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MAXIMA SĂPTĂMÂNII
Copiii descoperă totul în nimic; adulții nu găsesc nimic în toate.

Giacomo LEOPARDI (1788-1837), mare poet italian

urprinzător, peste trei zile, e 1 IUNIE! E prima zi
din CIREȘAR, cea mai frumoasă zi din calendarul
S
anului. Ea marchează hotarul dintre primăvară și vară,

dintre mireasma florilor de mai și cireșele roșii, mari
și cărnoase. Fiind o gazdă primitoare pentru belșugul
de soare și lumină, nu întâmplător această zi a fost declarată ZIUA COPILULUI sau, cum mai este numită în
unele calendare oficiale, Ziua Internațională a Ocrotirii
Copilului. Ea, însă, după cum bine a observat autoarea „de ce?”-ului, nu este doar sărbătoarea voastră, a
copiilor, ci și a noastră, a adulților. Pentru că voi, copiii, îi antrenați în frenezia bucuriei inocente atât pe
învățătorii și părinții voștri, cât, mai ales, pe bunicii grijulii, atenți și afectuoși permanent, iertători ai micilor și
nevinovatelor greșeli săvârșite de voi fără intenție, pe
tot parcursul copilăriei voastre.
Acum, când scriu aceste rânduri, mă las pradă vrăjii
aducerilor aminte și revăd anii copilăriei mele, stăpânit fiind de sentimente contradictorii. Căci nu pot vorbi
despre copilăria mea, fără a face o legătură firească cu
celelalte două copilării: cea a copiilor și cea a nepoților
mei. Între cele trei copilării sunt multe similitudini, dar
și mari diferențe, dat fiind timpul în care s-au desfășurat
și, mai ales, influențele cauzate de condițiile materiale
ale fiecărei familii, în care s-a născut și crescut COPILUL
– simbol al bucuriei, primăverii, florilor, zborului uman
și al expansiunii sufletești creatoare. Anume voi, copiii,
ne fascinați prin farmecul și prospețimea voastră, prin
inocența, candoarea, dorința și capacitatea de a explora și crea, prin naturalețea și firescul comportamentului vostru. Voi ne schimbați viziunea asupra lumii, ne
purtați pe tărâmul basmului, poveștilor, legendei, în
lumea Copilăriei! Voi, copiii, sunteți triumful vieții, al

Acord liric
Ana TODORAȘ

Când iunie ne
bate la ferestre...
Când iunie ne bate la ferestre
Cu boabe roşii de cireşe coapte
Şi-n lanuri spicul verde se trezeşte
Foşnind în soare râsete şi şoapte,
Când florile din parcuri şi grădini
Înalţă către cer parfum şi rouă,
Când vara-ncununată de lumini
Ne mângâie cu palmele-amândouă,
Atunci e ziua voastră, dragi copii,
Şi lumea toată intră-n sărbătoare,
Iar inimile voastre-s ciocârlii,
Ce duc această lume către soare!

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

DE CE

pe 1 iunie toată lumea devine Copilărie
Ambele copilării (a mea și a copiilor mei!) rămân, însă, în umbră
față de COPILARIA NEPOȚEILOR
Matei și Ilinca, bucureșteni sadea.
Ce mare diferență e între cele trei
copilării, între felul de a gândi și
a acționa, a crea și a prospecta
tot ce apare în jur! Deși-ți arată
că timpul trece nemilos de repede, apariția nepoților îți schimbă complet viața, sentimentele
și, mai ales, comportarea. Caci,
dacă vrei să le faci pe plac, te lași
manipulat conștient de micile și
nevinovatele lor cereri pe tot parcursul copilăriei dânșilor. Copilul
din zilele noastre este „argintul
viu” ce nu te lasă nici o clipă să
te plictisești, să stai fără ocupație, caci el vrea permanent ceva, iar, când ți-a câștigat complet încrederea, nu mai scapi de el, chiar de ai vrea. Lasă baltă
o grămadă de jucării sofisticate. Părăsește, plictisit,
computerul, tableta sau telefonul mobil, apoi, cu
mâna lui gingașă, îți oferă ultima bomboană și te
urmărește cu ochii lui mari, radiind de bucurie, până
ai băgat-o în gură, că de nu, plânge și se supără…
Voi, copiii, chiar și în aceste pandemice timpuri, prin optimismul, energia și curajul vostru, ne
luminați permanent sufletul, ne dați speranțe și
noi bucurii în viață, fiind cel mai generos exemplu
pentru noi, adulții. La voi supărările durează puțin,
egoismul nici nu există, iar bunătatea e la rang de
mare putere! Voi, copiii, sunteți mângâierea sufletului nostru, bucuria nemăsurată a existenței pe pământ, speranța ce nu moare niciodată, rostul nostru
în viață și dorința de a ne trezi și mâine din somn,
căci avem pentru ce.
Uimitor, autoarea „de ce”- ului are perfectă dreptate: pe 1 iunie toată lumea devine Copilărie, deoarece este și sărbătoarea noastră, a
adulților, mai ales, a celor care am știut să păstrăm copilul din noi până la adânci bătrâneți. Dar,
mai întâi și-ntâi, este ZIUA COPILULUI.
LA MULTI ANI, COPILE DRAG!
Ion ANTON

Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Se apropie Ziua Copilului, o sărbătoare extraordinar de
emoționantă! În pofida pandemiei, părinții ne vor dărui
cadouri, ne vor face fel de fel de surprize plăcute și, în
limita posibilului, ne vom distra împreună. Am observat
că, în această zi, fiecare dintre profesorii și părinții noștri
îşi amintesc de momentele frumoase ale copilăriei lor,
întorcându-se cu gândul în trecut sau retrăind-o prin ochii
noștri. Astfel 1 iunie pare să fie nu doar sărbătoarea copiilor, ci și a adulților. Dumneavoastră ce credeți: DE CE pe
1 iunie toată lumea devine Copilărie? Vă rog să comentați
această sărbătoare prin viziunea dvs. de adult.
Liliana CORCENCO, elevă în clasa a VII-a „B”
or. Leova, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

rațiunii și dragostei pure dintre două ființe iubitoare
- părinții voștri.
Țineți minte: Copilăria este un adevărat mit al reînnoirii, e cea mai frumoasă etapă a vieții omului
pe pământ. Copilăria mea, bunăoară, mi se pare un
vis prea îndepărtat. Dar totuși îmi aduc aminte de
toate cele întâmplate: joaca cu mingea de cauciuc
pe islazul satului; scăldatul în apa caldă a iazului de
la marginea Ghelăuzei; prinderea micilor peștișori
demascați de apa nu prea adâncă a râulețului Bâc;
vizionarea filmelor aduse în sat, o dată la două săptămâni, de către un mecanic de cinema din centrul
raional Strășeni; trăsnăile ce le făceam în noaptea
de Înviere, când plecam la biserică cu vărul Vasile să
sfințim pasca; mersul cu Colinda și Plugușorul, la sărbătorile de iarnă…
Odată cu trecerea anilor și a dezvoltării noilor
tehnologii, COPILĂRIA COPIILOR mei a suferit transformări majore, iar faptul că s-au născut la oraș le-a
deschis alte oportunități și posibilități multiple de
afirmare a personalității. În timp ce eu mergeam la
școala aflată la vreun kilometru, prin zăpadă până
la genunchi sau prin noroiul până la glezne, ei treceau doar strada asfaltată și intrau în sălile de clasă
spațioase, luminoase și călduroase. În timp ce eu
purtam în geantă un mic abac metalic cu biluțe de
plastic, copiii mei aveau acces la… computer.

Numerele 21, 22 vor apărea pe 11 iunie a.c. în ediție cu volum dublu (16 pagini).
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A început etapa
a doua a Campaniei
#STOPviolența
Etapa a doua a Campaniei #STOPviolența în
spațiul online și offline, care va aborda fenomenul
de bullying în mediul școlar din Republica Moldova, a fost lansată pe 19 mai de Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării, cu suportul UNICEF, în colaborare cu CA Coliseum și Teatrul „Mihai Eminescu”.

O mie de îngeri. Secvență din spectacol
Scopul Campaniei este de a promova utilizarea mai sigură și mai responsabilă a tehnologiilor digitale și a telefoanelor mobile de către copii și tineri, de a informa și sensibiliza elevii, cadrele didactice și părinții despre pericolele
din mediul online.
În cadrul campaniei, va fi prezentat spectacolul de teatru
educațional „O mie de îngeri”, realizat în baza cercetării și
documentării fenomenului de bullying în țara noastră, interviuri cu psihologi, directori de școli, pedagogi, părinți
și elevi.
De asemenea, spectacolul, destinat elevilor din gimnazii
și licee, va fi însoțit de discuții despre bullying și metodele
de combatere a acestuia, la care vor participa psihologi și
specialiști de la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP).
Spectacolul este o producție a Centrului de Arte COLISEUM în parteneriat cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” și
susținut de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și
face parte din proiectul „Lecția Deschisă la tema violenței
și bullyingului”.
„Perioada pandemiei a schimbat foarte mult procesul
educațional și i-a expus pe copii la mai multe riscuri online. Fiecare copil/elev ar trebui să se simtă bine acolo
unde se află, atât în instituția de învățământ, cât și în afara acesteia, inclusiv în mediul online. Prin aceste spectacole educaționale ne dorim să sensibilizăm comunitatea
educațională la subiectul violenței și bullying-ului și sperăm că își vor atinge scopul ”, a menționat consultantul
principal al direcției Învățământ General al MECC Angela
Prisăcaru.
„Vrem să informăm copiii, adolescenții, tinerii, profesorii, psihologii școlari, dar și părinții despre fenomenul de
bullying, despre cauzele și efectele acestuia. Ne dorim să
determinăm acțiunile comune și rolurile pe care trebuie
să le avem cu toții în abordarea problemei. Prin acest proiect, facem apel la întreaga societate să ia atitudine și să
întreprindă măsuri pentru a pune capăt bullying-ului în
școală și societate”, a declarat reprezentantul de țară Unicef Maha Damaj.
„Teatrul a fost din toate timpurile o instituție de
importanță majoră în istoria și cultura unei națiuni. Cultura înseamnă Artă + Educație. Teatrul educațional este
o componentă esențială a întregului proces de educație a
noilor generații”, a menționat Mihai Fusu, actor, regizor,
dramaturg, profesor și producător de teatru.
Spectacolele vor avea loc la Teatrul Național „Mihai Eminescu” conform unui program prestabilit, coordonat cu
fiecare instituție de învățământ.
În cadrul campaniei, care se va încheia pe 30 septembrie
2021, vor avea loc 24 de reprezentații, beneficiari fiind
peste 2000 de elevi.
Amintim că, în perioada februarie-martie 2020, s-a
desfășurat prima etapă a Campaniei și a proiectului
„Lecția Deschisă” prin organizarea a șase reprezentații a
spectacolului-document la care au participat peste 400 de
elevi, cadre didactice, psihologi școlari și părinți.
Sursa: https://mecc.gov.md

ANIVERSĂRI

O editură care
și cartea
Cine știe carte are patru ochi șef). Succesiunea directorilor (Efim Romanciuc,
proverb românesc Vladimir Chistruga, Victor Stratan, Alexandr SaCele cinci decenii și jumătate parcurse pe drumul cărții și al cuvântului de către Editura „Lumina” (cu profil didactic și literar-artistic) sunt
un argument forte că societatea, în procesul ei
de evoluție, se poate baza pe munca și activitatea editorială a unui colectiv consolidat în jurul
unei idei constructive și instructiv-educative necesare, în consonanță cu mișcarea socioumană
contemporană. Raportată la anii din epoca premergătoare zilelor de azi, din perioada de până
în anii nouăzeci ai secolului trecut, al XX-lea, activitatea acestei instituții în frunte cu scriitoarea
Elena Damian (din 1 aprilie 1966...) se va remarca
prin faptul că va susține ideea de progres și de
culturalizare, precum și pe cea de literatură în
măsura în care scriitorii erau receptivi la tot ce
era nou și important pentru mișcarea literelor
și a instruirii în domeniile pedagogice. Editura
pe atunci lansa anual până la 400 de titluri. Laudă celor care în timpurile date au ținut piept
ritmurilor și nevoilor impuse de gradul de școlire
al tinerilor generații. Or, colectivul „Lumina” cuprindea prin specificul ei mai mulți specialiști de
marcă între care de redactor-șef (N. Prodan),
de redactor-șef adjunct (D. Pleșco), de director
de producere (Bronea Goldenștein), de șefi de
secție de științe reale (Gheorghe Ciuș), de limba
și literatura română (Natalia Suruc), de pedagogie (Eleonora Onoicenco), de limba și literatura
rusă (Tamara Konstantinova), de pictor (Boris
Brânzei), de șefă de producere (Margareta Șvarț)
și desigur de redactorii: la biologie și chimie (Lidia Ciobanu), la istorie (Ion Panaru), la literatură,
limbă (Valentina Batâr și Anatol Malev, care din
1998 până în 2015 va deține funcția de redactor-

tirovici, Elena Popovschi și Eugenia Chirilov va
contribui la menținerea instituției și la întărirea
capacităților ei de rezistență dictate de epoca
de tranziție la economia de piață bazată pe factorul concurenței. Mulți dintre scriitorii de ieri și
de azi au făcut „școală” la această editură: Ion
C. Ciobanu (redactor-șef), Spiridon Vangheli, Agnesa Roșca, Mihai Cimpoi, Nicolae Esinencu (șef
de secție), Ștefan Melnic, Iuliu Cârchelan, Vlad
Codiță, Ion Vieru, Zina Cenușă, Efim Tarlapan,
Aurel Scobioală, Zinaida Barbălat, Arhip Simion
Cibotaru, Filip Mironov, Vladimir Rusnac, Ana
Manole, Gh. Cutasevici, Angela Chicu, Teodora
Bragă, Elena Vatamanu, Eugenia Margine, Gh.
Mazilu, Sergiu Nucă etc.
Specializată în editarea manualelor școlare, în
literatură didactică și cărți pentru copii, albume,
caiete, hărți, a manualelor pentru instituțiile de
învățământ superior, de remarcat în acest context Literatura universală. Crestomație pentru
instituțiile de învățământ superior (redactor
Vladimir Belistov, responsabil de ediție Iuliu Cârchelan). Editura dispunea de mai multe colecții:
„A fost odată...” (povești), „Făgurași” (cele mai
frumoase poezii pentru copii...), „Ghiocei” (poezii și desene aparținând copiilor talentați...) și
„Biblioteca școlarului” (în care au apărut mai
mulți autori din generațiile anterioare, gen Andrei Lupan, Emilian Bucov, B. Istru, P. Zadnipru,
An. Codru etc.), „Mir prikliucenii” (în limba rusă).
Aici s-au editat prntru întâia dată Iuliu Cârchelan
(„Poarta soarelui”, „Corbul meu”, „Tata”), Nicolae Esinencu, Petru Cărare, Vladimir Rusnac.
Cărți de proză au fost lansate de scriitorii M. Garaz, Gh. Madan, Claudia Partole și Zina Cenușă,
M. Gh. Cibotaru, Vlad Zbârciog, Ion Bogatu, Emil

Tinere talente

Teatrul - o călătorie imaginară

Teatrul Muzical „Acadele” de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret
„ARTICO” este o școală a artei vocale, a măiestriei actoricești și ținutei scenice.
„Prin arta teatrală copiii acumulează abilități și cunoștințe
în domeniul teatral și muzical,
astfel devin mai încrezători
în forțele proprii, își dezvoltă
creativitatea, exersează exprimarea corectă, clară și fluentă.
Toate cântecele, dansurile și
mișcările scenice sunt complet
integrate într-o povestire bine
concepută, în care cupletele
cântate alternează cu recitative și dans”, menționează Oxana Grițco, profesoară la Teatrul
Muzical „Acadele”.
În anul 2012, când s-a format trupa, erau doar 15 copii.
Cu trecerea timpului, însă, grupa s-a mărit. Actorii au reușit
să prezinte câteva spectacole
muzicale, care te poartă într-o
lume plină de farmec. Unul dintre cele mai interesante a fost

montat în baza poemului „Luceafărul”, în care atât decorul,
atmosfera de basm, cât și prezentarea scenică de către acești
copii talentați i-au impresionat
pe spectatori. În repertoriul său
„Acadele” are mai multe piese
montate, balada „Chira”, „Soarele din noapte” etc.. Fetele de
la „Acadele” au fost naratoare la spectacolul „Frumoasa și
Bestia”, prezentat la „Artico”
înainte de pandemie.
În perioada pandemiei, chiar
dacă lecțiile se făceau online,
micii actori nu s-au plictisit.
Ei au lucrat mai mult la arta
vorbirii, tehnica exprimării corecte, bazele de canto. Fiind
nevoiți să se adapteze la un alt
fel de program, dna Oxana, împreună cu elevii săi, au făcut ca
lecțiile online să fie nu doar uti-

Tinerele talente în spectacolul „Aventura de Crăciun”

le, dar și distractive. Copiii au
improvizat texte, dialoguri mici
în baza mai multor desene animate. Au însuflețit personajele
preferate, imitând mimicile,
gesturile și starea lor. Acest lucru îl făceau învățând și diferite
frământări de limbă.
Teatrul „Acadele” este nelipsit la toate spectacolele ce se
desfășoară la centrul pentru
copii și adolescenți „Artico”. Pe
viitor, la fel, vor bucura spectatorii și colegii cu noi spectacole
fascinante. Cu toate că au de
învățat texte mari, copiii nu se
sperie și fac asta cu mare drag.
E și firesc, deoarece lumea
imaginară pe care o creează în
timpul spectacolelor, chiar și la
repetiții, le aduce trăiri frumoase și înălțătoare.
Renata CUPCEA

Orizont şcolar • lyceum
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Lumina spiritului

onorează cultura cărții
culturii naționale...
Nicula, Vlad Halipli, Gh. Vodă, Victor Dumbrăveanu, Paul Goma, Ion Anton (romanele „Alina”,
2015, și „Ieșirea din uitare”, 2019), Claudia Grama și Steliana Grama, N. Roibu („Nevoia de oameni”. Dialoguri), cu volume de poezie au apărut
Vasile Levițchi, Nicolae Țurcanu, Titus Știrbu, Nicolae Spătaru („Mici insomnii pentru Europa”).
Între edițiile din colecția Scrieri de remarcat
volumele semnate de Petru Cărare („Scrieri alese”,2004), de Ion Anton („Cădere sentimentală

pe gânduri”, 2010) și pe cele ale lui Anatol Codru,
Opere alese (vol. I și vol. II) – ediție îngrijită de
Ecaterina Barbu (Codru) și Tudor Palladi (2017).
Un volum omagial la 70 de ani intitulat „Aproape de țărm” publică în 2010 Anatol Ciocanu, cu
o prefață de același Tudor Palladi, exeget care
a lansat trei volume critice, alături de savantul,
criticul și istoricul literar Ion Ciocanu.

Odată cu trecerea anilor, Editura „Lumina” devine una reprezentativă, ea căpătând o autoritate legitimă pe care i-au acumulat-o neîndoios nu
numai operele scriitorilor noștri, dar și ale celor
traduși din alte limbi și culturi, din alte civilizații
europene și orientale etc. Apoi, nu în ultimă
instanță, prestanța acesteia a fost configurată
și de alte lucrări, cum sunt „Albumul Eminescu”
(2 ediții), cărțile de muzică (gen „Album de piese pentru pian”, colectiv de autori; Ghenadie
Ciobanu, Biobibliografie), monografia „Basarabia decapitată” de
Valentina Sturza, „Antologia de
poezie română în limba spaniolă” de Maria Hâncu, precum și
volumul evocativ „Maria Drăgan.
Vai sărmana turturică. Amintiri”
(colectiv de autori), neuitând de
„Registrul național al patrimoniului cultural imaterial din Republica Moldova” de savantul Varvara
Buzilă.
Multe și variate sunt cărțile pe
care le-a lansat Editura „Lumina”
pe parcursul celor cincizeci și cinci
de ani de la înființare. Activitățile
rodnice înscrise pe răbojul anilor
certifică adevărul că a onorat nu
numai cultura cărții, dar și Cartea
Culturii naționale și universale,
cinstind totodată patrimoniul acestora, inclusiv
pe cel divin, consemnat prin traducerea Bibliei
în românește și prin întoarcerea cu fața la Ea
care e Cuvântul Domnului, Creatorului preaiubit. Dacă în 1974 instituția număra 100 de lucrători, actualmente doar patru, vorba lui Anatol
Malev. Este și acesta un semn al vremurilor noi.
Tudor PALLADI

Maxime şi aforisme
de Mircea ELIADE
• Nemurirea sufletului e o consolare. Dar nu
trebuie să abuzăm de ea.
• Dacă ar trebui să-mi rezum în puţine cuvinte
experienţa mea, aş spune că jocul m-a dus mereu tot mai departe, tot mai adânc în real. Şi
filozofia mea s-ar reduce la o singură dogmă:
Joacă-te!
• Libertate înseamnă, înainte de toate, autonomie, certitudinea că ești bine înfipt în realitate, în viață, iar nu în spectre sau dogme.
• Dac-ai şti cât am fugit de tine, până te-am
întâlnit…
• A nu mai avea timp înseamnă a fi rezolvat
toate problemele, a trăi într-un perfect echilibru.
• Dar libertatea nu înseamnă libertinaj, libertatea instinctelor oarbe, trăirea în hazard și în
eventual.
• Asta se întâmplă întotdeauna: ți se pare că
iubita seamănă cu tot ceea ce ți se povestește
despre dragoste. Dar poate că de data aceasta
seamănă într-adevăr.

Să ne cunoaştem neamul!

CÂND FOTOGRAFIILE PRIND GRAI

Micuţa Elizaveta (pe scaun),
stră-străbunica Leonillei PALARII
Etapa istorică pe care şi-au
propus-o pentru cercetare este
perioada interbelică a României,
și anume istoria Basarabiei după
unirea de la 27 martie 1918.
Aflându-se în componența României Mari doar 22 de ani, Basarabia nu a păstrat multe mărturii
ale istoriei. Din păcate, după reanexarea ei, pe 28 august 1940, de
către U.R.S.S. şi instaurarea regimului comunist în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
nou-formată, tot ce a fost românesc, în mare parte, a fost distrus
de noua putere: literatura, presa,
religia, învățământul etc. Fotografia nu a fost o excepție. Doar
pozele îngălbenite de vreme,
păstrate cu grijă între filele albumelor de familie, au supravieţuit
interdicţiilor impuse de autorităţi,
fiind transmise, apoi, din generaţie în generaţie. Astăzi fotografiile
prind grai.
Ideea de a reînvia o părticică
din istoria neamului nostru prin
studiul trecutului familiei i-a
entuziasmat pe elevi, iar cercetările arhivelor personale s-au
dovedit a fi un lucru mai mult
decât captivant.

Istoria, în cele mai dese cazuri, pune accentul pe personalități marcante, oferindu-ne
informații ce ne permit să le cunoaștem viața în detalii. Dar oamenii de rând, basarabenii care s-au născut, au locuit în România Mare, au muncit și au contribuit cu
puținul pe care l-au avut la dezvoltarea ţării în acea perioadă - cine sunt ei?
În scopul de a vărsa lumină peste acest segment de timp mai puţin cunoscut, un grup de
profesori de istorie a românilor și universală de la Liceul Teoretic „Gh.Asachi” din capitală: Tatiana CECHINĂ, Ludmila GROIAN, Claudia NEDELEA şi Olesea CAPCELEA
au iniţiat un proiect pentru promovarea patrimoniului național cu genericul „Basarabia
e România”. Ei au invitat elevii din clasele gimnaziale şi pe cei din clasele liceale într-o
călătorie în trecutul familiei pentru a-i (re)descoperi, prin intermediul fotografiilor de
epocă, pe acei oameni simpli, dar nu mai puțin importanți ai României Mari.
În cadrul acestui proiect, elevii
au învăţat să analizeze fotografia
de epocă drept sursă istorică,
să o caracterizeze ca format, să
plaseze în timp și în spațiu evenimentele și faptele istorice descoperite în fotografie în limitele
epocii studiate, să redacteze o
comunicare la subiectul sursei
istorice. Fiecare participant a
avut o sarcină importantă: de
a promova valorile naționale și
patrimoniale ale familiei sale,

Nichita NICULCEA e mândru că şi-a descoperit străstrăbunicul pe linie maternă

identificându-le ca parte componentă a istoriei neamului.
Algoritmul prezentării fotografiei (individuale sau de grup) fiind
unul riguros şi deloc simplu de
respectat (anul realizării fotografiei, localitatea, regiunea, ţara,
autorul pozei, numele, prenumele, patronimicul, vârsta persoanei la momentul fotografierii, profesia, funcţia sau statutul
social deţinut pe atunci, relaţiile
de rudenie şi sociale dintre cei
de pe poză) nu i-a împiedicat pe
tinerii cercetători să-şi ducă lucrul la bun sfârşit. Pentru ei, povestirile bunicilor, străbunicilor şi
ale altor rude din generaţia mai
în vârstă despre viaţa „pe timpul
românilor” şi evenimentele de
atunci, imaginile în alb-negru,
cu chipuri şterse, puţin ciudate,
din albumul cu fotografii, păreau desprinse din filmele anilor
'30 ai secolului trecut. Doamne
elegante, militari chipeşi, funcţionari, prăvăliaşi, ţărani plugari,
meseriaşi, liceeni, studenţi... Ei
au făcut istoria, fiecare, la locul
său. Iar noi, copiii de azi, suntem
stră-strănepoţii lor!

Examinând pozele, copiii nu au
trecut cu vederea vestimentaţia,
încălţămintea, accesoriile purtate
de persoanele fotografiate, ţinuta, expresia feţei şi aranjarea lor
în fotografie - detalii ce denotă
apartenenţa la un anume grup
social. Leonilla PALARII (cl. a VI-a
„D”) a aflat cu uimire că fetiţa în
rochie lungă, urcată pe scaun într-un atelier fotografic, în 1925,
e chiar... stră-străbunica ei Elizaveta! Cu un vădit sentiment de
mândrie, Cezar-Bogdan CATANĂ

Paula SAMSON ni-l prezintă pe
Ilie STĂNESCU, ţăran înstărit
din s. Şaptebani, anul 1928

Stră-străbunica lui Cristian
ȘCOLNIC Ecaterina împreună
cu mătuşa ei şi verișorul
Eugen, în port popular.
Chişinău, 1937.
(cl. a XI-a „C”) le-a prezentat tuturor poza stră-străbunicului său
Chirică CALMÂC datând din anul
1938. Într-un portret de grup,
Vera HAIDĂU (cl. a V-a „B”) a evidenţiat-o pe stră-străbunica ei
Maria. Cât de mult şi-ar fi dorit
să fie alături de ea în acel îndepărtat an 1906! Dorinţa de a-şi
cunoaşte strămoşii şi a sta cu ei la
sfat i-a copleşit şi pe alţi colegi de
proiect: Ionela PETCU (cl. a VIII-a
„C”), Crina PRODANIUC (cl. a IX-a
„A”), Nichita NICULCEA (cl. a VI-a
„A”), Alexandru JITARI, AndreeaLiliana ANDRIŢCHI (cl. a V-a „B”),
Nicoleta MELENTIEV (cl. a IX-a
„C”), Naira şi Corina BRAGARI
(cl. a IX-a „F”), Aura DOMBROV,
Arina IOVU (cl. a IX-a „D”, Paula
SAMSON (cl. a XII-a „B”), Cristian ȘCOLNIC, Adina şi Andreea
ŢAPU, Gabriela ZASTAVIŢCHI, Daniela ZATIC, Vasile BORDOS ş.a.
Prin aceste fotografii bunicii şi
străbunicii le-au oferit nepoţilor
dragi o parte din amintirile lor.
Mai mult, un fragment din istoria neamului nostru românesc.
Lica MOVILĂ
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Povestiri de seama voastră
Vlad PAOMI

ȘIRUL DE MINUNI CONTINUĂ
Nr. 10 (2124)

Ne felicită învârtecuşii

„FLORILE DALBE” la ceas ANIVERSAR
Recent, învârtecuşii din clasa a II-a
„A” de la Liceul Teoretic „OLIMP”
din or. Rezina au participat, împreună
cu dna învăţătoare Tatiana GORNEA
şi dna bibliotecară Lidia CIORBĂ, la
o lecţie de limba română, având ca
temă pentru acasă: ,,Revista „Florile
Dalbe” la ceas aniversar”. Deşi a împlinit vârsta onorabilă de 80 de ani,
omagiata arăta mai tânără şi mai frumoasă ca niciodată. Poftind-o în capul mesei, elevii au parcurs imaginar
opt decenii, în care publicaţia a căpătat o mare popularitate în rândurile
copiilor. Cele mai frumoase au fost
ultimele 30 de primăveri. Micii cititori
au aflat cum s-a transformat un ziar
modest îmbrăcând haina de ,,FLORILE DALBE”, cum munceşte şi creează echipă redacțională în frunte cu
redactorul-șef al săptămânalului, dl
Ion ANTON, pentru a aduce lumină
în inimile copiilor din Moldova și nu
numai.

Mami Aglaia i-a chemat pe copii
pentru o lecție de istorie. Fiecare dintre surori stătea la măsuța ei, gata să
facă notițe.
La fel, Șarmi.
- Copii, trebuie să știți că strămoșii
noștri, dacii, au fost nu numai niște
viteji oșteni care nu aveau frică de
moarte. Dacii au fost și niște meșteri
pricepuți, cetățile lor se ridicau, falnice,
pe culmile stâncilor. Cetatea de scaun a dacilor a fost Sarmizegetusa. Ea era o fortăreață regească.
Mami aruncă o privire spre copii și observă cu mirare că Șarmi
lăcrimează.
- De ce plângi, dragă cățelușă?
- De bucurie, doamnă învățătoare!
- Ce te-a făcut să te bucuri până la lacrimi?
- Am avut emoții când am aflat că dacii au pus cetății lor numele
meu.
- Cum adică?
- Păi, chiar dumneavoastră ați spus că cetatea lor de scaun a fost
ȘARMIzegetusa.
Copiii au izbucnit în râs:
- Cine știe, Șarmi, s-ar putea să ai dreptate. Aceasta ar însemna
că ai rădăcini regești. Să trăiești, principesă! Apoi, legenda spune
că și numele Moldovei tot de la o cățelușă vine. Șirul de minuni
continuă...
(Din cartea „Poveşti cu Şarmi”)

Debut la „I.-Î.”

Mugurași de PRIMĂVARĂ
Odată cu sosirea primăverii, picii din clasa a II-a de la
Gimnaziul ,,N. Dabija” din satul Heciul Vechi, raionul
Sângerei, au început să compună... poezii. Şi cum jocul de
cuvinte nu mai contenea, dna învățătoare Olesea CIPIŞCIUC i-a invitat pe învăţăcei să-şi continue distracţia în
atelierul de creaţie „Primăvara”. Să vedem ce le-a reuşit.
INELUŞ

Răsfoind revista, elevii au descoperit o lume frumoasă, cu
întrebări și răspunsuri, cu vești bune și informații noi, cu
glume şi curiozități - pentru mic şi mare.
Publicăm mai jos felicitările micilor noştri cititori, adresate, prin intermediul doamnei bibliotecare, săptămânalului „Florile Dalbe”, la ceas aniversar.

Vlad BIVOL: Săptămânalul „Florile Dalbe” este o
publicaţie minunată pentru
copii, un adevărat izvor de
cunoștințe. Iar noi adunăm
aceste cunoștințe din paginile lui, aşa cum albina adună
nectarul din flori. „Florile Dalbe” este cea mai performantă
publicație periodică pentru
copii și adolescenți din Moldova. Succes în continuare!
Evelina LANGA: Revista
săptămânală „Florile Dalbe”,
care a împlinit 80 de ani, este
colorată, foarte interesantă și
conţine multe informații folositoare pentru noi. O citesc
sistematic la bibliotecă, dar
am să mă abonez în curând.
Vreau să o citesc și în timpul
verii. Îi doresc multă sănătate
şi inspiraţie domnului redactor-şef Ion Anton.
Ionela MARII: Stimată
redacție a săptămânalului
„Florile Dalbe”, vă suntem recunoscători pentru munca
enormă pe care o faceţi pentru noi. Aceasta o dovedesc și
premiile internaționale care
v-au fost acordate. Sunteți cei
mai buni! La mulți ani!

Andrei ANGHEL: Din „Florile Dalbe” putem afla ce se
întâmplă în lume. Sunt atâtea
informații, glume, poezii în
paginile ei! Îi doresc să rămână în continuare o revistă pe
care o iubesc şi o aşteaptă în
fiecare săptămână toţi copiii.

Nicoleta VLAS: Eşti revista
mea preferată, un adevărat
izvor de cunoștințe şi lucruri captivante. Frumoasă
este aniversarea ta, îţi doresc
prosperitate, succese mari în
viitor!

MUGURII ZGLOBII

Apar mugurii zglobii
Pe copacii din câmpii,
Iar copiii ies afară
Cu alai. E primăvară!
Sandu MATIESCO

DE ZOR PRIN FLORI
Damian CAZACU: Am răsfoit fiecare pagină – toate sunt
foarte interesante şi atractive.
Am să-i rog pe părinți să mă
aboneze neapărat la „Florile
Dalbe”.

Lalele-au înflorit,
Iarba iar a înverzit.
Albinuțele de zor
Dau târcoale florilor.
Anastasia DEMENCIUC

JOC

Ce frumos e jocul lor Al cerului și florilor.
Toate prind acum culoare,
Ies copiii la plimbare.
Cezara SMOCHINĂ

GHIOCELUL E CA MIELUL
Maxim GOLAN: Dragi prieteni, perfectați-vă un abonament la „Florile Dalbe”! Revista abordează diverse teme la
multe discipline, putem să ne
îmbogățim cunoștințele doar
făcând lecturi. Mulțumim din
suflet pentru munca depusă de
echipa redacțională în frunte
cu domnul redactor-şef, scriitorul Ion Anton. Să trăiești mulți
ani înainte, „Florile Dalbe”!

Coordonator de pagină: Lica MOVILĂ

Dragă Zână Primăvară,
De când te aștept pe-afară,

Bogdan SÎRBU: Îmi plac
„Florile Dalbe”, aici găsesc
multe curiozități și poezii. Îi
mulțumesc redactorului-șef
și echipei sale pentru că fac
această revistă extraordinară.
Felicitanţilor li se alătură Ana-Maria MAGNOLIA,
Dragoș DRUŢĂ, Vitalina
SÎRBU şi alţi copii.

A înflorit iar ghiocelul,
Plăpând și alb ca mielul.
Gabriela MOLDOVANU

HORA-N CÂMP

Ce frumos e totu-n jur!
Soarele iar strălucește,
Hora-n câmp ne-nveselește,
Cântecul de ciocârlii
Îi dezmiardă pe copii.
Vladimir PÂNZARI

GRĂDINA MEA

Într-o zi de primăvară,
Am ieșit, vesel, afară.
Grădina a înflorit,
Vremea bună a venit!
David DUDCA

ARMONIE

Copăceii albi și roz
Pe mireasmă îi cunosc.
Doamne, câtă armonie
Este astăzi în câmpie!
Dumitru VASILICA

Glume

- Mămico, azi ne-au făcut
vaccinuri.
- Sper că tu, Irinuţo, n-ai
plâns?
- Nu, căci n-a reuşit nimeni
să mă prindă.

* * *
- Domnule învăţător, ştiţi
că găinile negre sunt mai
deştepte decât găinile albe?
- Argumentează!
- Găinile negre fac ouă albe,
iar cele albe nu pot să facă
ouă negre.

TRECUTUL LA PREZENT
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MOMENT LIRIC
Ion ANTON

POMUL VIEȚII

Vin păsările iarăşi din ţările străine
La cuibu-adolescenţei, dar îl găsesc stricat.
O, păsări, voi, copilării divine,
Că am îmbătrânit, nu sunt eu vinovat.

Nr. 5 (335)

REGII DACILOR STRĂBUNI

DECEBAL, ultimul rege al Daciei (II)
(Continuare din nr. 15, 16 din 23 aprilie 2021)
susţin istoricii. Decebal a fost numit rege clien3. Cum arăta regatul lui Decebal
În vremea lui Decebal, regatul dac a cuprins telar al Romei, dar regatul său beneficia de subTransilvania, Banatul, Oltenia, centrul şi sudul venţii din partea Romei, care a trimis în Dacia
Moldovei, fiind considerat mai puternic şi mai ingineri constructori şi instructori militari, astfel
bine organizat, decât în vremea regelui Bure- încât ţara să se poată dezvolta şi organiza...
bista, chiar dacă era mai puţin întins. Graniţele
5. Cum a primit numele Decebal
statului dac erau la sud şi la vest Dunărea, la est
Istoricii susţin că numele Decebal înseamnă
Prutul şi Dunărea, Dobrogea fiind sub influenţă „cel curajos” sau „cel puternic”. Regele dac s-a
romană, iar la Tisa şi dincolo de Prut trăiau da- numit Diurpaneus înainte ca faima cucerită în
cii liberi. Capitala era la Sarmizegetusa Regia, în războaiele de la Tapae să îi aducă acest supranuMunţii Orăştiei.
me. Unul dintre aceste războaie a fost purtat cu
armatele împăratului Domiţian, conduse de generalul Fuscus. În anul 87,
romanii au trecut Dunărea, dar au fost
opriţi la Tapae, în urma unei ambuscade plănuite de Decebal. Istoricii susţin
că aproape toţi soldaţii din Legiunea
a V-a Aludae au fost ucişi, împreună
cu generalul Cornelius Fuscus. Înainte
de această bătălie, Decebal, văzând
numărul mare al forţelor armate romane, a propus încheierea unui tratat
de pace, însă a fost refuzat. „Atunci a
trimis o nouă solie, cu înştiinţarea că
de-i vor cere lui romanii pe viitor pace,
nu o va da decât în schimbul unui tribut de doi oboli pe an de fiecare cap
de roman din imperiu. Se pare că FusChipul lui Decebal săpat într-o stâncă.
cus a luat atunci insulta asupra sa şi că
Timișoara, România
a intrat — pe cât de furios, pe atât de
imprudent — în Dacia, spre a pedepsi
4. Primii ani de război ai lui Decebal
pe Decebal. Având un astfel de temperament,
Din primii ani de domnie ai lui Decebal, Dacia înţelegem cum Fuscus a putut fi atras în cursă
se afla în conflict cu Imperiul Roman. În vremea şi sfărâmat, de cumintele, socotitul şi plinul de
împăratului Domiţian, romanii au invadat teri- resurse strategice, Decebal al Dacilor. Steagurile
toriile din sudul ţării, însă iniţial au fost înfrânţi şi prada cucerite de la romani — acum se va fi
şi zdrobiţi. În anul 88 romanii reuşesc să obţină prăpădit întreaga Legio V Alaudae — fură duse
o victorie împotriva dacilor, la Tapae (Porţile de — ştim sigur acest lucru de la Cassius Dio — nu
fier ale Transilvaniei, din zona Ulpia Traiana Sar- la Sarmizegetusa, ci în alte burguri din munţi”,
mizegetusa), iar ulterior între cele două popoare scrie istoricul Vasile Pârvan, în volumul Getica
se instaurează pacea. Deşi Decebal fusese înfrânt, (1926).
tratatul de pace încheiat cu Roma îi era avantajos,
(Va urma)

Şi doar speranţa-ncearcă azi să îmi aline
Destinul meu de vise cu totul întomnat…
Vin păsările iarăşi din ţările străine
La cuibul tinereţii, dar îl găsesc stricat.
La cine să se ducă, să plece-acum la cine
Să-şi caute un cuib, o casă de trăit?
Le fac mai bine-un cuib din dorurile-mi pline
Pe pomul bătrâneţii atât de înflorit!...
Vin păsările iarăşi din ţările străine.

GLOSAR EXPLICATIV

DICȚIONAR de istorie
(Continuare din nr. 15-16 din 23 aprilie a.c.)
B
• baron:
– (în Evul Mediu, în apusul și centrul Europei) cel mai mare
grad nobiliar în ierarhia feudală, format din cei care primiseră feuda direct de la rege, de care depindeau feudalii mai mici, având
drepturi absolute pe domeniile lor;
– titlu nobiliar medieval superior cavalerului și inferior vicontelui.
• basmaci – nume dat participanților la mișcarea naționalistă
din regiunile Asiei Centrale împotriva dominației URSS, izbucnită
în perioada Revoluției Ruse din 1917 și reprimate la sfârșitul deceniului al treilea al secolului al XX-lea.
• bastilie – (în Evul Mediu) construcție dintr-un sistem de
fortificații; castel întărit; închisoare.
• baș-aga – comandant al unui detașament din armata otomană.
• baș-beșleagă – persoană care avea rangul de comandant suprem al ostașilor de poliție turcească în Imperiul Otoman.
• baș-boier – boier cu rang superior, care prezida divanul
domnesc.
(Va urma)

MUZEUL NOSTRU

Pepeni, între legendă şi document
Întemeierea numeroaselor aşezări pe teritoriul Moldovei a fost
condiţionată de un fenomen istoric important - formarea, la mijlocul secolului al XIV-lea, a Statului Independent Moldovenesc
(Ţara Moldovei). Concomitent cu constituirea statului feudal independent, se intensifică valorificarea noilor pământuri, puţin
populate, acoperite cu păduri până atunci. Aceasta a contribuit
la apariţia unui şir de localităţi, printre care a fost şi satul Pepeni,
care își croiește istoria prin ani.
Data concretă a atestării satului
o aflăm din izvoarele documentare
reproduse în muzeul nostru şcolar.
Drept izvor istoric ne servește Dicţionarul Statistic al Basarabiei, în care
este menționat faptul că satul Pepeni
a fost întemeiat în 1781. Un alt document este articolul publicat în ziarul
„Tinerimea Moldovei”, pag. 2, din 12

boierul Keşco le-ar fi dat ţăranilor pământ.
Despre originea numelui localităţii
există o legendă, auzită de la bătrânii din sat și transmisă din tată-n fiu.
Conform legendei, pământurile din
raza satului au fost date în arendă lipovenilor, cu scopul de a se ocupa de
agricultură. Deoarece ei ar fi preferat,
mai ales, cultivarea pepenilor, satul a
luat numele de Pepeni, denumire ce
s-a păstrat până astăzi. La acea perioadă, satul Pepeni trecuse din posesia lui Alexandru Boteanu în cea a lui
Gherasim Cantacuzino.
Deși a fost atestat documentar la
1781, satul Pepeni are o istorie mult
mai veche, fapt confirmat de vestigiile

Toporaș din piatră, perforat

Cioburi ale unui vas din ceramică

noiembrie 1972. Autoarea articolului,
Nadejda Țăruș, care activa în calitate
de bibliotecară în localitate, arată în
acest articol precum că un grup întreg
de ţărani au părăsit moșiile unor boieri, pornind în căutare de locuri mai
bune pentru trai. Zona în care e situat acum satul Pepeni, era năpădită de
tufe de măceș și de salcâmi. Autoarea
articolului menţionat considera că

Os de mamut
arheologice păstrate în muzeul liceului. Obiectele expuse au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice
efectuate în raza localității, în vara
anului 1991, de către o echipă sub egida academicianului V. Bicbaev.
Dumitru VULPE,
elev în clasa a VII-a „A”,
la Liceul Teoretic „Alexandru Agapie”
s. Pepeni. r-nul Sângerei
Coordonatori:
Viorica Vulpe,
profesoară de istorie
și Maria Grosu,
responsabilă de activitatea
muzeului

Figură din silex

Coordonator de pagină:
Ion ANTON
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Premiul O.N.U.

nr.

2010

Drepturilor Omului

în domeniul

Codul Familiei
(Nr.1316-XIV din 26.04.2000)

Art. 62 - Exercitarea drepturilor părinţilor

1. Drepturile părinţilor nu pot fi exercitate
contrar intereselor copilului lor.
Părinţii nu pot prejudicia sănătatea fizică şi
psihică a copilului.
2. Metodele de educaţie a copilului, alese de
părinţi, vor exclude comportamentul abuziv,
insultele şi maltratările de orice fel, discriminarea, violenţa psihică şi fizică, aplicarea pedepselor corporale, antrenarea în acţiuni criminale, iniţierea în consumul de băuturi alcoolice,
folosirea substanţelor stupefiante şi psihotrope, practicarea jocurilor de noroc, cerşitul şi
alte acte ilicite.

Ziua Internaţională a Familiei

„Familia în viziunea mea”
Acesta a fost genericul concursului de eseuri și desene, organizat de Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion Creangă” cu prilejul Zilei Internaționale
a Familiei. Au participat elevi din clasele a III-a – a IV-a de la liceele „Gh.
Asachi”, „Traian” și Gimnaziul „Nicolae H. Costin” din capitală, precum și
de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din or. Căușeni. Să urmărim câteva gânduri sincere, exprimate de copii despre cel mai preţios dar care este familia.
Nicoleta BRĂDIȘTEAN, elevă la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Căușeni: „Să ai o familie
înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu.
Familia este locul în care mereu te întorci cu
dor, este cuvântul care cuprinde cele mai frumoase emoții și cea mai mare căldură. Tata este
persoana care mă învață să nu renunț niciodată la ceea ce îmi doresc, să lupt pentru visele
mele. Mama este întruchiparea blândeții și a
bunățății și este pentru mine un model demn
de urmat pentru a fi o adevărată Domniță. Sunt
foarte fericită în familia mea pentru că aici îmi
pot încălzi sufletul și vreau ca toți copiii de pe
pământ să crească în familii fericite”.
Andra UJA, elevă la Liceul Teoretic „Gh.
Asachi”, Chișinău: „În familie toți te vor felicita
pentru victorie. Aici este locul în care mă simt
liniștită și îmi pot împărtăși toate necazurile,
pot spune toate bucuriile și, cu siguranță, voi fi
înțeleasă”.
Dumitru BÂNZARI, elev la Liceul Teoretic
„Traian”, Chișinău: „Pentru mine familia ideală este familia mea, deoarece aici respectul,
înțelegerea, dragostea și ajutorul reciproc sunt
pilonii de bază care ne fac să fim uniți și fericiți.
În familie învățăm cele mai importante valori:
omenia, munca, credința, binătatea, milostenia. Desigur, și bunicii sunt parte din familia
noastră și ne iubesc mult”.
Andra ȘENDREA, elevă la Liceul Teoretic
„Traian”, Chișinău: „Suntem alături la bine și
la rău, ne pregătim surprize și ne facem fericiți
unul pe altul”.

Desen de Valeria Oprea, elevă în clasa a
III-a, Liceul Teoretic „Traian”, Chișinău

CONCURS de eseuri şi desene:
„Şi tu ai dreptul”

Violența este arma celor slabi
Mereu mi-am dorit să pot face o schimbare în gândirea greşită a multor tineri în ce priveşte atitudinea faţă de colegi. Participând recent la
o serie de instruiri organizate de Centrul de Consultanţă în Afaceri,
m-am gândit că sunt pregătită să-mi transform visul în realitate. Aşa
că am structurat cu grijă un proiect cu genericul „Spune STOP/Nu
Bulliying-ului!”, pentru a-l putea implementa în instituţia mea de
învăţământ. Dna director Vera Călugăreanu şi dna Natalia Olşevschi, psiholog şcolar, mi-au susţinut întru totul iniţiativa. După mai
multe zile de pregătire intensivă, pe data de 20 aprilie, am organizat
o şedinţă la care au participat elevi, părinţi şi profesori, concomitent
prezentând şi o expoziţie de desene.
Cum să ne construim relaţii sănătoase cu semenii? Cum să ne acceptăm aşa precum suntem? Unde ne putem informa la tema respectivă?
Aceasta, în primul rând, mi-am propus să le transmit colegilor, ca să
nu mai avem nici pomeneală de bulliying în şcoala noastră. Împreună
cu dna psiholog Natalia Olşevschi, i-am invitat la o discuţie despre
felul în care ne putem reeduca şi schimba viziunile, care sunt căile spre
autoafirmare în societate. I-am atenţionat asupra efecteor grave ale
bulliying-ului, precum intimidarea, închiderea în sine, frica, anxietatea şi depresia.
Sper ca toţi elevii noştri să conştientizeze că, venind la şcoală, trebuie să fim prietenoşi, să ne respectăm colegii la fel precum ne iubim şi
ne respectăm surorile şi fraţii. Atunci când ne vom comporta urât cu
cineva, să ne imaginăm că în locul persoanei respective ne aflăm chiar
noi. Sunt fericită că, cu paşi mici, dar totuşi rapizi, reuşim să soluţionăm probleme sociale, cum ar fi bulliying-ul. La fel precum violenţa
este arma celor slabi, şi acest fenomen rămâne a fi exploatat de cei
mai vulnerabili. Sunt convinsă că împreună suntem o forţă! Împreună
putem modela gândirea greşită a multora!
La final, aduc mulţumiri mentorilor care ne-au ghidat, profesorilor
pentru implicare, de asemenea, şi mamei mele, Aurelia Colţa, care a
crezut în mine, m-a susţinut şi mi-a oferit multe sfaturi.
Teoctista COLţA, elevă în clasa a IX-a
la Gimnaziul „Dumitru Creţu”'
s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Un grup de participanți la discuție, împreună cu dna
Natalia Olișevschi

Desen de Nicoleta BrĂdiștean, elevă în
clasa a IV-a, Liceul Teoretic „Ion Ctrangă”,
Căușeni
Gabriela RUSU, elevă la Liceul Teoretic „Traian”,
Chișinău: „Familia pentru mine înseamnă oameni
care mă ajută, mă iubesc, mă sprijină și mă îndrumează. Sora îmi este cea mai bună prietenă, iar
frățiorul e ca o rază pe care ne-a dăruit-o soarele
cel darnic”.
Namir ZLOTESCU, elev la Gimnaziul „Nicolae H.
Costin”, Chișinău: „Le mulțumesc părinților pentru
copilăria fericită și colorată pe care mi-au creat-o.
Așa cum orice părinte își iubește copiii, la fel și noi
trebuie să-i iubim și să-i respectăm. Mă simt fericit
că sunt împreună cu părinții și norocos pentru că
am multe șanse de a învăța, de a mă dezvolta”.
Mihaela BEȚCO, elevă la Gimnaziul „Nicolae H.
Costin”, Chișinău: „Familia este averea cea mai importantă în viața unui copil. Mi-ar plăcea ca toată
lumea să aibă o familie, căci să ai familie înseamnă
să ai tot”.
Slaviana STAMATI, elevă la Gimnaziul „Nicolae
H. Costin”, Chișinău: „Părinții mei sunt cea mai
scumpă comoară pe care o am, iar eu sunt cea mai
scumpă comoară a lor. Sunt acei care îmi oferă mereu sprijin cănd nimeresc într-o situație neplăcută.
Fără sprijinul și încurajarea lor, nu mi-aș atinge scopurile și n-aș fi putut ajunge unde sunt azi”.
Multe alte gânduri frumoase au avut de spus
participanții la concurs în eseurile realizate. Membrii juriului, în frunte cu scriitoarea Claudia Partole, președinte de onoare, au decis ca circa 50 de
autori să fie premiați cu cărți și rechizite școlare.
Rodica GANGURĂ, bibliotecară
la BNC „Ion Creangă”
mun. Chișinău

Dreptul la nediscriminare

Ce te face fericit?

Fericirea și starea de bine au un rol primordial pe tot parcursul
vieții. Sunt foarte multe momente, lucruri, situații etc. care te fac
fericit.
Dreptul la nediscriminare constituie un element important al
fericirii. Este foarte neplăcut atunci când treci prin asemenea
situații. Fie că e vorba de un copil care este ignorat de alți copii,
fiindcă nu este îmbrăcat „la modă”. Fie că este vorba de un adult
discriminat la locul de muncă, îngrădindu-i-se posibilitatea de
a-și exprima punctul de vedere. Sau de faptul că Ion este autoritate, mama lui fiind profesoară, iar Ilinca e marginalizată, deoarece mama ei este brutar...
Cu părere de rău, întâlnim multe cazuri de acest fel. Dar suntem cu toții oameni. Avem o legătură între noi. Mama lui Ion este
profesoară, are un rol important în societate. Mama Ilincăi este
brutar și, de asemenea, are un rol nu mai puțin important.
Fiecare are rolul și
menirea sa, nu trebuie
să existe discriminare.
Când te simți stimat,
acceptat, încurajat în
ceea ce faci, atunci ești
fericit și toate au sens!
Maxim BOTNARU,
elev în clasa a VII-a
s. Copăceni,
r-nul Sângerei

Desen de autor

Concursul nostru s-a apropiat de sfârșit. În ediția viitoare, din 25 iunie a.c., vom anunța finaliștii.
Coordonator de pagină: Eudochia VERDEŞ
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De veghe naturii

Avem o inimă curată?!
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File din „Cartea Roşie”

Viperă-de-stepă
Specie periclitată, al cărei efectiv se reduce. Se întâlneşte în zona
de stepă cu pâlcuri de arbori şi
arbuşti. Peste hotarele ţării a fost
semnalată în raioanele de stepă
ale Ucrainei, în Europa Centrală şi
de Est, Caucaz, în Asia Centrală şi
Kazahstan până în Altai, în China
de Nord-Vest.
Se adăposteşte în galeriile mamiferelor mici, în grămezi de
vreascuri putrede şi în stive vechi
de lemn, în locurile goale de la rădăcinile arborilor şi arbuştilor, sub căpiţe de fân, în crăpături de stânci, sub blocuri de
piatră etc.
Ca aspect cantitativ, numărul este mic şi continuă să se reducă.
Iese din starea de hibernare în aprilie. Primăvara este activă
în decursul întregii zile. După hibernare, începe să năpârlească, apoi are loc împerecherea. Gestaţia durează 130 de zile, în
august femela naşte de la 3 până la 16, mai des – 6-8 pui cu
lungimea de 12-18 cm. Nou-născuţii încep repede să năpârlească. Se hrănesc cu insecte şi larve. Devin maturi în al treilea
an de viaţă. Cad în hibernare în septembrie. Animalele mature
se hrănesc cu insecte şi rozătoare. Este veninoasă!
Despre reproducerea în captivitate nu sunt informaţii. Este
ocrotită conform legislaţiei.

Concursul „Urmaţi-ne exemplul!”

„Natura este arta lui Dumnezeu cel veşnic”, zicea Dante
Alighieri. Deci, starea acesteia
depinde de modul în care o
vom proteja. Suntem martorii
unui dezastru: spaţiul verde
devine tot mai murdar şi parcă pe nimeni nu îl mai interesează curăţenia din parcuri,
în general, în comune şi oraşe.
E tulburător faptul că tot mai
puţini oameni nu au grijă nici
de curăţenia din faţa casei în
care locuiesc. Fiecare vrea
ca altcineva să le facă ordine.
Astfel, aerul e mai poluat cu
implicarea noastră nemijlocită. De multe ori, văd cum
trecătorii aruncă pe stradă
hârtii, ţigări, pungi de polietilenă, de parcă nu trăiesc în
ţara aceasta. Dar se ştie bine:
o inimă curată nu va face

murdărie. Schimbarea unei
naţiuni depinde nemijlocit de
felul ei zilnic de a acţiona şi de
atitudinea față de mediul înconjurător.
Eu am decis să fac tot ce-mi
stă în puteri ca localitatea din
care provin să fie curată. De
aceea, împreună cu colegii
de clasă, am strâns gunoiul
aruncat de localnici. Aşa am
dorit să încurajăm tinerii să
aibă grijă de curăţenia din satul lor şi să le trezim dorinţa
sătenilor de a-şi păstra localitatea cât mai frumoasă. Prin
acest exemplu, am îndemnat
pe toată lumea să păstreze
natura.
Acum, mai mult ca niciodată,
avem marea responsabilitate
de a ajuta natura să revină la
ceea ce a fost odată. Să uităm

de egoismul de a ne folosi de
ceea ce a creat Dumnezeu perfect pentru om şi să începem a
acţiona chiar din următoarea
clipă. Mediul ambiant devine
un organism cu plămânii tot
mai afectaţi din cauza că, uitând de bunul simţ, îl poluăm.
Uneori, prin simplu fapt că
suntem indiferenţi.
Într-un final, aş dori să spun
că natura are nevoie de mine şi
de tine. Nu contează cine eşti,
astăzi ea, natura, te cheamă la
o colaborare de pe urma căreia vom beneficia cu toţii. Să
păstrăm, deci, natura curată!
Iar rezultatele, efectele nu vor
întârzia să apară.
Ana ZUBCU, elevă
la Liceul Teoretic „Prometeu”
s. Grozești,
r-nul Nisporeni

Prietenii Naturii

Natura este mereu în faţa noastră, precum linia orizontului pe
drumul timpului pe care îl parcurgem. Ce am vedea în jur, însă,
dacă fiecare ar polua mediul ambiant?
Împreună cu colegii de clasă şi de scoală am participat la curăţarea terenurilor de pe malul Nistrului, am sădit sălcii plângătoare pe malul râului, am strâns deşeurile. Acum pretutindeni
Din poşta ediţiei
domină curăţenia şi ordinea. Rezultatele muncii noastre ne bucură privirea.
Cred că e ceva firesc ca omul să respecte natura, iar noi, elevii
de la Gimnaziul Solonceni, facem parte din generaţia căreia îi
Omul e o ființă în mâinile căreia se află o lume întreagă. Dar, uneori, ființele pasă de viitorul dragei noastre Terra. Urmaţi-ne exemplul!
dotate cu rațiune nu pot avea o elementară grijă față de unele animale neajuCarolina GRĂDINARI, elevă
torate.
la Gimnaziul Solonceni
Copilăria este Împărăția în care locuiesc
r-nul
Rezina
cele mai îndrăgite personaje.

Elma

Aici, petrecem cele mai minunate și inedite momente, sperând ca aceste vise să
se realizeze. Vreau să vă relatez o poveste
greu de crezut, dar bazată pe fapte reale.
Într-o zi, lecturând în aer liber, mi-am
dat seama că îmi lipsește un prieten adevărat. Am simțit că îmi doresc un animal de
companie, de aceea i-am rugat pe părinții
mei să adoptăm unul. Mai întâi, părinții miau aprobat decizia, însă, de ziua mea, am
primit o jucărie de pluș și nu un cățeluș
adevărat.
Peste un timp, însă, mare mi-a fost mirarea când pe terasa casei, într-o dimineață
rece de iarnă, am găsit o cățelușă. Am numit-o Elma. Așa a început aventura noastră, a celor doi prieteni care explorează
lumea.
Teoctista COLȚA,
elevă în clasa a IX-a
la Gimnaziul „Dumitru Creţu”
s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Cântăm şi desenăm natura

Ruga Pământului
Plânge Pământul
Cu lacrimi pătate.
Ne îndeamnă cu gândul
La fapte adevărate.
Ne oferă tot ce are
Mai bun și mai sfânt.
Doar să-l păstrăm curat
Nu doar prin cuvânt...
Exemplele bune
Sunt ca răsplată,
De la mic la mare,
Pentru o planetă curată!
Evelina VOLOȘCIUC, elevă
la Liceul Teoretic „Hyperion”
or. Durlești,
mun. Chișinău

Coordonator de pagină: Octombrina ONOFREI
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COPIII şi BIBLIOTECA

Ziua Cărții și Lecturii
sărbătorită online

Pandemia, dar și noile tehnologii informaționale
au redus în jumătate numărul cititorilor din biblioteci. Pentru a face față situației, acestea au fost
nevoite să treacă pe online, iar bibliotecarii să se
reprofileze pentru a fi la un clic distanță de consumatorii de informație.
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ADEPţII TERPSIHOREI

Pandemia nu poate opri
dragostea pentru dans

Dansul sportiv reprezintă unul dintre cele mai frumoase stiluri coregrafice,
reprezentând un mod eficient pentru exteriorizarea emoțiilor, trăirilor și gândurilor. De acest adevăr sunt călăuziți în activitatea lor membrii Ansamblului
„CrisStyle” de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO.

„Chiar și evenimentele culturale sunt astăzi organizate online pentru iubitorii de frumos”, susține directoarea Bibliotecii
Naționale, Elena Pintilei.
„Dacă vorbim de 2020, numărul de intrări fizice în bibliotecă
este în scădere, ceea ce a fost specific pentru toate instituțiile
de cultură. Dar chiar dacă numărul de intrări a scăzut puțin,
a crescut numărul vizitelor virtuale, atât pe site-ul Bibliotecii
Naționale, dar și pe conturile instituției pe diverse rețele de socializare”, a remarcat Elena Pintilei.
Vizitatorii Bibliotecii Naționale sunt preponderent studenți,
cercetători științifici. Totodată, instituția este gazda multor
expoziții, prezentări de carte și alte evenimente culturale, care,
în contextul pandemiei, fie au fost anulate, fie transferate pe online. „Vrem să îmbunătățim agenda noastră de activități și evenimente, ca să revenim la locul și poziția noastră de una dintre
cele mai importante instituții de cultură din țară. Mai ales că
numărul vizitatorilor, în primul trimestru al anului 2021, este
în creștere”, a mai spus directorul Bibliotecii Naționale.
Potrivit Lilianei Juc, directoarea Bibliotecii „Târgoviște”, cei
mai fideli vizitatori ai bibliotecii rămân a fi copiii, adolescenții
și tinerii. Vârsta, dar și noile realități, determină și preferințele
cititorilor.
„Am descoperit și noi că cele mai solicitate ar fi: literatura enciclopedică, cărțile motivaționale, din domeniul psihologiei și
din istorie chiar. S-a citit și literatură artistică. Dar, la solicitările
cititorilor, mai propunem și noi cărțile care vin din programele
noastre de lectură”, a mai spus Liliana Juc.
Pentru a ține conectați iubitorii de lectură, biblioteca a diversificat și serviciile electronice existente.
„Avem literatură audio, „Povestea de seară”, filmată de noi
și distribuită online, master-class-uri la domiciliu, evenimente
live pe Facebook, precum interviuri cu scriitori sau prezentări
de carte”, a precizat directorul.
De Ziua Internațională a Bibliotecarului, dar și de Ziua Mondială a Cărții, marcate anual pe 23 aprilie, cea mai mare dorință
a bibliotecarilor a fost să revină la activitatea de până la pandemie, iar sălile de lectură să abunde în cititori. Potrivit datelor
Bibliotecii Naționale, în Republica Moldova sunt peste 2600 de
biblioteci, în care activează peste 4000 de bibliotecari.

În cadrul orelor copiii învață
dansuri din programul Standard
(Vals lent, Vals vienez, Quick-Step,
Tango, Slow Foxtrot) și programul Latino (Cha-cha, Rumba, Jive,
Paso Doble, Samba).
Membrii Ansamblului participă
activ la competiții, concursuri, festivaluri organizate atât în țară, cât
și peste hotarele ei. Din ansamblu fac parte 60 de copii, aceștia
fiind repartizați în 4 grupe după
categoriile de vârstă. Dar din cauza situațiilor excepționale din țară
copiii fac ore de dans câte 10-12 în
grup, și doar atunci când se permite de a se desfășura orele în sală.
Deseori repetițiile se fac și de acasă. Copiii oricum
sunt entuziasmați să participe la concursurile
care au loc și online.
De când s-a fondat ansamblul, copiii au participat
la diverse competiții. La Concursul Internațional
de Dans „Winter Festival” (Iași, România), au
obținut locul I; la Concursul Internațional de Dans

și Muzică „Ghiocelul de argint” (Arad, România),
locul I; la Dance Festival „Chișinău Internațional
Open 2019” (Chișinău) – locul III; la Festivalul Internațional de Dans „Fantezia de iarnă”
(Chișinău), locul I; la Festivalul-concurs „Orașul
meu din albe flori de piatră” (Chișinău), locul I, și
multe alte evenimente care i-au bucurat.
Dansatorii au fost harnici chiar și în
perioada pandemiei. Se antrenau acasă în mod regulat împreună cu profesoara lor dna Cristina Coniuc, chiar
dacă lecțiile se desfășurau online, au
avut ocazia să participe și la câteva
concursuri din România (Dance Festival) și Moldova, la care s-au ales cu
locul întâi.
Recent, dansatorii au evoluat la un
alt concurs internațional ce a avut loc
în Moldova. La eveniment au luat parte
ansambluri de dans din Israel, Grecia,
Rusia, România și Republica Moldova.
Artiștii au făcut filmulețe din timp cu
numărul pregătit de ei și l-au expediat
la adresa indicată de organizatori.
Renata CUPCEA

ANSAMBLURI ETNOFOLCLORICE

Ansamblul etnofolcloric ,,Bujoreii” a fost fondat în anul 2017. Ideea de a crea un ansamblu de
băieți, care să promoveze arta folclorului atât în republică, cât si peste hotarele ei, îi aparține doamnei
Ina Bulat, director al Liceului Teoretic cu profil
artă ,,Nicolae Sulac” din Chișinău.
La început, ansamblul era
format din șapte elevi, toți fiind aleși prin preselecție din
2 clase muzicale de către conducătorul artistic Mihai Leon.
Cu timpul, ceata s-a mărit, în

...

rândul Bujoreilor intrând încă
11 băieți din trei clase diferite,
la fel de talentați. În momentul
de față, din ansamblu fac parte:
Gabriel Leon, Eduard Cojocaru, Alexandru Scarlețchi, Ma-

„Bujoreii” de Primăvară
xim David, Darius Cerga, Iulian
Patrachi, Mihai Arbuz, Gabriel
Curcubet, Alexandru Covalenco, Artiom Tuteichin, Alex Sofroni, Vadim Dehterenco, Silviu Hanganu, Cezar Pintilii.
Aceste tinere talente sunt
diriguite de către Mihai Leon,
membrul ansamblului ,,Plăieșii”,
masterand al Academiei de Mu-

zică, Teatru și Arte Plastice și
membru al Uniunii Muzicienilor
din Republica Moldova.
Datorită muncii pe care o depun atât elevii, cât și conducătorul lor artistic, rezultatele excelente nu au întârziat să apară.
În noiembrie 2017, au pășit
pentru prima dată pe scenă, în
această formulă, evoluând la
un festival-concurs, organizat
de Pretura sectorului Centru, în
cadrul căruia au luat Premiul I.
În iarna aceluiași an, au fost
deținătorii premiului întâi, la
Festivalul-concurs
municipal
,,Tradiții și obiceiuri de iarnă”,
fiind menționați de juriu ca tineri promotori ai folclorului autentic…
De aici s-a dat startul succesului lor: Diplome de gradul I la
Festivalul-concurs „La fântâna
dorului”, ,,Ciobăni-aș, ciobăni”,
,,Tradiții și obiceiuri de iarnă”,
,,Primăvara pe toloacă”.
Le-a fost acordată și o diplomă de participare la Festivalul

,,Ziua Daciei”, ediția a XIII-a,
care s-a desfășurat în satul Rogojeni, raionul Șoldănești, la
care au concurat ansambluri
din diferite colțuri ale țării.
Au cântat și pe scena Palatului Național ,,Nicolae Sulac”,
alături de ansambluri cu renume: „Tălăncuța”, condusă de
marele folclorist Andrei Tamazlâcaru, și „Plăieșii” lui Nicolae
Gribincea.
„Bujoreii” au reușit să lanseze
și un CD cu cântece folclorice,
culese din expedițiile efectuate
pe teritoriul țării, de către conducătorul artistic al ansamblului.
Mihai LEON, conducător
artistic al ansamblului
etnofolcloric ,,Bujoreii”
LTPA ,,Nicolae Sulac”
mun. Chiținău
Coordonator de pagină:
Renata CUPCEA
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Peisaje celebre

Lalelele din Olanda
Nr. 5 (350)

Tehnologii pandemice

Masca smart

Compania japoneză Donut Robotics a creat o mască inteligentă, C-Face, pentru a facilita comunicarea și distanțarea socială, transmite playtech.ro.

Sursa: bollenstreek.nl
Keukenhof
este cea mai
frumoasă grădină de flori de
primăvară din lume. Supranumită Gradina Europei, se află
în Olanda și se întinde pe o
suprafață de 32 de hectare. În
lunile martie – mai, vizitatorii
sunt încântați să vadă circa 7
milioane de flori, printre care
laleaua e regină. Dintotdeauna
această floare a fost iubită de
olandezi.
În istoria țării a fost chiar o
perioadă, între 1636 și 1637,
caracterizată prin tulipomanie.
Atunci prețurile pentru lalele

de soiuri rare au ajuns la 3 mii
de guldeni pentru un bulb, iar
materialul săditor se vindea
într-un cerc restrâns de cultivatori de flori și colecționari
bogați. Pictorul Hendrik Pot a
fost sarcastic când a creat „Vagonul nebun al florilor” – o alegorie la mania lalelelor. Zeița
florilor, împreună cu doritorii
de a se îmbogăți ușor, merge
cu o căruță, iar meșteșugarii
au uitat de muncă, dorindu-și
și ei bani fără efort, dar destinul leneșilor e predestinat:
dispariția în mare.

Împreună cu o aplicație, masca poate
transcrie dictarea, amplifica vocea utilizatorului și traduce vorbirea în opt limbi:
japoneza, chineza, coreeana, vietnameza,
indoneziana, engleza, spaniola și franceza. Decupajele din fața măștii sunt vitale
pentru respirație, adică aceasta nu oferă
protecție împotriva coronavirusului, dar
poate fi purtată peste o mască medicală
standard, explică președintele companiei
Taisuke Ono.
Fabricată din plastic alb și silicon, are un
microfon încorporat care se conectează la
smartphone-ul utilizatorului prin Bluetooth Sursa: digifm.ro
chiar de la 10 m distanță.
Acum doi ani, Donut Robotics a dezvoltat
Dezvoltatorii speră că masca va facilita coun software de traducere pentru un robot numit Cinnamon, dar când a început pandemia, municarea conform noilor norme sociale de
distanțare în spitale, birouri, aeroporturi etc.
proiectul a fost suspendat.

Curiozităţi istorice

Arheologie subacvatică

Cine a găsit epava „Titanicului”?
Toată lumea a auzit povestea despre vaporul „Titanic”, cel mai mare din lume, care a pornit din Southampton, Anglia, cu destinația New York, pe 10
aprilie 1912. La patru zile de la plecare, s-a ciocnit
de un aisberg și s-a scufundat. Dispariția acestuia,
însă, nu înseamnă uitarea pentru exploratori, inclusiv pentru Robert Ballard, un cercetător oceanograf, fost militar american.

Sursa: wikimedia.org.

Mașina electrică „Jamais Contente”
Sursa: wikimedia
Robert Duane Ballard este ahtiat de arheologia subacvatică din copilărie. Interesul i-a fost trezit de cartea
lui Jules Verne „20.000 de leghe sub mări”. Ca arheolog
marin, Ballard și-a înscris în palmares o serie de descoperiri care l-au făcut celebru în întreaga lume: epavele navei „Titanic”, cuirasatului „Bismarck”, portavionului USS
Yorktown și PT-109 al lui John F. Kennedy.
Primul său proiect, din 1985, a fost căutarea „Titanicului”. Ballard a găsit banii la marina americană, cu condiția
să localizeze două submarine scufundate și să analizeze
starea reactoarelor nucleare după o lungă ședere sub apă.
După cum a aflat Robert, presiunea apei a distrus submarinele, împrăștiind mii de bucăți pe fundul oceanului. La
fel s-a întâmplat și cu „Titanic”. Puțin mai târziu, în 1986,
Robert a revenit la „Titanic”. De data aceasta a avut mai
mult timp, așa că din a doua călătorie a adus o serie de
imagini fotografice valoroase. Multe obiecte recuperate de pe epavă erau în stare bună pentru a fi vândute la
licitație. Epava a fost evaluată la prețul de 200 mil. dolari.
„Titanicul” se află în partea de jos a Oceanului Atlantic,
la o adâncime de 3.800 de metri. O parte a navei este
încă perfect conservată, dar unele fragmente care au
fost acolo acum 15 ani nu mai există. Cauza sunt curenții
oceanici puternici, sarea și microorganismele care mănâncă... metalul.
Sursa: peoples.ru

La 29 aprilie 1899, o mașină
electrică a fost primul vehicul care a depășit viteza de
100 km/h. A fost numită „Jamais Contente” („Niciodată
mulțumită”). Era proiectată și
pilotată de inginerul belgian
Camille Jenatzy, fiul unui producător de articole din cauciuc.
„Jamais Contente” avea o formă specială, de torpilă sau cochilie din aluminiu. Cele două motoare electrice, plasate în spate
între roți, permiteau deplasarea
cu 68 de cai-putere. Dornic să

doboare recordul deținut de
contele Gaston de ChasseloupLaubat, de 92,78 km/h, Jenatzy
a construit uimitoarea mașină.
Datorită înfățișării sale deosebite (cu barbă roșie) pilotul a fost
supranumit „Red Devil” în presa
engleză.
În acea perioadă, industria
automobilelor era dominată de
vehicule electrice.În 1859, când
au fost puse la punct bateriile
reîncărcabile care stocau energia electrică, aceste mașini au
devenit un mijloc de transport.

Din păcate, mașina electrică
nu a supraviețuit concurenței
motorului termic, deoarece
tehnologiile bateriei vremii, în
principal bateriile cu plumb, au
limitat performanțele vehiculului electric. Treptat, tehnologia
electrică a fost îndepărtată de
motoarele cu aburi și apoi de
motoarele termice, iar, în anii
1920-30, mașina cu benzină a
ocupat piața. În curând, însă, se
pare că motoarele electrice vor
câștiga teren din nou.
Sursa: labellebatterie

Problemă de logică
Au răspuns corect la problema
din ediția precedentă Teoctista
Colța (Cărpineni, Hâncești) și
Tatiana Cazacu (Măgdăcești,
Criuleni).

Priviți desenul și aflați
soluția. Nu uitați, la sfârșit de
an, câștigătorii vor avea parte
de premii.
Coordonator de pagină:
Mariana GABURĂ
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IN MEMORIAM: Maria GARŞTEA

DOAMNA CARE NE-A DĂRUIT INIMA
Omagiu regretatei profesoare Maria GARȘTEA, pedagog de vocație, prieten
devotat al copiilor, dar și al revistei „Florile Dalbe”, căreia dânsa îi atribuia un
rol indispensabil în procesul instructiv-educativ.

Maria Garstea, directoarea
Liceului „O. Ghibu”, 1989-2012

Om de o cumsecădenie deosebită, dna Maria Garștea a
consacrat peste patru decenii
activității pedagogice. Timp de
23 de ani a condus Instituția
Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din sectorul Buiucani
al municipiului Chișinău, lăsând
în urmă doar lucruri frumoase:
- În 1989, când a devenit directorul acestei instituții (pe
atunci Școala medie ruso-moldovenească nr. 25), la inițiativa
dnei Maria Garștea se deschid
șase clase cu studiere aprofundată a limbii franceze şi patru
clase cu profil coregrafic;
- Din anul 1991, doamna director mai deschide, la fiecare
paralelă de clase, câte o clasă

cu profil muzical şi de artă
plastică;
- În același an, de asemenea
la inițiativa administrației,
instituția este reorganizată în
Gimnaziul estetico-umanistic
nr.4, iar din 1999 devine Liceul
Teoretic „Onisifor Ghibu”.
- Prin rezultatele elevilor și
cadrelor didactice, dna Maria
Garștea a demonstrat abilități
manageriale de excepție, în
repetate rânduri s-a învrednicit de înaltă apreciere din
partea autorităților. Inclusiv în
anul 2000, când, prin Decretul
Președintelui Republicii Moldova, i se conferă distincția de
stat Medalia „Meritul Civic”.

Model de pedagog și manager
E un mare noroc să întâlnești în destinul tău oameni puternici, devotați, adevărați profesioniști.
Printre aceștia un loc aparte în cariera mea îi revine dnei Maria Garștea, care mi-a servit ca model de pedagog și manager. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit este talentul dumneaei de
a distinge și promova valoarea în toate aspectele
ei: dragostea de neam și țară, de cultură, de copii
și de părinții acestora. O inteligență desăvârșită.
Devenind director, dna Maria Garștea a transformat instituția într-un centru educațional și
cultural de excepție, fiind deschise, treptat, clase
cu profil estetic (coregrafie, muzică și arte plastice). De-a lungul anilor, colectivele artistice de

elevi și-au demonstrat talentul pe scena Palatului
Național „Nicolae Sulac”, a Teatrului de Operă și
Balet „Maria Bieșu”, dar și în alte săli de concert.
Datorită numărului mare de elevi talentați, scenele mari deveneau de multe ori neîncăpătoare. Astăzi absolvenții noștri activează în diverse
domenii, având și responsabilități importante în
stat, iar mulți dintre ei s-au încadrat în colective
coregrafice, muzicale, de artiști plastici etc.
Prima directoare, dna Taisia Panfilov, a știut să
formeze un colectiv profesoral puternic, iar dna
Maria Garștea l-a consolidat cu demnitate și l-a
îmbunătățit permanent. Omenia, caracterul puternic și tolerant de care a dat dovadă dna Maria Garștea ne-au motivat să fim
fermi, devotați profesiei, empatici și să promovăm în continuare
imaginea acestei instituții îndrăgite până la sacrificiu de către dumneaei. Îi regretăm plecarea spre
stele și suntem profund îndurerați
că n-o mai avem printre noi. Totodată, îi suntem recunoscători și ne
mândrim că am avut o asemenea
personalitate la cârma instituției.
Elena CERNEI, directoarea
IPLT „Onisifor Ghibu”

Mereu alături de elevi

Iubită de elevi și
apreciată de colegi
Dna Maria Garștea merită cuvinte aparte de recunoștință. A
fost omul care m-a primit cu drag în familia liceului și care a pus
omenia și bunul simț mai presus de toate... Un manager deosebit, iubită și respectată de toți cei care au cunoscut-o de-a
lungul prestigioasei sale cariere de dascăl și manager. Om ales,
de mare caracter, care a însoțit în lumea științelor generații de
elevi, ajutându-i să-și construiască un viitor. A fost un dascăl devotat meseriei, care a reușit să fie alături de colegii de breaslă
în ceea ce înseamnă educație prin valori, formare profesională,
performanță în carieră, iubire de neam, iubire de țară.
Se dedica cu toată puterea și pasiunea profesiei îndrăgite, se
manifesta ca un specialist competent, organizator excelent, cu
spirit de echipă și cu energia pe care o împărtășea tuturor celor
din jur. În calitate de director, la rândul ei, a cunoscut fiecare etapă a procesului didactic. Un profesor bun, cu rezultate la clasă,
iubită de elevi, apreciată de colegi, a reușit să-și facă ascultate
părerile și urmate îndemnurile.
Fiind o persoană deschisă și receptivă, cu o mare dorință
de a ajuta oamenii, a fost prețuită de întreaga comunitate
educațională. M-a învățat că respectul se câştigă; m-a învățat carte „mai mult” decât mi-aş fi imaginat şi pentru acest „mai mult”
va avea parte de caldă şi veşnică recunoştință din partea mea.
Tatiana ZAMFIR, profesoară de geografie, director adjunct

Echipa managerială: directoarele Elena Cernei și Maria
Garștea (în centru) directorii adjuncți Angela Postică și
Tatiana Golban

Etalon al bunătății

Pe doamna Maria Garștea am întâlnit-o în primul meu an de activitate în cadrul Liceului „Onisifor Ghibu”. Am cunoscut-o drept
un om plin de dăruire de sine în munca pe care o făcea. O persoană
ce strălucea prin dragostea care o transmitea fiecărui elev, coleg
sau un simplu trecător. Dumneaei știa cel mai bine cum să mă
ghideze corect pe calea profesională. Va rămâne mereu în sufletul
meu ca etalon al bunătății, mărinimiei și dăruirii de sine.
Daniela RAILEAN, profesoară de matematică

Veriga tranziţiei
În anul 1996, am păşit pragul
Gimnaziului nr. 4 în calitate de
elevă în clasa a XI-a şi prima întâlnire cu dna Maria Garştea a
fost destul de emoţionantă datorită extraordinarei încurajări şi a
unui discurs motivaţional. După
absolvire, mi-am urmat studiile
la Universitatea „Ion Creangă”,
facultatea limbi moderne aplicate.
La scurt timp, am avut marele noroc să mă bucur din nou de susţinerea necondiţionată a dnei Garştea
în cadrul practicii pedagogice.
Pozitivismul şi zâmbetul cu
care mă întâmpina de fiecare dată
m-au încurajat spre a îmbrăţişa
nobila profesie de pedagog. Astfel, după facultate, am revenit
în aceeaşi instituţie, în funcţie

de profesoară de limba engleză.
Acum dna Garştea îmi devenise
deja colegă şi am rămas profund
impresionată nu doar de profesionalismul, dar şi de devotamentul dumneaei faţă de procesul
educaţional şi colectivul de profesori. Mai mult decât atât, era
întotdeauna prezentă în sala de
festivităţi, la concertele şcolare şi
admira cu mare drag talentele copiilor, alături de părinţii acestora.
Cu siguranţă, doamna Maria
Garştea a fost veriga tranziţiei şi a pus baza unei instituţii
performante ce a educat mii de
absolvenţi de succes nu doar în
domeniul academic, ci şi familial.
Cristina CERNEI,
profesoară de limba engleză

Dna Maria Garștea la întâlnirea cu absolvenții, 2019

Cea mai înțeleaptă profesoară

Una dintre persoanele importante din viața
mea este EA, cea de-a doua mamă, cea mai
înțeleaptă, cumpătată, carismatică profesoară:
doamna Maria Garștea. Era un altfel de director,
care reușea să devină atât confidenta elevilor și
studenților, cât și a colegilor săi. Și acum parcă îi
văd zâmbetul încântător, ochii pătrunzători, mersul elegant, îi aud vorba înțeleaptă. Ne preda cu
multă dedicație și ardoare în suflet. Era gata pentru orice sacrificii, doar ca noi, copiii și elevii ei,
să devenim personalități! În afară de fizică și matematică, ne dădea răspuns la tot ceea ce ne frământa și făcea asta într-un mod cu totul deosebit.
Raisa JARDAN, absolventa
IPLT „O. Ghibu”

OM cu literă mare

Mi-o amintesc de pe vremea când eram copil şi mă servea mereu cu bomboane şi biscuiţi. În primii ani de şcoală, mi-a oferit un
sprijin deosebit şi nu trecea o zi fără să mă
întrebe dacă îmi place la şcoală. În anii de
gimnaziu, a fost temelia dragostei mele pentru matematică şi reuşitele mele la olimpiadă
erau meritul ei. Îmi amintesc cum folosea figuri geometrice confecţionate manual pentru
a ne explica geometria. A fost o persoană
aparte, un pedagog minunat şi un Om cu literă mare.
Cristina CODREANU, elevă

Pagină pregătită de Eudochia VERDEȘ
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Tudor PALLADI

O adevărată și impresionantă narațiune
nobiliară rapsodică și epopeică...(II)
(Sfârșit. Începutul în Nr. 17-18 din 14 mai a.c.)

Fiica Iulia Dicescu-Siminel

trăit încă un deceniu, ajungând la onorabila vârstă de 84 de ani”.
După mai multe dialoguri cu cumnatul
său Mihail Teodosiu, însă, Pavel Dicescu
totuși înclină să revină în viața publică.
Astfel, se vede, cicălelile cumnatului șiau atins scopul. Odată „rupt de fusta
nevestei și revenit în viața socială”, Pavel
Dicescu „este ales membru al Sucursalei
din Odesa a Băncii Agricole de Stat a Nobilimii de către Adunarea Deputaților Nobilimii din Basarabia”. În această funcție
va mai fi reales încă de două ori (din ianuarie 1896 – ianuarie 1899, și din ianuarie 1902 – ianuarie 1905). „Frumos urcuș
pe scara socială!” apreciază Speranța,
în timp ce vocea bunicului Nichita, imprimată la magnetofonul ORBITA, relatează: „La 15 ianuarie 1905, nobilii din
județul Orhei l-au ales pe Pavel Dicescu
candidat la postul de deputat din partea județului Orhei în cadrul Adunării

onstruirea subiectului pe un prinC
cipiu nou al romanului îi permite
autorului să facă posibilă pe linie direc-

tă și indirectă o comunicare vie dintre
generații în baza amintirilor povestite
de bunicul Nichita nepotului, amintiri pe
care acesta din urmă le-a imprimat la un
magnetofon „Orbita”, ceea ce atribuie
astfel „dialogului” dintre epoci, dintre
„familie” și „istorie”, dintre tradiții și contemporaneitate un farmec aparte, o notă
firească și originală, dacă nu de viu grai,
atunci de o netăgăduită dragoste de țară
și de plai transmisă din tată în fiu, de-a
lungul secolelor și mileniilor, stimulândule activitatea pe întreaga durată a vieții.
Oricum, referințele la vocea bunicului
Nichita, pe care l-a botezat același Marele Nanu, prezintă celor narate o notă de
netăgăduită verosimilitate neafișată, ci
subliniată din interior, vitală și dialogală,
proprie contextului sociouman și istoric
concret, autohton și național.
Pe timpurile celea să construiești o fabrică de țiglă și cărămidă, cum a fost
cea înălțată la Gălești după modelul
european, german, era un pas înainte
în modernizarea economiei ținutului,
o performanță. Materia primă din care
fabricau olanele și cărămida se găsea în
apropiere, o dobândeau ușor din subsolul unui deal bogat în argilă. Întreprinzători erau găleștenii și în ce priveste producerea brânzei de oi. Europenii coborau,
printre altele, din trenul internațional,
special la stația din Bâcovăț întru a procura „Brânza domnească Dicescu” de la
fața locului, de altfel destul de comod
ambalată în cutii metalice pentru turiști
și nu numai. La Gălești dinastia Dicescu cultiva pe larg legume și tot felul de
pomușoare care erau întrebate pe piață,
terenurile agricole fiind bine îngrijite,
inclusiv irigate, cu apă din Bâc, lucrătorii
agricoli fiind remunerați bine și fără întârziere, întotdeauna la timp.
Rodnică a fost activitatea agricolă și
industrială a boierului Pavel Dicescu în
cei zece ani, cu începere din octombrie
1881, perioadă în care s-a preocupat
doar de moșie și familia sa. Nu zăbavă,
lângă casa rotmistrului Victor, „boierul
cel tânăr” și-a ridicat o frumusețe de conac pentru familia sa”. Banii câștigați, la
sugestia soției Eugenia („cu studii făcute
la Institutul de fete din Geneva...”, „fiica
nobilului Gheorghe Teodosiu”), trebuie
investiți. Ceea ce și va face: „Astfel în
satul Gălești, a luat naștere o fabrică, a
cărei producție va fi solicitată și apreciată în toată Basarabia, ba chiar și în alte
gubernii ale Imperiului Rus. Este necesar să precizăm că, pe partea dorsală a
olanelor-solzi, știutorii de carte puteau
să citească numele DICESCU, ortografiat cu grafie latină! Era un nume devenit
marcă industrială, dar și o expresie simbolică a patriotismului proprietarului
fabricii, care nicicând nu și-a uitat originea sa românească”. Tot în acest deceniu, „consacrat familiei și moșiei”, soția
Eugenia i-a dăruit Nanului Pavel patru
copii: Iulia, Victor, Anastasia și Natalia.
„Tuspatru odraslele, remarcă personajul
epic auctorial, au oferit sentimente de
împlinire și fericire nu doar părinților, ci
și bunicului Victor Ioan Dicescu, lungindu-i viața, încât bătrânul rotmistru a mai

Fiul Victor Dicescu
Deputaților Nobilimii din Basarabia. A
intrat în exercițiul funcțiunii de deputat
la 12 martie 1905, în legătură cu retragerea din această demnitate a lui Carol
Șmidt, primarul Chișinăului. Curând, la
1 iunie 1905, nobilii din județul Chișinău
au consimțit să-l desemneze mareșal al
nobilimii din acest județ...”.
Revenind la imaginea-simbol a STEJARULUI DICESCU și contemplând asupra
ideii de Om și de Țară, nu vom putea trece
nicidecum peste rolul determinant prin
forța de atracție a circumstanțelor istorice propice ce-au stimulat și alimentat, într-un mod sau altul, conform planului nescris al Providenței, bunul mers, armonios
și cu deplin folos, al condiției mirene al dinastiei care oricum era legată de pământ,
de chemarea acestuia dintotdeauna.
În capitolul 9 din „Partea a II-a” a romanului „Marele Nanu...”, intitulat „Trecerea din viață și gloria postumă” (a lui
Pavel Dicescu, evident), autorul ne informiază că „Pavel Dicescu, bine dispus
și sănătos-tun, îi zice fiului său Victor, în
ziua de 7 martie: „Azi plec cu trenul la
Sankt Petersburg. Se convoacă poimâine Consiliul Imperial și eu trebuie să fiu
nu doar prezent, ci să-mi expun opiniile
despre greșelile comise în promovarea
politicii naționale...”. Dar „iată că, pe
neașteptate”, peste trei zile, la 12 martie 1909, o telegramă sosită la adresa
Guvernatorului Basarabiei răspândi, în
limba alfabetului Morse, vestea tristă
că Pavel Dicescu a murit subit”.
De menționat că Pavel Dicescu „se
afla la Sankt Petersburg, citim în paginile aceluiași capitol 9 al romanului, căci,
după cum știți, fusese ales de Adunarea
Zemstvei Guberniale membru al Consiliului de Stat al Imperiului Rus, și tocmai
participa acolo la o ședință...”. Comentariile indirecte, dialogale, dintre bunicul
Nichita (al naratorului...) și trimiterile la
tata Zaharia (străbunicul de altădată...)
sunt mai mult decât bănuitoare: „Nici
tatei Zaharia (finul de cununie al lui Pavel Dicescu...), nici mie nu ne venea a
crede că Nanu a murit. Deși avea 72 de
ani, el nu se plângea de sănătate, povestea printre lacrimi bunicul. Robust și voinic, el era întruchiparea omului dat de
Dumnezeu pe pământ să trăiască 100
de ani”.

Să ascultăm „tânguirile” intuitive ale
personajelor implicate în acțiune, mai
ales ale bunicului Nichita: „Da pe Nanu
Pavel l-o fi împuns cineva în inimă cu
vreo vorbă rea, ba poate i-au strecurat
în mâncare sau în ceai vreo otravă, că
tare mai lupta și pentru basarabeni, dar
și pentru celelalte seminții mici din Imperiul Rus! Zicea că e o mare greșeală
introducerea învățământului obligatoriu în limba rusă, cât și folosirea acestei
limbi în biserică și în justiție în regiunile naționale cu vechi tradiții culturale,
cum era Basarabia. Manifesta un curaj
de leu bătrân și experimentat în lupta
sa pentru revenirea învățământului la
limbile naționale ale minorităților...”.
Descrierea detaliată a înmormântării
Marelui Nanu și a recunoașterii meritelor
lui înaintea alor săi, dintr-o perspectivă
sau alta, hotărârea de neînduplecat a rudelor de a-l înmormânta la moșia sa de la
Gălești, în cavoul familiei Dicescu, și nu la
Cimitirul Central din Chișinău, precum le
propuneau autoritățile, este o manifestare creștinească de a nu „încălca ultima
dorință a răposatului”, vorba consoartei
Domniei Sale, nana Eugenia Teodosiu,
„strănepoata lui Mihai Sturza-Vodă”.
Reflecțiile asupra compoziției și consolidării liniilor de subiect ale scrierii
„Marele Nanu...” ne fac /determină să
conchidem că romanul-cronică a constituit mai mult decât un studiu aprofundat al istoriei ținutului natal în parte și a
celei din cadrul secolelor premergătoare, inclusiv din cadrul incorporării în Imperiul Rus, despre a căror reprezentanți
judecățile celor dintr-o parte întotdeauna sunt mai mult decât critice („Rușii
sunt ruși...”,adică cu ambițiile lor imperiale și ocupaționist-dictatoriale până la
urmă, asimilatoare).
Romanul e revelator și-n partea lui
culturală, instructiv-educativă. Ne referim desigur la fondarea la Chișinău
a Societății Culturale Moldovenești.
„Pavel Dicescu, ca
președinte al

Fiica Natalia Dicescu-Manuilă
Societății..., a înaintat Ministerului
Instrucțiunii Publice al Rusiei un memoriu referitor la deschiderea în Basarabia a școlilor cu predarea în limba
română”. Autorul a găsit și o copie a
memoriumului în limba română, în care,
printre altele, Pavel Dicescu subliniază
că: „Dacă Rusia până astăzi nu este
iubită în provinciile mărginașe, cauza
este că ceea ce s-a prezentat acolo ca
rusesc nu merită niciun fel de iubire și,
în realitate, nu a fost esența spiritului
rusesc sau a concepției rusești de stat.
Temelia culturii, prima condiție a progresului, este predarea în limba maternă, singura limbă înțeleasă”.
De asemenea romancierul nu va
trece nici peste polemica lui Pavel Dicescu cu Pavel Crușevan din publicații
(„Bassarabeț”, „Drug”, „Basarabia”
lui Stere, „Viața Basarabiei”, „prima
publicație editată cu litere latine”, și
chiar „Moldovanul”, „revista cenzorului
gubernial Gheorghe V. Madan.), care au
fost apoi suprimate, iar colaboratorii lor
fiind spionați, urmăriți, persecutați...”.
Pagini interesante, de-o densitate
cultural-artistică anume, ne oferă romanul și privitor la crearea și activitatea teatrului popular de amatori în

Eugenia DICESCU, soția Marelui Nanu
frunte cu Gheorghe V. Madan („actorul și scriitorul Gheorghe V. Madan din
Trușeni, absolvent al Conservatorului de
Declamațiune și Muzică din București și
fost actor la Teatrul Național din capitala României”), cel „care suferise mult
în tinerețe din cauza regimului țarist de
ocupație, fiind nevoit să emigreze în România și acolo să-și continue studiile”.
Trupa de artiști amatori era compusă
din surorile dinastiei Dicescu și din alți
câțiva aristocrați: Lidia Hâncu, domnii
Iașcinschi și Sârbu, intelectuali basarabeni, Olga Sârbu, Elena Cananovici (născută Suruceanu), Asnaș.
Faptul că Ion Anton, prin romanele
sale, scoate din uitare destine și drame,
istorii demne de luat în seamă, bune să
ne învețe multe lucruri folositoare este
mai mult decât un lucru lăudabil, dacă nu
o lecție de curaj și de demnitate intelectuală și națională alimentată de o vocație pe
potrivă, pusă în slujba Iubirii față de limbă
și de creație. Dar mai este, totodată, și un
exemplu nobil de „a deschide orice Ușă a
Tăcerii”, care, vorba vine, nu întotdeauna
este „de aur”. Destinul l-a făcut, împins de
vocație, de îndemnul ei mobilizator, să se
întrebe și să ne întrebe deloc incidental,
ci poate mustrător și în același rând încurajator, de înaintemergător: „DE CE n-am
avea câte o cronică romanțată despre
toate familiile nobiliare din Basarabia și
descendenții lor? Atâta timp cât mai sunt
încă în viață urmașii familiilor Inculeț,
Stroescu, Stamati, Hâncu, Russo, Halippa,
Donici, Teodosiu, Krupenski, Mimi...?”.
Prin ultimele romane „Ieșirea din Uitare” (consacrat destinului neordinar al
lui Eugen Coca) și „MARELE NANU sau
STEJARUL genealogic DICESCU” Ion ANTON a întredeschis acea „UȘĂ A TĂCERII” dinspre neuitare și evocare a ideii
de neam și de cultură aflate totdeauna
într-o continuă luptă cu partea nevăzută a lucrurilor. „Cheia de aur” de la
această „ușă” romancierul subliniază că
„se află întotdeauna la partea adversă,
adică a noastră, a generațiilor care au
urmat și care, de obicei, amuțesc în fața
Ușii Tăcerii. Și acea cheie se numește
simplu: DE CE? Da, o simplă întrebare
se transformă într-o cheie fermecată
de aur!” crede autorul. Este un adevăr.
Cel care se întreabă pornește la drum.
Creației îi șade bine cu drumul, dacă parafrazăm un proverb, ca și călătorului/
drumețului pornit în necunoscut. Ceea
ce a făcut Ion Anton bătând la această
Ușă din inima noastră, la propriu și la figurat, ca un adevărat slujitor/ servitor al
cuvântului, al Istoriei și al familiei/dinastiei nobiliare Dicescu, care a făcut epocă
în viața Basarabiei și a neamului românesc dintotdeauna școlit la învățătoarea
vieții (magistra vitae), cum ziceau latinii.
Romanul-cronică este un poem-evocare, un imn rapsodic predecesorilor
care au contribuit la mersul înainte în
istoria neamului și a familiei dinspre
adevărul luptei și lupta adevărului, dinspre parte și întreg în pofida tuturor
obstacolelor și dramatismului lor, dacă
nu tragismului, cu toată demnitatea și
verticalitatea credinței în ideea de Om
și de viață, de neam și de libertate, de
căutare și de ocrotire cu prețul vieții a
identității de sine dinspre trecut, prezent și viitor.
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POEZII PENTRU PICI ISTEţI ŞI VOINICI
Cu gândul la Copilărie

A scrie frumos și aproape de sufletul copilului este un dar. Acest dar îl are din
plin și doamna Inesa TĂUTU, autoare a mai multor cărți de poezie scrise pentru copiii cei mai mici, care abia descoperă lumea. Este vârsta cea mai delicată,
când copilul este captivat de culoare, imagine și poate mai puțin percepe mesajul celor scrise – le vrea simple, clare, pe înțelesul său, de aceea prea puțini
autori care scriu pentru copii reușesc să capteze atenția acestor mici ascultători
și „mari” Robinsoni.
Inesa Tăutu, spre surprinderea mea, găsește răspunsuri
ingenioase pentru cele mai bizare întrebări, pentru cele mai
dificile situații din viața celor
mici. De fapt, răspunde la toate
întrebările pentru care părinții
și educatorii trebuie să caute
mult – prin cărți, manuale, prin
propriile amintiri, ca să afle un
răspuns credibil. Dar nu întotdeauna le reușește! La vârsta
descoperirii acestei lumi, micul
omuleț are nevoie de o călăuză
ingenioasă și care nu obosește
niciodată, care știe să-i propună jocul de care are nevoie și
care să nu-l plictisească, să nu-l

obosească. Copilul are nevoie
și de mărul fermecat din poveste, dar și de firul magic care-l
aduce, încet, firesc, la realitatea care nu mai este un basm.
Realitate pe care trebuie s-o
învețe, s-o însușească, pentru a
trăi frumos.
Până a o cunoaște pe doamna Inesa Tăutu, i-am văzut
cărțile pe rafturile librăriilor și
n-am rezistat să nu le frunzăresc. Toate apărute la Editura
„Dorința” (Chișinău). Sunt ademenitoare ca aspect grafic, dar
și scrise cu dragoste și dăruire
față de copilul pentru care lumea înconjurătoare este necu-

noscută și de cele mai multe
ori e sperietoare. Doamna Inesa Tăutu le propune micilor
cititori, dar și cititorilor adulți,
informații în formulă versificată - poezii utile, inspirate, pline
de învățăminte. Bunăoară: „O zi
din viața mea”: ... „Ce se-ntâmplă? Ce-o fi oare?/Au motiv
de supărare?/ Cred că știu care-i pricina,/ Despărțirea e de
vină!/ Atât mie, cât și lor/ De
părinți ne este dor”. Autoarea
intră în pielea copilului! Îl ajută,
îl îndrumă cum să se comporte
în diferite situații – la masă, cu
prietenii, la joacă, în transport,
la teatru; când e singur, când

se pierde în mulțime... Foarte
frumoasă, dulce, ca un cântec
de leagăn este poezia „Noapte
bună”: „Cerbu-și face cuibușor/
în desiș, lângă izvor,/ Apoi puii
își adună/ Și le zice: - Noapte
bună!” Toate vietățile par a intra în noapte, în vis, asemeni
oamenilor. O lucrare reușită,
scrisă cu har este și „Clovnul Covrigel”, de asemenea, „De cemi iubesc mama?”, „Roboțel”,
„Peripețiile unui troleibuz”,
„Puiul neascultător”, „În gră-

dina lui Petrică”, „În ogradă la
bunici” - toate incluse în culegerile ilustrate și editate la cel
mai înalt nivel: „Poezii hazlii” și
„Poezii cu peripeții” etc. Cărți
frumoase! Nu cred că ar rezista
vreun copil, văzându-le în vitrina cu cărți, să nu le vrea. Mi-aș
fi dorit și eu, când eram mică,
asemenea cărți... Sunt cel mai
frumos dar pentru cei din lumea Copilăriei!
Claudia PARTOLE

Inesa TĂUTU

O zi din viața mea

Puiul
neascultător
Vine seara pe la gene
Somnul dulce cu Moş Ene
Şi adoarme-n cuibușor
Fiecare puişor.
Numai unul n-are somn
Şi tot strigă: – Eu nu dorm!
Cloșca-mamă-l linişteşte,
Cu aripa-l încălzeşte:
– Cotcodac! Hai, repejor,
La culcare, scump odor!
– Mamă, nu te supăra,
Nu-i frumoasă vocea ta!
Atunci vine tatăl său:
– Cucurigu! Ţine-un leu!
Numai dormi şi nu striga!
Hai cu tata, nani-na!
– Leu-l iau, dar tot nu tac
Şi cu somnul nu mă-mpac!
Se încruntă tatăl său:
– Ce-i cu tine, fiul meu?

– Mac! Ia vino tu la nana!
Zice raţa-dolofana.
Să-ţi dau poate un gândac?
Mac-mac-mac!
– Nană raţă, ştii ceva?
Nu îmi place vocea ta!
Atunci vine un gânsac:
– Ga-ga-ga! Ţi-aduc un sac
Cu porumb şi cu halva,
Hai cu nanu, nani-na!
Spune puiul înăcrit:
– Glasul tău e răguşit!
Nici de tine nu îmi place,
Ia mai lasă-mă în pace!
Stau adulții necăjiţi:
– Ce să facem? Voi nu ştiţi?

Sunt un băiețel isteț
Și destul de vorbăreț.
Vreau la toți să povestesc
Cu blândețe, fără grabă,
Ce fac eu o zi întreagă.
Mă trezesc de dimineață,
Îmi spăl dinții și pe față,
Mă întorc în dormitor
Și-aștern patul repejor.
Soarele mă-ncurajează
Și cu drag îmi luminează:
- Ești de treabă, Dorinel,
Îți faci patul singurel!
– Mă gândesc la cineva...
– Vulpea! Ea ne va salva!
Să plecăm spre vizuină,
La vulpiţa-gospodină.
Şi-au plecat toţi laolaltă
La vulpiţa cea şireată.
– Eu vi-l cuminţesc pe loc,
Îi găsesc ac de cojoc!
Voi trata puiul-poznaşul,
Va dormi ca îngeraşul!
Apoi, când căscă o gură...
Puiul ţuşti! prin arătură:
– Mamă, stai nu mă lăsa,
Cea mai blândă-i vocea ta!
– Tată, stai puţin, te rog!
Mă ia ursul în bârlog!
Într-un suflet puiu-ndată,
Fuge, fuge spre poiată:
– Mamă, tată, scumpii fraţi,
Eu vă rog să mă iertaţi!
Și-adormi puiuţul iată,
Lângă mama lui moţată,
Lângă fraţii gălbiori
– Puişorii cuminciori.
Mofturile de-altădată,
Nici că le-a avut vreodată!

Ilustrații: Editura „Dorința”

Pe un scaun aranjate
Stau hăinuțele curate.
Și le-a pregătit știți cine?
Mama mea? Vai, ce rușine...
Din dulap singur le-am scos
Și le-am așezat frumos,
Așa cum îmi place mie,
Căci nu-i mare șmecherie!
Dar le-mbrac fără dorință
Și pornesc la grădiniță.
Lacrimile-mi curg șiroaie,
Chiar de-afară nu e ploaie.
Pe drum mama îmi promite
Daruri multe, nesfârșite.
O cred pe cuvânt, știu bine,
Mi le dă când seara vine,
Pân-atunci, eu am răbdare,
Of, că lungă-i așteptarea!
Iată, am intrat deja!
Asta este grupa mea,
Cu copii frumoși, cuminți,
Însă toți posomorâți.
Ce se-ntâmplă? Ce-o fi oare?
Au motiv de supărare?
Cred că știu care-i pricina,
Despărțirea e de vină!
Atât mie, cât și lor
De părinți ne este dor!

Deodată-n coridor
Aud glas răsunător:
- Dorinel, am un tractor!
Uite, are și motor!
Știți, aici, la grădiniță,
Mult îmi place o fetiță,
Ea zâmbește ștrengărește,
Loredana se numește!
Dimineața, câteodată,
Îmi aduce ciocolată:
Ea ține la siluetă,
Vrea să fie o vedetă.
Vai, puțin m-am abătut,
Căci visam la un sărut,
Dar vă povestesc îndată
Ce întorc eu ziua toată.
Intru-n camera de baie
Și mă spăl cu-ndemânare:
Cu săpunul pe mânuțe,
Iar pe dinți cu periuța.
Cu mânuțele curate
Pot servi și din bucate,
Când mănânc, eu nu vorbesc,
Doar la lingură privesc.
Iar apoi, doi câte doi,
La plimbare mergem noi.
Pe-ale noastre tobogane
Înșirate sunt baloane,

Soarele ne încălzește
Și la joacă ne poftește.
Vine ora de culcare,
O urăsc! Dar de ce oare?
Știu că somnul e firesc,
Doar în somn copiii cresc.
Somnul lin se furișează,
Genele mi le-ngrelează.
Mă visez explorator,
Cum pe munte urc ușor,
Iar în vârf mama apare
Și îmi dă o-mbrățișare.

După somn, cu poftă mare,
Mergem iarăși la plimbare:
Ne jucăm, ne zbenguim,
Deloc nu ne plictisim!
După cină-n prag apare
Știți cumva voi cine oare?
- Bună seara, Dorinel,
Scumpul mamei băiețel!
A mea mamă mi se pare,
Mă iubește cel mai tare!
Știu că sunt dulceața ei:
- Mamă, o bomboană vrei?
Iar când seara se așterne,
Mă așez comod pe perne
Și-aștept tatăl meu să vină
Cu o cărțulie-n mână.
El îmi spune cu mult dor
O poveste, pân-adorm,
Și îmi dă câțiva pupici:
- Noapte bună, gâgâlici!
Haide, nu fi alintat,
Pentru tata ești bărbat
– Un bărbat adevărat!
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Păţania lui Mihai
Nu trecu bine de ora prânzului, că-n
parcul din spatele blocului își făcu
apariția Mihai, care avea într-o mână
două palete de badminton și-n cealaltă, o minge. Se opri la locul de joacă,
privi cu atenție în jurul său, apoi se
așeză pe-o bancă, în așteptarea altui
copil, care n-avea altceva mai bun de
făcut, la ora aceea, decât să se joace.
Ca să nu se plictisească, începu să
bată mingea, lovind-o cu putere de
gardul grădiniței, aflată în imediata
vecinătate, spunându-și: „Nu-i așa de
rău nici singur, tot locul e al meu și
fac ce vreau!” Dar bucuria lui nu ținu
mult, căci, pe poartă, apăru femeia de
serviciu, ținând în mână o mătură cu o
coadă lungă… cât o zi de post.
– Măi băiete, alt loc de joacă n-ai găsit? zise aceasta plină de nervi, fluturând în aer coada măturii.

badminton și-un fluturaș, încercând
să improvizeze ceva, pentru a-și omorî timpul.
Femeia plecă în cele din urmă, trântind poarta cu năduf și bombănind întruna: „Copii fără căpătâi! Bine nu ne
mai facem, am luat-o razna cu toții!”
Văzând că parcul rămâne tot gol,
Mihai se așeză pe bancă, paletele –
alături, iar mingea – la picioarele lui.
Aștepta!
Ca un făcut, de parcă cineva i-ar fi
auzit ruga, din dreapta sa, pe alee, venea un băiat mai mare, să fi avut vreo
12 ani, care trăgea după el un cățel
drăgălaș, cu părul creț și ochii ageri.
– Bună, prietene, zise acesta, singur,
n-ai niciun tovarăș de joacă?
– Salut, așteptam un coleg, dar văd
că n-a apărut, răspunse Mihai cu ochii
țintă spre cățel. Ce frumos este, îmi dai

– Ce-ai făcut, unde s-a dus? întrebă
Mihai cu ochii în lacrimi, uitând de
cățel, de palete nici nu mai vorbim, și
alergă spre locul în care a zburat mingea.
Dădu Mihai roată ce dădu, dar mingea pace s-o găsească, apoi zări un alt
băiat, la fel de mare ca și primul, care
fugea de mânca pământul cu mingea
la subraț. Descumpănit, se-ntoarse la
bancă, amintindu-și de palete.
Ia-le de unde nu-s! Cât despre cățel
și băiatul de 12 ani, nici vorbă, parcă
intraseră în pământ. Lacrimile i se înnodau în barbă, iar gândurile se încurcau în mintea sa mai ceva ca firele de
ață, căci avea să dea socoteală acasă
pentru toată pierderea, dar și pentru
nerespectarea programului stabilit
împreună cu părinții săi, chiar în prima zi de școală.

voie să mă joc puțin cu el? Și mie mi-a
promis tata că-mi va cumpăra unul,
dar… se pare că mă cam duce cu vorba,
zice că-s prea mic, că, odată cumpărat,
trebuie să am și grijă de el. Așa e?
– Așa-i, așa-i, multe responsabilități!
răspunse noul venit, care se tot mișca
neliniștit. Dar câți ani ai?
– Opt ani, de-abia am intrat în clasa întâi! Zici că-mi dai și mie puțin
cățelul? insistă Mihai.
– Cum să nu, pot eu să te refuz? Ia-l,
joacă-te, plimbă-l dacă vrei, eu dau câteva pase cu mingea ta, nu te superi, da?
De bucurie, Mihai nici n-auzi ce-i mai
spuse băiatul, că se și repezi la cățel, îl
luă în brațe, îl ridică în două lăbuțe, dansă cu el, apoi se îndepărtă câțiva pași,
după care se așeză din nou pe bancă.
– Bună minge ai, zise noul prieten, a
costat ceva, nu?
– Am primit-o în dar de la unchiul
meu, de la Brașov mi-a cumpărat-o, îți
place?
Și n-apucă să audă răspunsul, căci
flăcăul lovi cu putere mingea, iar
aceasta se făcu nevăzută.

„Cine-o face ca mine, ca mine să
pățească”, își zise băiatul, plecând spre
casă tânguindu-se!
Ce s-a întâmplat seara, după ce s-au
întors părinții de la serviciu, nu vreau
să știți. Lacrimi, regrete, promisiuni.
Așa de tare se văicărea, încât nici
măcar noul joc – lego, descoperit în
geanta tatălui, nu-l făcu să zâmbească,
darămite să-l și lucreze, așa cum ar fi
făcut dacă n-ar fi fost supărat.
De la părinții săi a aflat Mihai despre apucăturile celor doi băieți, cel cu
cățelul și cel care a fugit cu mingea,
amândoi formau o echipă în a-i păcăli
pe cei mici, naivi și neascultători, iar el
fusese o pradă ușoară, ademenit fiind
de frumusețea câinelui, furat și acela
de la un alt copil.

Desen de Cristina COVRIG
– Păi… nu e aici locul de joacă? răspunse Mihai.
– O fi, dar gardul acesta nu e poartă
de fotbal, și-apoi… tu te-ai uitat la ceas,
ce oră este? Ce-ar trebui să facă un copil
după ce vine de la școală, să bată mingea? continuă femeia la fel de îndârjită.
– Eu chiar nu mai înțeleg nimic, răspunse băiatul, nedumerit. Tableta să
n-o folosesc că-mi stric ochii, telefonul nu-i pentru copii, televizorul… cu
restricție, joaca în aer liber… interzisă,
dar ce să fac să fie bine?
– Să te odihnești, asta trebuie să faci
la ora asta, creierul tău are nevoie de
odihnă! Și-apoi… lecții pentru mâine
n-ai de făcut, când te apuci de ele, la
noapte, când ești rupt de oboseală?
zise îngrijitoarea.
– Ia mai lasă-mă în pace cu predica
asta, dumneata n-ai fost copil sau teai născut mare dintr-o dată, ca să-mi
faci mie, acum, morală? Toată lumea
se pricepe la copii! Uite că n-am să
plec, sunt pe locul de joacă și vreau să
respir aer curat, spuse băiatul mai hotărât ca niciodată, apoi luă o paletă de

* * *
Oare cum ar fi trebuit să procedeze
Mihai după ce a fost mustrat de îngrijitoarea de la grădiniță? Răspunde, copil frumos!
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Debut la „F. D.”

Bună ziua, dragă redacţie „Florile
Dalbe”!
Citesc cu pasiune toate ediţiile revistei şi mă bucură faptul că în paginile ei sunt tratate nişte subiecte
importante pentru adolescenţi,
profesori şi părinţi, subiecte ale
căror originalitate şi calitate sunt,
pur şi simplu, excelente!
Între timp, am scris şi eu mai multe rânduri şi aş dori să-mi împărtăşesc bucuria cu eventualii cititori
care iubesc poezia. Nu ştiu ce şanse
am să-mi văd publicat vreun vers,
dar ştiu că măcar mi-am găsit curajul să expediez acest poem.

Tu-mi ești…
Tu-mi eşti
Prietena pe care încă n-am întâlnit-o,
Dar care face parte din mine.
O port în sufletul meu sensibil
Şi în inima mea.
Tu-mi eşti
Gingaşul vis al nopţilor,
Ce-mi brodează visele în mii de culori.
Câte stele sclipesc noaptea
pe cerul întunecat,
De-atâtea ori te voi visa.
Şi-ţi voi spune sincer:
Te iubesc!
Tu-mi eşti
Cartea ce mă învaţă
Simplu, din dragoste,
Iar eu, ca un cititor fidel al ei,
O ascult şi-i mulțumesc.
Tu-mi eşti
Soarele blând ce-mi încălzeşte
Adâncul sufletului.
Luna argintie ce-mi călăuzeşte
Visul dulce către mântuire.
Tu-mi eşti
Chiar Îngerul în alb,
Trimis de Dumnezeu,
Pe care-l văd la miezul nopţii
Cu aripile întinse peste
întregul univers.
Acele aripi nu uită niciodată
Să treacă în zbor şi pe la mine,
Să mă alătur iubirii lor…
Tu-mi eşti
Vocea care-mi răsună
În gând, în minte şi-n suflet
Precum cântecul fermecător
Al unei privighetori
La lumina lunii.
Vocea pe care nu o voi uita
Chiar şi pe celălalt tărâm.
Dorin BURUIANĂ,
elev în clasa a XI-a
la Liceul Teoretic „Ion Creangă”
s. Rădoaia,
r-nul Sângerei
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MUGURAşI

Mă-nchin în faţa ta,
iubite învăţător

Ghicitori de
George PETREA
Dimineața, când mă trezesc –
El se uită pe fereastră.
Îi zâmbesc și îmi zâmbește
Cu drag casa încălzește.
(Soarele)
Inelat și drăgălaș,
Zburdă ziua pe imaș.
Are doar juma` de an,
Da-i cogeamite ...
(Cârlan)
Pomul meu de lângă casă
Face fructe dulci, gustoase.
Albe, roșii, rozovele,
Iar eu port cercei din ele.
Cum le zice?...
(Cireșele)
Floarea mea cea preferată
Cu petale-ncoronată,
Adorată este tare
De albine și de soare.
(Floarea soarelui)

Bună ziua, dragă redacție. Mă numesc Corneliu
DVORNIC, sunt elev în clasa a IV-a la Liceul Teoretic „Elena Alistar” din mun. Chişinău.
Prin această poezie compusă de mine vreau să
aduc un elogiu învăţătoarei mele, doamna Ludmila CREŢU.
În devenirea mea ai fost zidar
Şi ai clădit în mine, an de an,
Cu dragoste şi cu blândețe,
Cunoştințe, sfaturi şi povețe.
M-ai îmbrăcat cu dragoste şi dor
În lumea şi în haina cărților,
Iar vorbele-ți, potop de diamante,
Mă vor călăuzi mereu: şi zi şi noapte.
Azi, îți mulțumesc pentru răbdare,
Draga şi scumpa mea învățătoare,
Pentru oaza de linişte şi pace sufletească,
Ce reuşeşte-o lume-ntreagă să uimească!

„Aş vrea să scriu o poezie...”

„Aș vrea să scriu o poezie,/ Dar numai florile să
știe,/ Că ele-n șoaptă o să-mi spună,/ De poezia mea
e bună...” Aceasta este prima mea poezie! Atunci
am descoperit farmecul cuvintelor. Este cel mai
frumos joc! Cauți ceva deosebit în Natură, ceva
care-ți fură privirea, apoi alegi cuvinte potrivite și
le împletești în coronițe – poezii... Asta am făcut-o
la câteva întâlniri online cu copii de pe ambele maluri ale Prutului. S-a întâmplat iarna, apoi primăvara, în cadrul Salonului literar artistic „La Creangă”, cu participarea elevilor de la două instituții de
învățământ, de pe două maluri – cel stâng și cel
drept, ale Prutului. I-am provocat pe copii cu fraza:
„Vine, vine pe cărare...” Unii s-au lăsat provocați,
alții nu. Iată-le descoperirile poetice!
Claudia PARTOLE
Elevii din clasa a III-a, Școala Gimnazială Nr. 10,
Bacău, învățătoare – Carmen-Mihaela Barcan:

Desen de Mădălina Burchin,
elevă la Școala de Arte,
s. Dubăsarii Vechi, Criuleni
N-are mamă, n-are casă,
Cântă în pădurea deasă
Doar de jale și de dor
Și îi zice?...
(Cucușor)
Ziua toată, de cu zori,
Șade-n apă-ntr-un picior
Neclintit şi… tace mâlc.
- Cum îi zice?
(Cocostârc)
Dac-ajunge-n mâini dibace,
Lucruri bune poate face.
Și din urma lui rămâne
Foaia cu desene bune.
(Creionul)
Cu toţi ghimpii în spinare
Merge sprinten la plimbare.
Și pe ploaie, și pe vânt
Este echipat oricând.
(Aricică)

Iarna
Iarnă grea, zăpadă multă,
Eu zic: o să ne-ajungă!
E zăpada multă, deasă.
Pleacă, iarna friguroasă!

Primăvara
Albinuțele-au venit ,
Florile au înflorit,
Buburuzele frumoase,
Aleargă din casă-n casă!
Alexandra VASIL

„Vine, vine pe cărare...”
Draga noastră-nvățătoare.
E frumoasă ca o floare,
Dulce și-țelegătoare.
Marius ROȘCA

„Vine, vine pe cărare...”,
În brațe cu mândrul soare,
Primăvara așteptată
Ne-aduce roadă bogată.
Păsările ciripesc
Și copacii înfloresc,
Iarba crește-n așternut:
- Primăvară, te salut!
Fabian CUCEREAVÎI

Doamna învățătoare,
Bună și iubitoare,
Este ca mama mea.
Multe învăț de la ea!

Copilăria - cuvânt sfânt!
Ea se va sfârși curând.
Când adulți vom deveni
Doar la ea ne vom gândi.
Darius CIULEI

Și privesc cu bucurie
Florile de păpădie.
Primăvara a venit!
Glasuri calde de copii
Se aud necontenit
Până-n serile târzii.
Ianis-Ștefan COSTAN

Bunicuța, mama-mare,
Vine pe la nepoței,
Să se bucure cu ei,
Să-i cuprindă, să-i alinte
Cu surâsul ei cuminte.
Chipul ei e luminos,
Sufletul mărinimos!
Vladislav GLAVAN

În curând e sărbătoare,
Sărbătoarea cea mai mare.
Pe Iisus nu l-am uitat!
Voi striga:,,A înviat!’’
Marius ROȘCA

Vara

O, mamă,
scumpă mamă...

Copilăria

Ființa cea mai dragă!
Te am și mă simt fericită!
Lumina ochilor mei Fără tine aș fi pustiită.
Valeria OPREA

Primăvara
Dimineața-n zori de zi,
Raze calde, aurii
Se abat pe la fereastră
Și-ncălzesc odaia noastră.
Păsările certărețe
Stau pe ramuri, îndrăznețe,

„Vine, vine pe cărare...”

Cu copacii înfloriți
Și copiii fericiți!
Ei aleargă prin câmpii,
Ca să strângă păpădii...
Amelia SECARĂ

Doamna învățătoare

Desen de Adriana Cotlău,
elevă la Școala de Arte,
s. Dubăsarii Vechi, Criuleni

Primăvara

În pene înfoiat
Ca un rege în grădină,
Mândru şi agitat –
Cine e, căci nu-i găină!
(Curcanul)

Primăvara a sosit
Și natura s-a trezit,
Păsările-au revenit:
- Bun sosit!
Valentina SCRIPNIC

Crește-nalt și rămuros,
Lemnul lui e prețios.
Din el se fac poloboace,
Iar ghinda porcilor le place.
(Stejarul)
E șireată și-i roșcată,
Găinuși grăsuțe papă.
Şi noaptea, şi pe la zori,
Spre ciuda cocoșilor…
(Vulpea)

Liceul Teoretic ,,Traian’’, elevii din clasa a
III-a ,,A’’, învățătoare - doamna Ana Ceban:

Soarele
Desen de Victoria LUNGU, elevă la Școala de Arte,
s. Dubăsarii Vechi, Criuleni

Soarele din nori răsare
Și zâmbește ca o floare.
Vine, vine-așa, tiptil
Cu pași mici ca de copil.
Fabian CUCEREAVÎI

Desen de Maria IORDAN,
elevă la Școala de Arte,
s. Dubăsarii Vechi, Criuleni
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Interpreţi preferaţi

Dăruire prin muzică
Nr. 4 (4)

„Pe”, uzurpatorul!

Capacitate

„Toți erau internați pe secția de…” (Gabriela
Mihai, 01.07.2020, B1 TV)
Astăzi toată lumea care merge la spital este
internată „pe” secția cutare sau cutare.
Așa cum multe persoane rămân „pe” telefon.
Prepoziția „pe”, ca și suratele ei, au rolul de a
stabili raportul sintactic de subordonare, adică
sunt „instrumente gramaticale”. Carevasăzică,
ele nu au un sens evident ca substantivul, de
exemplu.
„Pe” indică, însă, locul: Stau pe scaun. Sau timpul: A sosit pe zece septembrie etc.
Face și altele, de exemplu însoțește substantivul persoană la cazul acuzativ: Îl cunosc pe Andrei. Și o pățește deseori când e omis: „Legile
care le-am adoptat” în loc de „Legile pe care leam adoptat”.
Așadar, Rămân la telefon și Sunt internat în
secția cutare.
Știu, așa vorbesc toate cadrele medicale. E un
semn distinctiv, dar nu e corect gramatical.
Folosirea corectă a prepozițiilor FACE BINE
LA LIMBĂ!

„Avem o capacitare foarte bună.” (Responsabil în turism, 29.06.2020, B1 TV)
Nu e singurul domnul care vorbește despre
prezența turiștilor și gradul de ocupare în hoteluri.
Trebuie să-l dezamăgesc și să-i spun că
acest cuvânt – „capacitare” – nu există!
Există substantivul „capacitate” care are
cinci sensuri și pe care nu-l putem folosi în
enunțul de mai sus (vezi în DEX).
E oricum ambiguu, pentru că nu știu la ce
s-a referit vorbitorul: la capacitatea hotelurilor de a caza mulți turiști sau la gradul de
ocupare din respectivele hoteluri.
La sigur, limba română este bombardată de barbarisme, asta e clar. Le inventează
semidocții! Feriți-vă!
Barbarismele NU FAC BINE LA LIMBĂ!

Perspectivă

„N-am nicio perspectivă în viitor.” (Teodora
Tompea, DIGI 24, 19.05. 2020)
Substantivul feminin „perspectivă” are un
sens figurat, prezent în enunțul de mai sus.
Sensul lui este: „ceea ce se întrevede ca posibil, realizabil în viitor; posibilitatea de dezvoltare și realizare în viitor a ceva sau a cuiva”
(DEX).
Așadar, jurnalista din care am citat a folosit
un ditamai pleonasm. Boală lungă!
Să corectăm!
„N-am nicio perspectivă.”
Pleonasmul NU FACE BINE LA LIMBĂ!

Sugestii de lectură

Adrian Graur este un cântăreț, compozitor și textier
din Republica Moldova. Câștigător al concursului european „60 Seconds of Democracy (2015)”, organizat
de „European Endowment for Democracy”, cu piesa
„Song About Democracy”. Absolvent al Academiei
de Muzică „Gavriil Musicescu” din Chișinău. Este
licențiat în artă. Participant X Factor (România).

S-a născut la 23 ianuarie 1992 la Chișinău, într-o familie de pedagogi. Prima apariție scenică a fost la vârsta de 5 ani, la grădinița pe
care o frecventa. A început să cânte spontan într-un autocar în care
se deplasa la mare. Era cu părinții, era vară, cald, iar din boxe se auzea o piesă de-a lui Stevie Wonder. Adrian îndată a început să îngâne
această piesă, deoarece îi atinse sufletul. Tatăl, observând potențialul
muzical al copilului, l-a înscris la Școala de Muzică „Maria Bieșu” din
Chișinău. Acolo a studiat acordeonul și pianul. Apoi a mers la Colegiul
de Muzică „Ștefan Neaga”, la specialitatea „Dirijat Cor Academic”.
Absolvind cu succes colegiul în 2012, câștigă concursul de admitere
la Academia de Muzică „Gavriil Musicescu”. Pe timpurile studenției
a participat la diverse festivaluri naționale și internaționale. A cântat
în corurile bisericești. În anul 2016 absolvește cu brio Academia de
Muzică, Teatru și Arte Plastice și este licențiat în artă. A învățat să
cânte la chitară de unul singur. Unele piese au fost inspirate din poeziile lui Eminescu. Romanța „De ce nu vii” este una dintre ele. Printre
piesele lansate sunt „Tu ești”, „Avocata mea”, „Pentru viață” și multe
alte piese ce merită a fi ascultate.
Pentru artist este important schimbul de energie dintre public și
spectator. În prezent scrie muzică, texte și se implică în tot felul de
concerte, festivaluri și emisiuni de televiziune.
Renata CUPCEA

Zona de respirație a poeziei ref lexive
Toate cuvintele rapace/ le-am închis în dicționar/
pe viață/ pentru marea lor nesimțire/
de a mă lovi/ când le rostesc/ într-o doară.
Călina TRIFAN
„Puterea rostirii” pe care mizează poiezicerile Călinei Trifan
vine dintr-o distanțare ironică
de obiectul propriu-zis al lor.
Oscilând astfel între „menirea
înaltă” („Munte semeț/ dacă
vrei să știi de câtă îndârjire/
are nevoie un om cu simțul
la pământ/ ca să-ți semene/
uită-te la mine!”) și „dilemă”
(„Din viața asta fără de noimă/ aș lua-o chiar azi la fugă/
și nu m-aș opri/ decât pe lună/
dar nu știu pe care din două.”),
personajul meditativ-liric trifanian izbutește să treacă de
cealaltă parte a cuvintelor-necuvinte, unde „oscilogramele”
ideatice pot fi citite pe „fișa
de observație” direct („Praful
se alege de toate!”) și indirect
(„Dar există și praf aurifer!”)
dinspre „măsura” de „viață de o
zi”. Urmare a „schimbării de paradigmă”, evident poeta își traduce stările „inimii” care „într-o
zi bate ca un baros/ în alta e o
aripă frântă/ schimbă tactica/
fără mănuși”, deoarece „miezul
ei tare e ținta...”, vorba sosiei
meditativ-lirice. De aici pare-se
și erupțiile insulare de gânduri
și idei neomogene, răzlețe, izolate la prima vedere.
Citite însă atent și căutând
în subsidiar rădăcinile ce le alimentează, vom da de obsesia
acestora de a reînvia aidoma
verdelui etern și matern acea
zonă intimă de respirație a poeziei reflexive. Cătălina Trifan
preferă mai mult desenul so-

bru, schița, crochiul liric, modelul miniatural, de unde și apelează expres la „adagiu” și la
„soliloc” sau la „canonul tăcerii”. Poezia pentru sosia ei meditativ-lirică, de sorginte ironică
în mare, e mai mult una prefigurativă (gen: „de când miloasa
lehuză/ îi spală ochii încețoșați/
cu lapte stors din țâță/ se crede
cineva -/ din vase etrusce/ nu
bea oricine...” sau „Pustiul nu
bate din față/ ci dinspre inima
mea/ m-aș împotrivi/ dacă nisipul nu ar fi substanța/ din care
sunt făcută” etc.).
Fundalul
motivicest-etic,
cu preferințe șaptezeciste
retușate, cioplite pe verticală,
e unul destul de fin, ea căutând
mai mult suportul biblic, de
fapt unicul credibil fără de care
ființa nu se poate controla („Cu
picioarele grele/ și inimă grea/
pe măsură/ ce nădejdea-mi se
spulbera/ „Ajută-te singur și cerul/ te va ajuta!”/ și la o repetare/ inima încă nu știe/ să-i dea
ori nu crezare” - „Refren” ori:
„Antrenându-și/ și zi și noapte/
mușchiul limbii/ îngrijindu-se
de ea ca de sine/ dincolo de
pagină/ nu le trece prin gând/
cine pe cine” - „Poeții”).
Fructuos și sopiental, esopic și
socratic explorează personajul
meditativ-liric trifanian și ideea
de loc suprapusă „coșmarului”
(„Morții ne fac loc/ în morminte lângă ei/ și nu poți nici
să accepți/ nici să refuzi -/ un
loc merită oricine” - „Coșmar”

sau: „Azi la linia de start/ prorocul său ne-a spus:/ „Vă simțiți
nefericiți/ pentru că nu știți/ că
sunteți fericiți!”/ suflet mundan/ l-am crezut pe cuvânt...” „Schimbare de paradigmă”).
Sentențioasă și „inimoasă”,
poiezicerea Călinei Trifan în
pofida caracterului ei rece și
eliptic este una a „inimii”, conectată la „iubirea” ei („Nimic
nu vine de la sine/ nicio singură
zi una/ și mie mi-a stat inima
în piept/ când ne-am măsurat/
iubirea cu inima” - „Aposteriori”). Oricum, anume „inima”
- reședința Domnului – și este
izvorul poemelor trifaniene,
geometriei lor tropice înrudite cu aforisticele comprimate
poetice ce-o scriu deliberat cu
fără voia ei. În context deloc incidentală și certitudinea firească și profund armonizatoare că
în adevăr „cuvântul nerostit”

nu poate fi „amenințat/ nici de
moarte/ și nici de putreziciune”.
Cuvintele sunt aerul verde al
poetei și tăria sudică, de Cahul,
de baștină, de „margine”, suprapusă centrului („Nicio mirare/ că viața l-a renegat de două
ori/ într-o singură noapte/ minunea e/ că de la margine/ iubind-o fără margini/ i-a lărgit
granițele”).
Originale sunt dialogurile cu
moartea prin prisma „firelor de
iarbă” whitmaniene și a celei
umane („Într-un fel moare iarba/ și altfel omul/ aceeași e doar
moartea/ care(ne) pritocește/
cu inima netulburată”). Sclipitoare sunt metamorfozele
trăite în compania „tristeții” și
a „bucuriei”, în care rezonerul
liric plonjează adânc în inimă
întru a developa marja nimicului și a releva „geniul” clipelor
de bucurie, care esențialmente
și conceptualmente fac poiezicerea Călinei Trifan să fie una
riguros-etică și est-etică, de
esențe și sentințe, de prefigurări și preferințe ideatice sobre
și atitudinal-personale, eliptice
și polemice („Tristețea mi-a întins mâna/ direct/ pe ocolite
– bucuria/ în concluzie/ prima
m-a însoțit viața-ntreagă/ ultima – clipe/ dar anume ele au
avut geniu”).
Economia verbală subliniată,
grațioasă și ambițioasă, rece
în fond și distanțat-ironică este
latura forte a versurilor auctoriale reflexive, dacă nu zona ei de
respirație dinspre admirație și
inspirație. Piesele dintr-o bucată, ca și locutorul ei meditativ-liric item, „Nod în gât” și „Ascund

totul în adâncul meu” traduc în
termeni gnostici și imnici (à la
„Cântarea ființării mele” boldumiene, ideatic vorbind) însuși
modul de a fi al creatoarei care
sculptează în piatra ideilor de
sine până la vederea inimii (în
dialogul tacit și mucalit cu ea,
cu suferințele și credințele ei
„nerostite”, îmbrăcate/ascunse
în „canonul tăcerii”, vorba vine
(„Dangătul de clopot/ a lăsat
inimă în cer/ și s-a întors după
alta/ îmi ascund ochii/ să nu-l
fac/ pe câinele meu să plângă”
ori: „Să ningă sau să plouă?/
până natura se va lămuri/ cu
fervoare înaltă/ zic: fie ce-o fi”).
Enigma poiezicerilor auctoriale ale volumului inspirat „Zona
de respirație” (2020) este dincolo de tropii transparenți ai
aerului verde, deși uneori, dacă
nu deseori..., „lacrimile întrec/
arta cuvintelor potrivite”. Mai
mult decât convinsă că multum in parvo, precum ziceau
latinii, este principiul creator al
poeziei (vezi „Cetatea Soroca”,
„Infinitul conține finitul”, „Dualitate”, „Dintr-o mână în alta”,
„O mie de ace”, și mai cu seamă
„Reproș”, „Ultimul răsărit”, „Ești
singura care știe”, „Inspirație”,
„Fericirile”, „Aritmetica lui a fi
sau a nu fi”, „Ecoul cuvintelor”,
„Perfectul imperfect”, „Milostenie”, „Munții” etc., care reconfirmă prin prezentul volum
că poiezicerile autoarei sunt
„la fel” ca și cele din volumele
anterioare „dar totuși altcumva”. Se vede „că din ele/ ceva
s-a ales”. „Speranța” nu le-a
trecut cu vederea și inspirația
și-a spus cuvântul.
Tudor PALLADI
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Amelia şi talentul ei

Amelia a avut marele noroc să
Amelia Vacarciuc are zece
meargă la Lvov (Ucraina), la fiani. Este elevă în clasa a V-a
nala Concursului internațional
„M” la Liceul Teoretic cu Profil
„Golden Easel”, de unde a rede Arte „N. Sulac” din Chișinău.
venit cu Diplomă de participaSilitoare, atentă și foarte implire. De Ziua Europei s-a ales cu
cată în diverse activități, atât
Diplomă de merit și cadouri
școlare, cât și extrașcolare, ea
personalizate pentru realizareușește să le îmbine armorea unui desen pe piatră. (În
nios. Studiază pianul, cântă
prezent, într-o galerie de artă
cu plăcere în formaţia corală
din Strasbourg se află o lucrare
a liceului, este preocupată de
grafică pe care Amelia a semrobotică și de tot ce e legat de
nat-o cu ocazia celor 70 de ani
tehnologiile informaționale, înai Consiliului Europei, lucrare
tr-un fel chiar perseverând în
pentru care a fost apreciată cu
acest domeniu. Pentru că are
locul trei). Pentru a spori spidestul de multă energie, face și
Amelia Vacarciuc
ritul sărbătorii, la concursul cu
sport: deține centura albastră
genericul „Magia Crăciunului”,
la taekwon-do. Pe lângă toate
acestea însă, talentul ei prim pare a fi, totuși, una dintre picturile sale a fost plasată, împreupictura. Amelia mi-a mărturisit că, atunci când nă cu mostrele altor copii, în Parcul Central din
desenează, mintea i se relaxează, iar mâinile capitală.
Juna pictoriţă s-a clasat pe locul I la cele mai
lucrează singure, în definitiv creând ceva inedit, care bucură lumea ce a îndrăgit frumosul. recente competiţii, precum: Concursul de deAmelia se află printre primii elevi din clasă sen (România), secțiunea poezie (Concursul
şi la învățătură. Îi plac îndeosebi obiectele la despre eficiența energetică), Concursul mucare are de realizat împreună cu ceilalţi co- nicipal „Sunt important, nu mă ignora” (cu un
pii proiecte de grup care necesită cunoştin- poster). Pentru eseu la aceeași temă a obținut
ţe suplimentare, creativitate, originalitate și locul II. Acelaşi rezultat i-au adus: Concursul
abilitatea unui bun grafician. Din discuțiile cu municipal „Uniți pentru Moldova” şi LecturiaAmelia, am aflat că desena frumos încă de pe da (cartea „Marele uriaș prietenos”). Din simcând frecventa grădinița. Tot atunci i-a fost plul motiv că este o adeptă a reciclării şi folodescoperită atracţia faţă de artele plastice, pa- sirii raționale a tuturor resurselor naturale, în
siune șlefuită mai apoi, cu multă grijă, de către momentul de față pregătește o nouă lucrare
profesoara de specialitate dna Efimia Leahu, pentru Concursul intitulat „Eu știu să folosesc
de la Centrul de creație „Andrieș”, pe care îl rațional energia”.
Datorită talentului şi responsabilităţii, dar,
frecventează deja al treilea an. Acolo merge
şi la orele de croșetare, dansuri şi artă deco- mai ales, muncii asidue, susţinută cu profesiorativă. Experimentează desenul pe hârtie, pe nalism de către pedagogi, Amelia a căpătat mai
sticlă, piatră şi lemn, pe obiectele din cerami- multă încredere și curaj în forțele proprii, ceea
că, pe haine şi papirus (obținut acasă indivi- ce o motivează să fie din ce în ce mai bună în tot
dual, prin reciclare de foi scrise). Încearcă să ce creează. Ea se bucură din plin de dragostea
abordeze tematici, precum: natura şi lumea şi sprijinul mamei sale, Diana Vacarciuc, medicanimală, anotimpurile şi sărbătorile tradiţio- militar, promotoare a modului sănătos de viață,
nale, familia, religia, armata, profesiile, poste- o fire activă, mereu implicată în diverse proiecre pe tematici sensibile (sociale și de mediu). te sociale şi acte de caritate, care găsește timp și
Împreună cu amicii de la cercurile frecventate, resurse pentru a-i oferi cele necesare și a o ajuse implică şi participă la toate concursurile ce ta să exceleze în toate domeniile alese. Bunicii
i se propun, adunând treptat laurii succesu- fetei sunt acei care adaugă sensibilitate temelui. Astfel, în răstimpul pandemiei, a obținut lor abordate de ea și care o laudă chiar și atunci
diverse premii atât din partea liceului la care când nu obține premii. Tablourile Ameliei sunt
adevărate opere de artă în galeria proprie din
învață, cât şi a Centrului „Andrieș”.
casa lor.
Graţie copiilor de astăzi, care au
fireasca dorință de a picta, a citi
şi a compune, de a dansa şi a face
sport – la sigur, lumea de mâine va
fi mai colorată, mai plină de sens,
mai prosperă şi mai rezistentă,
iar adolescenții de azi – adulții
de mâine, mult mai înțelepți, mai
fericiți și mai realizați.
Mariana GRĂDINARU,
profesoară de limba şi
literatura română,
grad didactic I

Amelia cu dna profesoară Mariana Grădinaru
DIRECTOR –
REDACTOR-ŞEF

Ion ANTON

mun. Chişinău,
Liceul Teoretic cu Profil de Arte
„N. Sulac”
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