ma-
turizarea lui emoțională. Impor-
tant este ca fiecare copil să facă 
ore de educație fizică, în funcție 
de particularitățile lui individu-
ale, fără a exagera volumul și in-
tensitatea activităților. În plus, 
pe copiii foarte energici sportul 
îi disciplinează, iar pe cei timizi îi 
dezinhibează.

Organizația Mondială a Să-
nătății promovează sportul în 
rândul copiilor, iar, potrivit re-
comandărilor, un copil trebuie să fie activ fizic 
60 de minute pe zi. Cercetările au demonstrat 
că exercițiul fizic, practicat pe termen lung, îm-
bunătățește sănătatea fizică și mentală, oferă 
un sprijin major în procesul de învățare și dez-
voltare a personalității, în reducerea riscului 
apariției afecțiunilor fizice și psihice asociate 
stilului de viață contemporan. Totodată, elevul 

Un nou selecționer 
la Națională

Comitetul Executiv al Federației Moldovenești 
de Fotbal a aprobat, cu unanimitate de voturi, nu-
mirea antrenorului Roberto Bordin în postura de 
selecționer al echipei Naţionale a Moldovei, rela-
tează moldpres.md.

PASIUNE • dIStraCţIe • Sănătate

ATENţIE,  ANTRENORI!

Roberto Bordin s-a născut pe 10 ianuarie 1965 în Libia. 
Este italian. Palmaresul lui e impunător: campion al Româ-
niei (2010), dublu campion al Moldovei (2016-2017, 2017), 
deținător al Cupei Moldovei Orange (2016-2017), deținător al 
Supercupei Moldovei Orange (2017), vicecampion al Azerba-
idjanului (2019). În anul 2017 a jucat cu Sheriff Tiraspol în faza 
grupelor Ligii Europei UEFA.

Naționala Moldovei a mai fost pregătită până acum de 13 an-
trenori, inclusiv șapte tehnicieni străini: Ivan Danilianț (Aus-
tria), Viktor Pasulko (Germania), Gabi Balint (România), Ștefan 
Stoica (România), Igor Dobrovolski (Rusia), Semen Altman 
(Ucraina) și Engin Firat (Germania).

Danemarca, Austria, Scoția, Israel și Insulele Feroe vor fi 
adversarii Moldovei în campania de calificare la Campionatul 
Mondial din Qatar 2022. Debutul lui Roberto Bordin pe ban-
ca de antrenori ai Republici Moldova va avea loc pe 25 martie 
contra selecționatei din Insulele Feroe, programat să se dispu-
te pe stadionul Zimbru.

Sub îndrumarea lui, zeci de 
adolescenți vin de câteva ori 
pe săptămână în vechea casă 
de cultură din satul Ulmu, unde 
maestrul le predă ore de curaj 
și perseverență. Ei și-ar dori o 
sală mai bine echipată, dar știu 
din auzite că marii campioni 
ai lumii au început-o de jos, în 
condiții modeste.

Copiii își pun încălțămintea 
la ușă, apoi se grăbesc să-și în-
ceapă antrenamentele. În pe-
rioada de iarnă, s-au mutat în 

sala mică, pentru că cea mare 
e mai greu de încălzit. Deși 
autoritățile locale le-au propus 
câteva variante pentru sala de 
sport, într-un final, a fost aleasă 
încăperea din casa de cultură, 
în care nu prea calcă picior de 
om. Aici vin să se antreneze în 
jur de 30 de adolescenți din trei 
sate învecinate: Văsieni, Ulmu 
și Horodca.

Proiectul a fost pus la cale 
de câteva persoane din Ulmu, 
care, după ce au plecat în țări 

străine, au decis să investească 
în educația copiilor din sat. Au 
creat o asociație și, cu efortul 
autorităților locale, au reușit să 
deschidă acest club sportiv.

În cei trei ani de când activea-
ză, discipolii au reușit să obțină 
27 de medalii la competiții re-
publicane și raionale. În calea 
spre performanțe sunt călăuziți 
de antrenorul Andrei Trofim, 
originar din Ulmu.

„Sportivii de performanță au 
pornit de jos. Din subsoluri. 
Avem exemple foarte multe în 
țara noastră, cu sportivi care au 
ajuns campioni fără bani”, opi-
nează Andrei Trofim.

Sala, deși mică și modestă, 
dispune de echipament. O parte 
a fost donat de moldovenii din 
diasporă. Din cauza condițiilor 
restul nu a putut fi instalat.

Modeste sunt și pretențiile 
copiilor față de sala de sport. 
Ei nici nu-și imaginează cum ar 
arăta una performantă.  Gân-
dul le este doar la antrenamen-
te, încercând să repete cât mai 
bine procedeele demonstrate 
de antrenorul lor. În ciuda tu-
turor provocărilor, echipa de 
tineri luptători urmează să 
învingă la multe competiții, 
deoarece speră să găsească 
susținere financiară. Secvenţă de la antrenamente

Tânărul uită repede de 
eșecuri, în schimb, își păstrea-
ză cu mare grijă visele. Vrea 
să ajungă cu orice preț în echi-
pa preferată – Real Madrid. 
În viața lui Albert Lupașco nu 
exista ceva mai important de-
cât fotbalul. Iar scopul lui, mo-
mentan, este să semneze un 
contract cu o echipă din Divizia 
Națională. 

„Am doar un obiectiv – să 
ajung în echipa mea favorită. 
Nu mă interesează cum, dar 
sunt convins că munca e ceea 
ce contează. Indiferent de opi-
nia oamenilor, a societății, am 
un scop pe care trebuie să-l 
ating”, spune Albert.

Albert a crescut la un or-
felinat din Strășeni. Acolo a 
cunoscut ce este fotbalul, iar 
faptul că nu avea încălțăminte 
și echipament l-a motivat să fie 
cel mai bun. Era mereu desculț. 
Avea încălțăminte doar de dus 
la școală, nici vorbă de adidași.  

La 13 ani, Albert a fost înfiat 
de o familie din Sadaclia, ra-
ionul Basarabeasca. A dus-o 
foarte greu și acolo, dar nu se 
plânge. El și-a încercat norocul 

la mai multe academii de fot-
bal din țară. De jumătate de 
an, însă, nu face parte din vreo 
echipă, în acest răstimp antre-
nându-se pe un teren vechi, în-
tr-un parc din capitală. Acolo a 
dormit multe nopți cu capul pe 
minge.

În prezent, Albert are 20 de 
ani și visează să fie ofertat de 
o echipă din Divizia Națională. 
Spune că are nevoie de un an-
trenor, care să creadă în forțele 
lui și promite că, pentru nimic 
în lume, nu îl va dezamăgi.

ÎNTR-UN  CEAs  BUN!

SPORT  NEwS
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DATINA STRÃBUNÃ
Ediţie de etnografie şi folclor            Nr. 3 (63)

Folclorul este o parte din sufletul meu

Conform tradiției populare, între 1 și 9 martie sunt 
Babele sau zilele Babei Dochia, cele mai capricioase și 
schimbătoare zile de peste an. Babele reprezintă, în plan 
simbolic, confruntarea dintre anul vechi și anul nou, din-
tre iarnă și primăvară, dintre frig și cald.

Se spune că, în aceste zile, Baba Dochia își împlinește 
destinul, urcând muntele cu turma ei de oi, iar zilele sunt 
pe atât de înșelătoare, precum și caracterul acesteia. 
Vremea capricioasă de la începutul lui martie este pusă pe 
seama caracterului schimbător al babei Dochia. Dacă se 
încălzește treptat, se spune că „Baba Dochia își leapădă 
cojoacele”, iar dacă ninge și viscolește, atunci „Baba Do-
chia își scutură cojoacele”.

În jurul acestor zile s-au creat atât obiceiuri, cât și 
superstiții cu privire la anul ce va urma. Astfel, fiecare din-
tre noi trebuie să-și aleagă o babă și, în funcție de cum va fi 
vremea în ziua respectivă, așa va fi și viața noastră în cursul 
anului. Dacă în ziua aleasă e timp frumos, atunci viitorul va 
fi unul vesel, cu noroc, cu bucurii și împliniri, iar dacă e timp 
posomorât, atunci viitorul va fi unul mai puțin norocos. 

Unele persoane își aleg babele în funcție de ziua de 
naștere, altele nu țin cont, însă, de această regulă și își 
aleg baba la întâmplare. Cele mai multe dintre superstițiile 
babelor sunt legate de ziua de 1 martie sau ziua Dochiei, 
cap de primăvară. Se spune că, dacă pe 1 martie este timp 
frumos, atunci primăvara și vara vor fi tot atât de fru-
moase și roditoare. Dacă ziua de 1 martie e posomorâtă, 
e semn că primăvara nu va fi tocmai caldă, iar vara va fi 
schimbătoare.

În trecut, ziua Babei Dochia se respecta cu sfințenie, 
pentru ca frigul să nu aducă pagube câmpului, iar anul să 
fie unul bogat. De asemenea, se credea că Baba Dochia 
are puterea de a feri de înec și de a îngrășa vitele.

ZILELE BaBEI 

Coordonator de pagină: 
eudochia verdeş

PROMOTORI  AI  VALORILOR  PERENE

Cântecul și dansul popular, 
prin mesajele lor, îmi trezesc 
în suflet cele mai frumoase și 
adânci trăiri. Simt că folclorul 
este o parte din sufletul meu, 
este bucuria de a fi român și 
în el îmi găsesc rădăcinile. 
Aceste sentimente m-au adus 
în Ansamblul Folcloric „Va-
tra”. Exact la fel ca și pe ceilalți 
îndrăgostiți de folclor din sa-
tul Șuri, raionul Drochia, care, 
acum șase ani, și-au realizat vi-
sul de a crea acest minunat co-
lectiv. Iar cea care ne-a adunat 
grămăjoară în jurul ei, maturi 
sau elevi, este doamna Veroni-
ca Grădinaru, conducătoarea 
ansamblului. 

„Vatra” a luat naștere rapid, din dorința de a 
oferi exemplu celorlalți că fără tradiție nu exis-
tă cultură: nici omul simplu, nici geniul nu pot 
crea nimic fără tradiție. Alături și pe alți tineri 
care gândesc la fel, am format pe lângă Casa 
de Cultură și un cerc de dansuri populare. Pro-
movând valorile noastre perene, obiceiurile 
din partea locului, ansamblul se bucură de 
mare succes. Când venim la repetiții, fiecare 

roasă pe care ne-o oferă spectatorii, de fiecare 
dată când urcăm pe scenă, este dovada că ei 
sunt alături de noi cu sufletul și inima, iar noi, 
la rându-ne, cu cântecele noastre. 

De exemplu, colectivul s-a evidențiat în ca-
drul Festivalului Național al Tradițiilor și Obi-
ceiurilor Populare „La poale de codru”, care 
s-a desfășurat acum un an la Căpriana. Am 
reușit să copleșim inimile publicului cu două 
lucrări noi: „Bun găsit la masa mare”, „Hora-n 

două părți” și un frumos obi-
cei: „Împreunatul” –  toate cu-
lese din satul Șuri. Vara trecu-
tă, am participat și la cel mai 
tare Game Show de la Prime – 
100 de Moldoveni au Zis, ceea 
ce, de asemenea, ne-a sporit 
dorința de a promova cultura, 
folclorul și tradițiile strămo-
șești. 

După cum afirma Alexan-
dru Vlăhuță: „…datinile, pro-
verbele, muzica și poezia sunt 
arhivele popoarelor, iar cu ele 
se poate constitui trecutul lor 
îndepărtat. Căci nu există bu-
curii mai de preț ca averea de 
cuget și simțire inclusă și păs-

trată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în 
adâncul sufletului românesc, al moșilor și stră-
moșilor noștri.” Să păstrăm, deci, aceste arhive 
fără de preț și să ștergem neîncetat praful de pe 
ele, ca să nu-și piardă strălucirea! 

Stas CEBOTARI, elev în clasa a XI-a  
or. Drochia, 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

dintre noi sorbește cu nesaț din izvorul nesecat 
al tradiției și frumosului.  

În prezent, Ansamblul Folcloric „Vatra” este 
cunosut prin participare activă atât la concur-
surile raionale, la evenimente regionale, cât și 
cele naționale. Repertoriul variat și ținuta artis-
tică distinsă, scenariile teatralizate, melodiile 
autentice sunt înalt apreciate. Primirea căldu-

Folclorul copiilor

Ghici, ce e?
• Ce îţi aparţine, dar îl folosesc mai mult alţii? (prenumele)
• Ce obiect se udă în timp ce te usucă? (prosopul)
• nu-i pisică, nici motan,
   e dungat și roșcovan. (tigrul)
• şi un an de mă privești, tot pe tine te zărești. (oglinda)
• apar noaptea, fără să fie chemate, dispar dimineaţa, fără 

să fie furate. (stelele)
• am făcut și pot.
   am învăţat și știu.
   am reușit și voi mai încerca.
   Ce să fie? (încrederea)

Calendar popular

Pietricica
m-a trimis mama și tata
Să ghicesc unde e piatra.
Pietricica de argint,
eu ghicesc că e aici.

Îl joacă doi copii. Unul ascunde în-
tr-o mână o pietricică (sau alt obiect 
mic), iar celălalt trebuie să ghicească 
în care e, spunând versurile de mai 
sus. Dacă a ghicit, o ia și o ascunde.

(joc de copii)

Pomul vieții – simbolul eternității
MITURI  şI  SEMNIFICAţII

Cu siguranță, ai observat acest ornament  pe un ștergar sau o scoarţă de lână țesute 
de bunica ori străbunica, sau pe vasele din lut, lucrate pe roata olarului cu mulți ani 
în urmă. Sau, într-un mod stilizat, îl întâlnești chiar pe obiectele mai noi, din ziua de 
azi. Așa-i că te-ai simțit atras de această incifrare magică și te-ai întrebat care ar fi 
semnificația ei, ce vrea să ne spună?

Este pomul vieţii, un simbol 
străvechi, cu puternice implicații 
spirituale care exprimă armonia 
dintre Divin și lumesc, dintre Cer 
și Pământ, dintre Creator și Crea-
ție. În folclorul tuturor popoare-
lor apar simboluri cosmologice 
care, odată cu trecerea timpului, 
au ajuns să fie motive decorati-
ve încărcate cu semnificații. Iar 
pomul vieții reprezintă simbo-
lul „tinereții fără bătrânețe și al 
vieții fără de moarte”, întrucât 
reunește viața cu moartea, dăi-
nuind astfel în veșnicie. 

În legendele și credințele 
populare, mitul pomului vieții 
redă povestea unui copac ale 
cărui fructe aromate sau a cărui 
sevă miraculoasă sunt elixire ale 
existenței, ce asigură nemurirea. 
În decursul timpului, motivul po-
mului vieții a îmbrăcat numeroa-
se înfățișări: glastra cu flori, co-
pac cu coroană bogată sau mai 
puțin dezvoltată, brad, ramură, 
vrej sau butuc de viță-de-vie, vas 
cu flori și păsări, chiparos. Pomul 
vieții este un motiv des răspân-
dit pe covoarele vechi basarabe-

ne, păretare, lăicere, ceramică, 
sculptura în lemn ș. a.

Destul de des, întâlnim pe iile 
românești mai multe motive 
inspirate din universul natural. 
Copacul și ramurile sale stiliza-
te artistic simbolizează trăini-
cia, înțelepciunea, reînvierea 
sau chiar viața. Frunzele verzi 
sau florile colorate fac trimitere 
la prosperitate și prospețime, 
fiind foarte iubite de-a lungul 
timpului de fetele din sat, dar și 
de femeile mai mature, mame 
sau bunici.

arborele vieţii este printre 
cele mai populare simboluri și 
la nivel mondial. Imaginea re-
prezentând un copac puternic 
într-un cerc, cu rădăcinile bine 
ancorate în pământ și cu ra-
murile întinse spre cer (partea 
materială și spirituală a vieții 
noastre). Simbolul a fost prelu-
at și inserat de-a lungul timpu-
lui în bijuterii și amulete pentru 
a proteja purtătorul acestora. 
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farfurie de ceramică 
ornamentată

ansamblul „vatra” la festivalul „GurmanIa” din s. ţarigrad

şezătoare de Crăciun
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Evoluția îmbrăcămintei în timp e strâns legată de 
schimbările pe care societatea le-a suferit din punct 
de vedere cultural, ideologic, religios sau politic. 
Înainte de apariția presei de tipar, oamenii erau 
interesați de modă nu mai puțin decât astăzi. Isto-
ria vestimentației este, de asemenea, un instrument 
foarte util ca o completare a datării operelor de artă.

Coordonator de pagină: mariana Gabură

ModÃ: publicitate  MedievalÃ

Imagine: art-e-studio.ru

În Imperiul Roman, erau 
făcute figurine umane de lut 
având dimensiunea de 8-25 
cm. Acestea erau colorate con-
form tendințelor epocii și tri-
mise în provincii pentru a pro-
paga stilul roman al hainelor. 

La începutul anilor 1640, 
în Franța au apărut păpușile 
Pandora cioplite din lemn, 
apoi modelate din ceară și 
chiar din porțelan. Croitorii 
de la Paris le comandau în 
ateliere specializate, coseau 
pentru ele haine la modă pen-
tru a le expune în vitrinele 
saloanelor. Păpușile puteau 
fi livrate la domiciliu, eveni-
ment pentru care erau invitați 
oaspeți. Pandorele, fiind 
scumpe, se dăruiau femeilor 
adulte împreună cu întreaga 
garderobă în miniatură și se 
lăsau moștenire fiicelor.  

La Paris aveau loc expoziții 
de păpuși cu piese vestimen-
tare la scară mică, lucrate cu 
multă finețe. Publicul nume-
ros era fascinat de acele mici 
opere de artă. Se executau 
pandore de două mărimi: 

cât jumătate din statura unui 
om, pentru demonstrarea ro-
chiilor de gală, și cât un sfert, 
destinate pentru ținute de zi. 
După ce vizitatorii se săturau 
să le admire, acestea erau tri-
mise în alte capitale europe-
ne. În zonele de transportare 
a pandorelor, generalii chiar 
opreau acțiunile militare. 
Aceasta era o metodă perfec-
tă de a face publicitate, când 

nu se editau reviste de spe-
cialitate și, desigur, nu exista 
televiziune.

Blogurile fashion nu sunt 
deloc o invenție a zilelor 
noastre. Pentru prima dată, 
această idee a fost realizată în 
secolul al XVI-lea, iar autorul 
nu era o femeie. Un contabi-
lul german era, pur și simplu, 
obsedat de haine frumoa-
se. Bineînțeles, pe atunci nu 

se putea face selfie, ca să fie 
postate pozele pe Instagram. 
Așadar, elegantul Schwartz 
și-a angajat niște pictori care 
i-au desenat costumele. 137 
astfel de schițe cu descrieri 
detaliate nu doar ale modele-
lor, ci și ale evenimentelor la 
care a participat proprieta-
rul, au format catalogul „Klai-
dungsbüchlin”, considerat as-
tăzi prima publicație despre 
modă, care, totodată, e un 
prototip al unui blog personal 
în domeniu. Schwartz a trebu-
it să fie prudent, deoarece, în 
secolul al XVI-lea, hainele in-
dicau statutul proprietarului 
și unele elemente vestimen-
tare puteau fi purtate numai 
de nobili. Aceste reguli au fost 
scrise în legi, dar eroul nos-
tru nu se pierdea cu firea. De 
exemplu, își comanda mâneci 
de două ori mai largi pentru a 
compensa lipsa ciorapilor cu 
desen, pe care nu avea voie 
să-i cumpere.

Cartea, concepută ca o lau-
dă a propriei persoane, a de-
venit o enciclopedie completă 
a modei de la mijlocul secolu-
lui al XVI-lea.

În 1521, excentricul conta-
bil i-a atras atenția  împăratu-
lui Sfântului Imperiu Roman 
Carol V, în timpul vizitei aces-
tuia la Augsburg. Schwartz a 
venit în uniformă de landsk-
necht, dar și-a decorat pălăria 
cu pene de struț albe și roșii, 
ceea ce corespundea culorilor 
heraldice ale Austriei. Împă-
ratul a fost încântat, iar „blo-
ggerului” i-a fost acordat mai 
târziu chiar titlul de nobil. 

„Cartea ținutelor” a devenit 
un document istoric unic al 
epocii. Originalul e păstrat la 
Muzeul ducelui Anton Ulrich 
din Braunschweig, iar două 
copii medievale, în biblioteci-
le naționale din Paris și Hano-
vra. 

Primul oraș plutitor

Primele „bloguri” fashion

PROIECTE  ULUITOARE

Proiectul unei rețelei de 
orașe plutitoare e în curs de 
dezvoltare de mai mulți ani.  
Locuitorii din Polinezia franceză 
sunt interesați, deoarece și-ar 
putea soluționa o mulțime de 
probleme. Perspectivele includ: 

noi locuri de muncă, noi terito-
rii pentru viață, fapt extrem de 
relevant, deoarece creșterea 
nivelului oceanului și riscul de 
inundații determină mulți oa-
meni să emigreze în alte țări. 

Lucrul la proiect a început în 
2008, când fondatorul Paypal 
Peter Thiel (Peter Thiel) a in-
vestit 500.000 de dolari ame-
ricani. În viitorul apropiat, 11 
platforme dreptunghiulare și 
pentagonale de aproximativ 50 
de metri lungime vor forma pri-
mul oraș pe apă, construit de 
către organizația Seasteading 
Institute. Compania olandeză 
DeltaSync, responsabilă de par-
tea inginerească a proiectului, 
susține că durata de rezistență 
a acestor platforme este de 
aproximativ 100 de ani.

Casele vor avea acoperiș 
„verde”, pe care vor crește le-
gume. În construcție vor fi folo-
site fibră de cocos, bambus din 
zonă, metal și plastic reciclate. 
Esențial e că energia electrică 
va fi obținută din lumina soa-
relui. Platforma se va menține 
pe apă datorită unui balast. În 
caz de vânt puternic, va putea 
fi ridicată deasupra apei pentru 

a proteja locuitorii. Se presu-
pune că, la început, populația 
orașului Artisanopol va număra 
250-300 de persoane, dar ulte-
rior va crește.

(Proiectul nu presupune chel-
tuieli excesive: costurile edifi-
cării unei platforme vor fi de, 
cel mult, 15 milioane de dolari, 
cât prețul unui teren cu aceeași 
arie din Londra sau New-York.)

matteus Schwartz în pălărie cu pene Sursa: ckulturologia.ru

Sursa: 5-tv.ru

Sursa: funon.cc
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Stele gigante în Andromeda
În ianuarie a acestui an au fost realizate o serie de observații astronomice asu-

pra galaxiei Andromeda (M31), având ca scop descoperirea de stele gigante sau 
supergigante roșii care prezintă variabilitate. Cercetările au fost realizate cu tele-
scopul principal Ritchey-Chretien f/8 cu diametrul oglinzii principale de 400 mm 
și camera CCD SBIG STL-6303E, dotată cu filtre de fotometrie UBVRI, câmpul 
de observaţie al telescopului fiind de 29,8’x19.9’, comunică descopera.ro.

Între  ştIInţă  şI  fantaStIC

Activitatea reprezintă o con-
tinuitate a Programului de 
observații astronomice „Nova/
Supernova Search”, care are ca 
scop descoperirea de nove și 
supernove în galaxii, început în 
luna februarie 2012 la Observa-
torul astronomic din Galați.

Pentru a detecta stele gigante 
sau supergigante roșii, s-au rea-
lizat imagini în filtrele V și I, pen-
tru fiecare câmp observat, ima-
ginile fiind comparate pentru 
a vedea dacă există o diferență 
mare de magnitudine care să in-
dice culoarea roșie a stelei.

După ce au fost detectate stele 
roșii în imaginile obținute, culoa-
rea roșie a acestora a fost confirmată folosind 
date de la telescopul spațial Gaia al Agenției 
Spațiale Europene (ESA). Magnitudinile mă-
surate în imaginile obținute au fost comparate 
cu magnitudinile din diferite cataloage pentru 
a detecta variabilitate la aceste stele. Mai de-
parte s-a verificat ce stele roșii și variabile din 
câmpul observat sunt cunoscute. Pentru stelele 
roșii necatalogate ca fiind variabile, s-au acce-
sat datele fotometrice ale survey-ului astrono-
mic ZTF (Zwicky Transient Facility), dar și ale 
survey-ului Panoramic Survey Telescope and 
Rapid Response System (Pan-STARRS1), pentru 
a descoperi și analiza variabilitatea acestora 
în timp. Analiza acestor date a dus, în final, la 
descoperirea stelei variabile [M31] Galati V23. 
În urma analizei curbei de lumină la această 
stea variabilă, s-au stabilit maximul și minimul 
strălucirii, perioada de 824 de zile și tipul de 
variabilitate specific stelelor variabile de tip SR 
(semiregulate)”, anunță Complexul Muzeal de 
Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați.

Paralaxa mică a stelei, ce se găsește în catalo-
gul Gaia EDR3, confirmă apartenența acesteia 
la galaxia Andromeda. O altă dovadă în acest 

sens sunt magnitudinile slabe în infraroșu ob-
servate de survey-ul Two-Micron All-Sky Sur-
vey (2MASS), dar și strălucirea stelei care este 
asemănătoare cu a celorlalte stele variabile se-
miregulate din galaxia Andromeda.

Stelele variabile semiregulate sunt un grup 
numeros de stele pulsante. Acestea sunt stele 
gigante și supergigante, aparținând tipurilor 
spectrale intermediare și târzii. Ele prezin-
tă periodicitate vizibilă în schimbările lor de 
strălucire întrerupte uneori de neregularități.

Perioadele de variație sunt situate în inter-
valul 20 – 2.000 de zile, în timp ce formele 
curbelor de lumină sunt destul de diferite cu 
amplitudini variind de la câteva sutimi la mai 
multe magnitudini.

Cel mai cunoscut exemplu de stea variabilă 
semiregulată este Betelgeuse, care se găsește 
la aproximativ 548 ani-lumină față de Pământ. 
Aceasta este cea de-a zecea stea ca strălucire 
de pe cerul nopții, iar, după Rigel, a doua ca 
strălucire din constelația Orion.

Până în acest moment la Observatorul astro-
nomic din Galați au fost descoperite 23 stele 
variabile.

Apele de sub Antarctica sunt printre cele mai os-
tile locuri de pe planeta noastră. Acolo bezna în-
ghite totul în calea sa și temperaturile sunt cu mult 
sub 0 grade Celsius. Totuși, atunci când oamenii 
de știință au forat o gaură printr-o calotă glaciară 
din Antarctica, ei au găsit un bolovan pe fundul 
marin care găzduiește specii de spongieri nemaivă-
zute până acum, aflate departe de lumină și căldu-
ră, ne informează descopera.ro.

Pentru prima dată au fost găsite într-un mediu atât de ostil 
creaturi staționare, precum spongierii.

„Descoperirea este unul dintre acele accidente fericite care 
arată că viața marină din Antarctica este incredibil de specia-
lă și s-a adaptat spectaculos la această lume înghețată”, a spus 
Huw Griffiths, biogeograf la British Antarctic Survey.

Având în vedere cât de neprimitor este mediul și cât de greu 
se poate ajunge acolo, omenirea a explorat foarte puțin zona.  
Din opt studii, savanții au aflat că există viață sub gheață, de obi-
cei sub forma unor mici creaturi mobile, precum pești, viermi, 
crustacee și meduze. Spongierii sunt extrem de neașteptați 
aici, atât de departe de regiunile în care e posibilă fotosinteza.

Sub calota glaciară Filchner, acoperită de 890 de metri cubi 
de gheață, Griffiths și colegii săi au descoperit spongieri și 22 
de organisme neidentificate care ar putea fi spongieri, ascidii 
sau polichete.

Viața pe Terra se bazează, în general, pe lumina și căldura 
solară. Fotosinteza e esențială în lanțul trofic. Organismele pre-
cum algele folosesc lumina pentru a produce zaharuri, iar alte 
organisme consumă plante sau organisme care se hrănesc cu 
plante și așa mai departe.

În adâncurile înghețate, însă, unde nicio rază de lumi-
nă nu ajunge, creaturile vii folosesc o strategie diferită de 
supraviețuire. În jurul fisurilor termale ale oceanelor care eli-
berează căldură și chimicale vulcanice, bacteriile trăiesc din 
chemosinteză pentru a produce zaharuri, astfel punând înce-
putul unui lanț trofic similar. Un ecosistem bazat pe chemosin-
teză a fost descoperit și într-o peșteră din România.

În încercarea de a opri pescuitul ilegal cu nave speciale numite traulere, un 
pescar italian a convins mai mulți sculptori să creeze opere de artă uriașe din 
marmură și apoi să le arunce în Mediterană, anunță descopera.ro.

Muzeu  subacvatic

sul nu a funcționat, pentru că 
bucățile erau la distanță prea 
mare între ele și plasele nave-
lor, pur și simplu, se strecurau 
printre ele.

În cele din urmă, lui Fan-
ciulli i-a venit ideea ca, în loc 
de bucăți mari din beton, să 
arunce  în Mediterană opere 
de artă.

Pescarul a întrebat la o cari-
eră din apropiere dacă ar pu-
tea fi donate două bucăți mari 
de marmură pe care ar vrea 
să le transforme în sculpturi. 
Au fost donate nu două, ci 100 
de bucăți.

Mai apoi, cu ajutorul 
donațiilor de la turiști și de la 
strângeri de fonduri online, 
Fanciulli a convins artiști pre-
cum Giorgio Butini, Massimo 
Lippi, Beverly Pepper și Emily 
Young să creeze sculpturi din 
marmură. În cele din urmă, 
Fanciulli le-a aruncat în mare.

Sculpturile subacvatice cre-
ează o barieră fizică pentru 
plase și prezintă un muzeu 
subacvatic unic. Acestea sunt 
așezate în cerc, cu 4 metri 
distanță între ele, în centru fi-
ind amplasat un obelisc sculp-
tat de artistul italian Massimo 
Catalani. Artista Emily Young 
a oferit patru sculpturi, fieca-
re cântărind câte 12 tone, pe 
care le-a numit „gardienii”. În 
apropiere, poate fi văzută o 
sirenă creată de Aurora Van-

taggiato. Totodată, Massimo 
Lippi a contribuit  cu 17 sculp-
turi ce reprezintă districtele 
medievale ale orașului Siena.

Crearea muzeului pare să 
aibă efecte benefice. În urmă 
cu 10 ani, ecosistemul dis-
părea, acum, însă, acesta se 
reface treptat. Au revenit o 
mulțime de specii marine. Al-
gele acoperă statuile, iar ho-
marii și-au stabilit adăposturi 
în apropiere.

Încă din copilărie, Paolo 
Fanciulli era fascinat de epa-
vele din adâncuri, în speci-
al de peștii și algele care își 
construiau ascunzișuri în ele. 
Fanciulli a devenit pescar în 
Talamone, Toscana, la doar 
13 ani, însă încă mai cutreieră 
apele la vârsta de 60 de ani, la 
bordul micului său vas, Sire-
na. Totuși, în ultimul deceniu, 
munca sa a devenit mai grea, 
pe măsură ce pescuitul ilegal 
cu traulere în apropiere de 
coastă a dăunat mult ecosis-
temului marin.

Fanciulli a distrus plasele 
de la nave, odată chiar a oprit 
o navă păcălindu-i pe pes-
cari și spunându-le că este 
de la poliție. Activismul lui 
l-a transformat într-un fel de 
celebritate printre localnici, 
acesta apărând chiar și la ca-

nale de televiziune din Ger-
mania și China.

Totuși, Fanciulli și-a făcut și 
destui inamici, fiind imposibil 
acum să-și mai vândă peștele 
la piață din cauza numeroase-
lor amenințări din partea ma-
fiei locale.

Așadar, Fanciulli a început 
să practice „pascaturismo” 
sau pescuitul turistic. El adu-
nă vizitatori pe nava sa, ofe-
rindu-le șansa să prindă pește 
și să afle despre pericolul eco-
logic al pescuitului ilegal cu 
traulere.

Cu toate acestea, nu a fost 
îndeajuns pentru a opri pes-
cuitul ilegal. În 2006, guvernul 
din Toscana a aruncat bucăți 
uriașe de beton în mare în 
încercarea de a împiedeca de-
plasarea navelor cu traulere. 
Fanciulli a explicat că demer-
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măicuţă, înger pământesc,
Cu dorul tău visez și cresc.
doar ţie, scumpo, mă închin. 
Căci sufletul-copil mi-alini.
şi orice-ar fi pe lumea asta, 
eu pentru tine-s floare-n glastră.
mamă, mamă, draga mea,
ai albit  precum o stea.  
de ating  pletele tale, 
zăpada cade lin în cale.
Ca lumânarea te topești
şi-nţelepciune-mi dăruiești.
Cuvântului tu dând valoare, 
m-ai încălzit precum  un soare.

Pentru asta-ţi mulţumesc  
eu, fiica, ce te iubesc...    

Teoctista COLȚA, 
elevă în clasa a IX-a 

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

măiculiţa mea cea bună
noaptea stelele adună.
mi le-așterne-n calea mea,
Ca să cresc bărbat sadea.
nu mi-e teamă lângă ea –
ştiu, maica m-a apăra
de primejdia cea rea,
Căci m-ajută ea mereu,
Când la bine, când la greu.

Mihai ROTARU, 
elev în clasa a V-a

noSTaLGIe

ARMONIE între cuvânt 
și culoare

A devenit deja o tradiție  
evidențierea aparițiilor editori-
ale prin expozițiile de ilustrație, 
pe care le organizăm la Bibliote-
ca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă”. De data aceasta e vor-
ba de cartea „Semințe de Cer”, 
scrisă de Adelina Labic-Lungu și 
ilustrată de pictorița Galina Vi-
eru. Trăim într-o lume în schim-
bare, cu durități pandemice, cu 
migrații și marginalizări înspăi-
mântătoare, cu tendința de a fi 
dependenți de telefoane, smart-
phone-uri, tablete, cu întâlniri 
pe platforme virtuale. Dar tre-
buie să găsim loc și cărții tipări-
te, care transmite din generație 
în generație sentimente, înțe-
lepciune, experiență. Cartea 
„Semințe de Cer” a apărut la 
editura „Epigraf”. S-a bucurat 
de o lansare deosebită organi-
zată de BNC „Ion Creangă” în 
parteneriat cu liceele „Socrate” 
și „Onisifor Ghibu”. Acest volum 
a trecut Prutul ca să ajungă și la 
cititorul din România. Ca desti-
natar are copilul de 8-12 ani, dar 
totul depinde de cititorul care 
se regăsește în aceste nuvele. 
Ilustrațiile pictoriței Galina Vieru 
s-au înfrățit cu textul scriitoarei. 

„Îmi place să fac pictură în 
poezie și poezie în pictură”, 
mărturisește Galina Vieru. 
Ilustrațiile de carte executate 
manual devin și ele o raritate. 
Acestea ne transferă imaginar în 
spațiul satului, al atmosferei de 
„acasă”. Pictorița a avut toată li-
bertatea creației, fiindcă autoa-
rea textului a avut încredere în 
harul Galinei Vieru. Scopul unic 
este să facă din copiii cititori nu 
roboței moderni, dar oameni 
sufletiști, plini de bunătate, de 
credință, de dragoste de neam, 
de frumusețe, de armonie. Și 
aceasta le-a reușit. Transparența 
acuarelei, eleganța graficii ofe-
ră prospețime, căldură. Cartea 
„Semințe de Cer” ne invită în 
acel spațiu plin de emoții și sen-
sibilitate, pe care merită să-l vi-
zităm.

Pe lângă cele 14 ilustrații de 
carte, expoziția e completată 
cu lucrări executate în ulei pe 
pânză cu genericul „Satul din 
inima mea”. Admirabile sunt 
tablourile „Izvorul vieții”, „Pri-
măvara la Goieni”, „Buchet de 
primăvară”, „Noaptea luminii”, 
„Cămașa toamnei”, „Pe vremea 
colindelor”, „Iarna la Roman”.

„Pictura mea are o aură lirică, 
o nuanță de romantism, repre-
zentând, în cea mai mare parte, 
peisaje realiste”, susține Galina 
Vieru.

tamara vIeru

GRAFICA  DE  CARTE

Magia cuvântului tipărit ne atrage din copilărie. Alături de 
ilustrațiile fanteziste, te pomenești transpus într-o lume ne-
bănuită, neexplorată, în care poți ajunge cu ajutorul cărții.

MUGURAşI

MĂICUŢA

Vă prezentăm rânduri semnate de către Mihail Midoni, 
Aliona Butnaru şi Mihai Rotaru – elevi de la Complexul 
Educațional Cotul Morii, r-nul Hânceşti. Pentru ei vorbeş-
te Cuvântul. Tot ce îi inspiră, ce nu le scapă privirii grăbi-
te – nici aurul soarelui, nici glasul ploii, nici strălucirea 
verdelui de plai, nici albastrul de azur al mării, nici for-
fota existenţială – toate se cristalizează în imaginaţia lor, 
îmbogățindu-le universul creativ. Spectatori deloc ocazio-
nali (într-o măsură şi actori începători!) la teatrul social, 
autorii versurilor ce urmează nu profită de o şcolire poetică 
specială. Scrierea lor de început ţine, în special, de intuiţie 
şi curaj înaintea foii albe. Oricum suntem de părerea că in-
trarea elevilor în tumultul vieţii mature e însoţită, mai întâi, 
de o copilărie frumos angajată şi responsabilă. Deşi s-ar 
părea că, zi de zi, copiii, pur şi simplu, urmează cursul vâr-
stei şcolare, anume ei sunt primii care observă  atmosfera, 
anotimpul, veacul în care cresc şi se dezvoltă, în care, de 
fapt, ne situăm cu toţii, mic şi mare, cu propriul nostru des-
tin. Elevii de la Cotul Morii, susţinuţi de părinţi şi profesori, 
încearcă să dea o altă culoare, răsuflet şi nume realului din 
preajmă, astfel participând cu toată fiinţa la derularea fi-
rească a acestuia. Nu ne rămâne decât să-i felicităm pentru 
rândurile aşternute cu har, invitându-i la o colaborare de 
durată cu revista lor îndrăgită, „Florile Dalbe”.

Lidia UNGUREaNU

măiculiţă, draga mea,
fără tine n-aș putea
Să învăţ ce-i dragostea. 
dragostea de lume, carte
de care am astăzi parte.
zău, tare aș vrea să-ţi spun 
Ce cuminte sunt acum!
Îţi doresc, măicuţă dragă,
Sănătate-o viaţă-ntreagă,
Să trăiești în fericire,
luminată în iubire...
Îţi ofer și o lalea
frumoasă ca dumneata!

Mihail MIDONI,
elev în clasa a V-a

O lalea

Lângă maica
micuţa zână cântă,
În zarea aurie,
Cuprinsă de gânduri,
O tristă melodie.
şi florile ascultă,
Plecându-se încet
de jalea și iubirea
unui tânăr poet.
Cerul lăcrimează,
Cuprins de nostalgie,
romantic desenează
Speranţele iubirii.
frumos purtaţi de val,
Cântăm  o melodie –
e-o veșnică trăire,   
a  sorţii rapsodie!..

Aliona BUTNARU,
elevă în clasa a IX-a

Melodia

desen de Cataleya-eliza 
CIubara, elevă la liceul teoretic 
„Gh. asachi”, mun. Chișinău
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Vacan-

Titus ȘTIRBU

,

desen de mădălina lelIC, elevă la şcoala de arte Plastice 
,,n. moisei”, or. telenești

MINCIUNICÀ
Muguraşi

(povestea unui telefon mobil)

1.
Sunt un telefon.
Cu nume.
nu vi-l spun.
nu fac reclamă.
Într-o bună zi de vară,
am fost procurat de-o mamă.
un băiat avea cea doamnă,
Ionică, clasa-a treia,
Cu frezură tinerească
şi cu ochii ca scânteia.
fericit era băiatul.
telefon mobil! minune!
Poţi vorbi cu orișicine,
dar și alte lucruri bune.
Că-i un an cu pandemie:
nici tu școală, nici tu joacă...
Iar cu telefonul poate
lecţiile să le facă.
Însă, nu a fost să fie...
undeva, cam peste-o lună,
Își pierduse telefonul...
nu-l ma are... na-ţi-o bună!

2.
un gândac, micuţ cât bobul,
a simţit că vine ploaia,
şi, hai, fuga, să se-ascundă 
Până trece vântăraia.
Printre firile de iarbă,
mari cât cozile de cepe,
Observă ceva metalic...
Ce să fie? nu pricepe.
- Ia să văd, și-a zis gândacul,
Poate are vreo-ncăpere.
şi-a găsit-o... Păi, pe ploaie,
Ici să stai - e o plăcere!
un castel e, nu căsuţă,
Pentru sine-a zis, îmi place!.
Se-auzi și-o altă voce:
- Sunt un telefon, gândace!
nu mi-a fost pe plac stăpânul,
Simt că mi-l îneacă plânsul...
Gaura din buzunare
m-a făcut să scap de dânsul.
- Să fi fost un rău băiatul?
- Cum să-ţi spun? la toate cele,

Ce nu-l întrebau părinţii -
răspundea cu minciunele.
maica-l sună: - Ce faci, nică?
- Îmi fac tema pe acasă...
Însă el în clipa ceea
a scăpat o minge-n plasă!
tata-l sună: - Ionică,
vino de-i ajută mamei!
- nu pot, tată, sunt la lecţii...
da el stă și joacă dame!
- ne-ntrunim cu toată clasa,
te-așteptăm, măi Ionică!
el, lungit sub pom la umbră:
- nu, nu pot. ajut bunica!
Îl cunoaște fiecare
din colegi pe Ionică.
Când mi-l văd, cu toţii strigă:
Iaca vine minciunică!
de-o să-i pui o întrebare
Cu-un răspuns din trei cuvinte
şi-ncă n-a deschis guriţa, -
vreau să strig: băiatul minte!

el, în loc să-nveţe carte,
Pe toloacă joacă ţurca.
şi mi-am zis: cu mincinoșii
nu mai vreau să am de furcă.
norul n-a mai vrut să plouă...
un băiat, jucând balonul,
tot sărind prin iarba deasă,
a găsit și... telefonul. 

3.
Iată-mă-s ţinut în palme
de-un elev în scurtă verde,
Stă în troleibuz pe scaun
şi în jur nimic nu vede.
lângă el o bătrânică,
necăjită, stă-n picioare.
ştiu precis că se ntreabă:
„nu-mi cedează locul oare?”
dar de unde? Cu un deget,
literele tot culege
şi mesaje le trimite
la prieteni și colege.
de-ar fi fost doar o-ntâmplare,
Îl iertam, de bună seamă,

dar când nu cedase locul
unei viitoare mame....
eu atunci mi-am zis: „băiete,
fii cuminte și stai bine –
O să fac tot ce-i posibil
Ca să fug și de la tine!”.

4.
...şi era o zi de iarnă
Cu zăpadă albă, naltă,
vai! a lunecat băiatul,
eu atuncea – ţuști din geantă!
nu m-a observat stăpânul,
Stau cuminte sub zăpadă,
dar de-aici mă roade gândul:
Cine-acuma să mă vadă?
ştiu, mă credeţi, nu-i o glumă,
Iarna să rămâi afară...
nu te mai găsește nimeni
Până hăt, la primăvară.
Iar în zori ieși o fată
Cu căţelul la plimbare,
tot muindu-și botișorul
În zăpada lucitoare.
totuși am noroc, se vede...
Căţelușul, plin de viaţă,
Prinse-a scormoni omătul
Cu lăbuţele din faţă.
Când cu ochii-a dat de mine,
el, pe limba lui de câine,
Căutând-o cu privirea,
a făcut „ham-ham” stăpânei.
m-a văzut și domnișoara
Ce purta pe faţă mască,
Scoase mâna din mănușă
şi-a-nceput să mă-ncălzească.
fata-și zise: „telefonul
este nou, funcţionează...
Cine l-a pierdut, acuma,
Stă pe gânduri și oftează.”
a-ncercat mai multe zile,
Căutări  îndelungate.  
Cin”să fie posesorul?
Însă n-au dat rezultate.
....................................
Cu un microbuz de rută
fata se ducea la muncă,
dar în drum a fost prădată
de un hoţ cu mâna lungă.
şi pe lângă alte bunuri -
Sper, aţi înţeles cu toţii –
telefoanele mobile
azi le folosesc și hoţii!
nu, nu m-am pierdut cu firea -
Pun imediat alarma.
Hop! și-un poliţist apare
Ca să potolească larma.

5. 
Hoţu-i prins. eu stau pe masă
şi ascult istorioare.
Pe stăpânul de alt”dată.
O să mi-l găsească oare?
Să fiu sincer, n-am dorinţă
Să-l mai întâlnesc în cale.
Sunt sătul de minciunele
şi de vorbele lui goale!

3 ianuarie 2021

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

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

Cântecul tuturor vremurilor
Limba română este o limbă sfântă. Ea este cântecul tre-

cutului, al prezentului şi al viitorului. Alteţa sa ne face 
să fim uniţi, înţelegători şi puternici. fiind imnul R. Mol-
dova, poezia „Limba Noastră” de Alexei Mateevici este 
podoaba, mândria şi sufletul neamului. Limba română are 
mai multe sinonime: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, 
Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Va-
sile Romanciuc şi alţi poeţi, ale căror poeme le învăţăm din 
fragedă copilărie. sunt extrem de mândră că m-am născut 
şi cresc în Basarabia şi că am onoarea să vorbesc româneş-
te. Motivul mândriei mele a devenit şi mai mare, de când 
am aflat că limba română este cea mai frumoasă limbă de 
pe glob. Limba română este comoara tuturor, iar noi avem 
sfânta datorie de a o păzi, a o iubi şi a o transmite aşa, 
frumoasă, generaţiilor care vor veni. 

Dacă aş fi o planetă albă 
De când se ştiu, oamenii caută noi planete, sperând să 

poată locui cândva acolo, să întâlnească extratereştri, per-
fecţiunea, bunătatea şi colţuri de rai ce ades numai în vis li 
se-arată. Dacă aş fi o planetă albă, toate în jurul meu ar fi 
de culoarea laptelui. Pe continentele mele peste tot ar fi nu-
mai îngheţ, aisberguri şi multă, multă zăpadă. Chiar dacă 
o culoare mai îngerească decât albul nu există, totuşi va fi 
foarte trist şi urât pe Planeta Albă, pentru că acolo nu vor 
exista oameni. Oamenii nu rezistă la frig şi ei, pentru a fi 
fericiţi, au nevoie de căldură şi frumuseţe în jur. Mie, însă, 
îmi place planeta şi lumea noastră, cu apă, câmpii şi oameni 
buni. Eu îmi iubesc planeta aşa cum este ea. Chiar dacă 
Universul e infinit, planetă mai frumoasă decât Pământul 
ştiu că nu există. Nimic nu poate fi mai frumos decât locul 
în care te-ai născut, ai copilărit şi urmează să trăieşti cele 
mai frumoase clipe ale vieţii, dar şi viaţa însăşi. 

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

la Liceul Teoretic „Ginta Latină”
mun. Chişinău 
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Parabole  pentru  adolescenţi

MISIUNE 
 PaCIFICaTOaRE

Nicolae RUSU Sărbătoarea măicuţei mele
Razele 

primăverii

Îmi place primăvara, când ghiocelu-apare
şi-aduce mamei iară frumoasa 

sărbătoare.
Când salcia pletoasă 

se-mbracă-n mugurei, 
Iar mama drăgăstoasă 

mă strânge-n braţul ei.
Când dau măicuţei mele 

plăpânzii ghiocei, 
Sărut sfintele stele 

ce ard în ochii ei. 
Valentina PODREA, educatoare 

la Grădinița „Ghiocel”
s. Răuțel, 
r-nul Fălești   

desen de Cristina COvrIG

Peste o pădure uriașă cât o 
împărăție e stăpân Mistrețul și 
toate câte foșnesc, aleargă, se 
târâie, bâzâie, zboară, lunecă, 
înoată i se supun fără cârtire. 
El are și ghindă de mai mul-
te soiuri, și nămoluri unde se 
ghilosește când este prea cald, 
iar când este ger și viscolește, 
are culcușuri din frunze usca-
te și ierburi aromitoare.

Fiindu-i mare moșia, Mis-
trețul nu prea dă importanță 
unor flecuștețe, despre care i 
se raportează din când în când. 

„Mofturi de-ale diplomaților”, 
strâmbă Mistrețul din râtul 
său colțos și mereu murdar. 
Asta-i pentru că se află în-
truna la treabă, adică râmă 
până se satură de ghindă, ră-
dăcini sau larve, iar după ce 
se odihnește o bucată de zi, 
o ia iarăși de la-nceput, căci 
hărnicia lui, mai ales la mân-
care, este peste seamă de im-
presionantă. Împrăștiați prin 
toate țările lumii, diplomații 
săi îl tachinează cu sfaturile, 
sugerându-i că n-ar strica să 
se introducă și în pădurea lor 
unele reguli demult statorni-
cite în pădurile civilizate.

Chiar și într-o pădurice din 
vecinătate, unde locuiesc, 
cică, niște iepurași ca vai de 
ei, viața e cu mult mai orga-
nizată, drumurile sunt parcă 
trase cu linia, poienițele sunt 
bine îngrijite, nu vezi nicăieri 
uscături, peste tot e curat ca 
în farmacie. „Nu mi-ar strica 
să-mi trag copitele prin crân-
gul urecheaților, meditează 
Mistrețul, tăvălindu-se pe 
fundul unei bălți nămolite, să 
văd cu ochii mei, că diplomații 
ar putea să mai și ticluiască și 
basme, ce alta au de făcut la 
ambasadele lor...”

Seara își adună la bârlogul 
regal Consiliul de taină și dă 
glas gândului care îl găsise 
tocmai când nici nu se aștepta.

- Ca să le facem o vizită ofi-
cială, e nevoie să fim invitați, 
se dă cu părerea un consilier.

- Îi poruncesc ambasado-
rului nostru să mă invite, 
găsește soluția Mistrețul.

- Invitația trebuie să fie 
făcută, probabil, de rege-
le urecheaților, pune la în-
doială părerea înțeleaptă a 
Mistrețului un alt consilier.

- Atunci îl vizitez neinvitat, 
se ambiționează el.

- Asta înseamnă război, pre-
supune majoritatea consilie-
rilor.

- Ideea cu războiul e bună, 
să știți, se bucură Mistrețul, 

apoi se interesează, ei se con-
fruntă, în momentul de față, 
cu cineva?

- Sunt în stare de conflict di-
plomatic cu lupii și au relații 
proaste cu vulpile, îl infor-
mează consilierul responsabil 
de serviciile secrete și de se-
curitate al împărăției.

- Minunat, își freacă el bu-
curos copitele. Îndemnați-i 
pe lupi să năvălească asupra 
lor, iar noi îi vom anunța pe 
urecheați că suntem gata sa le 
fim aliați și venim la ei cu mi-
siune pacificatoare.

- Genial! bat din copite și, 
extaziați, clănțănesc din colți 
consilierii.

La scurtă vreme, o haită de 
lupi năvălesc peste păduri-
cea urecheaților și Regele-
Iepuroi acceptă propunerea 
Împăratului-Mistreț de a-i fi 
aliat, gafă pe care, ulterior, nu 
și-o iartă nici el și nici urmașii 
urmașilor lui.

Cu numeroasa sa oaste, 
Mistrețul îi izgonește pe co-
tropitorii lupi, dar, plăcându-i 
păduricea curată și bogată în 
tot ce-i poftește bărdăhanul, 
acesta nu se grăbește s-o pă-
răsească. Mai mult, în loc să ia 
exemplu de la urecheați și să-
și facă ordine în bârlogul îm-
părătesc, Mistrețul se mută cu 
traiul în păduricea acestora. 
Evident, râtosul invocă pre-
textul misiunii pacificatoare, 
dar nu uită să-și aducă, ulteri-
or, de acasă și toate năravuri-

le. Din acest motiv, ospitalieri 
de firea lor, iepurii sunt puși, 
de la o vreme, să se confor-
meze altor legi și altor obice-
iuri. Astfel, sunt nevoiți să se 
învețe chiar a grohăi, apoi să 
accepte și ideea lansată de 
propaganda râtoșilor, pre-
cum că aceștia i-au eliberat de 
cotropitori și asupritori, iar 
pentru această mare misiune 
creștinească toată iepurimea 
trebuie să le fie etern recu-
noscătoare. 

Fără a mai fi în stare să în-
dure atâta umilință și teroa-
re, niște urecheați decid să se 
ducă la Înțeleptul codrilor. De 
la profundele-i meditații și di-
verse studii, acesta ajunsese 
să vadă chiar și pe întuneric, 
fiind lucid și ziua și noaptea. 
Huhurezul ascultă necazul 
lor, răspunzându-le că știe de 
obrăznicia Mistrețului și că 
are pentru toată iepurimea 
un sfat...

Nu zăbavă, se întoarce 
delegația de urecheați în pă-
duricea lor natală și tot atunci 
este adunată toată iepurimea, 
fiind informată ce are de fă-
cut. Astfel că într-o zi de mare 
sărbătoare a râtoșilor, când 
Mistreț-Împărat se duce cu 
toată oastea în codrul său să 
benchetuiască, Regele-Iepu-
roi își adună iepurimea și se 
pun cu toții să roadă, la mar-
ginea păduricii, copacii de 
la rădăcină. Îi doboară unul 
peste altul de jur-împrejurul 
moșiei, ridicând un  adevărat 
zid de bușteni. Când Mistrețul 
revine să-și continue misiu-
nea pacificatoare, râtosii nu 
mai reușesc să răzbată în pă-
durice și sunt nevoit să se în-
toarcă în codrul lor de baștină.

Un singur lucru, însă, nu 
prevăzuseră urecheații: ridi-
când zidul din trunchiuri de 
copaci, ei se pomeniră într-o 
involuntară închisoare. Ajunși 
în asemenea situație, Rege-
le-Iepuroi îl trimite pe un 
urecheat mai isteț la același 
Huhurez-Înțelept să-i ceară 
sfatul.

- Am știut că așa va fi, oftea-
ză Înțeleptul codrilor, dar altă 
cale, mai ușoară, nu există.

- Adică, nu vom scăpa nici-
odată de această înjositoa-
re și rușinoasă situație?! se  
îngrozește  iepurașul.

- Nu te grăbi să tragi con-
cluzii pripite! îl probozește 
Înțeleptul. Vorba e că mai 
multe păduri și crânguri au 
creat o alianță și, dacă vă 
atașați și voi, Mistrețul nu va 
mai avea nicio putere asupra 
voastră...

Vestea bucură întreaga iepu-
rime, dar anii trec unul după 
altul și tratativele de aderare 
la asociația pădurilor civili-
zate nu mai au sfârșit. Mărul 
discordiei în această irezol-
vabilă problemă este ambiția 
râtoșilor care așteaptă să pu-
trezească zidul din trunchiuri 
de copaci pentru a-și duce în 
continuare, până în pânzele 
albe, misiunea lor de pacifi-
care.

În pădurea somnoroasă, 
Soarele-a trimis o rază. 
Iar pe rază-un grăuraș, –
Grăurașul e poștaș.
a adus din depărtare
Pentru copii mărţișoare.
ne-a mai zis că soarele
Colindă ogoarele.
Iar la povârniș, pe deal, 
Ghiocei plăpânzi apar.
l-așteptăm cu mare drag
Pe 8 martie în prag! 

Nu am somn 
fără mămica

Ochișorii mamei mele
Strălucesc ca două stele!
Când mămica nu-i acasă, 
noaptea-i mai întunecoasă
şi e rece-n pat pernuţa.  
Cum să dorm fără măicuţa?...

Mugurași  de 
sălcioară

măi, măi, măi, ce bucurie, 
mugurașii îmi râd mie!
Gălbiori și frumușei
Parcă-s niște bobocei!
Sălcioara înverzește, 
bobocelul vesel crește.
Ce splendoare, ce splendoare
la a mamei sărbătoare!

Să nu pleci
Ia priviţi cum primăvara 
Intră veselă în ţară 
trezind fluturi, gândăcei, 
Păpădii și ghiocei!
Cete-ntregi de copilași, 
Pe colină și imaș, 
Se adună și pornesc
jocul lor copilăresc.
Primăvară, primăvară, 
te rog să nu pleci din ţară!

Martie
martie e-n zare, cântă păsărele, 
vine sărbătoarea 

mămicuţei mele. 
Ce frumos răsare 

iarba pe vâlcele,
mugurași de floare sus, 

pe rămurele. 

Ghioceii
Soarele-și ridică geana
şi sărută blând poiana.
după calda sărutare, 
Ghioceii dau în floare. 
doamne, cum de știu, micuţii, 
Când e ziua mămicuţei?... 

Viorele pentru 
mama

Printre dealuri și vâlcele, 
cât cuprinde zarea, 

Gingașele viorele 
își arată floarea.

un buchet de viorele, 
pline de mister, 

le-am adus măicuţei mele 
să i le ofer.

azi e-o zi deosebită 
pentru draga mea, 

fii, mămică fericită, 
ca o albăstrea!

Îmi  place  primăvara



12 martie, 2021 Nr. 9 (4343), 10 (4344)14 lIteratură • SPeranţe  lIterare

„O-ho-ho!!!”, exclamă roboțelul nostru atunci când ieși afară 
în stradă. Panorama urbană ce i se deschidea era și mai frumoa-
să decât lucrurile pe care le văzuse în mall. Eroul nostru își în-
tinse brațele și se răsuci în jur, admirând clădirile uriașe din sti-
clă și metal ce se înălțau de peste tot. Erau bloc-turnuri cubice, 
dreptunghiulare, ovoidale, în formă de spirală, din sticlă violetă 
metalizată, verde, albastră, purpurie... Niciun zgârie-nori nu era 
la fel.  Locul în care ieșise acum era un fel de piață la intersecția 
câtorva străzi. Pe una din clădiri funcționa fără întrerupere o 
hologramă în mișcare ce afișa inscripția Bine ați venit pe Ely-
sium. În stradă se vedeau multe automobile abandonate. Unele 
dintre ele aveau portierele deschise.

Iar cerul...... Cerul arăta, pur și simplu, fantastic. La orizont ră-
sărea un gigant gazos, o planetă de dimensiuni colosale, în a că-
rui atmosferă bântuiau uragane. La zenit apăreau cele două ste-
le gemene ale sistemului solar în care, pesemne, se afla acum. 
Un sistem alcătuit din doi sori de culoare roz. Cerul avea aceeași 
culoare de un roz fin, pe care nori pufoși pluteau lent, mânați de 
o boare ușoară de vânt.

Pe unele dintre clădiri erau inscripționate cu litere enorme 
numele instituțiilor ce își aveau sediul în ele. Vederea era domi-
nată de o piramidă din sticlă mată, care, probabil, acoperea un 
kilometru pătrat și pe care era scris Megatech. Iar alături, pe un 
alt bloc de mari dimensiuni, era inscripționat numele Sakura.

Hm, gândi robotul nostru. Acum memoria lui prindea să se 
împrospăteze. Își aminti câteva lucruri importante despre acest 

Debut la „f. D.”

Roboțelul rătăcea pe străzi-
le orașului, încercând să afle o 
dezlegare a enigmei dispariției 
oamenilor. Continua să cerce-
teze acest spațiu bizar, sperând 
că eforturile sale vor fi răsplăti-
te la un moment dat. Cine caută 
găsește, îi reveni în memorie o 
veche vorbă de duh, păstrată în 
baza lui de date...

Orașul era într-adevăr imens 
și nicio clădire nu semăna cu ce-
lelalte. Totuși, oricât de mult ar 
fi umblat, nu întâlnea deocam-
dată nicio creatură. Treptat, ieși 
din cartierul corporativ și pă-
trunse într-o zonă unde fuseseră 
ridicate multe blocuri de locuit. 
Simți că acest loc are o atmosfe-
ră mai intimă. Construcțiile din 
acest cartier erau de dimensi-
uni mai mici și peste tot creștea 
o vegetație luxuriantă, cu arbori 
și plante exotice.

Când, deodată, ce să vadă? 
În calea lui ieși un pisoi. Mare, 
mițos și vărgat. Motanul deja îl 
observase și îl cerceta plin de 
curiozitate cu ochii lui verzi.

Bineînțeles, roboțelul se bucură nespus că, în sfârșit, întâlnise 
o făptură vie.

Când se apropie de pisoi, acesta începu să vorbească.
- Salutare, roboțelule! îi zise motanul.
- Cum, ești un pisic vorbitor? întrebă, uimit, roboțelul.
- Da. Eu nu sunt un pisoi din cei crescuți în mod natural, ci 

unul creat prin metode de bioinginerie pentru a deveni com-
panionul perfect pentru oameni!

- Cum așa?
- Sunt o jucărie, la fel ca și tine. Sunt un motan clonat.
- Vai de mine!.
- Știu tot felul de lucruri. Pot să spun basme și bancuri și am 

în memoria mea o întreagă enciclopedie și un dicționar, gata să 
răspund la oricare întrebare a unui copil curios. Pari cam dezo-
rientat, roboțelule, începu să vorbească motanul.

- Așa este. Mi-am pierdut memoria și, dacă ești o ființă atât de 
deșteaptă și de cumsecade, aș dori să îți cer ajutorul.

- Cu plăcere. Am încrederea că amintirile tale îți vor reveni 
foarte curând și vei afla răspuns la toate întrebările tale.

- Tocmai asta voiam să te întreb. Ce s-a întâmplat aici și unde 
au plecat toți oamenii?

- Hai, să facem o plimbare și am să îți povestesc totul pe în-
delete.

Roboțelul și motanul pășeau încet pe străzile orașului pustiu. 

Vine 
primăvara

ziua-i însorită, dar rece.
Iarna capricioasă trece,
ninsoarea a fost cu folos,
Pământul învie frumos:
Câmpiile înverzesc,
Copacii înmuguresc.
În jur e-atâta armonie
Prin ogrăzi și câmpie!
mielușii zburdă vioi,
Iar soarele cade șuvoi
şi raza lui ne previne:
Primăvara, iată, vine! 

Andrei BRAGA,
elev în clasa a VI-a 

s. Solonceni,
r-nul Rezina

Mamei 
dragi

e-o plăcere să te-ascult.
te iubesc nespus de mult
şi-ţi admir a ta privire,
Care-i plină de iubire.
maică, sfântă pentru mine,
toate-s bune lângă tine .
tu-mi ești scut și jurământ - 
mângâiere pe pământ.
zâmbetul tău mă topește,
de tot răul mă păzește,
lăsând sufletu-mi ușor
Pentru zborul viitor.

Vis de iubire
de-am trecut prin foc în doi,
am aflat de vânt și ploi
Ce-au făcut din „doi un „noi”.
Protejată de iubire,
mă umpleam de fericire.
Îmi părea că sunt în zbor
Ca o floare sau un dor.
Iarna rece a suflat
şi pe veci ne-a-ndepărtat.
ne-a tratat fără credinţă,
ne-a lăsat cu suferinţă.

Irina DANILA, elevă
s. Cotul Morii,
r-nul Hâncești

desen de Cristina COvrIG

POVESTIRE  SF

Aventurile 
roboțelului 

rătăcit

Marcel GHERMAN

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

Capitolul 3, în care roboțelul 
descoperă marele oraș

teritoriu fantastic. Megatech era corporația care conducea 
acest oraș. De fapt, tocmai corporația Megatech era responsa-
bilă de construcția acestei imense metropole. În subdiviziuni-
le ei lucrau mii de angajați care asigurau toate cele necesare 
vieții. Pe clădirea învecinată citise numele Sakura. Îi reveni în 
minte informația conform căreia aceasta era o altă corporație 
cu care conglomeratul Megatech semnase un parteneriat de 
colaborare. Uzinele de înalte tehnologii ale companiei Sakura 
produceau roboți și computere.

Revăzu inscripția publicitară Bine ați venit pe Elysium! Peste 
câteva clipe, în căpățâna de fier a roboțelului se deschiseră noi 
celule de memorie.

Aha! Un detaliu important era că sloganul suna Bine ați ve-
nit PE Elysium și nu ÎN Elysium. Biblioteca de date îi spuse că 
Elysium era un nume vechi al paradisului. Dacă holograma 
conținea textul PE Elysium, atunci acum se afla nicăieri altun-
deva decât pe planeta Elysium, situată într-un sistem solar 
dintr-o constelație descoperită cu doar câteva decenii în urmă. 
Deci nu era pe planeta Pământ, ci pe o lume extraterestră colo-
nizată de corporația Megatech, o lume fantasmagorică ce abun-
da în resurse și asigura o viață prosperă pentru toți oamenii 
care se stabiliseră aici. Pentru a-și găsi locuri de muncă bine 
plătite, câteva zeci de mii de oameni de pe Pământ și din alte 
zone ale spațiului călătoriseră pe nave spațiale spre planeta 
Elysium, împreună cu întreaga lor familie. Aici, în acest oraș, ei 
lucrau și își petreceau timpul liber, bucurându-se de o existență 
îndestulată.

Totuși, până acum nu întâlnise niciun om. Misterul nu fusese 
dezlegat, deocamdată. Oare ce s-a întâmplat?

Capitolul 4, în care roboțelul îl întâlnește pe motan
Motanul își clătina leneș coa-
da pufoasă și părea într-o bună 
dispoziție.

- Este o plăcere și pentru mine 
să întâlnesc din nou o creatură 
inteligentă. De la accident, mi-a 
mai fost dat doar de câteva ori să 
văd alte făpturi prin aceste părți.

- Un accident? Ce fel de acci-
dent? se interesă roboțelul.

- Am prins totul cu ochii mei. 
Până a se întâmpla asta, viața 
în orașul Elysium era foarte 
plăcută pentru toți. Însă, la un 
moment dat, niște răufăcători 
au întreprins un atac cibernetic 
asupra rețelei computerizate 
a orașului. Toate sistemele de 
menținere a vieții s-au defectat 
și dronele de securitate au în-
ceput să atace oamenii. Imediat 
autoritățile au ordonat ca toată 
lumea să părăsească orașul. Nici 
cei mai buni specialiști ai mari-
lor corporații nu au fost în stare 
să repare sistemul informațional 
al metropolei, atât de șireți fuse-
seră cei care au creat și au lansat 
virusul cibernetic. Acum majo-
ritatea dronelor militare ieșite 

de sub control sunt adormite, dar din când în când vreuna mai 
apare la suprafață și poate să fie o mare amenințare pentru noi.

- Stimate domnule motan, întrebă roboțelul, oare unde sunt 
stăpânii tăi?

- Am să-ți povestesc  îndată. Până la accidentul care s-a întâm-
plat cu doar câteva săptămâni în urmă, am locuit în familia unui 
profesor și a fiicei lui. Când s-a întâmplat nenorocirea, eu tocmai 
îmi făceam plimbarea matinală. A fost o mare învălmășeală. Când 
am ajuns acasă, stăpânii nu mai erau acolo. Fuseseră evacuați 
odată cu toți ceilalți. De atunci mă întrețin vânând șoricei. Să știi 
că nu mă plictisesc deloc. Apropo, numele meu e Fukuyama.

- Fukuyama? se miră roboțelul.
- Fiica profesorului universitar m-a botezat după numele 

unui mare savant pe care tatăl ei obișnuia să-l citească. Dar care 
e numele tău, roboțelule?

Pentru o clipă, roboțelul rămase nedumerit.
- Din păcate, eu nu am un nume.
- Lasă că o să găsești un nume și în curând ai să-ți afli calea. 

Trebuie doar să ai curaj și încredere.
- Îți mulțumesc mult pentru sprijin, domnule motan.
- Cu plăcere.
Deodată pisoiul sări ca ars.
- Pericol!

(Va urma)
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AL NATURII VESEL CâNT

Bondocel era un copil răsfățat. Avea norocul să locuiască în-
tr-o vilă mare, la periferia unei faimoase grădini botanice. La 
aer curat, cu multă verdeață.

În vilă locuiau doi bunici și două bunicuțe, părinții băiatului, 
doi frați mai mari și o soră.  Bondocel, fiind mezinul, se alinta 
fără de măsură. Nu-i plăcea să se spele cu apă rece, nu purta 
papuci, oricât l-ar fi  rugat cu toții să aibă grijă și să se protejeze 
de răceală... Dar cele mai mari mofturi le făcea de fiecare dată 
la masă, când nici un fel de mâncare nu-i plăcea. De fiecare dată 
una dintre bunici îi ducea lingura plină la gură, zicându-i: „Ia 
una pentru mama...” Și urma să înghită câte o lingură de sănă-
tatea fiecărui locatar din acea vilă...

Într-o zi, Bondocel se furișă pe poartă, ascunzându-se după o 
mașină care intrase să descarce ceva. Până atunci nu ieșise ni-
ciodată singur din curte. Acum o porni spre aleile parcului. Găsi 
un loc mai încărcat cu verdeață mustoasă, se așeză pe iarbă și

urmărea insectele ce ieșeau la lumina soarelui de primăvară. 
Strivi în grabă cu piciorul niște gângănii roșietice, încercă să 
prindă o șopârlă care o zbughi, speriată, printre tufari... și... de-
odată îi apăru în față un băiețel cât palma unui om matur. Bon-
docel îl ridică sus, ținându-l de mijlocelul subțirel ca la o albină.

- Nu mă atinge! strigă micuțul cu o voce asemănătoare cu 
țiuitul unui țânțar.

Bondocel îi astupă gura cu degetul cel mare. Micuțul îl mușcă 
cât putu de tare.

- Aoleu! prinse a urla în gura mare Bondocel și aruncă vieta-
tea jos.

Micuțul îi vorbi cu o voce severă:
- Ești un copil mofturos și fără milă. Ai  avut norocul să mă 

întâlnești pe mine, Vrăjitorul cel bun. Dar sunt nevoit să te pe-
depsesc.

Și vrăjitorul murmură o vrajă:
- Alintatu-n corpul meu,
Eu voi fi Bondocel,
Iar băiatul să fie EU...

În martie
alb, plăpând și subţirel,
Sub zăpadă a iernat.
Ghiocelul mititel,
Prin martie-așteptat,
În zăpadă înflorește,
Primăvara ne vestește.

Dionis CIBOTARI

BONDOCEL  și 
VRĂJITORUL 

PITIC

Mărțișorul
Când zăpada se topește
şi rândunica zboară-n stol,
alb cu roșu se-mpletește
Într-un mândru mărţișor.
Ghiocei străpung zăpada:
Își împart aroma, zborul.
Primăvară-i toată strada,
Iar în piept e mărţișorul!

Nistor BOGDAN

Brândușa
brândușa a răsărit
şi iarna s-a sfârșit.
este-o floare minunată
de toţi admirată.
Când brândușa e în floare,
natura prinde la culoare.
e simbolul primăverii,
bucuria revederii!

Nicoleta PAHOMI

Doi  clopoței
În grădină la bunei,
S-au ivit doi clopoţei.
Gingași, dalbi și frumușei,–
Priviţi-i, sunt ghiocei!
Soarele de primăvară
I-a scos de sub plăpumioară.
Să ne-aducă veste mare,
Că afară-i primăvară!

Amelia CAZACIUC

desen de david bumbaC

desen de dumitru Guşan

POVEsTIRI  DE  sEAMA  VOAsTRĂ

Lidia HLIB

...Din acel moment, la vilă locuia vrăjitorul preschimbat în 
Bondocel. El se purta frumos, mânca bine și începu să învețe 
uimitor de repede. Toți ai casei nu oboseau să-l laude, iar ade-
văratul Bondocel rătăcea prin parcul enorm, se ascundea când 
auzea voci de copii. Nu avea ce să mănânce, unde să doarmă, 
cu ce să se îmbrace seara, când se făcea frig. Se tupilă într-un 
trunchi găunos și adormi.

Trecură mai multe zile, până când își reveni  și prinse a boci 
în gura mare, dar cine să audă țiuitul unui „țânțar”? Se ruga la 
vrăjitorul nevăzut să-i redea corpul, promitea că nu va mai fi 
răsfățat, crud și obraznic, doar să se întoarcă mai repede aca-
să...

Vrăjitorul pitic, fiind năzdrăvan, îi auzi promisiunile și i se 
arătă din nou în față:

- Te cred pe cuvânt că vei fi un copil cuminte și harnic. Dar voi 
fi cu ochii pe tine...

Și vrăjitorul făcu vraja inversă:
- Ieși, băiete, din corpul meu,
Să fii deștept cum sunt eu
Și puternic ca un zmeu...
Apoi strănută de trei ori și Bondocel își luă corpul în primire 

și se întoarse acasă.
Nimeni din acea vilă nu știa ce i se întâmplase răsfățatului 

Bondocel.
- A prins la minte copilul! ziceau cu toții, bucuroși.

desen de Cristina COvrIG

Propunem cititorilor revistei un ciclu de poezii de primăvară, semnate de către 
elevii din clasa a II-a „E” de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din munici-
piul Chișinău, dirigintă dna Svetlana SÎRBU.

Zâna Primăvară
Ca o zână din poveste,
Cu miresme și cu flori,
Primăvara din ferestre
Cheamă soarele la noi.

Iraclie JIOARĂ

Primăvara 
cea aleasă

a sosit în ţara noastră
Primăvara cea aleasă.
bucurându-se un pic
Că a mai văzut un chip:
e ghiocelul alb, frumos,
fermecător și luminos.
eu îl iubesc, el mă uimește
şi cu asta mă-ntărește.

Elizabeth ŞOIMU

Veselă
 cunună

un fir roșu și-un fir alb
zboară împreună.
mărţișorul nostru drag
e-o veselă cunună!

Katerina ruSu

Sărbătoarea-
nmiresmată
S-a topit încet zăpada,
Se arată viorica.
toţi copiii vor s-o vadă,
Cântă-n triluri rândunica.
aerul de primăvară
Îl simţim iarăși pe-afară.
Păsările ciripesc,
Ghioceii înfloresc.
totu-i dragoste curată.
Sărbătoarea-nmiresmată,
al naturii vesel cânt
reînvie pe pământ!

Loredana GÎNCU

Ghiocelul
din zăpada cea pufoasă,
răsare un ghiocel.
ne salută cu mult drag:
Primăvara e în prag!

Ciprian PalII

MUGURAşI
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O, primăvară, eşti pictura mea!
A mai trecut ceva vreme și elevii de la Lice-

ul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din 
capitală, prezenți cu noi lucrări la rubrica „Ver-
nisaj”, iar bat la poarta redacției. Porniți mereu 
de a descifra tainele artelor plastice, ei nu stau 
doar la șevalet, ci călătoresc, vizitează muzee-
le de artă, vizionează filme de calitate și citesc 
cărți de poezie, semnate de autori clasici sau 
contemporani. E un fapt care bucură, bineîn-
țeles. Pe de altă parte, acești copii încearcă, și 
nu fără succes, a înțelege ce-i Poezia, cum și de 
ce unii dintre ei o scriu. Îi susține mereu și îi 
înaripează în ale creației picturale, precum și 

a celei poetice întreg corpul didactic al liceu-
lui, dar mai întâi părinții și, nu în ultimul rând, 
dna dirigintă, Stella Vişnevschi, profesoară 
de limba și literatura română.

În ce privește ciclul de poezii care urmează, 
rămânem cu speranța că cititorii revistei „Flo-
rile Dalbe” vor aprecia străduințele lirice ale 
tinerilor semnatari pentru care cuvântul scris 
e la fel de important precum ar fi un desen în 
acuarelă sau o  pictură în ulei. Să parcurgem 
împreună  textele ce urmează!

Lidia UNGUREANU

Coordonator de pagină:  lidia unGureanu

desen de nicolae FILImON, elev, laaP „Igor vieru”, Chișinăudesen de vitalina SPRINCINATU, elevă, laaP „Igor vieru”, Chișinău

Muguraşi

Primăvara 
iar sosește
Iarba nouă înverzește,
Primăvara iar sosește.
toate-n jur au înviat,
Copiii a-nviorat.
Păsările ciripesc
şi vietăţile trezesc.
Soarele brazda o-ncălzește
şi de sus ne tot zâmbește.
draga natură s-a-nveselit 
şi la joacă ne-a grăbit. 
de tare ce-o îndrăgim,
acuma toţi îi mulţumim!

Cassandra CUCU,
elevă în clasa a V-a

Scrisoare 
primăverii
- dragă, bună primăvară,
Îndrăznesc acum să-ţi cer
Să alungi cu-a ta magie
norii negri de pe cer.
mai apoi să scrii scrisoare
Păsărilor ce-au plecat,
Să le-anunţi acum, pe bune,
Că iarna s-a încheiat.
Iar apoi, de nu te superi,
Pe pământ fă să răsară
flori frumoase de tot felul,
Ce aduc culoare-n ţară.
nu cutez să vreau prea multe,
dar, te rog, ce ţi-am cerut
fă acum să se-mplinească,
Ceea ce cu toţi ne-am vrut!

Roxana PAŞCAN,
elevă în clasa a VI-a 

Mărțișorul 
preferat

Cerul ’nalt e însorit,
Cântă greieri-n poiană.
Salutare, Primăvară,
şi voi, păsări, bun sosit!
Iată-un  fluture color
atârnând pe o crenguţă.
Pentru tine, mamă dragă –
e preferatul mărţișor!

Carina PRODAN,
elevă în clasa a V-a

Tu, aleasă 
primăvară

frumoasa mea împărăteasă,
dulce și caldă ca-n povești,
tu, aleasă primăvară,
Care negura o topești,
zână fermecătoare
Ce frigul rece-l dezgheţi,
adă culoare-n flori, adă soare,
În sufletele omenești.
Să știi, vraja ta mă încântă,
mă farmecă splendoarea ta,
ești marea simfonie a lumii,
O, primăvară, ești pictura mea!

Alisa CLIUCINICOV,
elevă  în clasa a V-a desen de arsenie CAISÎN, elev, laaP „Igor vieru”, Chișinău

Legenda libelulei
Într-o primăvară, bunul Dumnezeu hotărî să 

creeze o făptură de-o specie nemaiîntâlnită până 
atunci. A chemat la el diferite insecte și animale, 
după  care au mers cu toții într-o poiană, unde a 
purces la sfat, întrebându-le pe fiecare  în parte 
cam cum ar trebui să arate aceasta.

Șopârla a zis că ar fi bine ca necunoscuta să 
fie la fel de rapidă precum este ea. Fluturele, la 
rândul său, a fost de părerea că ființa respectivă 
trebuie să posede un corp alungit, precum e al 
său. Albina și-a expus în glas dorința – acea vie-

tate fantastică să dețină aripi străvezii și timpa-
ne ca ale ei. Broasca veni cu ideea că noua venită 
pe lume ar putea fi înzestrată cu ochi exact ca ai 
ei – deosebit de mari. Musca, însă, îi ceru crea-
torului sa-i modeleze noii făpturi niște sprâncene 
speciale, exact ca de… muscă!

Domnul a ascultat cu mare atenție și răbda-
re toate opiniile, încercând, apoi, să le combine 
ingenios pe toate în opera de plămădire a noii 
viețuitoare. Și, cum a văzut-o înaintea lui vie și 
deosebită – a și numit-o simplu – libelulă!

Andrei LOZOVANU,
elev în clasa a V-a 

desen de Ilie maxemCIuC, elev, laaP „Igor vieru”, Chișinău

Primăvară 
de vis

Prin ferestrele-ncălzite,
de mult soare aurite,
văd totul verde-nmugurit:
din gerul iernii am ieșit!...
O frumuseţe de nedescris –
m-a cucerit și m-a uimit.
Credeam că-n rai am nimerit.
e primăvara cea de vis!

Catalina CALINCIUC,
elevă în clasa a V-a 

desen de Sorina PăCătOS, elevă, 
laaP „Igor vieru”, Chișinău

desen de domnica şOldan, 
elevă, laaP „Igor vieru”, Chișinău

Darul iernii
reînvie iar natura,
toate se trezesc la viaţă.
Chiar și pomii, chiar și roua –
un cristal de dimineaţă.
Primăvara a sosit!
şi vin raze-n ajutor
Să dezgheţe darul iernii, 
Să dezbrace zalea ţării.

Alexandru BUTUCEL, elev 


