
Bun găsit, dragă ORIZONT COGNITIV!
Acum, când zile numărate mă mai despart de absolvirea lice-

ului, meditez tot mai mult și mai profund la alegerea facultății 
și profesiei pe care voi studia-o pe viitor. Oscilez între câteva 
preferințe, dar, sincer recunoscând, încă nu am o opțiune defi-
nitivă. Și unii colegi de-ai mei șovăie, indeciși, în fața nume-
roaselor profesii… DE UNDE vine ezitarea noastră la alegerea 
viitoarei profesii? Ce sfaturi ne-ați da acum, când am  ajuns la 
prima  răscruce serioasă din viață?

Iulian MOISEI, elev în clasa a XII-a 
la Liceul Teoretic  „D. Cantemir” 
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ORIZONT COGNITUV: De ce? De când? De unde?

Eu pe tata azi l-am întrebat: 
„Care meserie e mai bună?” 
El a râs și mi-a răspuns îndat’: 
,,Asta nimeni nu știe să-ți spună!” 
Dar grăbi s-adauge îndată, 
Când citi în ochii mei mirare:  
„Orice meserie-i minunată,  
Dac-o faci cu drag și-ndemânare;   
Poți fi muncitor într-o uzină,
Medic, pădurar, aviator,
Poți lucra în sonde sau în mină,   
Pe ogor sau în laborator… 
Peste tot nevoie e de tine
Și de mâna, și de mintea ta, 
Ca să-i fie omului mai bine  
Și să înflorească patria!”   
Știu acum și spun nedezmințit:
„Toate meseriile-s frumoase!  
Fiindcă rodul lor meșteșugit  
Ne-aduce tuturor foloase!  
Știm și mulțumim noi, toți copiii,  
Că părinții munca-și dăruiesc,
Să le crească-n bucurie fiii    
Pe, frumos, pământul strămoșesc.

emilia CălDăraru
Acord  liric

Toate meseriile

DE  UNDE vine ezitarea la alegerea viitoarei profesii

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

numerele 23, 24 vor apărea pe 18 iunie 2021 în ediţie cu volum dublu (16 pagini)

Într-adevăr, dragii mei absolvenţi, anii de gim-
naziu sau de liceu rămân ca o miraculoasă 

poveste  în urmă, în lumea de basm a copilăriei, 
iar în faţă vă iese ispititoarea maturitate cu sute 
de căi necunoscute. Pe care să apucaţi, ca să nu 
daţi greş? Care dintre ele ar putea să vă ducă spre 
împlinirea unui vis, a acelui vis ce îl credeţi unicul 
în stare să vă marcheze întregul destin, întreaga 
viaţă?

E clar că voi, cei care aveţi deja bine contura-
tă dorinţa de a vă continua studiile la colegii sau 
universităţi, vă veţi încerca neapărat norocul la 
concursul de admitere. Sunt sigur că băieţii şi 
fetele care au pus preţ pe carte, în toţi anii de 
scoală, inclusiv în nemiloasa perioadă pandemi-
că, vor izbuti să devină studenţi. Însă unii dintre 
voi, absolvenţii, s-ar putea să nu treceţi prin sita 
deasă a concursului. Şi nici bani pentru înscrierea 
prin contract s-ar putea să nu aibă bunii voştri pă-
rinţi. Să disperaţi? În nici un caz! Toată viaţa vă 
este încă înainte. Puteţi lesne reuşi în următorul 
an. Sau chiar şi peste doi, trei ani, dacă veţi avea 
insistenţa şi tenacitatea cuvenită. Principalul e să 
vă formulaţi, încă înainte de absolvire, un scop 
clar, bine determinat, în concordanţă cu aptitu-
dinile voastre şi vocaţia  necesară acestei profesii. 

abonarea — 2021

În general, atenţie la talentul 
pe care-l aveţi! Unul desenează 
bine, altul cântă la vreun instru-
ment muzical, celălalt are darul 
actoriei, al patrulea sculptează 
bine în piatră sau modelează 
excelent lutul... Este un dar de 
la Dumnezeu şi, dacă îl urmaţi, 
la sigur că veţi avea parte de o 
veritabilă meserie-brăţară de 
aur. Important e ca acest dar 
divin să fie descoperit la timp 
de către profesori şi părinţi, 
fiind cultivat cu dăruire atât la 
şcoală, cât şi în familie. Dacă 
nu-ţi urmezi talentul, într-ade-
văr, poţi avea ghinion.

Dar, în ceea ce-i priveşte pe 
ghinionişti, ar fi bine să nu uite 
nici ei că în viaţă îşi mai au ros-

tul zeci şi zeci de meserii, pe 
care nu e neapărat să le însu-
şeşti la colegii, universităţi sau 
academii. Ele, aceste meserii, 
pot fi deprinse direct la locul 
de muncă, făcând ucenicie la 
brutărie, frizerie, în construcţii 
sau... Sau la şcolile profesionale 
şi cele de meserii.

N-aş vrea s-o fac pe mento-
rul, dar nu pot să nu-mi permit 
câteva sfaturi pentru voi, absol-
venţii gimnaziilor şi liceelor. Nu 
vă aruncaţi cu toţii de-a valma 
după profesii aşa-zise „roman-
tice” (cântăreţe, dansatori, ac-
tori...) sau „la modă” (jurişti, 
economişti, vameşi, finanţişti, 
vorbitori de limbi moderne 
etc.). Viaţa de azi, dar, mai ales, 

cea de mâine, are şi va avea 
mare necesitate de profesii 
oarecum prozaice: fermieri, 
bucătari, frizeri, constructori, 
ingineri, învăţători, medici, con-
tabili, asistente medicale, lucră-
tori calificaţi în sfera serviciilor 
sociale, operatori de compute-
re etc., etc.

- Parcă operator de computer 
este o profesie prozaică?! ar 
putea să se mire cineva dintre 
cititorii noştri.

Da, în ţările dezvoltate com-
puterul a devenit demult un 
atribut prozaic al vieţii. Pan-
demia ne-a impus şi pe noi să 
utilizăm cu mai mult curaj com-
puterul şi internetul la lecţiile 
predate on-line. Ingineria din 
domeniul IT a devenit o speci-
alitate obişnuită în multe ţări. 
Aşa se va întâmpla pe viitor şi 
la noi. Iar, ca să se producă asta 
cât mai curând, trebuie să vă 
pătrundeţi de un simplu şi veş-
nic adevăr: viaţa are nevoie de 
voi oriunde. Deci, nu ezitaţi la 
prima voastră răscruce. Păşiţi 
mai ferm în căutarea propriului 
destin. Succes şi... pe curând în 
maturitate!

Ion antOn

Dragi profesori, părinți și bunici!
La „Florile Dalbe" te poți abona oricând

reţineţi, „Florile Dalbe” înseamnă:
• un colind pentru mintea şi sufletul 

elevilor de la clasa a II-a până la clasa a 
xII-a, dar în special pentru cei din ciclul 
gimnazial;

• un profesor subtil de educaţie civică 
şi moral-creştină, de literatură, istorie, 
cultură, civilizaţie, filozofie, ecologie, 
artă plastică etc. — un supliment consi-
derabil la manualele şcolare;

• un prieten fidel care oferă copiilor şi 
adolescenţilor cele mai potrivite sfaturi 

în cele mai delicate situaţii;
• un organizator iscusit de concur-

suri, integrame şi jocuri de perspicacitate, cu premii şi 
cadouri de neuitat.

Condiţiile de abonare le găsiţi 
la orice oficiu poştal. elevii din 
Chişinău pot perfecta abona-
mente post-restant.

relaţii la tel.: 022-23-37-78; 
022-23-41-95.

Preţul aBOnaMentuluI:
1 lună – 32 lei, 3 luni – 96 lei, 

6 luni – 192 lei, 7 luni – 224 lei 
„Florile Dalbe” apare săptămânal la tipar offset, cOLOR.
Consultaţi Catalogul Poştei Moldovei, index PM21238

PARIS 2008
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Creația  dramaturgică

AcTUALITATE • răBOj  InFOrMatIv

… S-a legat de el Lumina. Adevărul s-a le-
gat de el.

Pășește pe cărările lumii culegând/răsco-
lind/alegând… rădăcini. Sapă/adâncește un 
capăt al acestora în humă, celălalt rotunjin-
du-l/aprinzându-l în sferele siderale, cele as-
cunse… în sine (acolo știe întreg ne-nceputul, 
ne-sfârșitul, cuprinsul cel de ne-cuprins).

Un fel de a fi esoteric/aristotelic (sau poate 
roerich-blavatskian), vor zice câte unul, steri-
an/antropozofic – va sublinia un altul, metafi-
zic/epistomologic, va bate cu pumnul în masă 
cel de-al treilea… dar… și o lacrimă senină „în 
taine muiată” ce-și caută zborul, va șopti în în-
singurarea lui, visătorul…

Iar el… e Omul de care s-a legat Lumina. 
Adevărul s-a legat de el.

Taine sub mii de lăcate, misterele lumii în-
crâncenate, vieţi scufundate-n păcate – cu 
toatele celest motivate în Cartea lui cea din 
Cuvânt de departe.

Lângă Altar, păsările ciugulesc seminţe, boa-
bele clipelor nemărginite. Dar dincolo, dincolo 
de Altar – ce e? Dincolo de „necontenitul vis”, 
de „codrii de Cuvinte” (sideral/terestre), din-
colo de ne-capătul „pădurilor de ramuri” ră-
sucite/împletite printre aștri – ce se ascunde? 
El, poetul, parcă sfiindu-se, parcă cerându-ne 
iertare, ne tot răspunde. Păsările „cu aripi de 
jar” se zbat lângă tâmplele lui, ciugulesc din 
palmele-i cuvinte.

El…  adună în filele-palme Lumina. Adevă-
rul împrăştie ceaţa din umbra lui…

Sincronizarea perfectă a diferitelor învelișuri 
ale cugetului creator mobilizat, („să-mi văd 
adâncul”), încrederea absolută în forţele divi-
ne și cunoașterea profundă a mecanismelor 
subtile prin care afli răspunsul („prin dăruire 
arzătoare”), încrederea în legile imuabile ale 
creaţiei divine, în protecţia și binecuvântarea 
Atoateveghetorului („Seminţa Rugăciune-i, Vis 

Acțiunea de promovare a cărții și lecturii „Să citim împreună!”, inițiată de 
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău, continuă să se 
desfășoare cu succes, în pofida pandemiei de coronavirus. Evident, întâlnirile 
cu cititorii au loc online.

              ORA DE                     LITERATURĂ

Campania Naţională de Promovare a Lecturii „Să citim împreună!”

te personajelor îndrăgite de ei, 
precum: Scârţ, Tromp, Buha, 
Hipo, Roi ş.a. 

În rolurile principale din cele 
opt capitole au evoluat ele-
vii: Gabriela Cebotaru şi Sorin 
Guranda, care s-au manifestat 
în „Prieteni adevăraţi”, Denis 
Burcă, Kira Vîzîi, Alexandrina 
Caraman şi Sabina Fortună 
care au excelat în „Copiii me-
najeriei”. „La dentist” a fost un 
alt text ales pentru înscenare 
de către elevii: Camelia Ciu-
gureanu, Mihaela Manea şi 
Daniela Constantinovici. Ma-
tei Coșciug şi Federica Ceriva-
te au fost minunaţi în sceneta 
„Şezătoarea”. Înaripaţi de ma-
gia cuvântului scris, colegii lor 
de şcoală, Iacob Strătilă şi Mat-
vei Gustoi, şi-au demonstrat 
valenţele actoriceşti de înce-
put, descifrând în scenă proza 
„Taina”. La rândul lor, Alexandra 
Joacăbine, Maria Șura, Ina Sîr-

bu, Denis Parfenii, Mădălina 
Budei şi Denis Gheorgiștean au 
demonstrat aptitudini neaştep-
tate în rolurile din textul: „Îm-
păcarea”. Elevii Cristian Șerban, 
Alexandru Mînzat şi Miroslav 
Curcă au întregit spectacolul cu 
o scenetă din lucrarea sărbăto-
ritului intitulată sugestiv: „Trei 
vizitatori”, iar proza „Concursul” 
a dat strălucire finalului eve-
nimentului cu suportul scenic 
al junilor interpreţi: Andreea 
Ursu, Stanislav Cugut, Gabriel 
Ceapă şi David Bondarenco. 

Astfel micii actori au adus în 
sală zâmbetul pe buze, amintin-
du-le celor maturi de lumea co-
pilăriei, a inocenţei şi a bunătăţii. 

Prin jocul lor firesc, elevii au ofe-
rit modele de bune maniere şi 
cumsecădenie. Ei au arătat ce în-
seamnă prietenia adevărată nu 
doar între animăluţe, dar şi între 
oameni. Picii s-au  dovedit a fi 
inventivi şi creativi, adevăraţi iu-
bitori de carte, naratori şi actori 
iscusiţi în premiera lor scenică. 

Cu acest prilej fericit, dl Ni-
colae Rusu a menţionat că dna  
Andriana Gorceag este un pe-
dagog de marcă şi un regizor 
căruia i-a reuşit întru totul per-
formanţa de a reda mesajul şi 
acţiunea din povestirile sale prin 
intermediul scenetelor, dar şi al 
filmuleţelor realizate cu ocazia 
întâlnirii memorabile. Copiii şi 
invitaţii i-au adresat prozatoru-
lui, un scriitor prolific şi minunat, 
întrebări referitoare la copilăria, 
viaţa, activitatea şi opera sa.  

În final, dna dirigintă şi elevii 
săi au venit împreună la bibli-
otecă, unde fiecare dintre ei a 
primit câte o DIPLOMĂ de par-
ticipare şi un set de rechizite 
şcolare în dar. Întâlnirea copii-
lor floreşteni cu scriitorul Nico-
lae Rusu a fost de neuitat, una 
ce va rămâne pentru mult timp 
în sufletele şi inimioarele lor.

lilia tOFan, bibliotecară,
 Biblioteca pentru Copii 

or. Floreşti 

Secvenţă din înscenarea povestirii „la dentinst”

Aniversări TUDOR PALLADI - 75  

POETUL

și Har…”)… te-ar putea plasa în sala de examen, 
dragă cititorule. E Sala Îngândurării. Şi, poate, 
a redirecţionării Cărării, cea a Destinului.

E Sala Luminii. A Adevărului.
Echilibrul. Cel ferm îndreptat lăuntric spre 

lumile superioare, spre-acolo unde Timpul 
Spaţiu devine și unde Spaţiul se golește el în-
suși de sine, încrederea-și crește temelia în 
certitudine, iar credinţa – cunoaștere iniţiati-
că devine. Calmul, vocea conștiinţei și bucuria 
pocăinţei bloomiene învăluie, copleșește, iei  
atingere cu starea vibraţională transfigurată 
în verb (pe urmele Eticii Vii). Percepi Elemen-
tul veșnic al fiinţei umane, Bunătatea, Genero-
zitatea Puterilor…

Aici Sufletul își află realitatea. Spirit devine. 
Deci, Cuvânt. E Poetul.

… Poartă în spate Lumina. Adevărul s-a 
mutat în el…

Galina FURDUI 

La rândul lor, bibliotecile ce 
colaborează în reţeaua bibli-
otecilor publice din raionul 
Floreşti s-au implicat activ în 
promovarea Campaniei „Să 
citim împreună!” – 2021, înce-
pând de la cărţile: „Şezătoarea”, 
semnată de Nicolae Rusu, şi, 
respectiv, „Misterul de Est” 
de Lucreția Bârlădeanu. Gra-
ţie străduinţelor dnei Euge-
nia Bejan, director general al 
BNC „Ion Creangă”, şi ale dnei 
Maria Harea, coordonatoarea 
proiectului din partea acestei 
instituţii, cele două cărţi se află 
în mediul virtual pe platforma 
ZOOM. Pe parcurs, în zonă, vor 
urma diverse lecturi individuale 
şi în grup, prezentări de noutăţi 
editoriale, expoziţii de carte şi 
artă plastică (şi virtuale) cu im-
plicarea artistică a elevilor din 
clasa a II-a „E” de la Şcoala Pri-
mară,  învăţătoare dna Ludmila 
Smoleac. 

Recent, Biblioteca pentru Co-
pii, Floreşti, a găzduit o întâlni-
re virtuală cu scriitorul Nicolae 
Rusu şi cu elevii din clasa a II-a 
„D” de la Şcoala Primară, însoţiţi 
de către învăţătoarea Andriana 
Gorceag. La acest eveniment 
cultural, în calitate de invitaţi de 
onoare, au participat: dl Iurie 
Gangan (primar de Floreşti), dna 
Ina Litra (şefa Direcţiei Cultu-
ră, Turism,Tineret şi Sport), dna 
Olesea Rotarciuc (viceprimar de 
Floreşti) şi Alina Leșan (specialist 
principal pe biblioteci – Direcţia 
Cultură, Turism, Tineret şi Sport), 
dna Elena Belschi (director al 
Bibliotecii BPO „Ion Creangă”). 
Moderator al activităţii a fost 
directorul adjunct al filialei BPO 
„Ion Creangă”, dna  Maria Chitic. 

Ulterior copiii ne-au uimit şi 
ne-au distrat cu scenete create 
în baza cărţii lui Nicolae Rusu, 
pusă în discuţie. Mai întâi, însă, 
s-a dat citire scrisorilor adresa-

Adevărați iubitori de carte și lectură

Clasa a II-a „D”, învăţătoare dna andriana Gorceag

Sclipitoare în tot ce a scris 
prin vocaţia ce-a marcat-o din 
capul locului (atât în poezie, cât 
şi în proză), Steliana Grama se 
dovedeşte a fi remarcabilă şi-n 
domeniul dramaturgiei care o 
prinde de minune.

Autoare neaşteptat de sur-
prinzătoare în deschiderile ei 
către viaţă, piesele scriitoarei 
reprezintă în mare o încercare 
de a explora pe nou metafora 
dramatică  a existenţei din-
spre bucurie şi durere, dinspre 
suferinţă şi biruinţă, dinspre 
lacrimă şi patimă, dinspre sen-
timent şi virtute întotdeauna 
într-o cheie originar-originală. 
Mai mult, poeta şi prozatoarea 
colaborează fructuos în subsi-
diar prin identificarea părţii lor 
de responsabilitate şi demnita-
te dinspre integritatea morală 
şi condiţia socială a scriitorului. 
Ea calcă în picioare metoda de 
creaţie a „realismului socialist” 
de tristă amintire (de ascultare 
de ideologia oficială, dictato-
rială, care nu tolera nicicum 
abaterile de la linia partidului.) 
De asemenea, teatrul gramian 
iese din făgaşul tradiţionalist al 
schematismului tematic, social 
şi didacticist.

Steliana Grama adoptă o altă 
orientare stilistică, meditativ-
lirică, monologal-dialogală şi 
polemică, în fond, care o expri-
mă totalmente dinspre imagine 
şi idee, dinspre sine şi lume în 

conformitate cu statutul ei in-
terior civic şi estetic, spiritual 
şi sociocultural forte. Apoi pie-
sele oferite de volumul Deficit 
de iluzii (2019), antologate şi în-
grijite de Claudia Slutu-Grama 
(mama regretatei scriitoare), 
conturează un tablou în adevăr 
necunoscut al activităţii drama-
tice a creatoarei preocupată/
pasionată pe de-a-ntregul de 
viaţa scenei şi de scena vieţii 
făcând o metaforă.

Cele opt piese incluse în an-
tologicul volum Deficit de iluzii 
(în afară rămânând încă două 
lucrări terminate (Nălucă şi 
Eunucul modern) şi nouăspre-
zece nefinisate, începând cu 
anul 1988 şi până în 2006 („A 
treia ţeapă” parodie în proză. 
Chişinău, 1995; „Casandra” 
(despre D. Cantemir). Țepilova-
Chişinău, 2003-2006); „Colind 
arhaic”. Ch.,1997; „Cornelia” 

Pentru mine o piesă este un dialog cu mine însămi, 
de acolo scot idei și gânduri noi.

Steliana GRAmA
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Lumina spiritului

a Stelianei Grama între chemare și realizare

• În dragoste nicio certitudine nu e definiti-
vă… Lucrul acela elementar – sentimentul că ești 
iubit – trebuie necontenit verificat, căci o sin-
gură îndoială, o singură greșeală surpă totul în 
nebunie și extaz.

• Mă gândesc, însă, la zădărnicia setei noastre 
de perfecțiune, de ascensiune – atâta timp cât 
există o moarte ale cărei legi nu le cunoaște ni-
meni.

• Nu sunt pierdute decât acele bătălii pe care 
nu le începi niciodată.

• Nu învăț regulile jocului. Cred că nu l-aș mai 
putea juca.

• Simt o lume deasupra mea… Aș vrea să ajung 
odată atât de ferm și inuman ca s-o pot prinde 
întreagă, magnifică și eternă cum e…

• Niciun om nu decide în dragoste. Așa se pe-
trece cu toată viața; numai întâmplarea alege, 
ea adună și desparte, mai ales în iubire, și aceas-
ta e tragic, e inuman; că întâmplarea decide mai 
ales în iubire.

• Femeia te invită întotdeauna s-o privești așa 
cum vrea ea.

VACANŢA de VARĂ în viziunea COPIILOR

MAxIME şI AfORISME de Mircea ELIADE

o profesie şi 
un loc de trai. 
Am o stare de 
stres din cauza 
examenelor şi 
se agravează în 
fiecare zi. Pen-
tru a mă distra-
ge, îmi voi alege ocupaţii care 
necesită atenţie şi concentra-
re. Am aşteptat cu nerăbdare 
această vară. Păcat că va trece 
într-o clipă, ca şi celelalte. 

Alexandrina ROTARU, cl. a 
VII-a:

- Vacanţa de 
vară pandemi-
că nu mă va 
împiedica să 
mă întâlnesc 
cu prietenii, ne 
vom distra, res-
pectând reguli-

              ORA DE                     LITERATURĂ

le prevăzute, care, totuşi, sunt 
mai blânde decât acum jumă-
tate de an. Sunt bucuroasă că 
voi avea mai mult timp pentru 
familia mea. Câteva zile de va-
canţă le voi petrece la Chişinău, 
împreună cu verişorii.

Percep vara nu doar ca pe un 
anotimp, ci şi ca pe o perioadă 
a vieţii mele, în care mă simt în 
armonie cu frumuseţea din jur. 

Constantin FRUMOSU, cl. a 
V-a:

- Am multe 
planuri pentru 
această vacan-
ţă: să plec la 
mare, în Ro-
mânia, la tabă-
ră şi în multe 
alte locuri. Nu 
ştiu dacă se vor realiza. Dar sunt 
şi nişte lucruri care îmi  bucură 

sufletul: voi putea să petrec 
această vară cu prietenii.

Gabriela BOSTAN, cl. a V-a:
- Deşi pande-

mia încă nu ne 
permite să sa-
vurăm din plin 
gustul verii, mă 
voi distra cu fa-
milia, rudele şi 
prietenii. Dar 
voi găsi loc şi pentru clipele de 
meditaţie... indispensabile dez-
voltării mele personale.

Mihai TIMOTIN, cl. a V-a:
- Restricţii-

le ce ne con-
trolează viaţa 
non-stop m-au 
obosit! Am ne-
voie de o gură 
de aer, de reve-
nirea la viaţa obişnuită.

Iraida FLOREA, cl. a V-a:
- Pentru fami-

lia noastră va-
canţa mare este 
o ocazie de a ne 
lua un moment 
de respiro. Dacă 
anul trecut nu 
ne-a reuşit, în 
această vară, poate mergem în 
locuri în care nu am fost.

Ana ROTARU, cl. a V-a:
- Familia pen-

tru mine este 
cea mai impor-
tantă. Îmi voi 
vizita mătuşile şi 
voi sta la picnic 
cu amicii.

Andreea MÎRZA, cl. a V-a:
- Vacanţa 

de vară îmi va 
permite să me-
ditez în voie, 
dar şi să mă 
distrez.  Prin 
urmare, voi citi 
cât mai multe 
cărţi şi, ulterior, 
voi pleca într-o excursie în Ro-
mânia - sper să nu mă oprească 
pandemia.

Ecaterina RECICHIN, cl. a V-a:
- Vacanţa 

mare, fie şi 
p a n d e m i c ă , 
oricum  e odih-
nă, distracţie, 
libertate (sunt 
o fată dornică 
de libertate). 
Vara aceasta 
vreau să mă întâlnesc, pe cât 
de des posibil, cu amicii mei şi 
aş mai vrea să stau câteva săp-
tămâni la Chişinău, alături de 
mătuşa şi verişoarele mele.

Consemnare: 
teoctista COlţa, 

elevă în clasa a Ix-a
la Gimnaziul „Dumitru Creţu” 
s. Cărpineni,
r-nul Hânceşti

Vacanţa de vară, care ne făcea din mână de după orizont, iat-o, 
a poposit. Ne-am îmbrăţişat după o lungă aşteptare. Suntem fe-
riciţi, puţin debusolaţi. Speram... speram la o vacanţă adevărată, 
sănătoasă, fără Covid, dar se pare că oaspetele invizibil nu va 
pleca atât de repede pe cât ne-am dorit-o noi. Totuşi, suntem mai 
optimişti decât eram vara trecută. Vaccinurile salvatoare ne dau 
o rază de speranţă în ziua de mâine. Nu ne rămâne decât să ne 
înarmăm cu răbdare. Într-o discuţie cu colegii mei mai mici, am început să 
reflectăm asupra vacanţei pandemice. Ascultând ideile şi părerile lor la acest 
subiect, le-am adresat următoarea întrebare: „Ce înseamnă o vară  pandemică 
pentru tine: chin, distracţie sau un moment de meditaţie?” Deşi optez pentru 
meditaţie, pentru eliberarea şi relaxarea sufletului, pentru reorganizarea in-
terioară şi pentru sculptarea şi etalarea frumosului, nu pot spune că nu mă 
regăsesc şi în opiniile acestor voci mici, dar încrezătoare.

SONDAJ: CUM TE VEI ODIHNI?

(Ironia sorţii – ne desparte 
timpul). Ch.,1988; „Crai vechi” 
(Telefonul lui Agamemnon: pie-
să în 2 acte). Ch.,1997-2006; 
„Culegătoarea de furtuni”: 
tragedie. Ch., 1999; „Eroii”: 
piesă. Buşteni, 1991; „Euridi-
ce”: piesă. Ch., 1995; „Fidel şi 
Iolanta”: (piesă despre TBC-
işti). Ch., 2005-2006; „Intrare 
în poveste”: piesă. Ch., 1988; 
„Katabazis”:piesă în 2 acte. 
Ch., 1995-1996; „Marionet”: 
piesă. Ch.,1989; „O molie se 
uită în oglindă”: comedie. Ch., 
2005; „Petrea Marinescu”: 
piesă. Ch., 1996; „Piesă cu 
coadă”: comedie. Ch., 1996; 
„Preşedintele Statului”: dra-
mă. Ch., 2006; „Sinopsis”: pie-
să despre Ştefan cel Mare. Ch., 
2004; „Supravieţuirea”: piesă. 
Ch., 1995; „Teatrul de minia-
turi”: comedie. Ch., 1999) ne 
conving magistralmente că „ni-
cio şcoală nu-ţi poate da talent, 
dacă nu-l ai. Iar Steliana Grama 
l-a avut  cu prisosinţă”, după 
cum remarcă Larisa Ungurea-
nu, critic de teatru, doctor în 
studiul artelor. Dar „la talent 
s-a mai adăugat intuiţia, serioa-
sele lecturi pe care le-a făcut şi 
multă muncă. Toate împreună 
i-au fost reper şi au ajutat-o să 
compună piese care, în opinia 
mea, „spărgeau” toate tiparele 
existente în dramaturgia autoh-
tonă în acea perioadă” (Larisa 
Ungureanu).

Faptul că dramaturgia a în-
drăgit-o încă de pe băncile şcolii 
(din clasa a VII-a, de pe când a 
scris „Legenda Arcaşului” (5-7 

mai 1988) şi a studiat la Fa-
cultatea de Arte Dramatice de 
la Academia de Teatru, Muzi-
că şi Film (după ce a absolvit 
anterior Facultatea de Jurna-
lism şi Ştiinţe ale Comunicării 
(1991-1996) de la USM...) este 
unul relevant sub orice aspect. 
„Studiul monografic al autoa-
rei „Dramaturgia autohtonă 
din anii 1960-1970 pe scena 
teatrelor din Moldova” (2010), 
va menţiona Leonid Cemor-
tan, membru-corespondent 
al AŞM, va contribui efectiv la 
o mai bună cunoaştere a artei 
dramatice din Republica Mol-
dova, care în acel răstimp a 
avut o frumoasă ascensiune”. 
Este mai mult decât o apre-
ciere, este o recunoaştere a 
vocaţiilor multiple ale autoarei 
care a îmbrăţişat teatrul dintr-o 
chemare.

Fiecare om este unic în felul 
său. Tot unică a fost şi Steliana 
Grama, poetă, dramaturg, cri-
tic de teatru, prozatoare etc., 
releva dr. Claudia Slutu-Grama 
în eseul ei profund „Traiectoria 
unei vieţi” (Rânduri disparate 
despre dramaturgia Stelianei 
Grama). De notat că, în 1998, 
a tradus pentru Teatrul „Lu-
ceafărul” din dramaturgul rus 
N. Ostrovski piesa „На всякого 
мудреца довольно простоты” 
(cu titlul românesc „Orice om 
îşi are naşul său”). Una din pie-
sele Stelianei Grama, „Exodul 
faraonilor”, ocupând locul I la 
Concursul de dramaturgie al 
UNITEM, ulterior a fost tradu-
să în ruseşte de Antosea Darca 

(consoarta scriitorului N. Esi-
nencu) şi editată la Moscova 
într-o culegere de piese ale ti-
nerilor dramaturgi din CSI”. 

Are deplină dreptate criticul 
de teatru Larisa Ungureanu că 
„piesele pe care Steliana Grama 
le-a scris în anii 1989-2000 – cu 
subiecte în care se împleteşte  
verosimilul cu neverosimilul, is-
toria cu imaginarul – sunt pen-
tru un public format din copii, 
adolescenţi şi lesne ar putea 
completa repertoriul teatrelor 
pentru copii şi tineret, care duc 
lipsă de astfel de spectacole”. 

Creaţia dramatică/dramatur-
gică a Stelianei Grama consti-
tuie o moştenire literară nouă 
asupra căreia merită să ne con-
centrăm atenţia, să-i descope-
rim mesajul sociouman pole-
mic, ironic şi mitopoietic. Vorba 
Larisei Ungureanu - „rămâne ca 
oamenii de teatru să le citeas-
că, să le descifreze sintagmele, 
vizibile sau ascunse, să le dea 
formă scenică şi interpretare 
actoricească, astfel ca specta-
colele să fie vizionate de cât 
mai multă lume”.

Poetă şi prozatoare, drama-
turg şi critic de teatru, nouă-
zecista Steliana Grama a fost şi 
rămâne o creatoare de vădit ta-
lent literar şi un model unic de 
dăruire cultural-artistică pentru 
orice generaţie de ieri şi de azi, 
care a scris din Iubire şi pentru 
Măria Sa Iubirea. 

tudor PallaDI 

Maria CIUBOTARU, clasa a 
VII-a:

- Această vară 
pandemică va 
fi pentru mine 
un bun prilej de 
meditaţie.Voi 
citi multe cărţi 
pentru dezvol-
tarea personală. Ele mă vor 
ajuta să reflectez asupra vieţii 
mele, poate mă vor şi schimba. 
Voi asculta muzică relaxantă, în 
timp ce mă voi gândi la viitor. 
De la începutul pandemiei şi 
până în prezent, am devenit o 
persoană mai bună, mai înţele-
gătoare şi mai deşteaptă.

Ion  ROGOJA, cl. a VII-a:
- În timpul verii, mă voi pre-

găti pentru viitoarele pretestări 
şi examene, pentru a avea în 
viitor tot ce-mi doresc: studii, 



11 iunie, 2021 Nr. 21 (4355), 22 (4356)4 CaDran  COGnItIv  Pentru  MICuţI

Coordonator de pagină: lica MOvIlă

Nr. 11 (2125)

BONDOCEL

- Explică-mi prin exemple 
sensul cuvântului „prefăcut”, îi 
spune profesorul lui Nicu.

- De exemplu, elevul vine ve-
sel la școală.

*  *  *
- Să știi că un băiat cuminte și 

bine crescut împarte tot ce are 
cu frățiorul său.

- Și portocalele?
- Și. 
- Și ciocolata?
- Și.
- Atunci, ura-a-a! sunt salvat!
- Ce vrei să spui?

- Păi, am spart un geam la 
bucătărie și acum se cuvine să 
împărțim și mustrarea pe din 
două… 

*  *  *
Un elefant și un șoricel se 

plimbă prin deșert. Deodată, 
șoricelul se întoarce și excla-
mă, uimit:

- Vai, cât praf ridicăm în urma 
noastră!

*  *  *
- Victoraș, doamna învăță-

toare s-a plâns de tine. 
- Imposibil, mămico, azi nici 

n-am fost la școală!
*  *  *

- De ce plângi? îl întrebă o 
doamnă pe un băiețaș.

- Mama mi-a dat un leu și 
l-am pierdut. 

 Doamna îi dădu copilului un 
leu, dar acesta începu să plân-
gă și mai tare.

- Ei, acum de ce mai plângi?
- Dacă nu-l pierdeam pe celă-

lalt, acum aveam doi lei!

Glume

Cu acest nume îl dezmierda mama pe băiat 
pe când acesta avea vreo doi anișori. Era do-
lofan, cu obrăjorii rumeni și foarte fericit. Așa 
credea el acum, când împlinise șase ani. Pe 
atunci erau acasă mama, tata și bunica.

Apoi a murit bunica. S-a dus în ceruri. Au 
urmat zile mohorâte, cu ceartă între părinţi. 
Bondocel ţine minte doar câteva frânturi de 
fraze, printre care „n-avem bani”, „Ce facem cu 
datoriile?”, „...fii bărbat”, „...peste hotare”.

Băiatul își astupa urechile, ca să nu audă cer-
turile. Şi, parcă la dorinţa lui, în casă, treptat, 
se făcu liniște. Mama plecă „peste hotare”. Şi 
Bondocel se întreba ce-o fi însemnând aceste 
cuvinte. Să fie oare celălalt tărâm, unde se duc 
feţi-frumoșii după fetele de împărat răpite de 
balauri? Dacă e așa, de ce nu se duce și tata s-o 
elibereze pe mama din captivitate?

- Ce-o fi în mintea tatei? se întreba uneori 
copilul, care slăbise ca o pisică fără stăpân. 

Păi cine știe ce era în mintea părintelui care, 
primind banii trimiși de soţie din străinătate, 
se îmbăta criţă, adeseori hrănind copilul doar 
cu pește sărat și cartofi fierţi, ori chiar cu mă-
măligă rece. 

Bondocel se ruga în fiecare seară să i se în-
toarcă mama acasă. Auzise de la o bătrânică 
din mahala că e bine să aprinzi o lumânare în 
biserică și să-ţi spui rugămintea. Într-o dimi-
neaţă, Bondocel găsi în buzunarele tatălui său 
câţiva lei. Îi strânse cu grijă în pumn și se grăbi 
spre biserică. Era duminică. Bondocel se apro-
pie de femeia care vindea lumânări și ceru să-i 
dea două. 

Lidia HLIB

Ce ne-aduce VARA DULCE?

Femeia îi luă pe ele toţi banii. Copilul se în-
tristă, căci sperase să-i ajungă și pentru biscu-
iţi. Dar se mustră imediat pentru acest gând și 
se apropie de icoana Domnului Iisus Hristos. 
Puse lumânările aprinse în sfeșnic și se așeză 
în genunchi, șoptind:

- Prima lumânare, să mi-o aducă pe mama aca-
să. A doua, să-l ajute pe tata să se lase de băut ...

Două lacrimi se prelinseră pe obrajii copilu-
lui. Bondocel le șterse pe furiș. Se ridică și por-
ni spre casă cu o demnitate de bărbat. Inima sa 
era plină de credinţă. 

Dar nu şi pentru buna educaţie. Dragi învârtecuşi, fiţi politicoşi 
şi comportaţi-vă frumos, atunci când plecaţi împreună cu părinţii 
în călătorii şi excursii.

Înainte de a porni la drum, aveţi grijă să împachetaţi, împreună 
cu cele necesare, cel puţin, o carte, un jurnal de călătorie, o hartă 
pentru trasarea rutelor pe care le veţi urma pe durata călătoriei.

Dacă vă pregătiţi să mergeţi peste hotare, citiţi cât mai multe 
despre ţara pe care urmează să o vizitaţi. Nu uitaţi că sunteţi me-
sagerii ţării pe care o reprezentaţi, deci trebuie să lăsaţi o impre-
sie bună despre  ea. În orice stat v-aţi afla, respectaţi obiceiurile 
şi tradiţiile locale. 

Apreciaţi amabilitatea şi bunăvoinţa gazdelor în hoteluri şi re-
staurante, bucatele care vi se oferă, evitaţi comentariile necuviin-
cioase sau comparaţiile între cum e la noi şi cum e la ei şi respec-
taţi întocmai regulile călătoriei.

Oreste tărÂţă
(Din cartea „Codul bunelor maniere 

sau Cartea virtuţilor”)

„Noapte de vară”. Desen de tatiana CazaCu, elevă în clasa a 
III-a „a”  la liceul teoretic  din s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni.

Desen de Cristina COvrIG

A  SOSIT  VACANŢA!

VARA
vine vara cea frumoasă,
aşteptată de copii,
Cu zile lungi, călduroase,
aducând doar bucurii.
Dealuri lungi, multicolore, 
Copăcei de fel şi fel...
este vară! Ce plăcere!
Să ne mai jucam niţel!

Dumitru GUȘAN

ajut-o pe vulpe sa ajungă la vizuina ei. trimite dezlegarea 
jocului la redacţie şi participă la concurs! 

EşTI ISTEŢ?

ABC-ul bunelor maniere

Povestiri de seama voastră

Învârtecuşii din clasa a II-a „E” de la Liceul Te-
oretic „Gh. Asachi” din Chişinău mi-au mărturi-
sit că aşteaptă cu nerăbdare vacanţa mare. Pentru 
ce atâta grabă? Le-am aflat secretul citind poeziile 
scrise de ei în aşteptarea anotimpului mult visat.

INELUŞ

PIERSICA
am o piersică frumoasă
şi mai este şi gustoasă.
are roz si gălbior,
am cules-o cu mult spor!

Alexandra SRAM

VIȘINA
vişinica roşioară
a căzut din pom aseară.
am luat-o, am scuturat-o
şi îndată am mâncat-o!

Ciprian PALII

ZMEURA
tata face azi bucate
Cu arome preferate:
zmeura azi e regină,
vă invit pe toţi la cină!
Pomuşoara asta, ştii,
e iubită de copii.
aromată, dulce, bună -
lumea toată o adună.
roşioară şi aleasă,
Ce avem astăzi la masă?  

Andrei  ANDRONACHE

Desen de Cristina COvrIG
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Premii pentru
 cei mai activi cititori 

A sosit momentul să-i nominalizăm pe cei mai fideli citi-
tori ai paginii tematice „Vestea Bună” și să le acordăm pre-
miile așteptate. 

După cum anunţasem anterior, la concursul Desco-
peră un lăcaş sfânt s-au evidenţiat Bogdan BORCEA 
(Echimăuţi, Rezina), Anastasia MARDARE (Cotul Morii, 
Hâncești), Maxim BOTNARU (Copăceni, Sângerei), Cris-
tina ȚÂMBALARI (Echimăuţi, Rezina) și Teoctista COLȚA 
(Cărpineni, Hâncești).  

Am pregătit pentru fiecare cărți creștine și nu numai. 
Iar pe Teoctista COLȚA, care ne-a trimis mai multe articole, 
o așteaptă și o surpriză! 

La concursul pascal Lumina Învierii și-a anunţat partici-
parea un grup de elevi de la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” 
din s. Rădoaia, r-nul Sângerei, ghidaţi de doamnele Maria 
Gaivas, șefa Muzeului de Etnografie, și Ada Buga, profesoară 
de limba și literatura română. Aceștia sunt Lidia CONDRA-
TIUC (clasa a V-a), Ionela BREGA și Alexandru GRAM (cla-
sa a IV-a). Ne-a trimis o poezie și Laura SECRIERU (clasa a 
VIII-a, s. Costuleni, r-nul Ungheni). 

Ca premii de încurajare, câștigă și ei câte o carte 
creștin-ortodoxă. 

Toate cadourile vor fi expediate prin poștă. 
Felicitări!

Coordonator de pagină:  eudochia verDeş

„Dăruiește și azi lui Dumnezeu ascultarea de EL.” 
Alexandrina Tulics

Nr. 6 (74)

Sărbători  creştine
10 iunie  – Înălţarea Domnului (Ispasul) 
20 iunie – Pogorârea Duhului Sfânt 

(Rusaliile, Cincizecimea, Duminica Mare) 
21 iunie – Sfânta Treime
24 iunie/7 iulie – Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

(Sânzienele, Drăgaica) 
29 iunie/ 12 iulie – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel  

(învăţători ai credinţei, pocăinţei 
şi misiunii bisericii în lume)

Înălțarea Domnului

SPIrItualItatea  CreştInă

Cartea de rugăciuni
Călăuză  ortodoxă 

La 40 de zile de la Învierea lui Iisus Hristos, 
sărbătorim Înălţarea Domnului. Potrivit rela-
tărilor creștine, Mântuitorul Iisus Hristos S-a 
înălţat la cer cu același trup cu care S-a născut, 
a trăit, a fost răstignit, îngropat și apoi a înviat. 
Înălţarea s-a petrecut în văzul oamenilor. După 
ce Hristos a ieșit pe străzile Ierusalimului ală-
turi de Sfinţii Apostoli, el le-a spus oamenilor 
că a venit momentul despărţirii. Au pornit spre 
muntele Măslinilor, în grădina Ghetsimani și în 
faţa a 500 de persoane, Iisus a început să se 
înalţe spre Cer. Se spune că a apărut deasupra 
pământului un nor luminos care îl înconjura. 
În această zi, salutul între creștini este „Hristos 
S-a înălţat”, „Adevărat S-a înălţat!”.

Sărbătoarea Înălţării aduce o altă mare săr-
bătoare importantă pentru creștini: Rusaliile 
sau Pogorârea Duhului Sfânt. Atunci Sfinţii 
Apostoli au primit har și s-au transformat în 
propovăduitori ai învăţăturii creștine. 

Când se vopsesc ouăle
Spre deosebire de Paști, când ouăle se 

înroșesc în Joia Mare, pentru Înălţarea Dom-
nului, ouăle se vopsesc chiar în ziua sărbătorii. 
Este ultima zi din an în care se mai vopsesc și se 
împart ouă roșii. Ouăle se duc la biserică, iar la 
sfârșitul slujbei se dau de pomană celor săraci.

Ce se dă de pomană
În ziua Înălţării Domnului se dă de pomană 

pentru cei trecuţi în nefiinţă. Se împarte pâi-
ne caldă, pască, plăcinte, brânză, ceapă verde 

ș.a. Se spune că cerurile sunt deschise până în 
ziua de Înălţare, iar sufletele morţilor care au 
venit acasă în ziua de Paști se reîntorc din nou 
în Rai, luând cu ele în ceruri bucatele date în  
această zi de pomană. 

 Înălţarea Domnului

Obicei din străbuni
Tradiţia creştină spune că de 

Paşti în orice casă masa trebuie 
să fie plină de bucate, o ştiu de 
la bunicii şi părinţii mei. În aju-
nul sărbătorilor pascale, împre-
ună cu familia mea, am vizitat-o 
pe dna Ludmila Popov, o mamă 
care întreţine singură trei copii şi 
merge regulat la biserică, unde 
se roagă pentru ei. Le-am adus 
tot felul de produse, ca să poa-
tă pregăti masa de Paşti. Mă 
bucur mult că am reuşit să fa-
cem o faptă bună şi să susţinem 
această familie care are nevoie 
de ajutorul oamenilor milostivi. 
Grija de aproapele este un obi-
cei frumos, păstrat din străbuni. 

Alexandru GRAM, 
elev în clasa a IV-a

s. Rădoaia, r-nul Sângerei

Lumina Învierii

Cartea de rugăciuni cuprinde rugăciuni pentru diferi-
tele trebuinţe ale creştinului. Există rugăciuni de dimi-
neaţă şi de seară, rugăciuni ce se pot spune înainte şi 
după masă, rugăciuni la începerea şi la sfârşitul lucru-
lui, rugăciuni pentru călătorie, pentru cei bolnavi, ru-
găciuni pentru părinţi, pentru copii şi multe altele. Ne 
putem ruga lui Dumnezeu şi cu propriile cuvinte, cartea 
de rugăciuni, însă, ne vine în ajutor. Ea ne învaţă cum 
să ne rugăm, cum să găsim cuvintele potrivite.

Festivalul cântecului pascal, Sadaclia, Basarabeasca, 2019

Misiune de vacanţă
Dragii noştri cititori! Vă dorim să aveţi o vacanţă frumoasă, 

care să vă revigoreze forţele. Nu uitaţi să includeţi în progra-
mul verii şi faptele bune, vizitarea lăcaşelor sfinte, pelerinajele 
creştine. Descrieţi neapărat aceste momente sub formă de ese-
uri sau poezii. Trimiteţi lucrările la redacţie, le vom publica în 
primul număr din septembrie!

Momente deosebite
Întotdeauna trăim emoţii de bucurie şi fericire înainte de Paşti. 

O tradiţie străveche pe care o respectăm este încondeierea ouă-
lor. Împreună cu surioarele mele, cu mare drag, ne ajutăm bunicii 
la treburile casnice.

Sâmbătă spre duminică, cu toată familia, mergem la slujba În-
vierii, unde sfinţim şi pasca. În fiecare an, dimineaţa, mama pune 
în apa cu care ne spălăm un ou roşu, unul alb şi câţiva bănuţi, 
pentru a ne purifica şi a fi sănătoşi. Aproape de ora nouă, servim 
cu toţii din bucatele aranjate pe masa de sărbătoare. În viziunea 
mea, Paştele ne creează cele mai deosebite momente din viaţă.

Ionela BREGA, elevă în clasa a IV-a
s. Rădoaia, r-nul Sângerei

În ediția precedentă v-am în-
demnat să ne împărtășiți emoțiile 
trăite în perioada pascală. Publi-
căm cele mai bune răspunsuri.

Paștele cel luminos
Paştele cel luminos
Îl întâmpinăm frumos,
Ouă roşii toţi ciocnim, 
Pe Iisus îl proslăvim.
el prin chinuri a trecut
şi pe cruce-a fost bătut,
Pentru oameni s-a jertfit,
Pentru că-au păcătuit.

Lidia CONDRATIUC, 
elevă în clasa a V-a

s. Rădoaia, r-nul Sângerei

Sfânta sărbătoare
narcisele dau iar în floare
şi soarele mângâie blând, 
ne bucurăm de sărbătoare
Cu Iisus Hristos în gând. 

Laura SECRIERU, 
elevă în clasa a VIII-a

s. Costuleni, 
r-nul Ungheni 

Sărbătoarea de Paşti la Delacău, anenii noi, 2021

Sf. liturghie la Mănăstirea 
Ciuflea din capitală 
(anul 2019)
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BALANSOAR   EMOTIV

Cum te exprimă ceea ce îmbraci

Pantalonii negri și bluza/cămașa care mă 
pun mereu în valoare? Ciudat. Astăzi nu mă 
simt atât de bine îmbrăcat(ă) așa… Soluţia sal-
vatoare: hainele comode, cele pe care, de obi-
cei, parcă nici nu simt că le port. Dar, surpriză! 
Nu mă simt comod, parcă nu sunt eu însămi. 
Astăzi parcă nimic nu-mi stă bine.

Sentimentul îţi este familiar… Sunt zile în 
care parcă întreaga garderobă este împotriva 
ta. Te-ai gândit că poate nu hainele sunt pro-
blema ta reală în acele momente? Psihologii 
susţin că astfel de stări reprezintă doar o latu-
ră a unei trăiri mai complexe: uneori obosim 
să mai fim noi înșine, cu corpul, cu emoţiile 
și cu gândurile noastre. Cu viaţa noastră…. și, 
cum nu putem face întotdeauna modificări 
radicale, dăm glas schimbărilor la nivelul ima-
ginii noastre – îmbrăcămintea este purtătorul 
de cuvânt al trăirilor noastre.

În căutarea stilului tău. Pentru unii 
adolescenţi perfecţionarea armoniei din-
tre trăirile interioare și îmbrăcăminte poa-
te reprezenta o provocare care se întinde pe 
parcursul a mai mulţi ani. Constrângerile 
educaţiei, influenţa părinţilor, a prietenilor – 
toate acestea își lasă amprenta asupra gustu-
rilor fiecăruia dintre noi.

Hainele îți schimbă starea de spirit. Ale-
gem să purtăm o haină, pentru că reprezintă 
felul nostru de a fi și a simţi, dar și afirmaţia 
inversă este valabilă: o piesă vestimentară ne 
influenţează emoţiile și gândurile. Ele ne pot 
trezi sentimente ascunse sau ne pot determi-
na să ne gândim la lucruri totalmente noi.

Haina chiar „îl face pe om”. Felul în care 
ne îmbrăcăm, dincolo de orice cochetărie, 
este foarte important. De ce? Deoarece este 
relevant pentru ceea ce ești. Uneori vrei să 
exprimi ceva prin hainele pe care le porţi, 
alteori vrei să ascunzi de ceilalţi gândurile și 
emoţiile tale. Iată câteva stări evocate de hai-

ne: aroganţă sau apartenenţă, acceptare sau 
nonconformism, pasiune sau doliu, renunţare 
sau iubire, veselie, respect… Contează ce porţi 
când ești trist(ă), fericit(ă), când ești furios/
furioasă, îndrăgostit(ă) sau dezamăgit(ă).

Când vine vorba de haine, în ce categorie te 
încadrezi?...

Valeria ȘCHIOPU, elevă în clasa a IX-a 
la Gimnaziul „Ion Creangă”

s. Ermoclia, 
r-nul Ştefan-Vodă

VIOLUL – despre vindecarea traumelor

uma violului. Experţii, de multe 
ori, descriu aceste emoţii – şi 
efectele lor fizice secundare – 
ca sindromul trauma violului. 
Cea mai bună cale de a reacţi-
ona la acestea este solicitarea 
ajutorului profesionist.

Discuţiile despre viol într-un 
mediu sigur, cu ajutorul şi spri-
jinul unui profesionist instruit 
sunt cel mai bun mod de a asi-
gura vindecarea pe termen lung. 
Operând cu durerea mai devre-
me, mai degrabă decât mai târ-
ziu, specialiştii pot ajuta la di-
minuarea simptomelor, cum ar 
fi coşmarurile şi privirile retros-
pective. Astfel, de asemenea, 
oamenii ar putea evita com-
portamente şi emoţii potenţial 
dăunătoare, cum ar fi depresia 
majoră sau auto-vătămarea.

problemele persistente de mai 
târziu.

Cineva care a fost violat ar 
putea simţi o mulţime de lu-
cruri: nervozitate, culpabilitate, 
degradare, frică sau confuzie. 
Este, de asemenea, normal să 
se simtă ruşinat(ă) sau jenat(ă). 
Unii oameni se îndepărtează de 
prieteni şi familie. Alţii nu vor să 
fie singuri. Alţii devin depresivi.

Uneori sentimentele care ţin 
de viol pot apărea la nivel fizic, 
cum ar fi probleme cu somnul 
sau cu pofta de mâncare. Ar 
putea fi greu să te concentrezi 
la şcoală sau să participi la ac-
tivităţile zilnice. Alteori, poţi 
simţi că nu vei trece peste tra-

CE SE ÎNTâMPLă ÎN TIMPUL 
ExAMINăRII MEDICALE?
Când mergi la spital după un 

viol, un consilier instruit sau un 
asistent social te va asculta cu 
atenţie despre cele întâmplate. 
Un ascultător instruit te poate 
ajuta să-ţi reduci emoţiile în aşa 
fel, încât să revii la calm şi să te 
simţi în siguranţă din nou.
CONTROLEAZă-ţI 

SENTIMENTELE
Violul nu dăunează doar fizi-

cului, ci poate fi traumatizant 
şi la nivel emoţional. Atenţia 
emoţională corespunzătoare, 
îngrijirea şi suportul pot ajuta 
o persoană să-şi înceapă proce-
sul de vindecare şi pot preveni 

Strict  confidenţial

Sunt dimineți în care orice haină din garderobă îți  pare nepotrivită… Nicio 
alegere nu este bună… Află ce se ascunde în spatele acestei nehotărâri tipic 
adolescentine.

Încă nu s-a descoperit vârsta la care iubirea se manifestă cel mai 
sincer, însă cu toţii ştim că, pentru a clădi o relaţie de lungă durată, 
avem nevoie de multe alte ingrediente pe lângă dragoste. Trecerea 
de la copilărie la adolescenţă nu ne învaţă pe ce valori se clădeşte 
o relaţie adevărată, rezistentă în timp. De aceea facem cele mai 
multe alegeri doar după gust, iar atunci când persoana respectivă 
nu se ridică la nivelul aşteptărilor noastre, ajungem, inevitabil, la 
despărţire.

De ce prima iubire nu poate fi şi ultima?
Sunt destul de rare cazurile în care el şi ea, doi tineri îndrăgostiţi, 

ajung să treacă prin toate etapele maturizării împreună, iubindu-
se cu aceeaşi intensitate.

Asta pentru că în adolescenţă nu avem răbdarea necesară de a 
ne asculta partenerul, de a-l înţelege şi de a lua împreună cele mai 
bune decizii. Ego-ul personal este prea puternic pentru a-l pune 
pe celălalt pe primul loc, iar balanţa nu îşi găseşte niciodată echi-
librul.

În ciuda instabilităţii sentimentelor specifice vârstei, prima iu-
bire este cea mai frumoasă, pentru că se petrece într-o perioadă 
controversată a vieţii, când sentimentele investite sunt cele mai 
intense, iar aşteptările partenerilor – măreţe. Este acea perioa-
dă în care rupem pozele de pe pereţi de furie, scriem poezii sau 
bileţele de dragoste parfumate, vărsăm lacrimi ore în şir pe me-
lodii de despărţire şi ne contrazicem părinţii, atunci când ne dau 
sfaturi înţelepte.

Atunci… cum ar fi posibil să dai uitării un astfel de moment din 
viaţă, în care treci de pragul naivităţii şi trăieşti clipe de care, mai 
târziu, îţi vei aduce aminte roşind?

Am selectat, din înţelepciunea altora, câteva citate sugestive 
despre prima iubire:

O primă dragoste nu poate fi evitată niciodată, dar se termină 
întotdeauna. (Paulo Coelho)

Prima dragoste nu e altceva decât o mică nebunie şi o mare 
curiozitate. (George Bernard Shaw)

Prima iubire nu se uită niciodată. Până la a doua. (Teodor Bur-
nar)

Prima dragoste seamănă cu prima zăpadă: rareori durează. 
(Proverb scandinav)

Magia primei iubiri este ignoranţa noastră că nu se poate ter-
mina niciodată. (Benjamin Disraeli)

Prima iubire, 
prima dezamăgire

Atunci când ne îndrăgostim pentru prima dată, 
la o vârstă fragedă, avem sentimentul că totul este 
veșnic. Însă acea iubire nu este decât o metaforă, o 
întâmplare fericită care ne alină anii adolescenței 
și care ne face să zâmbim mai târziu.

Poezii  adolescentine
Octombrina COVRIG

MISTER
Cer albastru,
Cer ca marea.
e un astru,
este floarea.
Cer cu stele,
nori şi lună.
Cu mistere –
Ce minune!

Două doruri
leagă cerul.
Două doruri
şi misterul...

Legături  de  suflet

(Continuare din nr. 17, 18 din 14 mai 2021)
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ediţie de sport

Sportivi  apreciați  de  MECC
Sportivilor moldoveni care au ocupat locuri de frunte la competițiile euro-

pene și mondiale, desfășurate recent în Polonia și Egipt, le-au fost decernate 
diplome ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), ne infor-
mează moldpres.md.

Pe motocicletă, la 7 ani
Este mic, dar cu mare speranțe pentru viitor. La cei 

șapte ani ai săi, îi întrece pe maturi la motocros. Ar-
tiom Gangurean este din Chișinău și a urcat pe moto-
cicletă pentru prima oară la vârsta de doar doi anișori.

Moldovence, campioane în România

Coordonator de pagină: Renata cUPcEA

PASIUNE • DIStraCţIe • Sănătate

Elevele pregătite de Iulian Szekely se află în cursa 
pentru câștigarea Cupei României, acolo unde ur-
mează faza sferturilor de finală.

Carolina ţabur și Cristina Cerescu s-au transferat 
la „U” Olimpia Cluj în vara anului trecut.

În liga superioară a campionatului României mai 
evoluează conaționalele Irina Topal, Daniela Mar-
dari și Nadejda Petrovscaia (Universitatea Galați), 
Nadejda Colesnicenco (Fortuna Becicherecu Mic), 
Dumitrița Prisăcari (Piroș Security Arad), Margarita 
Panova (Banat Girls), Francesca Covali (ACS Selena 
ȘN Constanța).

A participat chiar şi la competiţii 
desfăşurate în ţară şi peste hotarele 
ei. Piciul a obţinut şi trei medalii de 
la acele competiţii, la care şi-a de-
monstrat talentul. Membrii familiei 
sale, la fel, fac curse de motocros şi 
au cutreierat ţara-n lung şi-n lat, vi-
zitând toate traseele. Este un copil 
cuminte, liniştit şi face faţă acestui 
tip de sport mai deosebit pentru cei 
de seama lui.

„Jucăriile sale preferate sunt mo-
tocicletele, desigur. Iar când, la doi 
ani şi jumătate, a  mers pentru pri-
ma oară pe una adevărată, era ne-
spus de fericit”, a  menţionat mama 
lui Artiom, Aliona Gangurean.

Tot timpul liber băieţelul împreu-
nă cu părinţii săi îl dedică pasiunii comune, depunând efort la an-
trenamente şi campionate. În educaţia sportivă a elevului se impli-
că şi multiplul campion la motocros Vasile Mantea, care a început 
să practice acest sport  aproximativ la aceeaşi vârstă ca şi Artiom. 
Campionul are doar cuvinte de laudă şi speră că piciul sportiv va fi 
la fel de perseverent şi va deveni un sportiv de performanţă.

Speranţe sportive

Jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Moldovei Carolina Țabur și Cris-
tina Cerescu au devenit campioanele României cu echipa „U” Olimpia Cluj. 
Fetele noastre au marcat în meciul cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, cu 
scorul 2-1, victorie care a adus titlul naţional pentru formaţia clujeană cu patru 
etape până la finalul campionatului. Ţabur a punctat în minutul 75, în timp ce 
Cerescu a înscris golul decisiv în primul minut al prelungirilor. (Sursa: diez.md)

Cojocari), medaliată cu bronz 
la Campionatul Mondial de 
Scrimă, rezervat juniorilor şi 
cadeţilor (Cairo, Egipt).

Participarea sportivilor mol-
doveni în cadrul campionatelor 
sportive din Varşovia, Kielce şi 
Cairo a fost posibilă datorită su-
portului financiar al Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

SPORT NEwS

Diplome ale MECC au fost 
decernate sportivilor medaliaţi 
la Campionatul European de 
Lupte (Varşovia, Polonia): Me-
dalia de aur - Irina Rîngaci (an-
trenor Petru Chiperi); Medalia 
de bronz - Maxim Saculțan  
(antrenor Roman Dermenj); 
Medalia de bronz - Anastasia 
Nichita (antrenor Tudor Cîrlan);  

Își face studiile la Școala Pro-
fesională nr. 9 din Chișinău, 
specialitatea electro-gazo-su-
dor. Îmbină sportul cu studiile, 
la fel cum o fac mulți elevi și 
tineri. 

„Cele mai mari emoții le-am 
avut la prima competiție  care 
s-a desfășurat la Chișinău-
manej. Se adunase lume, per-
soane necunoscute, dar mi-am 
învins emoțiile și m-am des-
curcat. Am fost clasat pe locul 

Medalia de bronz - Iulia Leorda 
(antrenor Andrei Chiperi).

De asemenea, a fost premi-
ată Daria Cozorez (antrenor 
Anatolie Ahmadiev, antrenorul 
lotului Igor Untilă), care a luat 
Medalia de argint la Campio-
natul Mondial la Box de Tine-
ret (Kielce, Polonia), precum şi 
Maria Cojocari (antrenor Olga 

Irina Rîngaci, medaliată la Europenele Under-23
După titlul european la nivel de seniori, luptătoarea moldoveană Irina Rîn-

gaci a câștigat, la Skopje, și Europenele rezervate sportivilor cu vârsta de până 
la 23 de ani, ne informează moldpres.md.

Luptătoarea de 19 ani a obţinut trei victorii în categoria de greutate 65 
kg cu Nerea Blanco (Spania), Kamila Kulwicka (Polonia) şi Kateryna Ze-
lenych (Ucraina).

Irina Rîngaci este a doua sportivă din Republica Moldova, care urcă pe 
prima treaptă a podiumului la concursul din Macedonia de Nord. Cu o zi 
mai devreme, Anastasia Nichita a cucerit medalia de aur în categoria de 
până la 59 de kilograme.

La Skopje, alte trei medalii au fost obţinute de luptătorii moldoveni de 
stil liber. Astfel, Nicolae Grahmez şi Radu Lefter s-au ales cu argint la ca-
tegoriile de greutate de 70 şi, respectiv, 97 de kilograme, iar Gheorghe 
Erhan s-a clasat pe treapta a treia a podiumului, la 92 de kilograme.

Un judocan cu viitor
Vasile Corcodel este un tânăr din raionul Călărași, 

satul Țibirica. El adoră sportul. De mic juca fotbal 
cu prietenii, participa la competiții la proba de aler-
gări. Apoi, pe la 11 ani, a început să ridice greutăți. 
În prezent, se antrenează la sambo, judo, continu-
ând să ridice și greutăți. Într-o perioadă scurtă, a 
participat la întreceri sportive la care a obținut me-
dalii, diplome și premii.

II la acel eveniment,” relatează 
sportivul.

În anul 2020, a fost premiant 
la Campionatul republican pe 
cadeți la judo. S-a poziționat 
pe locul I la Campionatul Re-
publicii Moldova la lupta 
națională trânta, rezervat ju-
niorilor, categoria de greutate 
85 kg. A primit chiar și o cupă 
pentru Premiul Mare. La Cam-
pionatul Moldovei de sambo 
(juniori) i-a revenit locul II. 

„De mic, se vede că a avut o 
pregătire bună. E străduitor, își 
dorește mult să fie printre pri-
mii și acest lucru îl motivează 
să lucreze mult la antrenamen-
te. E de laudă: intr-un an și ju-
mătate, de când se antrenează 
la Chișinău, a obținut rezultate 
destul de frumoase, ” spune 
antrenorul tânărului, dl Stanis-
lav.

Vasile a ajuns în semifinala 
Campionatului  ce se organi-
zează în fiecare an în  repu-
blică  la diferite categorii de 
vârstă. Speră că, pe viitor, va 
ajunge și în finală, cucerind lo-
curi de frunte. Își dorește mult 
să participe și la campionate 
internaționale, de aceea de-
pune efort maxim pentru a-și 
realiza scopul.
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Lunile anului în tradiția populară

Coordonator de pagină: eudochia verDeş

Ghici, ce e?

Iunie este luna cireşelor, fapt pentru care în popor a fost numită „Cireşar” 
sau „Cireşel”.

Iulie, luna lui „Cuptor”, este în tradiţia populară perechea lui „Făurar”. Asta 
pentru că se crede că pe cat de frig e în vremea lui ”Făurar”, pe atât de cald va 
fi în luna lui ”Cuptor”.

August, luna cunoscută ca „Gustar” sau „Secelar”, este una din lunile ce 
abundă în legume, fructe şi recolte de tot soiul. 

(parabolă)
Un om avea un fecior neascultător și dugleș, de să fugi în 

lume. Tatăl său, în loc să-l pedepsească, la fiece faptă rea a fi-
ului, bătea câte un cui în ușa de lemn a casei. Şi tot așa, până 
când, într-o zi, nu mai rămăsese loc nici pentru un cui. Băiatul, 
mai prinzând la minte, își întrebă părintele: 

- Tată, ce-i cu ușa asta a noastră? Că nu seamănă cu alte uși... 
De ce e numai cuie?

- Acestea sunt faptele tale, băiete. Fiece cui înseamnă o faptă 
rea și nechibzuită ce ai făcut-o. 

- Am să iau un clește și am să le scot! zise hotărât flăcăul. 
- Ai să le scoţi, dar numai făcând fapte bune. La fiece faptă 

bună, tragi un cui.
- Bine!
Şi băiatul, se spune, se schimbă pe dată. Din rău se făcu bun, 

din leneș – harnic și săritor la nevoie, din zgârie-brânză – bun 
la suflet, de se mira toată lumea.  

Şi așa, timp de câţiva ani, la fiece faptă bună băiatul scotea 
câte un cui. Iată că îl smulse și pe ultimul!

Cu sufletul la gură, alergă băiatul la tatăl său, care zăcea pe 
pat de moarte, și-i spuse, bucuros:

- Gata, tată, ușa nu mai are nici un cui. 
La care tata i-a zis, oftând:
- Dar găurile?! Găurile au rămas...
De aici vine și vorba: lemnul, că-i lemn, şi tot nu iartă.

Duminica Mare 
Este o sărbătoare închinată vegetaţiei pă-

mântului, naturii dătătoare de viaţă, elogiului 
apei. Pentru biserica creştină Duminica Mare, 
sau Troiţa înseamnă Pogorârea Sfântului Duh, 
eveniment care a avut loc la cincizeci de zile 
după Paşti. În această zi, copiii sunt trimiși să 
adune flori de corovatic, cimbrișor, care se aș-
tern în casă. Cu rămurele verzi de salcie, nuc, 
tei, frasin, scumpie sunt împodobiţi stâlpii de 
la porţi, ușile și ferestrele. Unele crenguţe sunt 
duse la biserică și sfinţite, după care se păs-
trează cu mare grijă la icoane, iar când plouă 
cu piatră, sunt aruncate în curte. Una din ca-
racteristicile de bază ale acestei duminici este 
pomenirea morţilor la biserică. 

Călușarii
Ştiaţi că „Dansul călușarilor” este un joc tă-

măduitor, care aduce sănătate și noroc? Acest 
obicei îl întâlnim în preajma sărbătorilor de 
Rusalii. În strânsă legătură cu străvechiul cult 
solstiţial al soarelui, jocul în cerc al călușarilor 
simbolizează mersul soarelui pe cer, iar toie-
gele din mână reprezentând razele soarelui. 
În cete de câte 7-8, călușarii își încep dansul 
a doua zi de Rusalii, mergând din casă în casă 
pentru a colinda și a alunga spiritele malefice. 

Paparudele
Obiceiul „paparudelor” este o invocare rituală 

a ploii, făcută la vreme de secetă.  Alaiul paparu-
dei este alcătuit din fetiţe și fete nemăritate, iar 
una dintre ele joacă rolul unei zeităţi vegetale, 
împodobite cu flori și frunze. În timpul jocului 
sau după terminarea lui este obligatorie udarea 
cu apă a paparudei ori a întregului alai. Pentru 
dansul lor, fetele sunt răsplătite cu daruri ritu-
alice ce semnifică abundenţa și belșugul: ouă, 
mălai, grâu, caș, lapte, colaci, fructe, bani etc.

Drăgaica, sau Sânzienele 
Drăgaica este îmbrăcată ca o mireasă și îm-

podobită cu spice de grâu, alte câteva  fete se 
îmbracă în alb, poartă un văl pe faţă în care 
sunt prinse flori de sânziene. Alaiul Drăgaicei 
pornește prin sat și pe ogoare. La popasuri, 
în special la răscruci, fetele formează un cerc, 
cântând și executând un dans săltat ale cărui 
mișcări desenează o cruce. Se spune că Drăgai-
ca face ca fructele să se coacă mai repede, fe-
rindu-le de stricăciuni și putrezire. În alte părţi 
această sărbătoare are denumirea de Sânzie-
ne. În credinţa populară, Sânzienele erau niște 
femei foarte frumoase, care pluteau în aer sau 
umblau pe pământ în noaptea de 23 spre 24 
iunie, marcând mijlocul verii. 

Lemnu-i lemn şi tot nu iartă

• nu-l întrebi
şi îţi răspunde,
Cauţi în jur
şi nu ştii unde-i. (Ecoul)
• animal cu chip de om
ţopăie din pom în pom. 

(Maimuţa)

• nu e pasăre, dar zboară
şi poartă nume de floare. 

(Liliacul)
• Ce trece prin apă fără să 

se ude? (Luna)

Membrii ansamblului folcloric „Foişor” de la liceul teoretic 
„M. Berezovschi”, mun. Chişinău, laureaţi ai Festivalului 
„Pentru tine, Doamne!” 

„Paparudele” din Formaţia folclorică „Sălcioara”, 
s. Gaşpar, r-nul edineţ

ansamblul folcloric „Opincuţa” la Muzeul Satului Peresecina, r-nul Orhei

LUnA  CIrEȘELOr 
Conform tradiţiei populare, 

luna iunie mai este denumită 
și Cireşar, sau luna cireșelor. 
Iunie derivă din latinescul 
„junius”, dar s-ar putea trage 
din „juniores”, care înseam-
nă „tineret”, în epoca romană 
această lună fiind menită să 
sărbătorească populaţia tână-
ră. Totodată, denumirea lunii 
iunie provine de la zeiţa Iuno, 
protectoare a femeilor căsăto-
rite. 

În calendarul popular, luna 
iunie este una dintre cele mai 
importante, având multe săr-
bători și evenimente folclorice, 
tradiţii și ritualuri ce-au dăinu-
it în timp și au alinat viaţa stră-
moșilor noștri.

DIN  TRADIŢIILE  VERII

Păcală duce porcul la târg

DE  LA LUME ADUNATE  

Într-o zi, Păcală ducea un 
porc la târg, să-l vândă. Pe 
drum, nu știu ce-i veni porcu-
lui, că nu mai voia nici în rup-
tul capului să meargă.

Trage Păcală încoace, trage 
încolo, se înfurie, dar porcul 
nu se mișcă și pace! Văzând că 
nu o poate scoate la capăt, îi 
veni lui Păcală o idee: începu 
să se învârtească împrejurul 

animalului și, luându-l apoi 
de frânghie, porni din nou la 
drum. De astă dată porcul îl 
urmă supus.

Pe drum se întâlni cu Tânda-
lă, care-l întrebă:

- Da unde duci porcul ăsta, 
măi Păcală?

 - Vorbește mai încet, vere! 
răspunse Păcală în șoaptă. El 
crede că-l duc înapoi acasă!

(snoavă)

fOLCLORUL  COPIILOR

Bănuțul ascuns 
JOCURI  DE TOLOACĂ

Jucătorii formează un cerc. 
Unul dintre copii stă în pirostrii 
în mijlocul cercului, acoperin-
du-şi ochii cu palmele. Toţi re-
cită sau cântă:

Ban, ban, bănişor, 
ascunde-te binişor,
Să nu te găsească,
Să te prăpădească!
La sfârşitul cântecului, copilul 

care a stat cu ochii închişi în cerc 
încearcă să ghicească la cine 

este banul. Are dreptul la trei în-
cercări. Dacă-l găseşte, cel care 
a ascuns banul îi ia locul. Dacă 
nu ghiceşte, rămâne în continu-
are în rolul celui care trebuie să 
ghicească la cine este banul.

(Din repertoriul ansamblului 
etnofolcloric „Opincuţa” 
de la L.T. „Ion Creangă”, 

mun. Chişinău, 
conducător Maria LUPU) 
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CUM  PERCEPEM  CULORILE?

SHERLOCK  HOLMES

Newton a demonstrat că lumina albă conţine 
mai multe culori (roşu, oranj, galben, verde, al-
bastru, indigo, violet). Mai târziu, un scriitor, 
Johann Wolfgang Goethe, a studiat efectul aces-
tora asupra oamenilor. El a aflat că unele (de 
ex., galben) creează senzaţia de căldură şi induc 
emoţii ca pasiunea şi veselia, pe când altele (de 
ex., albastru) – cea de frig şi frică.

Regula fundamentală este că sunt trei culori ce 
nu pot fi obţinute din combinarea altora. Roşul, 
galbenul şi albastrul au fost denumite prima-
re.  Culorile complementare puse una lângă alta 
fac un contrast maxim, părând mai luminoase. 
Totuşi, legea contrastului culorilor lui Chevreul 

Cercul cromatic                   Sursa: Cavaleria.ro

erei creştine. Este impresionant 
mausoleul roman Galla Placidia 
rămas din sec. V. În interior totul 
pare să plutească într-o lumină 
gri, deoarece pe pereţii cu mozaic 
ajung razele soarelui trecând prin 
ferestre înguste portocalii. Anu-
me interacţiunea portocaliului şi 
albastrului formează griul aerian. 

Rembrandt (1606-1669) este 
considerat a fi primul pictor al 
clarobscurului. Deşi Leonardo, 
Tiţian şi El Greco utilizau contras-
tele luminii şi umbrei ca mijloc 
de exprimare, Rembrandt a pre-
zentat culoarea altfel, ca energie, 
imprimându-i tensiune şi străluci-
re. În 1810, Philipp Otto Runge îşi 
publică studiul său despre teoria 
culorii. Apoi Schopenhauer scrie 
tratatul „Despre vedere şi culori”. 
Chimistul francez M. E. Chevre-
ul (1786-1889) trage la tipar, în 
1839, lucrarea „Despre legea con-
trastului simultan al culorilor”, 
care a servit drept bază ştiinţifică 
pentru pictura impresionistă şi 

neoimpresionistă. Pictorii acestui 
curent au ajuns la un model nou 

de transpunere a culorilor. Monet (1840-1926) 
a cercetat atât de conştiincios fenomenul, în-
cât îşi schimba pânza la fiecare oră, odată cu 
mişcarea pe cer a soarelui, pentru a reda  re-
flexele schimbătoare ale luminii. Cea mai bună 
ilustrare a acestei metode au fost 30 de picturi 
din ciclul „Catedrale”, care sunt, de fapt, imagi-
nile aceleiaşi biserici din Rouen văzute la ore şi 
în zile diferite. 

ABC CROMATIC

Oriunde ne-am arunca privirile, găsim culori. Oamenii au inventat chiar și o 
teorie interesantă. Pe un cerc și-au găsit locul culorile primare, complementa-
re, terțiare și chiar cele opuse. Deși atât Leonardo da Vinci, cât și Leon Battista 
Alberti foloseau principiile teoriei, aceasta a fost inventată abia în secolul al 
XVIII-lea de către... un fizician, Isaac Newton. 

Sherlock Holmes a fost doctorul Joseph Bell. El era colegul lui 
Doyle pe când  autorul muncea în calitate de chirurg. Având un 
uimitor simţ al deducţiei, doctorul Joseph Bell a devenit unul 
din iniţiatorii știinţei forensice (sau medicinii legale). El îi în-
demna pe studenţii săi să-și folosească vederea, auzul și simţul 
olfactiv nu mai puţin decât creierul.

După prima apariţie a lui  Holmes și a amicului său, dr. Wat-
son,  în 1886, în romanul „Un studiu în roșu” - un succes uimi-
tor, mai mult în America decât în Marea Britanie - aceștia au 
evoluat încă în trei romane și 56 de povestiri. Detectivul avea 
un spirit  de observaţie fantastic, o logică de fier, o capacitate 
nemaipomenită de a se deghiza și cunoștinţe exacte despre cri-
minalistică. Arăta ca Bell: slab, înalt, cu un nas acvilin subţire, 
bărbie proeminentă și ochi pătrunzători. Bell, ca și Holmes, era 
pasionat de experimente chimice. Profesorul era faimos și la 
poliţia londoneză, Scotland Yard, care îl chema deseori în cali-
tate de consultant în cazurile de anchetă complicate. 

Oare Holmes era unic sau oricine poate deveni ca el, aflând 
totul despre oameni dintr-o privire? Oricine poate fi ca Holmes. 
Acest răspuns l-a dat psihologul american, laureat al Premiului 
Nobel, Daniel Kahneman, în cartea sa „Gândește lent... rezolvă 
rapid” (2011). Așa-zisa „gândire rapidă” îl obligă pe om să facă 
deducţii greșite, deci să ia decizii iraţionale.

Sherlock Holmes nu doar gândea lent, el înţelegea că trebu-
ia să separe gândirea obiectivă de cea subiectivă. Când vedeţi 
un om, aveţi niște asociaţii legate de el: e bun sau rău. Sherlock 
ar exersa altfel: „Care este partea subiectivă din tot ce cred și 
simt?” Dacă doriţi să aveţi o părere corectă despre ceva, este ne-
cesar ca de fiecare dată când aţi luat o decizie, să vă testaţi între-

bând niște lucruri despre 
omul acela de el însuși 
sau de prietenii lui, pen-
tru a vă convinge că aveţi 
sau nu dreptate, ţinând 
cont și de probabilitatea 
că aceștia ar putea minţi. 

De aceea, pentru a de-
veni Sherlock Holmes, 
trebuie să folosiţi sis-
temul „lent”. Așadar, ce 
faceţi?

1. Citiţi cât mai multe 
cărţi. E un lucru banal, 
dar cititul dezvoltă creie-
rul. Tastatul încontinuu la 
jocuri reduce capacităţile 
minţii.

2. Observaţi cum lu-
crează alţii: colegii, pro-
fesorii, părinţii. Parcă de 
puţine ori mama vă spu-
ne cu exactitate ce notă 
aţi luat la test? Mama 
e ca Sherlock Holmes - 
este cu ochii în patru și 
își notează cele mai mici 
detalii în minte. Pentru 

început, aţi putea avea un caiet cu însemnări despre diferite lu-
cruri și situaţii. Apropo, prinde bine și pentru compuneri, dacă 
în plus, veţi nota alături în coloană sinonimele, antonimele cu-
vintelor, dar și expresiile frazeologice ale acestora. Cine este cel 
mai isteţ din clasă? Sunteţi atenţi la felul în care se pregătește 
de ore, cum răspunde, cum judecă.  

3.  Încercaţi mai multe lucruri. Astăzi, este de modă veche să 
fii bun într-un singur domeniu. Încercaţi să fiţi buni, de pildă, 
nu doar la română, ci și la matematică etc., pentru că antrena-
mentul suplimentar la o disciplină vă face în mod automat mai 
buni la alta.  

4. Puneţi-vă cât mai multe întrebări. Chiar puteţi să faceţi 
un fel de club al detectivilor, să le puneţi întrebări celorlalţi, să 
faceţi deducţii despre niște lucruri. Veţi începe cu niște presu-
puneri, căutând apoi argumente pro și veţi ajunge la rezulta-
te uimitoare și la învăţătură, și la perspicacitate. În plus, mulţi 
dintre voi veţi scăpa de timiditatea care vă deranjează.

5. Dezvoltaţi-vă imaginaţia. După ce citiţi o carte, gândiţi-
vă la cinci întrebări pe care i le-aţi putea adresa personajului 
principal. La o lansare de carte notaţi-vă trei întrebări pentru 
vorbitor și chiar citiţi-le în glas. În timp ce ascultaţi știrile sau o 
emisiune pentru copii, alegeţi o întrebare pe care aţi putea să 
o adresaţi prezentatorului. Întrebările deschid mintea, ochii și 
inima. Cu ajutorul lor oamenii învaţă, intră în contact cu ceilalţi 
și devin creativi.

susţine că, aranjate una lângă cealaltă, culorile 
vor apărea şterse. Astfel, dacă aşezăm o bucată 
de material galben pe un fond albastru, aceasta 
va avea o uşoară tentă portocalie, deoarece por-
tocaliul este culoarea complementară albastrului.  
Culorile terţiare se obţin prin amestecarea unei 
culori primare cu una secundară (de ex., roşu+ 
portocaliu= rosu-portocaliu). 

În Europa s-au păstrat mozaicuri bizantine şi ro-
mane policrome în culori vii din primul mileniu al 

Mausoleul roman Galla Placidia                  Sursa: pinterest

Claude Monet. Catedrala din rouen                  Sursa: wikipedia

EXERCIŢII  PENTRU  IMAGINAŢIE

Sherlock Holmes a fost și rămâne un personaj 
misterios. Cu siguranță, ați vizionat  măcar un film 
sau ați citit o carte despre el și prietenul său, dr. Wat-
son. Ca orice personaj fabulos, are secrete pe mă-
sură și este considerat cel mai ecranizat din istoria 
umanității, conform Cărții Recordurilor Guinness. 
Autorul, sir Arthur Conan Doyle, un romancier 
britanic celebru (1859 - 1930), a scris și numeroa-
se romane istorice, piese de teatru, poezie, romane 
de dragoste, povestiri științifico-fantastice, inclusiv 
formidabila „O lume dispărută”.

Profesorul joseph Bell 
Sursa: wikipedia  
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Plutoniu interstelar mai vechi decât Pământul

Recent, în Parcul Uluru-Kata Tjuta din Austra-
lia a fost observat un fenomen meteorologic extra-
ordinar. Pe Muntele Uluru sau Stânca Sacră s-au 
format cascade spectaculoase.

Între  ştIInţă  şI  FantaStIC

Cercetătorii au identificat urme de plutoniu, care a ajuns pe Pământ de la o su-
pernovă îndepărtată și a aterizat pe fundul Oceanului Pacific. Plutoniul, care a fost 
extras de o companie petrolieră japoneză și donat oamenilor de știință, este destul 
de „tânăr”, cel puțin în comparație cu restul spațiului cosmic. (Sursa: descopera.ro)

O nouă analiză matematică a momentelor de după „Epoca inflaționistă” ara-
tă că o structură misterioasă ar fi existat în Universul timpuriu. Descoperirea 
ne-ar putea ajuta să înțelegem ce prezintă Universul actualmente. Ne infor-
mează descopera.ro.

Misterul unei lămpi antice

și interacțiunile acestora, ar fi 
generat un zgomot de fond al 
undelor gravitaționale. Cu aju-
torul simulărilor noastre, pu-
tem calcula puterea semnalu-
lui de undă gravitațională, care 
ar putea fi măsurată în viitor”, 
a opinat Benedikt Eggemeier, 
astrofizician la Universitatea 
Göttingen și autor principal al 
noului studiu.

În unele cazuri, masele in-
tense ale unor astfel de obiec-
te ar fi putut trage materia 
în găurile negre primordiale, 
obiecte despre care se crede 
că ar contribui la mișcarea mis-
terioasă a materiei întunecate.

Totuși, faptul că acest com-
portament al structurilor imi-
tă aglomerarea la scară largă 
a Universului nostru de astăzi 
nu înseamnă neapărat că de-
termină distribuția actuală a 
stelelor, gazelor și galaxiilor.

Astrofizicienii de la Univer-
sitatea Göttingen din Germa-
nia și Universitatea Auckland 
din Noua Zeelandă au folosit 
o combinație de simulări ale 
mișcării particulelor și un mo-
del cuantic de gravitație pentru 
a experimenta modul în care 
s-ar putea forma structurile în 
condensarea particulelor după 
„inflație”.

Experimentul a fost de-a 
dreptul uimitor. Este vorba 
despre mase de până la 20 de 
kilograme înghesuite într-un 
spațiu redus, într-un moment 
în care Universul avea doar 10-
24 de secunde.

„Spațiul fizic reprezentat de 
simularea noastră s-ar încadra 
într-un singur proton de un 
milion de ori. Este, probabil, 
cea mai bună simulare a celei 
mai mici zone din Univers care 
a fost produsă până acum”, a 

explicat Jens Niemeyer, astro-
fizician la Universitatea Göttin-
gen.

Cea mai veche lumină pe 
care o putem vedea încă lică-
rind prin Univers este radiația 
cosmică de fond (CMB). Totuși, 
în acest ecou slab al radiațiilor 
antice există și câteva indicii 
care ne-ar putea arăta ce anu-
me s-a întâmplat.

Lumina radiației cosmice de 
fond a fost emisă sub formă de 
particule elementare combi-
nate în atomi care au ieșit din 
acea „supă fierbinte și densă 
de energie”, evenimentul fi-
ind cunoscut sub numele de 
„Epoca Recombinării”. Harta 
radiației de fond arată că Uni-
versul nostru avea deja un fel 
de structură de câteva sute de 
mii de ani.

„Formarea unor astfel de 
structuri, precum și mișcările 

Apa de ploaie a făcut ca 
suprafaţa stâncii să-şi schim-
be culoarea. De la vişiniu la 
argintiu şi chiar negru, fiecare 
latură a monolitului a căpă-
tat o nuanţă diferită. Anima-
lele au ieşit din ascunzişuri. 
Reprezentanţii parcului au spus 
că broaştele au devenit atât de 
active lângă clădirea Centru-
lui Cultural, încât au declanşat 
alarmele de securitate.

În doar două zile, în rezervaţia 
Uluru a căzut a şasea parte din 
cele 300 mm de precipitaţii 
anuale.  

Uluru, unul dintre cele mai sa-
cre situri aborigene din Austra-
lia, în sfârşit, a fost închis pen-
tru alpinişti în octombrie 2019. 
Timp de zeci de ani, localnicii din 
tribul Anangu au cerut, în repe-
tate rânduri, ca turiştii să nu le 
mai profaneze stânca sacră. 

O nouă ipoteză despre Univers

Obiectul a fost îngropat intenţionat în fundaţia unei clădiri care 
datează din perioada romană a localităţii (aproximativ între 63 şi 
300 d.Hr.), în urma distrugerii oraşului şi a celui de-al Doilea Tem-
plu de către forţele romane în 70 d.Hr. Se presupune că lampa ar 
fi fost pusă în fundaţia clădirii pentru a aduce noroc, au declarat 
cercetătorii.

„Ofrandele din fundaţii erau răspândite în lumea antică”, au 
comunicat Yuval Baruch şi Ari Levy, arheologi la Autoritatea 
Antichităţilor din Israel.

Starea lămpii este impecabilă, s-a păstrat chiar şi fitilul aceste-
ia. Cel mai probabil, autorul a fost un artist roman care a ales un 
motiv grotesc ce aminteşte de o mască de teatru. Vârful lămpii 
are forma unei semiluni, iar mânerul - a unei frunze de acantă. În 
Ierusalim nu au mai fost găsite obiecte similare, de aceea desco-
perirea a ridicat nişte semne de întrebare. De pildă, lampa este 
tăiată în două bucăţi. Era menită să fie instalată pe o suprafaţă 
plată sau există o lampă identică concepută pentru a o completa 
pe aceasta?

Un indiciu a venit la o săptămână după eveniment, atunci când 
cercetătorii din Ungaria au găsit la Budapesta o lampă asemănă-
toare, făcută din bronz şi înfăţişând o faţă umană grotescă.

Potrivit oamenilor de ştiinţă din Ungaria, lampa lor are o mică 
deschizătură pe partea plată, prin care ar putea fi prinsă o altă pie-
să. În schimb, lampa din Ierusalim are o proeminenţă. Cercetările 
continuă şi, în curând, misterul va fi dezvăluit, scrie descopera.ro.

Arheologii care desfășurau lucrări de excavare 
în tunelurile de sub orașul Ierusalim au descoperit 
un talisman misterios: o lampă cu ulei, veche de 
2.000 de ani, făcută din bronz și având forma unei 
jumătăți de chip uman.

Astfel, studierea plutoniului i-ar putea ajuta 
pe cercetători să afle, în sfârșit, modul în care 
acesta și alte elemente grele sunt produse în 
interiorul stelelor.

„Doar faptul de a ști că acolo există plutoniu 
este uimitor. Deocamdată avem  cantităţi mici 
de material. Totuși, vorbim de câteva sute de 

atomi. Trebuie să fim mulţumiţi, deoarece sunt 
recent produși de stele care au explodat”, a ex-
plicat Brian Fields, astronom la Universitatea 
din Illinois, S.U.A.

Cercetătorii au calculat că plutoniul are o ve-
chime de aproximativ 10 milioane de ani și a 
fost adus pe Pământ în „ultimele câteva mili-
oane de ani”. După o călătorie atât de lungă și 

milioane de ani sub ocean, plu-
toniul a ajuns în mâinile oame-
nilor de știinţă care ar putea să 
înţeleagă de unde a provenit.

Originile cosmice ale elemen-
telor, precum plutoniul, aurul 
și platina, sunt încă învăluite 
în mister. Mai mulţi cercetători 
care nu au avut legătură cu stu-
diul au presupus că  o super-
novă obișnuită nu ar avea forţă 
pentru a le crea.

Alte ipoteze susţin că pluto-
niul ar fi fost produs de stele 
neobișnuit de explozive  aflate 
pe moarte, de coliziuni între 
stele neutronice sau în urma al-
tor evenimente cosmice extrem 
de puternice.
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Această lume merită să fie văzută
(Eseu)

...Închid ochii. Gândul mă duce la 
cărţile  de istorie a românilor, la amin-
tirile despre timpul când răsfoiam cu 
emoţie poveştile marelui Creangă 
sau poezia lui Eminescu. Dar nu mai 
vreau să stau cu ochii închişi. Această 
lume merită văzută, căci, atunci când 
îi deschid, mă întâmpină o lume de 
basm, cărţi peste cărţi, toate în limba 
română,  aşteptându-mă, chemân-
du-mă... Mă îndrept către colţul de 
est al bibliotecii. Mă întâmpină Lumi-
na. Uit de întuneric. Nu mai plutesc. 
Picioarele, susţinute de-o bază soli-
dă, îmi sunt unicul punct de sprijin. 
Zâmbesc. Iau o carte de pe raft şi mă adâncesc în lectură. Cu-
vintele scrise în frumoasa limbă romanică de cândva mă duc cu 
gândul la copilărie, la mica fetiţă rătăcită într-o lume de basm 
pe care abia aştepta s-o descopere; o lume în care cuvintele 
sunt considerate drept comori ale sufletului, iar limba în care 
te-ai născut îţi deschide larg ochii făcându-te să cunoşti lumea. 

Încep să înţeleg profunzimea tezaurului naţiunii noastre – a 
limbii române, o limbă puternică, frumoasă, rezistentă, parcă 
ireală, dar totuşi verosimilă; tezaur-minune în continuă dezvol-
tare, limbă rostită de tot mai multă lume. O limbă care prin cu-
vintele sale îţi relevă farmecul unui tărâm mistic, nemaivăzut, 
tăinuit sub un „înveliş" inabordabil pentru neştiutori. Iar car-
tea pe care o citesc acum reflectă posibilitatea prin care acest 
„strat" protector poate fi „spulberat" de la distanţă prin: docu-
mentare asiduă, studiere, analiză şi lectură, – resursa ce întrece, 
de fapt, internetul în toate privinţele – de la foşnetul paginii noi 
la mirosul specific al vopselei tipografice. Cred că doar aşa car-
tea poate ajunge cu adevărat la cititorul său. Trec la un alt vo-
lum ce prezintă istoria românilor. Citesc despre războaiele tur-
co-române, despre domnia lui Alexandru cel Bun, Mihai Viteazul 
şi Ștefan cel Mare. Aflu că primul document atestat în limba ro-
mână e „Scrisoarea lui Neacşu" datată cu anul 1521.Apoi car-
tea de istorie ne relatează despre epoca fanarioţilor şi revolta 
condusă de Tudor Vladimirescu, despre mişcarea paşoptiştilor 
din 1848 şi participarea la cele două războaie mondiale (până la 
domnia de 24 de ani a lui Ceauşescu începând cu 1965).  

După, mă îndrept spre un album despre cultură, descoperind 
frumuseţea monumentelor şi a simbolurilor naţionale, apreci-
ind subtilitatea şi mesajul tainic al picturilor din trecut. Carte 
după carte, orele trec, iar cărţile îmi transmit tot mai multă 
informaţie despre minunata mea Patrie istorică. În acest mo-
ment, mă simt împlinită. Îi permit imaginaţiei să mă intrige, să 
mă copleşească. Privirea mi-e atrasă de un perete pe care l-am 
studiat până atunci. Încep de la stânga. O imagine posibilă doar 
în filme se formează de la miile de cotoare unite ale cărţilor. E o 
hartă vie. Văd munţi, văi şi lacuri. Parcă-s în paradis. Îmi plimb 
privirea pe orizontală şi observ cum se formează imaginea teri-
toriul românesc: din preistorie până la epoca modernă. Analizez 
cum se preschimbă veşmintele strămoşilor, comportamentul, 
nevoinţele lor de-a lungul veacurilor. Am reuşit să văd chipul 
neamului meu în toată splendoarea sa fără a traversa graniţele 
sau a folosi internetul. 

Descopăr importanţa cărţilor în viaţă şi faptul că biblioteca 
m-a primit şi m-a călăuzit pe tot parcursul călătoriei. Mă simt 
bine: am aflat multe, înaintea mea s-au deschis numeroase uşi 
şi sufocarea a dispărut făcând loc luminii ce se revarsă prin tot 
corpul. Ies, dar nu pot închide uşile bibliotecii. Cartea trebuie 
împărtăşită cu cei din preajma ta. 

nicoleta MarDarI, elevă în clasa a Ix- a, 
şcoala Internaţională Heritage

mun. Chişinău
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Maurice CARÊME   (1899 – 1978)

Poeme de Maurice CARÊME. Traducere de Leo BUTNARU
MUGURAşI

Unul din cei mai importanţi poeţi belgieni de limba franceză. 
Copilăria și-o petrece la Wavre. Începe să scrie de la vârsta de 
15 ani. Din 1918 este învăţător de lucru manual. După perioada 
futuristă (1928-1932), revine la poezia simplă, destinată tine-
rilor și copiilor. În anul 1937 se instalează în orașul Anderlecht, 
unde și-a trăit viaţa și și-a creat opera de maturitate. După anul 
1943, se consacră totalmente literaturii. În anul 1972, la Paris, 
e declarat „principe al poeţilor”. Distins cu importante premii 
naţionale și internaţionale, inclusiv Premiul Academiei France-
ze (1949). Creaţia sa, în bună parte pentru copii, este tradusă în 
peste 100 de limbi.

Dintre cărţile sale de poeme amintim: „Hôtel bourgeois” 
(1926), „Chansons pour Caprine” (1930), „Reflets d’hélices” 
(1932), „Femme” (1946), „La Maison blanche” (1949), „La Voix 
du silence” (1951), „Images perdues” (1954), „Pigeon vole” 
(1958), „La Flûte au verger” (1960), „La Bien-aimée” (1965).

Mamei
Oare voi putea să-ţi mulţumesc din plin
Pentru că m-ai adus pe lume,
Dându-mi
atâţia arbori de iubit,
atâtea păsări de cules, 
atâtea stele de desfoiat,
atâtea cuvinte de cântat,
atâtea fete de ascultat,
Să strâng atâtea mâini de bărbaţi,
tu, care mi-ai dat şi sufletul unui prichindel care
nu-i cere existenţei decât
O mică boare de vânt
Ce i-ar înălţa zmeul de hârtie.

Verdele
am să vorbesc despre verdele fraged,
De verdele ce zboară prin arbori.
am să vorbesc despre venele verzi
ale tinerelor de sub pomii rotaţi.
Despre vânt voi vorbi,
Despre al verdelui smarald
De la a dimineţii lizieră.
De verdele pe care-l iubesc voi vorbi,
verde ardent
Din sărutări răspândite prin câmp,
verde ce mă reîntoarce-n copilărie,
traversându-mi mereu primăverile
Ca un cânt, ca un gând.

Rugă
O, Fecioară Maria! Mamă a lui Hristos!
Păzeşte-i pe tata şi pe mama,
Pe mine păzeşte-mă,
Să fiu deştept şi sănătos.
Păzeşte pisicuţul meu prichindel
şi fă ca el să prindă vreun şoricel
Sau câţiva peşti
Pe care nu-i păzeşti!

Toamna
În luminoasa grădină
toamna cântă la mandolină.
Ce fericite-s frunzele aurii!
Iată-le, iată-le valsând
la braţ cu vântul ce le poartă
Între cer şi pământ.
Se spune că frunzele 

ar fi moarte.
Însă lumea nu crede, zicând: 
nu, nu se poate.
toamna în luminoasa grădină. 

Așa a fost
aşa a fost  – în adâncul tău
eram strop de apă tremurător
Într-o vază pură.
aşa a fost – ochii tăi vedeau pentru mine,
Picioarele tale pentru mine mergeau, 
Carnea trupului tău suferea pentru mine.  
aşa a fost – sărmanele-ţi braţe
Oboseau luptând pentru mine
şi tu peste mine le-ai încrucişat.
aşa a fost – inima ta bătea pentru mine
şi chiar sângele tău 
l-ai lăsat inimii mele.
Mama mea,
Binecuvântată 
Printre mamele toate.
1935

Soarele moare 
în părul tău

Soarele să moară-n părul tău tinde,
Seara roi de albine-şi aprinde.
nu mai cutez să-ţi ating pleoapele,
Dormi, dragostea mea, minunea mea.
Sub luna ce trece pe cer, eu voi veghea.

Briza
„acestea-s frunze moarte”,
Spuseră frunzele moarte,
văzând fluturi fericiţi
Prin tufari înfloriţi.
„acestea sunt fluturi”,
Spuseră cei fluturi,
văzând frunzele moarte
Bătând la porţi încuiate.
Însă a brizei suflare
Frunze şi fluturi împreună
Îi mână spre mare.

Omonime
În ţărână-i lucioasa râmă,
Mistreţul ţărâna râmă 
Stânga-dreapta şi invers
Precum cap-coada în vers.

şi-apoi strânge frâu-n mână
Cel ce asinul şi-l mână.
şi astfel eu, cu capu-n nori,
vorbesc aiurea deseori. 

Pisicul și 
soarele

Pisicul deschide ochii,
Soarele în ei se ascunde.
Pisicul ochii şi-i închide,
Soarele în ei rămâne. 

Iată de ce, noaptea,
Cânt pisicul se trezeşte
În beznă văd două bobiţe
De soarele ce luceşte.



11 iunie, 2021 Nr. 21 (4355), 22 (4356)12 lIteratură • SPeranţe  lIterare

Vacan t e l e ,

Veșnica 
lumină

Pesemne că o femeie stabilește încă de mică 
relaţia ei sentimentală cu vestimentaţia pe care 
o poartă. Cel puţin, așa a fost în cazul meu. Ţin 
minte în detaliu unele hăinuţe și evenimentele 
cu ocazia cărora le îmbrăcam. 

Îmi amintesc, mai ales, cu multă plăcere, de o  
rochiţă de lână bordo în stil marinăresc, pe care 
o purtam cu ocazii aparte, pe vreme răcoroasă, 
asortată cu un mantou din stofă mai închisă și 
cu o bonetă gen „Golette” cu manșetă, ce se lega 
cu o fundiţă  frumoasă într-o parte. 

Aveam, încă de pe atunci, capacitatea de a mă 
transpune repede în felul de a fi pe care mi-l im-
punea un anumit stil vestimentar ce mi se po-
trivea ca o mănușă. Mama făcea adesea haz pe 
socoteala slăbiciunii mele și, pentru a-mi potoli 
uneori zbenguiala, mă avertiza, în râs, că acuși 
mă îmbracă în haine de sărbătoare…

Pe cerul nostru
Pe cerul nostru verde,
Pe iarba albăstrie,
Pe ramura de brazi,
În ochii noştri calzi,
răsună şi se-nalţă
O veche melodie. 
trăim sub ceru-n care
Suntem o întrebare.
Suntem o întrebare
Sau nu ştim a trăi.
Dar iarba din cărare
Mereu aici va fi...

Aliona BUTNARU,
elevă în clasa a Ix-a

Comoara
Moldova mi-i graiul,
Floarea şi naiul.
e soarele şi luna – 
Ca ea nu e niciuna.
Comoară nestemată,
De toţi căutată.
Pădurile te-nverzesc,
Florile te-mbogăţesc.
Pământu-ţi dă bucuriile,
Oamenii îţi cântă slăvirile.
Moldovă, inima mea,
Fără tine n-aş exista! 

Valeria AxENTI,
elevă în clasa a VI-a 

De țară 
Moldova mea cu lan bogat,
te admir neîncetat,
Iar de voi pleca în lume,
la tine-oi veni anume. 
Moldovă, baştină aleasă, 
vrem să fim cu toţii acasă.
Să-nvăţăm, s-avem de toate,
Să trăim în libertate.  

Sorin URSU,
elev în clasa a V-a 

Sunt fericit
Sunt fericit că am
O patrie sub soare,
Că-s fiu al istui neam
Cu sufletul mare.
Din satul meu anume,
eu voi porni în lume,  
Căci e scăldat în soare 
şi mândru ca o floare.
Mi-e drag acest pridvor
De cântec şi de dor.
Căci uimitori sunt zorii,
Iar cartea mi-e cu spor.
Scumpă mi-e ţărâna
Mănoasă, din ogor. 
şi apa e mai bună,
acasă, din ulcior.

Irina DăNILă,
elevă în clasa a Ix-a

Aniversări Lucreţia BÂRLĂDEANU 
Născută pe 30 mai 1956, Tătărăuca Veche, raionul Soroca, Republica 

Moldova – poetă, eseistă şi profesoară. A absolvit Facultatea de Filo-
logie la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 
(1979), unde, în anii 1981-1988, a fost lector-asistent la Catedra de 
limba şi literatura română, lector la Catedra de teatrologie şi literatură 
universală a Institutului de Arte din Chişinău (1988-1998). Şi-a susţinut 
teza de doctor în filologie cu tema Sentimentul naturii în poezia lui Emi-
nescu (1996). A debutat (1977) în culegerea colectivă „Dintre sute de 
catarge”. Până în prezent a publicat cărţile: „Rouă de cuvinte”, „Clipe 
cu păsări”, „Capitalul din Para Sângelui”, „Secolul nomazilor”, „Dea-
lul Drăguţei”, „Tunica portocalie” ş. a. De două decenii, scriitoarea 
locuiește și activează la Paris. A scris și editat cartea „Dialoguri pari-
ziene” (2005, 2014) și „Scrisori din Paris” (2011, trad. franceză 2015).

În poeziile sale, Lucreţia Bârlădeanu cultivă o lirică de confesiune 
erotică, în tonalitatea şi cu atributele romanţei: cadru, atmosferă, vo-
cabular, simbolistică.

Printre preferinţele mele era și o rochiţă de 
mătase de culoare roz pe care mi-a cusut-o 
mama, din aceeași stofă cu rochia ei, la cea 
mai bună croitoreasă a satului: Hartina lui 
Mihai Lîsîi. Avea volănașe vaporoase pe piept 
și pe la poale, era ușoară și frumoasă ca o zi 
de primăvară. O îmbrăcam la evenimente im-
portante și mă simţeam ca o mică prinţesă 
în ea. Odată mi s-a întâmplat un incident: o 
însoţeam pe bunica la cimitir de Paștele Blaji-
nilor la tămâiat mormintele și o scânteie  din 
cădelniţă a sărit pe rochiţa mea. Mama mi-a 
cusut acasă o mică floricică în acel loc și ea 
devenise și mai frumoasă.

Dar cum timpul trece repede în copilărie 
și eu creșteam, m-am trezit într-o bună zi 
că rochiţa mi se făcuse mică și nu o mai pu-
team îmbrăca. Mai târziu, au venit alte rochii 

de i-au luat locul, mai noi, 
poate mai frumoase, dar 
eu mă luminam la faţă de 
câte ori deschideam șifoni-
erul cu lucrurile mele și o 
vedeam printre ele.

Într-o zi, însă, prin sat 
am întâlnit o fată mai mică 
decât mine, îmbrăcată în 
rochiţa mea roz. Abia de 
am putut-o recunoaște, 
căci era acum boţită, mur-
dară, pătată de cireșe…  

Am întrebat fetiţa de 
unde o are și mi-a zis că i-o 
dăruise maică-mea. 

De ciudă și durere, îmi 
venea s-o dezbrac chiar 
în mijlocul satului și, abia 
ţinându-mi lacrimile, am 
alergat spre casă ca s-o în-
treb pe mama de ce mi-a 
înstrăinat rochiţa.

Mama îmi lămuri că e un 
gest frumos și creștinesc 
să te împarţi cu alţii din 
ceea ce ai. Eu, cu mintea, 
înţelegeam argumentele 
mamei și îi dădeam drep-
tate, dar totuna mă durea 
sufletul și plângem, dorin-
du-mi rochiţa înapoi, căci 
ea întruchipa, într-un anu-
mit fel, chiar copilăria mea 
și nu acceptam ca cineva 
să dispună de ea într-un 
mod atât de nerespectuos.  

(Din cartea 
„Dealul Drăguţei”,  

Editura Silvius Libris)
Pictor Iurie PalCOv

Muguraşi
Prezentăm un grupaj de poezii semnate de elevii de la 

Complexul Educaţional din s. Cotul Morii, r-nul Hâncești.

un grai ce cântă veşnic
Pe frunza ce se pleacă,
O rugă ce cuprinde
Moldova noastră toată.
Meleag străvechi şi bun,
tu, rai şi bogăţie,
Pământ ales de soartă,
Ca Patrie să-mi fie.
Cu drag şi cu speranţă,
răsar copaci şi flori.
Cerul Moldovei-ngână
Doinele sale cu dor.
Iar dragostea divină
Mereu o să ţină
Povestea noastră, toată,
În veşnica lumină.

Aliona BUTNARU,
elevă în clasa a VIII-a

Desen de Serginia CalCa-
tInGe, s. Dubăsarii vechi, 
r-nul Criuleni

Desen de Dumitriţa vÎlCu, elevă în clasa a x-a, liceul 
teoretic „M. Sadoveanu”, or. Hânceşti
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Astă-vară
Alexandru DOGA

Chiar suntem o generație pierdută?

Desene de Cristina COvrIG

astă-vară... o lăcustă
şi-a cusut din frunze-o fustă,
şi, sărind peste răzoare,
Se scălda-n raze de soare.
trei furnici, din păpădie,
şi-au ţesut câte o ie,
şi dansau cu bucurie
Pe un bulgăraş de glie.
albinuţa, lucrătoare,
tot zburând din floare-n floare,
Din polen şi-a prins şi ea
un veşmânt de catifea.
un bondar mare, ghiduş,
şi-a tocmit pieptar de pluş.
Din petală de crăiţă
viespea şi-a croit catrinţă.
Pe o frunză… Ce omidă!
Galeş se privea-n oglindă
admirându-şi haina nouă
Ca-ntr-o lacrimă de rouă.
vaca-Domnului din сâlţi
şi-a gătit halat pestriţ.
(umblă ca o zeitate
Cu doi ochi negri la spate.)
Din negară-o gărgăriţă,
şi-a cusut şi ea… bondiţă.
şi, rozând în mod zelos
Dintr-un grăuncior de orz,
Îşi gândise, inspirată,
O poşetă elegantă.
libelula-n florărie,
Chitindu-şi o pălărie,
Căta, mândră, ochelari
la modă, de zile mari.
un ţânţar cam fanfaron
Se visase … avion.
Din mustăţi faine de spice
el şi-a meşterit elice.
Buburuza, din cârcei,
nostimă şi-a prins cercei,
Îmbrăcând, cum se cuvine,
un trenci roşu cu buline.
top-model, un fluturaş –
Diafan şi cuconaş –
S-a lăsat pe măghiran
Parfumându-se pe-un an.

Iar greieraşul săltăreţ,
Dansator şi cântăreţ,
eleganţi, din coji de nuci,
Iute-şi potrivi papuci.
un gândac cam durduliu,
În caftan portocaliu
şi cu dungi ornamentat,
Mulţumindu-se de sfat,
Din cojiţe de cartofi,
lesne, şi-a croit pantofi.
Melcul, lent, pe o cărare,
Îşi ducea soarta-n spinare –
Cochilia-i chitinoasă
era drept veşmânt şi casă.
Păianjenul cel iscusit,
Meşter bun, neobosit,
Până-n ziuă, priceput,
Pânză fină-a tot ţesut:
O năframă de mătasă,
şi-a-mbrăcat-o în mireasă...
Pe-o muscă mai arătoasă.
Doar un cărăbuş miop
Căzu într-un bâlc din plop.
şi-a sosit, plin de nămol,
necăjit, desculţ şi gol...
Chiar şi soarele-n zi clară
Portu-şi primeni de vară:
O corolă-aprinsă, vie,
Sus, pe bolta azurie.
şi, din magicu-i veşmânt,
Desfira înspre pământ
Câte-o rază de căldură
Pentru orice creatură...

Muguraşi

Poetul doinelor 
străbune

Lui Dumitru Matcovschi
Cum prin clepsidră trece clipa
Și cerne anii blestemaţi,
Astfel poetul şi-a rănit aripa
De piatra vremii, pentru fraţi.
El a venit cu dimineaţa,
Ca după noaptea de război.
S-avem o limbă, s-avem viaţă,
Să fim stăpâni pe ea doar noi.
Poet al doinelor străbune,
El a cântat ca prima oară
Strămoşeştile ţărâne 
Și marea dragoste de ţară.
Ca un Orfeu cătând norocul,
Descoperi al nostru grai
Și l-a-mpletit cu busuiocul 
Etern, ca floarea cea de mai.
Poete, eşti soarele nostru, rugă,
Un cântec neuitat pe pământ.
Aş vrea iubirea mea să te ningă,
Să-ţi fie pururea veşmânt. 

Adriana MIHENICO,  
elevă în clasa a X-a 

la Liceul Teoretic „Pan Halippa”
s. Cubolta,
r-nul Sângerei 

Gustul adevărat 
al copilăriei

Copilăria e un cuvânt magic ce poar-
tă în sine atâta emoţie şi amintire! Este 
unică şi deosebită pentru fiecare în par-
te.  A vorbi despre copilărie înseamnă a 
vorbi la nesfârşit, niciun secol n-ar fi de 
ajuns pentru a o povesti… Eşti pornit să-ţi 
aminteşti de tine cel micuţ, de anii petre-
cuţi alături de familie, de toate jocurile 
pe care le inventai cu amicii şi de glasul 
părintesc, ce azi îl auzi tot mai rar...

În momentul în care scriu aceste rânduri, simt cum clipă 
de clipă mă copleşeşte dorul. Da, da, mi-e dor de-a mea 
copilărie şi de tot ce a rămas acolo, departe… 

Sunt din generaţia de la sat, care a avut parte de-o copi-
lărie lipsită de Internet, de tehnologiile avansate, însă anu-
me aceasta a fost marea mea fericire. 

Cum să uit de anii petrecuţi cu întreaga familie, când părin-
ţii îmi împărtăşeau istorioare, mă învăţau să număr, să citesc 
şi să recit poezii? Alături de minunaţii mei bunei am avut mul-
te momente deosebite, căci mă alintau şi mă dăruiau cu tot 
ce aveau mai bun. Până şi cele mai mari şi mai dulci căpşune 
sau caise din grădina lor erau, mai întâi, ale mele. 

Nu e pentru că aş vrea să fiu din nou copil, căci toate au 
vremea lor, dar mi-e dor de tradiţiile strămoşeşti care azi se 
cam uită pe alocuri, de sentimentele sincere de prietenie,  
dragoste şi bunătate, pe care le vedeam mereu în ochii ve-
cinilor sau ai rudelor.

Mi-e dor de hărnicia, de optimismul, indiferent de încer-
cările pe care ni le oferea viaţa, de dragostea firească pen-
tru limbă şi neam ale consătenilor mei de atunci. 

Copilăria e nemuritoare dacă ştim s-o păstrăm mereu în 
suflet. Este imposibil să rămânem veşnic copii, dar putem 
privi lumea cu ochii lor plini de curiozitate, entuziasm şi bu-
nătate. Nu ne vom putea rupe vreodată gândul de la aceas-
tă perioadă a inocenţei, în care te simţi liber, protejat şi fără 
de griji. Trezind scânteia amintirilor şi dorul de copilărie, po-
eţii lumii scriu versuri prin care putem trăi iar şi iar emoţiile 
acesteia. Graţie creaţiei pentru copii a lui Grigore Vieru sau 
a Marelui Mihai Eminescu (vezi poemul ,,O, rămâi”), copi-
lăria noastră poate dura la nesfârşit, căci toate acestea ne 
vor ajuta mereu s-o găsim vie şi netulburată în noi.

alexandrina GanGan, elevă în clasa a xII-a 
la liceul teoretic ,,Mihail Sadoveanu”

s. Fârlădeni, r-nul Căuşeni

Poezia „Astă-vară” este o nouă călătorie literară a poetului 
Alexandru Doga în lumea Naturii și a Copilului. Autorul a 
căutat să mai privească o dată cu ochiul nevăzut al copilului 
din sine la basmul vieții din jur, încăput în cuvinte neuitate 
și scumpe pe care nu le poți lesne rumpe din inimă și minte. 
Citind rândurile caligrafiate cu dor de viață și de frumos, de 
baștină și plai, te înseninezi ca dimineața din grai, văzând 
alaiul dulce și fermecător al celor mărturisite cu mâna pe 
inimă și cu urechea plecată pe arcușul miraculos al cuvin-
telor ce l-au chemat pe poet la drum prin anotimpul cel mai 
însorit al anului și al omului însetat de sublim și senin.

Tudor  PALLADI

Când căldura verii e insuportabilă, încât nu-
ţi poţi mişca măcar un deget, îmi place să stau la 
umbra unui pom „secular”, uitându-mă îndelung la 
cerul albastru, şi să-mi aduc aminte de cele mai de-
osebite momente din viaţa mea. ştiu, trecutul nu-i 
întotdeauna un prilej de bucurie, dar mă gândesc la 
acele momente în care viaţa mi-a tras o palmă, iar 
eu i-am primit gestul cu resemnare. După experien-
ţe dureroase, când zile în şir căutam răspunsuri la 
nişte întrebări retorice, mi-am dat seama că mă su-
puneam unor „cazne” psihologice care mi-au readus 
la suprafaţă cei mai întunecaţi „demoni” pe care îi  
avusesem vreodată. Unii uită şi, pentru ei, suferinţa 
nu e decât o simplă lecţie de matematică. faptul că 
alţii retrăiesc aceste momente mult mai târziu e o 
altă chestiune…

În viaţa omului, neuitată rămâne copilăria, timp 
în care nu înţelegi că multe din toate cele întâmplate 
îţi vor determina pe parcurs tiparele psihologice. Ani 
la rând, am tot încercat să caut sursa zbuciumului 
meu lăuntric. La un moment dat, am crezut că l-am 
depăşit. Cu speranţa că voi scăpa de el pe vecie, am 
petrecut ore meditând într-un  birou cu vedere spre 
lac, însă greşeam… 

De ce astăzi oamenii preferă să discute mai degra-
bă cu un străin, decât cu cei apropiaţi despre pro-
priile traume psihologice? În acest context cred că 
fiecare dintre noi are cel puţin o mică şi stingheră 
idee la acest capitol. Psihicul nostru funcţionează 
permanent, dar nu-şi arată adevăratele nestemate 
decât atunci când atingi maturitatea şi începi a te 
întreba dacă eşti egoist sau poate rău, din moment 
ce în copilărie ai dus multe lipsuri…

Când eram mai mică, îmi era frică şi ruşine să vor-
besc despre tot ce simt. fac parte dintr-o generaţie 
care a avut la dispoziţie totul, iar simţire – deloc. 
Am fost crescută cu ideea că n-aş avea de ce mă 
plânge, că totul e mult mai bine decât şi-ar fi visat 
orice copil. Nu neg, am avut de toate, de la dulciuri 
din Italia până la cele mai drăguţe haine, însă nişte 
lucruri fundamentale mi-au lipsit cu desăvârşire.

Recent, am urmărit un documentar în care repor-
terul a numit generaţia mea, cu vădită tristeţe, drept 
o generaţie pierdută. Preţ de un minut am vrut s-o 
contrazic, dar pe urmă mi-a dat seama, cu regret, că 
are mai mare dreptate decât m-aş fi aşteptat. frica 

de abandon, incapacitatea de 
a-şi exprima şi explica emoţiile, 
accesele de furie, comportamen-
tul instabil, incapacitatea de 
concentrare – sunt doar câteva 
dintre tulburările pe care le-am 
auzit atribuite unor puşti de 
10-12 ani. Cu cât copilul e mai 
mare, cu atât situaţia lui e mai 
gravă. Astfel  ajungi să auzi aproape în fiece zi, la 
ştiri, că un tânăr de doar x ani s-a sinucis. Te în-
doieşti că în republica noastră numărul victimelor 
este chiar atât de mare, dar afli, într-un sfârşit, că 
da, într-adevăr, chiar este. Într-o societate în care 
nouă, urmaşilor, ni se pune la dispoziţie totul, nu 
percepem preţul şi importanţa vieţii, ne pierdem  
speranţa şi dorinţa de a supravieţui.

Vizionam un film de groază la TV. Pe tot par-
cursul mă tot întrebam de ce eroul se zbate atât de 
mult pentru a trăi şi ce rost are să lupţi pentru o 
existenţă care oricum doare? Mi-am dat seama că 
doar fericirea e trecătoare, deşi cineva m-ar putea 
contrazice cu vehemenţă. Durerea? Ei bine, ea, du-
rerea, e veşnică. Uneori se pare că aceasta îţi trece 
şi că ai uitat-o. Îţi vezi liniştit de drumul tău prin 
viaţă, drum „presărat cu floricele” şi, exact când 
nici nu te aştepţi, ea sare de după colţ şi ţi se în-
fige în inimă. Dacă te obişnuieşti, durerea devine 
aproape confortabilă, e ca o plăcere când eşti la 
odihnă în Turcia şi te scalzi în apa mării. La înce-
put ţi-e frică, dar, cu cât mai mult te afli pe valuri, 
cu atât e mai greu să revii cu picioarele pe pământ.

Îmi cer iertare dacă, poate, v-am prezentat isto-
ria cu stereotipul clasic al adolescentului depresiv 
de 13 ani, care tocmai s-a despărţit de iubita lui. Se 
pare, însă, că unele lucruri chiar nu pot rămâne în 
trecut, căci te urmăresc întreaga viaţă. 

De aceea te întrebi: oare va veni o zi când nu te 
vei mai simţi singur, când, odată şi odată, vei fi fe-
ricit cu adevărat? Poate astea sunt doar nişte vise 
care-ţi pătrund în minte după o straşnică sesiune 
de bocire a propriei tale existenţe. Voi ce ziceţi?…

Nicoleta GUşTIUC, elevă în clasa a x-a „B”, 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

mun. Chişinău
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DEBUT  LA  „f.D.”
Gabriela MORARU

Grăbit alergi spre oceanul de lumină, 
Mă vezi ori sufletu-i pustiu?
rămâi privirea mea din umbră –
eşti singurul pe care-aş vrea să-l ştiu.
Soarele? Marea? eu? universul?
Când ţi-a fost sincer jurământul? Ieri?
Pierdut ţi-e amorul în valurile oarbe
Ce scaldă veşnicia grea de tăceri.
tu eşti cuvântul meu de pe urmă.
Opreşte, căci farul nu e lumina-adevărată.
De ce eşti orb, când ştii că iubirea
te înalţă, de-ai simţit-o vreodată! 

Iubirea

adie vântul peste această înserare…
Iubitul stins-a soarele pentru-a vedea 
Cum se aprinde-n mine iubirea sa.
a stins şi muzica din lume,
Ca să-şi audă clar al său suspin
Ce se revarsă-n mine într-un veac divin...
Mi-a vânturat până şi paşii din nisip, 
Iar umbra sa a devenit şi umbra mea,
şi steaua lui a devenit şi-a mea.
Oprit-a pentru muritori Cuvântul,
Care poate-ascunde anume ce simţea – 
Cum se aprinde-n mine iubirea sa...

Amurg

PIANUL
Cu Ana, vecina mea, nu mă jucam 

des. Pentru că aproape niciodată ea 
nu era prezentă când porneam jocul 
la una dintre noi în curte și puneam la 
un loc jucăriile. Asta se întâmpla pen-
tru că mama ei nu-i dădea voie să vină 
cu jucăriile în curtea mea, de exemplu, 
dar  nici nu le permitea copiilor să in-
tre în curtea lor. Așa că jocul cu Ana 
se petrecea mai neobișnuit: fiecare în 
curtea lui.

Ne așezam pe un covoraș jucăriile 
de-o parte și alta a gardului, iar schim-
burile în natură, cum ar fi ceașca de 
ceai și farfurioara, erau strecurate cu 
abilitate printre spaţiile dintre scându-
rile gardului sau prin despărţitura mult 
mai largă dintre peretele casei și gard. 
Ne jucam, de obicei, de-a musafirii, 
pentru că aveam multe să ne spunem.

Totdeauna mie mi se părea că Ana 
era tristă, indiferent cât de frumos era 
jocul inventat de noi.

Trebuie să-ţi spun că în familiile de 
pe strada mea mamele, cu foarte mici 
excepţii, erau casnice. Asta înseamnă 
că toată ziua erau acasă și treaba lor 
era să stea pe capul nostru. Era sarci-
na lor principală. În general, familiile 
aveau un singur copil, maximum doi. 
Îţi închipui că eram supravegheaţi, 
nu glumă! Şi mamele noastre aveau 
prostul obicei de a fi foarte atente ce 
fac ceilalţi părinţi și de a copia tot felul 
de acţiuni ale acestora, fie că nouă ne 
convenea, fie că nu ne convenea. Dar 
cine își bătea capul să ne întrebe ce 
vrem sau ce ne place. Eu, de exemplu, 
trebuia să beau pe nerăsuflate la ora 
zece fix, o cană de lapte adus de Fru-
sina care avea vacă și venea, din două 

în două zile,  la București să îl vândă. 
Şi asta pentru că prietenul meu, Ionuţ, 
bea fără împotrivire și, ca să fie și mai 
complicat, cana lui era mai mare. Când 
o auzeam pe mama că mă strigă, în 
stomacul meu începea o bătălie de zile 
mari! Odată cu încheierea copilăriei, 
s-a terminat și consumarea laptelui 
dulce pe care l-am înlocuit pentru tot-
deauna cu cel bătut!

Cu Ana lucrurile erau mai complicate 
și pentru că trebuia să respecte foarte 
multe interdicţii și, trebuie să spun că 
asta mă cam înfuria, ea nu protesta ni-
ciodată. Nefericirea ei se alimenta și de 
coincidenţa că era de aceeași vârstă cu 
fata economistei, singura mamă care 
făcuse facultate, lucru care îi dădea un 
fel de avantaj asupra celorlalte mame, 
și aceasta era o elevă foarte bună.

De Ana mă lega și peretele comun 
care despărţea camerele noastre. 
Când voiam să vorbim, dădeam niște 
pumni bine ţintiţi peretelui și, dacă 
primeam același răspuns, începea 
conversaţia. Îţi dai seama că se auzea 
tot ce se petrecea în apartamentul ve-
cin. Şi nu o dată sau de două ori am 
fost trezită noaptea de zgomotul unor 
lovituri înfundate care nu erau semnul 
nostru, ci veneau de la bătaia pe care 
tatăl Anei o aplica mamei ei pentru nu 
știu ce motive. Niciodată, dar nicioda-
tă, aceste bătăi nu au fost acompania-
te de plânsete!

Mie îmi era frică de tatăl Anei. Era 
un om rău și certăreţ, care nu supor-
ta animalele. Mama zicea despre el că, 
dacă ar putea, ar interzice vrăbiilor să 
zboare prin curtea lui. El a fost de-a 
lungul timpului ucigașul pisoilor mei.

Mamele de fete de pe strada mea 
aveau păreri foarte clare despre 
educaţie. Poate se inspiraseră din ro-
manele pe care le citeau și care treceau 
de la una la alta și unde eroinele aveau 
guvernante și învăţau franceza și luau 
lecţii de pian. Asta era! Şi mama a ho-
tărât că trebuie să învăţ să cânt la pian. 
Să știi că hotărârea ei m-a bucurat. Zis 
și făcut! Nu știu cum, mama a găsit o 
profesoară de pian nu departe de noi. 
M-a dus la acea doamnă acasă și m-a 
lăsat acolo. Doamna mi-a cerut să mă 
așez pe scaunul de la pian și i-a ridicat 
acestuia capacul. Îmi amintesc și acum 
ce mi-a arătat, cum a sunat gama pe 
care mi-a cântat-o și pe care mi-a ce-
rut s-o reproduc. La plecare mi-a dat 
niște partituri și mi-a cerut, ca până 
data viitoare, să știu să cânt exerciţiile. 
Am fost foarte nedumerită, pentru că 
eu nu aveam pian acasă. I-am spus și 
mamei că nu am cum să exersez, iar a 
merge la o lecţie, indiferent ce fel de 
lecţie, cu tema nefăcută, era de nesu-
portat. Cu toate astea, m-am dus și la 
ora de pian următoare. Am descifrat 
împreună cu doamna partiturile, dar 
la sfârșitul lecţiei mi-a comunicat că 
trebuie ca părinţii mei să-mi cumpere 
un pian. Şi astfel au luat sfârșit lecţiile 
mele!

Nu peste mult timp, în faţa casei 
Anei a apărut un camion din care niște 
bărbaţi au coborât cu grijă o pianină. 
Au cocoţat-o la fel de atenţi până la 
etajul întâi și au așezat-o în camera 
Anei pe care, de atunci înainte, am 
auzit-o chinuindu-se la pianina ei să 
descifreze exerciţiile pe care i le reco-
manda profesoara.

Într-o zi, mi-am luat inima în dinţi și 
m-am dus până la Ana acasă. Mărtu-
risesc că eram atrasă de pianină și aș 
fi vrut să cânt și eu un studiu de pian.

Am găsit-o pe Ana exersând. Se po-
ticnea destul de des și o lua mereu de 
la capăt. A fost fericită când m-a văzut 
și, instantaneu, a  întrerupt cântatul. 
Răsufla un pic. I-am cerut voie să mă 
așez la pian și să încerc să cânt și eu 
puţin. Am început să descifrez partitu-
ra ei și, nu peste mult timp, am reușit 
să cânt fără greșeală exerciţiul. Atunci 
s-a deschis ușa și a intrat în cameră 
mama Anei. Când i-am văzut expresia 
feţei când a dat cu ochii de mine care 
mă aflam în faţa pianului și apoi și-a 
îndreptat privirea spre fiica ei care 
și-a lăsat ochii în pământ, am înţeles 
că am greșit. Fără să scoată o vorbă, a 
ieșit din cameră.

M-am simţit vinovată. Fără voia 
mea, îi provocasem prietenei mele o 
mare tristeţe. De acum mama ei o va 
compara și cu mine și comparaţia va fi 
în defavoarea ei.

Când familia Anei s-a mutat într-o 
casă mai mare, pianina a fost înlocu-
ită cu un pian impunător, pe care de 
atunci până astăzi tronează un mileu 
din dantelă. Pianul este șters de praf 
zilnic, dar nimeni niciodată nu s-a mai 
așezat în faţa lui să descifreze vreo 
partitură!

Auguste Renoir. Fete la pian

valul – un voal pe umerii goi şi reci,
Iar rochia mea-i plină de mistere.
De-ar fi să mă iubeşti – să nu mă-neci 
De plăcere.
Dulceagă ţi-e pielea. tremuru-i blând:
Parfum de mare în trup de catifea.
eşti naufragiul ascuns, într-un cuvânt – 
Mareea mea.

Parfum  de  mare

Se răceşte ceaiul nostru, între timp, 
şi zorile-au ajuns deja, tăcute.
te-ai rătăcit sau m-ai uitat atunci 
Cu buze reci, străine, dar plăcute.
vrei ceai de iasomie şi iubire
Să-l bei cu mine la ora de-april?
Dar în privirea ta adie-a toamnă,
Iar sufletul ţi-e jalnic şi umil.
am ars la soare toate amintirile… 
Să-ţi fac din ele o fiertură sub umbrar?
Poate ţi-e sete-n astă primăvară
De ceaiul nostru dulce şi amar...

Mădălina ȘEVCIUC, 
elevă în clasa a xI-a 

la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”
Iași, România 

(originară din s.Mărineşti, 
r-nul Sângerei) 

Dejun
 cu amintiri 

POVESTIRI  DE  SEAMA  VOASTRĂ
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(fragment) 
O, desluşim, o, bănuim! – iată răsare
Gură de prunc, gură de stea, gură de ciută
şi lacrimi ne ard pe-abecedare. 
O, noi vorbim, o, noi gândim! Cuvântul ară!
Gura e turnul vorbei noastre sfinte –
Să nu minţim vorbind, născând cuvinte! 

Ca lacrima păsării sânte, 
Ca pe sufletul pruncilor roua, 
Cu gura uşor pe cuvinte: 
M o l d o v a… 

De la meșteri 
închinare 

luminatu-s-a de ziuă,
luminatu-s-a de carte.
şi vin meşterii să scrie
Piatra noastră cu nemoarte,
Binecuvântând pe flamuri
ţara şi cu dălţi lucrânde
la zidirea cea de neamuri –
Ctitoria noastră sfântă.

IN MEMORIAM: Anatol CODRU

Doamne, cât îmi e de bine
la-ntâlnirea mea cu mine:
Cu tot sufletul de-odată
Ies din piatră.
şi de-aice, –
Înăuntru, 
la adâncul lumii
Intru, 
Cum ar fi 
Că aş intra
În nemărginirea 
Mea,
unde e, 
Că la-nceput, 
am fost piatră
şi-a durut… 

Pe cinste
şi pe onoare
Sunt culorile astea
ale zicerii noastre cu flori.
un necuprins de freamăt 

în doi peri
e acest voroneţ
Înmuiat în acuarelele cerului
De un neînchipuit albastru 

al ochilor 
Maicii Domnului 

de peste tot. 
adieri de molebnii, 
libaţii de agheasmă
e această mereu 

aducere-aminte,
această rugăciune înălţată
Pe lacrimi… 

Anatol CODRU a fost un eseist, traducător, sce-
narist și regizor de film documentar (n. la 1 mai 
1936, în Malovata Nouă, r-nul Dubăsari, RASS 
Moldovenească - d. 17 august 2010, Chișinău). În 
anii 1962-2010 „poetul care a existat și există în 
cuvânt” (Ion Ciocanu) – a scris volumele: Nopţi 
albastre (carte de debut), Îndărătnicia pietrei, 
Versuri, Feciori, Portret în piatră, Piatra de citire, 
Mitul personal, Întâmplarea mirării, Bolta cuvân-
tului, Ruperea din nefiinţă, Piatra de citire (ed. a 
2-a), Faţă către faţă, 101 poeme, Clipa veciei, Ope-
re alese ș. a. Semnează peste 30 de pelicule do-
cumentare, printre care: Dimitrie Cantemir, Va-
sile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Eu, 
Nicolae Costenco, Tălăncuţa, Trânta ș.a. În 1988 
devine Maestru în Artă. Din 1971 este numit re-
gizor la studioul cinematografic „Moldova-film”. 
Ulterior, în 1993, e ales președinte al Uniunii 

Cineaștilor din republică. Membru de onoare al 
Academiei Internaţionale de Film „Nika” (Rusia). 
În 1999, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldo-
va (secţiunea Literatură, regie de film) îi acordă 
titlul onorific de Academician, iar în 2000 Aca-
demia Internaţională de drept economic și arta 
filmului – cel de Doctor Honoris Causa. În 1996 i 
s-a decernat Ordinul Republicii, iar în anul 2000 
a fost decorat de către Guvernul României cu 
medalia „Mihai  Eminescu”. 

Acad. Mihai Cimpoi: „Receptarea poeziei lui 
Anatol Codru s-a făcut sub aspectul punerii în evi-
denţă a metaforismului asigurător de modernita-
te şi a modului în care a valorizat sensurile simbo-
lice ale pietrei. Nota individuală pe care o impune 
în contextul poeziei şaizeciste constă într-o viziu-
ne dinamizată, stimulată de procedeele cinemato-
grafice şi poetica expresionistă şi suprarealistă…”. 

Am fost piatră …

Cuvântul  ară

Fără soare-asfinte
ţară în cuvinte 
De rugă fierbinte,
De cetăţi – o piatră, 
De feciori – o vatră, 
De nesomn – o carte,
În care-mi adun
adânc de străbuni, 
Care-au scris aci
Că sunt, că voi fi
Însemnat de soartă, 
Dincolo de moarte, 
un Cuvânt mereu, 
Dus pe umeri greu
De numele meu… 

…
Mi s-a dus din viaţă-o parte
undeva în nicăieri. 
Gânduri v-am lăsat în piatră
şi idei lucrate-n fier.
v-am lăsat şi-această poartă, 
şi pe ea, – un giuvaier
De cuvinte fără moarte
Ca făcliile din cer – 
vouă-n vremi să vă rămână 
Harul pietrei. Să aveţi
Decât mine altă vină,
Decât mine alte dăţi, 
Care vor sculpta-n lumină
Duhul sfânt al astei vieţi… 

Prag

Imn  rostit 
la  răsăritul 

soarelui

Voroneț

Vaccin
Acad. V. Anestiade 

avem la pâine. n-avem pace,
şi-o nepăsare ne consumă…
văzduhul e bolnav de cancer, 
au cancer toţi chirurgii lumii.
ni-i sufletul în compresoare
Carbonizat şi dus pe targă, 
auzi, să fugi de la izvoare, 
auzi, să nu te ştergi pe lacrimi!
Pe cer cu păcură să-mpresuri, 
Pe-aripi, pe vânt şi pe lumină.
auzi, să nu te-atingi de păsări, 
auzi, să te fereşti de mine!... 

… 
Sunt ca piatra de tăcut.
Când cioplesc, o şi ascult,
şi ca piatra sunt de mult. – 
Cine-a vrut să ne despartă
S-a făcut ca piatra piatră. 

LIMINATU-S-A DE ZIUĂ, LUMINATU-S-A DE CARTE...

*  *  *
Piatră multă pe strămoşii
Sub amurgurile roşii, 
Când se piatră în sfinţit
anii care i-au pietrit, 
Cărunţiţi, şi-n preajma lor – 
Piatra pătimirilor, 
Purtată pe creştet, sus – 
Piatra cea fără apus…

Pasăre care îşi are
Cuibul în văzduh, legănat
De respiraţia pruncilor
la ora laptelui… 

Dragoste

                   …  
Ca să vezi
În interiorul ei
teama că ai putea să exişti, 
trebuie să ai lacrima 

foarte sinceră, 
O lacrimă atât de plânsă,
Încât să n-ai de pus pe cruce
Decât trupul Cuvântului. 
                  … 
Poţi arunca în mine cu flori, 
Poţi arunca în mine cu pietre – 
te iubesc! n-o să mor: 
Mă iubeşti, Pietre!
lacrima timpului are-mi-o, 
Gura n-o să te certe.
– te iubesc, Mario!
– eşti veşnic, Petre!

Picturi de valeriu Herţa

Cântec în ploaie
(fragment) 

năpădeşte, ploaie rară,
şi-mi dă iarba mea afară.
ară-mă şi pune grâu, 
Să ajungă spicu-n brâu. 
adă fulgerul şi-l scapă 
Peste frunte şi pleoapă,
Să culeg din el lumină, 
Să mi-o vărs la rădăcină… 

P I E T R A R U L
In memoriam Anatol Codru

1.
te farmecă o stare febrilă de ghicire
a ceea ce îţi va aduce sufletul peste o clipă,
de parcă buzele poeziei le vezi mişcându-se,
iar vocea ei n-o auzi.
ascultă: frunza îşi mărturiseşte
doar în câteva luni viaţa sa,
iar unii fluturi trăiesc
ceva mai puţin de o clipă,
mărind lumina făcliei
cu o jumătate de lux,
dar fiecare viaţă, dacă-i trăită,
îşi are locul ei de verigă
în lanţul de aur
de la gâtul veciei.
2.
Priveşte: râul duce zilnic cerul în mare,
dar niciodată azurul nu se împuţinează,
căci dăruirea de sine
sfârşit nu cunoaşte
şi mai bogat rămâne acela
care ştie din sufletul său să împartă
cum pământul împarte

lumina
cu grânele.
Îngenunchind cu inima
pe jarul macilor –
abundenţa de sânge-a câmpiei,
baţi mătănii cu creierul tău de metafore
pentru salvarea sfintei naivităţi din noi,
până aerul înfloreşte cu fulgi.
3. 
Priveşte: salcâmul, 
această minune ghimpoasă,
rodeşte inspirat 
cu struguri de floare
fără a se teme că poate
să-l învinuiască vreun critic
precum că imită viţa de vie,
convins fiind că frumuseţea 
seamănă la faţă una cu alta,
tot aşa cum urâtul mereu acelaşi rămâne.
Iată: amurgul seamănă leit cu dimineaţa
şi un disc de piatră pe cer se roteşte
sub acul privirii tale înduioşate,
şi se revarsă ca o vecie
Sonata lunii – sonoră lumină.

Ion ANTON



11 iunie, 2021 Nr. 21 (4355), 22 (4356)16 

DIRECTOR –
REDACTOR-ŞEF

Ion ANTON
“Florile dalbe” index PM 21238 

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

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

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

Chişinău, str. Florilor, 1

Procesare 
computerizată:

“FLORILE 
DALBE”

Com. nr. 4493
Tiraj - 2170 ex..

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

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

Nr. 7 (45)

Pagina apare cu sprijinul Uniunii Artiştilor Plastici din R. Moldova

artă  PlaStICă

Coordonator de pagină:  lidia unGureanu

Visul  unei  adolescente

vara

ulciorul

Magie

Lalelele

 Imunizarea ne apropie

Din clasele primare şi până 
în prezent, Dumitriţa este me-
reu antrenată la diverse olim-
piade şcolare, concursuri de 
artă la nivel local, municipal 
şi internaţional, unde mereu 
s-a clasat pe locuri premian-
te. A participat la concursurile 
republicane: „ARS Adolescen-
tina”, „Lumea în viziunea co-
piilor”, „Spune NU! violenţei 
în familie”, „Traficul de fiinţe 
umane” ş.a. S-a învrednicit de 
rezultate frumoase la compe-
tiţiile internaţionale cu gene-
ricul: „Marea Neagră - marea 
care ne uneşte”, „Copiii spun 
NU! războiului”, „Arte mici” 
ş.a. Recent, a prezentat lucrări 
deosebite şi la: „PRO lectura”, 

„Vaccinul ne apropie” şi alte 
competiţii artistice, la care a 
mers cu entuziasm, participând 
cu multă dăruire. 

Recent, i-am adresat câteva 
întrebări Dumitriţei:  

– Dumitriţa, de când ai înce-
put să pictezi? 

– Părinţii mi-au descoperit 
talentul de timpuriu (moştenit, 
probabil, de la tata). Pe atunci 
desenam benzi şi diferite cari-
caturi. În clasa a II-a, însă,  m-au 
înscris la un cerc de pictură or-
ganizat la şcoală şi de atunci am 
început să iau arta în serios.  

– Ce-ţi place să desenezi ori 
să pictezi?  

– Orice. Venerez natura. Este 
cea mai mare creaţie în Uni-
vers, de aceea îmi place să pic-
tez peisaje, să fac colaje şi să 
desenez portrete.      

– ai şi alte pasiuni? 
– Sunt pasionată de cinema-

tografie, fotografie şi de cărţi 
de valoare.

– Căror materiale dai priori-
tate, atunci când realizezi di-
verse compoziţii? 

– În ultimul timp, pictez cu 
acrilice, pe pânze mari. Acestea 
sunt nişte materiale ecologice, 
plăcute cromatic şi accesibile 
ca preţ.   

– De ce ai ales anume limba-
jul plastic pentru a-ţi exprima 
emoţiile, sentimentele şi trăiri-
le interioare?  

 – Consider că am avut me-
reu o imaginaţie bogată. Unele 

gânduri pe care le purtam în 
minte căpătau nuanţe deose-
bite, de aceea preferam să-mi  
aştern ideile pe hârtie şi aces-
tea prindeau contur, încetul cu 
încetul. Pictura mă ajută să mă 
exprim, dar şi să mă eliberez de 
stresul acumulat zi de zi.   

 – eşti elevă în clasa a x-a. ţi-ai 
făcut deja nişte planuri?  

 – Cu siguranţă, mi-ar plăcea 
să lucrez în domeniul designu-
lui vestimentar sau al celui de 
exterior-interior, să studiez la 
vreo universitate din Franţa, 
mai ales că Parisul este oraşul 
meu de vis.     

 – Mulţi tineri talentaţi plea-
că la studii peste hotare şi nu 
se mai întorc în Moldova. Să 
admitem că ai făcut studii în 
afară, te-ai mai întoarce la 
baştină? 

 – Da, cred că m-aş întoarce. 
În primul rând, familia, rădăci-
nile mele sunt aici. Un alt motiv 
ar fi peisajul pitoresc de care nu 
mă pot despărţi. 

– Îţi urez succes, dragă 
Dumitriţa. Sunt convinsă că vei 
ajunge acolo unde îţi doreşti, 
dacă vei munci la fel şi în con-
tinuare. nu-ţi rămâne decât 
să urmezi îndemnul marelui 
Seneca: „Succesul stă în voinţa 
de a învinge. Să ne străduim şi 
să stăruim!” 

Vera TCACI, profesoară 
de educație plastică 

și educație tehnologică 
la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”

 mun. Hânceşti

 vera TcAcI

Dumitrița Vîlcu e născută într-o familie de intelectuali, ceea ce i-a determinat felul de 
a fi și preferinţele artistice. Am cunoscut-o de mică. În clasa a V-a era deja o elevă deose-
bită de semenii săi datorită excelării la toate disciplinele școlare și, nu în ultimul rând, la 
educația plastică. Pe parcurs, Dumitriţa a creat compoziții originale prin bogăția forme-
lor şi a culorilor. Ea ține cont de relația dintre subiect, materiale şi tehnica interpretării, 
pledând, în special, pentru laconism și rafinament. Din clasa a VII-a se înscrie la Școala 
de Arte „Timotei Bătrânu” din Hâncești, dedicându-se mult pasiunii sale. Se ştie: ca mo-
dalitate de exprimare, arta plastică este o activitate nespus de captivantă, limbajul prin 
care te poți face văzut și auzit în lume, o terapie pentru trup și suflet. Pe bună dreptate, 
Leonardo Da Vinci spunea: „Artistul vede ceea ce alții pot abia întrezări”. 

Dumitriţa vÎlCu


