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Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Din cauza că majoritatea părinţilor noștri au salarii 

mici, ei nu-și pot permite să ne aboneze la vreo publicaţie 
periodică sau să ne cumpere mai des  vreo carte. Dar avem 
în licee şi unii colegi, cărora părinţii înstăriţi le dau zilnic 
câte 30-50 de lei bani de buzunar. Credeți că aceşti copii 
s-au abonat la vreo revistă, îşi cumpără vreo carte? Nu! 
Ei preferă cafeaua și ciocolata scumpă, ba câte unul - şi 
ţigările de lux „Parlament”! De ce unii  părinţi nu au grijă 
de sănătatea spirituală a odraslelor? Cum am face şi noi, 
cei  mai sărăcuţi,  să ne îngrijim de sănătatea sufletelor?

Nicoleta GUȘTIUC, elevă în clasa a X-a „B” 
la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

mun. Chișinău

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

DE CE

www.floriledalbe.md

numerele 25, 26 vor apărea pe 3 septembrie 2021 în ediţie cu volum dublu (16 pagini). 

creştină ei îşi purifică sufletul, 
scapă de povara apăsătoare a pe-
tei invizibile de pe el. Voi, tinerii, 
aţi putea să le urmaţi exemplul. 
Dar, în acelaşi timp, fără a uita că 
mai există şi alte altare, alte bise-
rici de pocăinţă şi purificare, de 
care vorbeam mai sus şi care for-
mează Templul Estetic. Nu întâm-
plător se spune că frumuseţea va 
salva lumea. Căci tot ce-i frumos 
lucrează la păstrarea sănătăţii su-
fletului omenesc.

Și revista săptămânală „Flori-
le Dalbe” promovează binele şi 
frumosul în numele ocrotirii şi 
înnobilării sufletului. Iată de ce 
vă îndemnăm, dragi cititori, să 
vă reînnoiţi neapărat abonamen-
tele pentru jumătatea a doua a 
anului. Liceele şi gimnaziile, bi-
bliotecile şcolare şi cele publice 
sunt rugate să asigure şi ele com-
pletarea colecţiei „Florilor Dalbe” 
cu ediţiile ce urmează să apară 
în partea a doua a anului curent. 
Anume aceste colecţii din biblio-
teci vor fi consultate de elevii ai 
căror părinţi nu au posibilitatea 
să le ofere un abonament per-
sonal. Apoi, dragii mei elevi, nu 
uitaţi să împrumutaţi de la biblio-
tecă, în perioada estivală, şi cărţi 
de literatură artistică. Acestea, la 
fel, asigură puritatea sufletului, 
oferind şi o hrană spirituală con-
sistentă oricărui om, indiferent 
de vârstă. 

 Vacanţă plăcută, dragi cititori!  
Vă aşteptăm să ne revedem la 
toamnă!

Ion antOn 

abonarea — 2021

Acord  liric

Bine-ai venit, 
vacanță mare!
Bine-ai venit, vacanţă mare!
te-am așteptat ca pe o zână
Ce-mi împlinește-orice dorinţă...
Pe timpul meu mă faci stăpână!
acum, păpușa aruncată
Prinţesă dulce va fi iară.
Pisica îmi va fi tovarăș
nedespărţit întreaga vară.
nu va fi zi fără plimbare
şi curse lungi pe bicicletă.
Iar seara voi citi o carte
şi voi visa că sunt poetă.
am fost un an Cenușăreasă,
luptând cu nesfârșite teme.
tu mă scutești de orice grijă,
emoţii, plâns, dictări, probleme.
şi-n toamnă mă aduci la școală
Cu gânduri noi, cu noi speranţe.
şi pleci, zâmbind, în gând cu mine,
Spre ţara marilor vacanţe.

elena FaraGO

unii părinți nu au grijă de 
sănătatea spirituală a odraslelor

Citind acest răvaş, m-am bu-
curat că şi pe voi, elevii, vă 

nelinişteşte igiena sufletului...
- Igiena sufletului?! se va între-

ba, mirată, poate chiar cititoarea 
noastră Nicoleta Guştiuc.

Da, ca să vezi, există nu numai 
igiena corpului, cu toate părţi-
le sale anatomice componente: 
mâini, picioare, cap, gât, urechi, 
dinţi, nas etc., ci şi o IGIENĂ  A  
SUFLETULUI. Căci omul poate 
avea mâini impecabil de curate, 
un păr bine îngrijit, dinţi strălu-
citor de albi etc., însă să posede 
un suflet... pătat. Iar un om cu 
sufletul pătat poate comite fapte 
urâte, punând în mişcare mâinile 
lui impecabil de curate...

Deci, ce o mai fi însemnând şi 
această curioasă formulă „igiena 
sufletului”? E vorba, dragi tineri 
cititori, de un cod de norme şi mij-
loace etico-morale de păstrare a 
sănătăţii sufletului, de o îngrijire 
cotidiană a ceea ce numim noi 
spirit. Căci, chiar dacă nu se vede 

cu ochiul liber, sufletul se pretea-
ză şi el unei îngrijiri igienice. Clar 
lucru, el nu poate fi spălat în cada 
de baie, nu se curăţă cu periuţa 
de dinţi. Igiena sufletului presu-
pune cu totul alte „instrumente” 
de îngrijire. Mai întâi, e vorba de 
asimilarea organică a normelor 
morale elaborate din moşi-stră-
moşi, a principiilor de comporta-
ment care nu admit pătarea su-
fletului cu cerneala imoralităţii. 
Apoi, are perfectă dreptate Nico-
leta, e vorba de lecturi pe teme 
de etică şi morală, teme pe care 
le abordează frecvent săptămâ-
nalul  „Florile Dalbe”. Curăţenia 
sufletului e păstrată, mai ales, şi 
de hrana spirituală oferită prin 
citirea cărţilor de literatură artis-
tică, vizionarea spectacolelor de 
teatru, a concertelor, a filmelor, a 
expoziţiilor de artă plastică... Ar fi 
o gravă scăpare, dacă n-aş numi 

aici şi studierea literaturii creşti-
ne, frecventarea bisericii. Cu alte 
cuvinte, de spirit poţi îngriji cu 
ajutorul unor „instrumente” tot 
de sorginte spirituală. Cu ajuto-
rul lor îţi poţi întreţine sufletul 
într-o stare curată. Iar un om cu 
sufletul curat, fie el şi mai sărăcuţ 
materialiceşte, nu va comite o 
faptă murdară, nu-şi va lăsa fiinţa 
în voia unor ispite imorale.

Vreau să subliniez că igiena 
sufletului trebuie respectată din 
fragedă copilărie şi până la adân-
ci bătrâneţi. Căci viaţa, aproape 
în fiecare zi, pune în primejdie 
puritatea sufletească. Uneori ai 
putea, vrând-nevrând, să te laşi 
copleşit de vreo ispită murdară a 
vieţii şi să te alegi cu sufletul pă-
tat. Ce să faci? Bătrânii, în aceste 
cazuri, merg la biserică să se îm-
părtăşească, să primească sfânta 
grijanie. Prin această sacră taină 

Abonați-vă pentru a doua jumătate a anului!
reţineţi, „Florile Dalbe” înseamnă:
• un colind pentru mintea și sufletul elevilor de la clasa a 

2-a până la clasa a 12-a, dar în special pentru cei din ciclul 
gimnazial;

• un prieten fidel care oferă copiilor și adolescenţilor 
cele mai potrivite sfaturi în cele mai delicate situaţii;

• un organizator iscusit de concursuri, integrame și 
jocuri de perspicacitate, cu premii și ca-
douri de neuitat;

• un profesor subtil de educaţie civică 
și moral-creștină, de literatură, istorie, 
artă, cultură, civilizaţie, filozofie, ecolo-
gie, desen etc. — un supliment conside-
rabil la manualele școlare.

nu mai sta pe gânduri! Consultă, împre-
ună cu părinţii, învăţătorul sau dirigintele, 
catalogul „Poșta Moldovei” și abonează-

te chiar acum!

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

Preţul aBOnaMentuluI
Pentru persoane juridice:
3 luni – 108 lei, 
6 luni – 216 lei, 
12 luni – 360 lei
Pentru persoane fizice:
3 luni – 84 lei, 

 6 luni – 168 lei, 
 12 luni – 280 lei

Condiţiile de abonare le găsiţi și pe site-ul  
www.floriledalbe.md

PARIS 2008
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EDUCAţIE
Pe 1 iunie, de Ziua In-

ternațională a Copilului, a 
avut loc conferința „STOP 
BULLYING ÎN ȘCOLI: reco-
mandările copiilor”, care a ve-
nit să finalizeze analiza efectu-
ată de circa 400 de adolescenți 
privind necesitățile copiilor 
pentru a se simți în siguranță 
și a avea o școală fără bul-
lying.

F o r m u l a
          CREAţIA                                ARTISTICĂ  APLICATĂ

Examenele de BaC 
din sesiunea 2021 

Prima probă de examen din cadrul sesiunii 2021 s-a 
desfășurat pe 4 iunie pentru 3 030 de absolvenți ai pro-
gramei de liceu în clasele/instituțiile de învățământ cu 
predare în limbile minorităților naționale. Examenul la 
limba și literatura română (alolingvi) a fost susținut în ca-
drul a 58 de centre de bacalaureat.

Pe 8 iunie s-a desfășurat proba de examen la limba de 
instruire, la care au  participat 15 964 de candidați, dintre 
care 13 065 au susținut proba la limba și literatura româ-
nă, iar 2 899 – proba la limba și literatura rusă.

În cadrul probei la limba străină, la data de 11 iunie, au 
participat 16 121 de candidați, dintre care: 11 113 au scris 
proba la limba engleză, 4 821 – la limba franceză, 91 – la 
limba germană, 21 – la limba spaniolă, 43 – la limba italia-
nă, 32 – la limba turcă.

Precizăm că, în acest an, 1 301 candidați la examenul 
național de bacalaureat au obținut nota „10” (zece) din 
oficiu la limba străină, în baza certificatelor recunoscute 
internațional.

La cea de-a patra probă de examen, care s-a desfășurat la 
data de 15 iunie, au participat 16 161 de candidați. 6 863 
de candidați de la profilul real au susținut  proba de exa-
men la matematică, 8 639 de candidați de la profilul uma-
nistic – la istoria românilor și universală, 260 de candidați 
de la profilul sport și 399 de candidați de la profilul arte 
au susținut probele corespunzătoare profilului.

Astăzi, 18 iunie, decurge proba de examen la alegere, în 
cadrul căreia participă 15 990 de candidați, dintre care 9 
950 susțin proba la geografie, 2 663 – la chimie, 1 374 – 
istoria românilor și universală, 496 – la informatică, 745 
– la biologie, 534 – la matematică și 228 – la fizică.

Ultima probă de bacalaureat din sesiunea curentă va 
avea loc în data de 22 iunie. În acea zi, 491 de candidați 
vor susține proba de examen la limba maternă, dintre 
care 200 – la limba bulgară, 222 – la limba găgăuză, 69 – la 
limba ucraineană. 

Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-26 iu-
nie, iar rezultatele vor fi afișate în Centrele de Bacalaureat 
la 27 iunie. Candidații la examenul de bacalaureat vor avea 
la dispoziție 48 de ore pentru depunerea contestațiilor – 
în zilele de 27-28 iunie. Rezultatele finale, după examina-
rea contestațiilor, vor fi anunțate pe data de 4 iulie.

Menționăm că atât probele de examen, cât și procesul 
de evaluare a lucrărilor sunt organizate în conformitate 
cu Regulamentele aprobate în acest sens și cu respectarea 
măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu viru-
sul COVID-19.

La sesiunea națională de bacalaureat, organiza-
tă în zilele de 04, 08, 11, 15, 18 și 22 iunie 2021, 
participă 16 215 candidați, care susțin probele de 
examen în cadrul celor 93 de centre de bacalaureat.

Dialog  deschis  pentru 
o școală fără bullying

Dragă redacţie!
Iată că a a fost dat ultimul sunet și pentru absolvenţii mei, căro-

ra le-am fost dirigintă. Au urmat consultaţiile, iar la Ispas, exame-
nul la limba română. 

Pe parcursul anilor, revista „Florile Dalbe” a susţinut mereu 
avântul creativ al elevilor de la gimnaziul nostru, pentru care fapt 
mulţumim din suflet dlui redactor-șef Ion Anton și colaboratorilor 
acesteia. Poeziile și prozele apărute în revista lor îndrăgită au fost 
dovada că publicaţia încurajează elevii din republică, și nu numai, 
în încercările lor literare, dându-le speranţe și aripi de zbor în tim-
pul nostru deloc ușor. Pe urmele lor își vor scrie visurile alţi copii, 
la fel de buni și talentaţi, porniţi a descoperi frumuseţea lumii prin 
mijlocirea cuvântului artistic. Nouă, profesorilor, nu ne rămâne 
decât să-i ajutăm, zi de zi, în urcușul către carte, urându-le multă 
sănătate și împliniri de viitor.  

Mariana tÂltu, profesoară de limba 
și literatura română la Gimnaziul „vitalie Ceban”

s. Alexăndreni, r-nul Sângerei

ULTIMUL  SUNET

Cei peste 350 de participanţi 
la conferinţă – elevi din 30 de 
comunităţi din ţară, părinţi, 
cadre didactice, profesionişti 
în protecţia copilului şi repre-
zentanţi de la Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 
UNICEF Moldova şi „Terre des 
hommes” Moldova – au susţinut 
o dezbatere de idei privind pro-
blemele identificate de copiii şi 
soluţiile pe care le văd ei. 

Atât copiii, cât şi părinţii, ca-
drele didactice şi reprezentanţii 
direcţiilor de învăţământ au 
punctat ca cea mai mare carenţă 
şi necesitate existența unui 
psiholog în fiecare școală –  un 
psiholog profesionist, în pas cu 
tendinţele din domeniu, impli-
cat, prezent şi atent la nevoile 
copiilor. Un al doilea aspect foar-
te important pe care l-au scos în 
evidenţă părinţii, cadrele didac-
tice şi profesioniştii este necesi-
tatea instruirilor continue, atât 
pentru personalul pedagogic, 
cât și pentru părinți.  

„Avem nevoie ca Ministerul 
Educaţiei să ne ofere în pro-
gramele de formare continuă 
la care participă toţi pedagogii 
instruiri psihologice și studii 
de caz. Este foarte important 
ca profesorii să cunoască şi să 
înţeleagă specificul vârstelor 
copiilor şi dezvoltarea lor psi-

hologică. De asemenea, este 
important să fie în fiecare 
şcoală câte un psiholog bun, 
conștient”, a subliniat Eugenia 
Macarenco, specialist principal 
la Direcția Învățământ Căușeni. 

Prezentă la dezbateri, Na-
talia Grâu, secretar de stat la 
Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării, a spus că aşteaptă 
să primească un raport oficial 
cu toate recomandările, pen-
tru a fi analizate la minister, 
accentuând că acest an de 
învăţământ a fost complicat din 
cauza pandemiei, astfel multe 
dintre problemele existente ac-
centuându-se şi mai tare. 

„Înţelegem că diferite situaţii 
de bullying şi alte aspecte de-
licate cu care vă confruntaţi 
în acest an au fost poate mai 
sensibile şi mai complicate ca 
niciodată, mai puţin aţi avut 
ocazia să vorbiţi, să împărtăşiţi, 
să aveţi comunicare vie cu pe-
dagogii, cu psihologul şcolar, cu 
dirigintele şi, mai ales, cu prie-
tenii voştri”, le-a spus secreta-
rul de stat copiilor. 

Ilija Talev, reprezentant ad-
junct de Țară al UNICEF Mol-
dova, a menţionat că problema 
bullying-ului nu poate şi nu tre-
buie rezolvată fără participarea 
activă a copiilor – ei sunt cei 
care trec prin acest fenomen şi 

suferă din cauza lui. „Vreau să 
le mulţumesc tuturor copiilor 
care s-au implicat activ în acest 
proces. Voi sunteţi un exemplu 
excelent şi vreau să încurajez şi 
alţi copii să se alăture acestui 
proces de eliminare a bullying-
ului”, a spus Ilija Talev.  

Elena Madan, director „Terre 
des hommes” Moldova, a sub-
liniat că toate mesajele, pro-
blemele şi soluţiile enunţate de 
către participanţii la conferinţă 
sunt extrem de importante 
pentru „Terre des hommes”, ca 
organizaţie de protecţie a drep-
turilor copiilor. „Ele ne vor ajuta 
să configurăm acţiunile noas-
tre pe viitor şi să vedem cum 
putem să sprijinim copiii mai 
bine”, a încheiat Elena Madan.

„Analiza privind necesităţile 
copiilor pentru a se simţi în 
siguranţă şi a avea o şcoală fără 
bullying” este parte a proiectu-
lui „Eforturi comune pentru a 
combate bullying-ul în Moldo-
va”, implementat de „Terre des 
hommes” Moldova în 30 de şcoli 
din ţară în perioada august 2020 
– mai 2021, cu suportul UNICEF 
Moldova, ChildHub şi Oak Foun-
dation. Conferinţa „STOP BUL-
LYING ÎN ȘCOLI: recomandările 
copiilor” a avut loc cu susţinerea 
financiară a ChildHub.

Dumitriţa Butnaru

Noi, cadrele didactice, avem cea mai importantă datorie din lume, aceea de a 
forma personalităţi, de a modela caractere şi de a crea condiţii pentru dezvolta-
rea armonioasă a copilului. Este important să colaborăm cu dascălul şi părinte-
le şi împreună să aflăm care sunt aptitudinile, înclinaţiile, talentele, preferinţele 
elevului şi să-l orientăm spre acel tip de activitate care-i va pune în valoare 
personalitatea în viitor. 

Centrul de Creaţie a Copiilor din raionul 
Râşcani este o instituţie în care se lucrează cu 
elevi talentaţi. Recent, cei 285 de copii reuniţi în 
8 cercuri de creaţie artistică aplicată şi-au expus 
lucrările  în incinta Liceului Teoretic „S. Lucaci”,  
Costeşti (cercul „Mâini dibace”, conducător Liuba 
Șatcovschi, şi cercul „Pictură pe sticlă”, conducător 
Sergiu Briceag), a Liceului Teoretic „D.Cantemir” 
(cercul „Tânărul meşter”, conducător Petru Spâ-
nu), a Casei de Cultură Mihăileni (cercul „Mânuţe 
hărnicuţe”, conducător L. Căpriţă), a Casei de Cul-
tură Zăicani (cercul „Mâini dibace”, conducător 
Tatiana Tăbîrţă, şi cercul „Arta plastică”, conducă-
tor Maria Sturza).

Drept obiective pentru expoziţie au fost ale-
se: educarea dragostei şi a respectului faţă de 
muncă, formarea capacităţii de apreciere co-
rectă a produsului personal şi al celui colectiv, 
cultivarea spiritului gospodăresc.

Aproape 60 de copii ghidaţi de dna Satcov-
schi, profesoară, învaţă tainele confecţionării 
obiectelor din diverse materiale, dând frâu liber 
imaginaţiei lor bogate. Drept dovadă a aprecie-
rii efortului depus pot servi Diploma de gradul II 
la Secţiunea „Păpuşi” şi Diploma de gradul III la 
Secţiunea  „Măşti” în cadrul Concursului Repu-
blican de Arte Plastice şi Artizanat „Lumea în vi-
ziunea copiilor”, organizat , în 2018, la Chişinău 
de Centrul Republican pentru Copii şi Tineret 
„Artico”.

Cercul „Mâini dibace”, filiala Zăicani, 
întruneşte şi el 60 de copii pasionaţi de tehnicile 

de lucru cu fibre vegetale (foi de porumb, paie), 
sfoară, boabe de cafea, mărgeluşe, materialele 
reciclabile. Dobândirea cunoştinţelor şi deprin-
derilor le permite copiilor să realizeze structuri şi 
compoziţii noi şi interesante. Conducătorul cer-
cului, doamna Tatiana Tăbîrţă, le oferă copiilor 
condiţii necesare pentru elaborarea lucrărilor.

„Lucrul cu diverse materiale ne obligă să folo-
sim mai multe procedee în îmbinarea materiale-
lor pentru a avea un produs util”, spune Ilinca Va-
taman, elevă în clasa a VI-a la Liceul „L. Gherman” 
Zăicani. Expoziţia lucrărilor membrilor cercului  
„Mâini dibace”, filiala Zăicani, a obţinut Premiul 
Special acordat instituţiei din partea Ministeru-
lui Tineretului şi Sportului în cadrul Concursului 
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Lumina spiritului

• Doamne, de ce nu pot comunica oamenii, de 
ce rămân întotdeauna închişi, încercuiţi?

• Nici o poetică din lume nu atinge perfecţiunea 
şi semnificaţia celei mai timide flori.

• Moartea dă unor oameni o viaţă faţă de care 
existenţa lor pământească ajunge o simplă um-
bră.

• Nu poţi scăpa de anumite lucruri decât tră-
indu-le, nu poţi limpezi anumite obsesii decât 
privindu-le în faţă, şi nu poţi cunoaşte adevăra-
ta dragoste decât depăşind-o.

• Cultura este singurul mijloc de afirmare, şi 
în faţa omenirii de astăzi, şi în faţa istoriei de 
mâine.

MAxIME şI AfoRISME 
de Mircea ELIADE

  

          CREAţIA                                ARTISTICĂ  APLICATĂ

coPIII  ÎN  ÎMPăRăŢIa  căRŢIloR

De Ziua Internaţională a Copiilor, după mai 
multe restricţii impuse de pandemie, Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă” s-a umplut 
de zumzetul albinuţelor harnice. E vorba de „Gala 
celor mai activi cititori ai bibliotecii”, organizată 
în colaborare cu Secţia Naţională a Consiliu-
lui Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret 
(IBBY) şi Fondul Copiilor din Republica Moldo-
va. Cei mai activi cititori ai BNC „Ion Creangă”, 
selectaţi după o analiză minuţioasă a fişelor de 
cititor şi a implicării lor în activităţile bibliotecii, 
au venit, însoţiţi de părinţi, la sărbătoarea mult 
aşteptată - Concursul „Cititor-model”. Acest eve-
niment are loc, tradiţional, în fiecare an, ajungând 
la ediţia a XVI-a. Eugenia BEJAN, director general 
al BNC „Ion Creangă”, a menţionat că anume car-
tea rămâne prietenul tău pentru o viaţă întreagă, 
dacă te împrieteneşti de mic cu ea. E important 
să-ţi alegi cartea potrivită, pentru ca ea să-ţi dea 
un imbold spre următoarele lecturi. Cărţile citite 
de cei 20 de participanţi nu au fost  recomandate 
de învăţători şi profesori, ci alese de copii.  Acest 
concurs are drept obiective importante stimula-
rea lecturii copiilor şi adolescenţilor, promovarea 
cărţii şi a imaginii bibliotecii. 

Selectarea cititorilor s-a făcut pe patru ca-
tegorii, cuprinzând vârsta de 7-16 ani. Cei care 
în această zi s-au învrednicit de onorabilul titlu 
„Cititor-model”, au fost fraţii Miranda şi Simion 
XENOFONTOV, Arina CHIRILĂ, Gabriel ALBAN, 

Semenii tăi

Cântă la pian de doi ani. Mai face şi canto, deoarece adoră 
muzica. E foarte inspirat când interpretează o piesă. Chiar şi 
fetiţa învăţătoarei sale de clase primare, auzindu-l, a fost atât 
de entuziasmată,  încât s-a înscris şi ea la ore de pian, la aceeaşi 
profesoară. 

„Andrieş  este un băieţel inteligent şi foarte sârguincios. Pe  
când unor copii trebuie să le spui de câteva ori ce au de făcut, 
el înţelege totul din jumătate de cuvânt şi munceşte mult pen-
tru a obţine rezultatul dorit. Deşi se întâmplă că unele teme le 
înţelege mai greu, piciul este insistent şi, până la urmă, se achită 
de sarcină”, spune dna Olimpia, profesoara sa de pian.

Recent, băiatul a participat la Festivalul 4 Art (Festivalul de 
Arte), Ediţia I, care s-a desfăşurat online. La acest concurs Andrei 
a luat Grand Prize, Categoria B, Amateur piano, Section II.  Iar la 
concursul „Canto Estradă” s-a clasat pe locul II.

„Este un copil ager, cuminte şi sufletist. Cântă mereu: când se 
joacă, când mă ajută la treburile casnice... E foarte pasionat de 
muzică şi îi place mult Smiley”, spune mama lui Andrieş, dna Ana.

Andrieş e nelipsit la toate activităţile ce se organizează în 
şcoală. A participat la un concurs, unde a cântat la pian în patru 
mâini cu o fetiţă. Micii artişti s-au descurcat cu brio.

Acest copil-minune îi bucură pe ce dragi cu reuşitele sale, cu 
talentul său şi cu buna dispoziţie pe care o are indiferent de 
situaţie. 

Renata cUPcEA

Micul  artist  poznaș

Andrieș este un mic artist în devenire. E mereu 
pus pe șotii și glume. Totuși, prietenii, învățătorii și 
cei apropiați îl apreciază nespus pentru felul său de 
a fi. Andrei Colesnic este elev la Școala Primară-
grădiniță „Abecelușii” din orășelul Durlești. A ter-
minat clasa a doua. Fiind pasionat de muzică încă 
de pe când era foarte mic, Andrei s-a bucurat foar-
te mult că părinții l-au înscris la cursuri de pian, 
acesta fiind instrumentul său preferat.

s u C C E s u l u i

Naţional „Cel mai bun elev inovator” – „GENIUS”, 
ediţia a IX-a din 2016.

În cadrul Secţiei creaţie artistică aplicată, în ge-
neral, şi la cercul „Mânuţe hărnicuţe”, filiala Mi-
hăileni, se munceşte pentru educarea copiilor în 
spiritul tradiţiilor neamului. Prin modulele propu-
se: „Arta acului”, „Arta covorului”, „Croşetare”, 
„Fibre vegetale” se pune accent pe păstrarea şi 
conservarea creaţiei populare, mai ales,  prin im-
plicarea copiilor şi a părinţilor în activităţi comu-
ne.

Lucrările prezentate de cercurile „Pic-
tură pe sticlă” şi „Arta plastică”  ne vor-
besc despre nişte copii cu un univers 
interior foarte bogat. Este important să 
evaluăm pozitiv fiecare temperament, 
fiecare elev, să-l motivăm, să-l încura-
jăm pentru a da posibilitatea unei in-
tegrări sociale a copilului de astăzi şi a 
adultului de mâine.

Cei mai activi sunt membrii cercurilor 
menţionate: Daniil Platon, cl. a VII-a, 
L.T. „D. Cantemir”, Râşcani (cercul „Tâ-
nărul meşter”), Adelina Zorilă, clasa a 

VIII-a, L.T. „E. Coşeriu”, Mihăileni (cercul 
„Mânuţe hărnicuţe”), Mădălina Mihail, 
clasa a IX-a, L.T. „S. Lucaci”, Costeşti (cer-
cul „Pictură pe sticlă”), Ilinca Vataman, 
clasa a VI-a, L.T. „L. Gherman”, Zăicani 
(cercul „Mâini dibace”), Sabrina Rudico, 
clasa a IV-a, L.T. „L. Gherman”, Zăicani 
(cercul „Arta plastică”), Sofia Pegaci, clasa 
I-i, L.T. „S. Lucaci”, Costeşti (cercul „Mâini 
dibace”).

Toate activităţile din cadrul cercuri-
lor de lucru manual sunt orientate spre 
obţinerea performanţelor conform nive-
lului fiecărui elev. Personalizarea sarcini-
lor, crearea posibilităţilor de ocupaţie pe 

măsura predispoziţiei fiecărui elev - iată calea 
de motivare pe care au ales-o cadrele didactice. 
Dacă vom forma o echipă împreună cu părinţii, 
atunci rezultatele nu se vor lăsa aşteptate. Să-i 
ajutăm pe copiii noştri să creadă în puterile lor, 
în ceea ce sunt şi în ceea ce pot deveni.

Svetlana MOGÎlDan, director 
al Centrului de Creaţie a Copiilor

or. Râşcani

Numai cartea îți oferă șansa de a călători pe tărâmuri necunoscute, pline de 
încântare. Cartea, această floare a bibliotecii, poate rămâne necunoscută, dacă 
nu-i căutăm frumusețea ascunsă.

Daniel OGLEZNEV, Amelia BAHNARU, Evelina 
MOSCALICIUC, Ilie REZNEAC, Iulia BARBU, Ele-
onora LUPU, Lavinia POTÎRNICHE, Sofia BELDI-
GA, Egor ȚEPORDEI, Daniel STRATAN, Matei 
RÂŞNEAC, Olesea CHIAN, Vlada CIORICI, Cris-
tian GAVRIL, Camelia BARBU, Maria VÂRLAN.

Învingătorii au primit diplome, câte o pungă 
cu daruri şi premii băneşti în valoare de 550 lei 
pentru fiecare. Un stol de copii de la grădiniţa 
nr. 158 din capitală a venit cu un salut muzical 
- „Dacă părinţii ar fi copii”, iar Lavinia Potârni-
che a interpretat cântecul „Spirit liber” în lim-
ba engleză. Cei prezenţi au făcut cunoştinţă cu 
ilustratorii de carte, pictorii Alexei COLÂBNEAC 
şi Violeta ZABULICA-DIORDIEV, laureaţi ai Di-
plomei IBBY. În continuare, premianţii au vizitat 
Expoziţia de desene a laureaţilor Concursului 
Republican „Ion Creangă, un basm fără sfârşit” 
şi expoziţia de carte „Punguţa cu poveşti”, de-
dicate marelui povestitor din Humuleşti. Bine 
dispuşi, bucuroşi de premii şi cadouri, copiii au 
mărturisit că vacanţa cea mare o vor umple cu 
noi lecturi şi impresii. Iar noi le amintim tuturor 
de vorba cronicarului Miron COSTIN că „nu este 
alta mai frumoasă şi mai de folos în viaţa omului 
zăbavă decât cetitul cărţilor”, îndemn ce rămâ-
ne actual şi în veacul digital.

Tamara  PERETEATcU

Cuvinte de felicitare și încurajare de la dna 
eugenia Bejan  admirând expoziţia de desene „Ion 

Creangă, un basm fără sfârșit”

 Pictură pe sticlă

Cu tânărul meșter Petru Spînu
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la  REVEDERE,  școală! 
SalUT,  VacaNŢă!

Jocuri de pe când străbunica era mică

 Ajutând-o pe mama la spă-
lat vasele, tata a spart o farfu-
rie. Ionuț triumfă:

- Așa! Ești pedepsit: n-ai 
voie să stai la televizor, iar la 
ora opt vei fi în pat!

*  *  *
Văzând un om chel, Dănuț, 

un băiețel de patru ani, în-
treabă: 

- Nene, capul dumitale e 
desculț?

*  *  *
- Tată, astăzi doamna în-

vățătoare ne-a spus că trăim 
pentru a-i ajuta pe ceilalți.

- Are perfectă dreptate.
- Dar ceilalți pentru ce tră-

iesc? 

*  *  *
Profesorul:
- De ce telefonul mobil se 

numește celular?
Elevul:
- Pentru că este compus 

din… celule.
*  *  *

Vorbesc doi motani:
- Când am fost la odihnă 

împreună cu stăpâna mea, 
am găsit acolo o droaie de șo-
ricei, a zis primul.

- Şi câți ai prins? îl întrebă 
celălalt.

- Nici unul, pentru că eram 
în vacanță.

Glume

Iată numele învârtecuşilor care au dezlegat corect jocurile pu-
blicate în următoarele numere.

Nr. 13-14: Victoria GHERBALI (s. Iargara, r-nul Leova).
Nr. 15-16: Teoctista COLȚA (s. Cărpineni, r-nul Hânceşti), Tati-

ana CAZACU (s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni), Victoria GHERBALI.
Nr. 17-18: Teoctista COLȚA, Maxim BOTNARU (s. Copăceni, 

r-nul Sângerei), Victoria GHERBALI.
Pentru curaj, perseverenţă şi isteţime, cei mai harnici partici-

panţi ai concursului  nostru: Victoria GHERBALI (s. Iargara, r-nul 
Leova), Tatiana CAZACU (s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni) şi Maxim 
BOTNARU (s. Copăceni, r-nul Sângerei) vor fi premiaţi din par-
tea redacţiei cu abonamente la săptămânalul „Florile Dalbe” 
pentru perioada  septembrie-decembrie 2021.

Felicitări, câştigătorilor! Le dorim tuturor învârtecuşilor o va-
canţă veselă, inspirată şi plină de impresii frumoase. 

Ineluş

fELICITĂRI  pentru  ÎNVINGĂToRI! 

Arcadie SUCEVEANU

oRa cIREșEloR
Peste garduri megieșe
ne surâd sfios cireșe.
vezi cireșe în perechi 
la fetiţe în urechi. 
Bicicletele prin sate 
au cireșe-n loc de roate. 
Dacă scazi patru din șapte, 
Obţii trei cireșe coapte. 
uite, din calculator 
Curg cireșe pe covor.
şi, în loc să-mbraci cămașa, 
tragi pe tine o... cireașă.

Ultimul sunet le-a prilejuit picilor din clasa I-i „D” de la Liceul Teoretic „Tra-
ian” din capitală multe bucurii. După un an de studii în condiţii severe de pan-
demie, colegii s-au întâlnit, în sfârşit, faţă în faţă şi s-au cunoscut. Comunica-
rea online a fost de lungă durată,  anevoioasă şi nu le permitea să se joace şi să 
se distreze în voie. 

Pentru a-i face fericiţi, doamna învăţătoare 
Ecaterina STRĂTILĂ le-a dăruit elevilor, în 
ultima zi de şcoală, o sărbătoare de neuitat. 
La sfârşit de mai, ei şi-au luat rămas bun de la 
primul lor manual, Abecedarul, mulţumindu-i 
pentru că i-a călăuzit în lumea literelor. Cele 
mai frumoase cuvinte de recunoştinţă, însă, 
au fost adresate doamnei învăţătoare, care s-a 
străduit să le fie alături deopotrivă şi celor ce 
învăţau în schimbul întâi şi celor ce plecau de la 
ore pe înserate. Boboceii au fost premiaţi cu di-
plome pentru succesele obţinute la învăţătură. 
Bianca COJOCARI şi Evelina BEUS, două citi-
toare pasionate, au depus multă muncă pentru 

a-şi îmbogăţi vocabularul, Anastasia CHIOCHIU 
învrednicindu-se de titlul „regina lecturii”. Şte-
fan BULMAGA s-a făcut remarcat prin scrisul 
lui caligrafic, iar Daniel BUCŞAN a fost declarat 
„matematicianul clasei”. În această zi, copiii au 
recitat poezii şi au interpretat cântece despre 
copilărie, vară, vacanţă. Sebastian NICORA şi-a 
surprins colegii cu o doină cântată duios la fluier. 

Deşi sărbătoarea a avut loc în lipsa părinţilor, 
picii au făcut o mulţime de poze şi filmuleţe în 
măsură să le transmită celor dragi toată bucuria 
şi emoţiile trăite de ei în acele clipe: mâine înce-
pe vacanţa cea mare! Prima lor vacanţă de vară!

INELUŞ

DocToRIIlE  IlINcUŢEI

torii aleg un „porcar”. El se află în 
afara cercului, „paşte poarca” (o 
minge, o piatră, un ciot de lemn 
sau o cutie de conserve).

Porcarul începe a mâna poar-
ca cu băţul spre goger, încercând 
să se strecoare cu ea printre ju-
cătorii din cerc. Și tot zice: „Hai 
la goger, hai la goger!” Ceilalţi fac 
tot posibilul pentru a-l împiedica 
pe porcar. Bătând poarca cu be-
ţele, ei o mişcă cât mai departe, 
„la păscut”. Porcarul are dreptul 

Meteorologie 
populară

În timpul verii va fi timp frumos, 
dacă:
- dimineața cade roua.
- țânțarii și muștele se învârtesc în 

roiuri.
- pe timp noros florile de păpădie se 

desfac.
- după ploaie, mai ales, spre seară, 

apare curcubeul.
- seara, ceața se ridică de la pământ 

ori de pe suprafața apei. 
- soarele nu apune în nori.
- luna e clară și strălucitoare.

„a venit vara gustoasă!” Desen de tatiana CazaCu, 
elevă în clasa a III-a „a” la liceul teoretic din 
s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni

Acest joc din vechime se 
aseamănă întrucâtva cu hoche-
iul. Cândva, putea fi jucat doar 
de băieţi, acum îşi pot încerca 
abilitatea şi agerimea şi fetiţele. 

Cincisprezece-douăzeci de ju-
cători se aranjează într-un cerc 
cu diametrul de 6-8 metri, fiecare 
lângă gropiţa săpată de el. Ei au 
în mână câte un băţ, pe care îl ţin 
cu un capăt în gropiţă. În centrul 
cercului se află „gogerul”, o groa-
pă mai mare şi mai adâncă. Jucă-

să ocupe una dintre  gropiţele din 
cerc rămase libere, când băieţii 
se alungă după poarcă. Dacă por-
carul izbuteşte să ocupe cu băţul 
său o gropiţă liberă, atunci rămâ-
ne stăpânul ei, iar fostul stăpân 
devine porcar şi jocul continuă. 
În cazul în care porcarul reuşeşte 
să mâne poarca până la goger, el 
câştigă jocul şi capătă dreptul să 
ocupe un loc în cerc. Din numărul 
jucătorilor din cerc se numeşte 
(la rând ori la sorţi) alt porcar.

DE-a  PoarCa

Ştiţi unde cresc cele mai frumoase floricele? Nu știţi?! Atunci vă 
spun eu - în grădina Ilincuţei, gard în gard cu farmacia. Acolo gă-
siţi o mulţime de flori: lalele, clopoţei, bujori, gherghine, romaniţe, 
trandafiri și o tufă mare-mare de liliac.

Ilincuţei îi place să îngrijească florile: le sădește, le plivește, le stro-
pește la vreme cu apă din butoiul pregătit pentru această treabă.

Arbustul liliacului se răsfaţă, mândru, sub fereastra farmaciei, 
unde mămica Ilincuţei lucrează ca farmacistă.

Vin bolnavii la farmacie încruntaţi, cu feţe posomorâte, să-și 
procure medicamente: picături, pas-
tile, mixturi, fiole pentru injecţii, alte 
doctorii, chiar și cârje pentru diferite 
traume.

Ieșind din farmacie, oamenii ade-
seori se așază pe o bancă la umbra 
liliacului și admiră floricelele din gră-
dina Ilincuţei. Încântaţi de frumuse-
ţea și mireasma lor, ei devin mai vioi, 
uită de durere, iar pe feţele lor înflo-
rește un zâmbet luminos. 

Mama zice cu mândrie:
- Floricelele din grădină sunt doc-

toriile Ilincuţei!
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REGII  DACILoR  STRĂBUNI

DECEBAL, ultimul rege al Daciei (III)

MoMENT LIRIC

Ion  ANTON

DUMINICA  MARE
Urc în nuc după frunzare,
Dar şi teiu-mi place tare,
Numai că-i în codru el
Şi nu plec, că-s mititel.
Ici, sub nucul din grădină,
Vine ţanţoş o găină:
- Cot-co-dac! Cot-co-dac!
Te-ai urcat chiar în copac?!
- Ce-i aicea de mirare?
Nu vezi că de-acuma-s… mare!

6. CUM I-A ÎNŞELAT PE ROMANI 
O altă mărturie a iscusinței regelui dac în răz-

boi a venit în urma înfrângerii din anul 88, de la 
Tapae, unde dacii au încercat să țină piept in-
vaziei legiunilor romane conduse de generalul 
Tettius Iulianus. Istoricii susțin că atunci legio-
narilor romani li s-a ordonat să își înscrie fieca-
re numele pe scut, pentru a putea fi urmăriți în 
luptă. I-au învins pe daci, însă au suferit pier-
deri însemnate. Armata lui Decebal s-a retras 
în munți, din calea romanilor, care au renunțat 
să o urmărească și să o zdrobească. O legendă 
spune că una dintre capcanele întinse de regele 
Decebal romanilor a fost cea a curățării trun-
chiurilor de copaci dintr-o pădure, pe care le-au 
împodobit cu arme și armuri, astfel încât legi-
onarii au crezut că au în față o mare armată și 
au evitat înaintarea spre Sarmizegetusa. O altă 
istorisire despre bătălia de la Tapae îl prezintă 
pe dacul Vezinas, cel care a scăpat de captivita-
te prefăcându-se mort, pe câmpul de luptă, și 
fugind apoi noaptea la adăpost.

7. ARMATA LUI DECEBAL 
Potrivit istoricilor, armata lui Decebal se putea 

ridica la 60.000 de oameni, dintre care 40.000 
erau daci, iar restul proveneau din rândurile tri-
burilor germanice și sarmatice, care le-au fost 

ToTalurilE CoNCursului
„muZEul  NosTru”

Mare necaz cu pandemia de coronavirus! Deja de doi ani la rând nu pu-
tem invita la redacție câștigătorii concursului de eseuri și fotografii „Muzeul 
nostru” pentru a le înmâna premiile binemeritate. În final, am luat decizia ca 
premiile bănești pentru locurile 1, 2, 3 și mențiuni să fie expediate prin poștă. 
De aceea vă rugăm să ne comunicați urgent adresele poștale exacte și numele 
vostru complet, inclusiv patronimicul, la tel. 022-23-36-77.

UN MoMENT, UN MoNUMENT

GLoSAR  ExPLICATIV  

DIcŢIoNaR de istorie
B
• baș-bulucbaș – (în Evul Mediu în Țările Române) căpetenie a 

bulucbașilor, care, ca şef al gărzii domneşti, supraveghea închi-
soarea curţii.

• bașbuzuc – (în Evul Mediu) voluntar turc care nu primea soldă 
şi trăia din jaf.

• bașcă – (termen învechit) ridicătură de pământ întărită care 
proteja o fortificaţie; redută; încăpere subterană boltită; beci, 
subsol; închisoare.

• baș-ceauș – persoană care avea grad de ofiţer superior (cu 
diferite atribuţii). 

• baș-ciohodar (sau baș-ciuhodar):
– prim-camerier al sultanului în Imperiul Otoman;
– (în Țările Române) prim cămăraş al domnului (cu diferite 

funcţii administrative).
• baș-răzeș – răzeş de frunte. 
• baștină – (termen învechit) proprietate ereditară de mai 

multe generaţii în aceeaşi familie.
• băncuță – monedă care a circulat în România după 1872 şi în 

Transilvania secolului al XIX-lea.
• bănișor – (în Evul Mediu, în Țările Române) boier subaltern 

al banului.
(Va urma)

(Continuare din Nr. 19, 20 din 28 mai 2021)

aliate dacilor împotriva romanilor. Despre orga-
nizarea armată a dacilor a scris istoricul Vasile 
Pârvan. „Atât organizarea trupelor, pe cete co-
mandate de șefi pricepuți în ale războiului (mai 
ales de guerila și de stratageme), cât și arma-
mentul și mașinile de război, geții le puteau per-
fect învăța de la regii elenistici, ai Macedoniei și 
Thraciei, cu cari fuseseră în necontenite lupte, 
sau la cari serviseră ca mercenari. Dar princi-
palele lupte ale geților nu erau cu grecii ori, pe 
urmă, cu romanii, ci cu barbarii înconjurători: 
scito-sarmați, suebi, bastarni, celți de toate felu-
rile, în sfârșit thraci. Prin urmare, oastea getică 
fiind mai mult o periodică ridicare în masă a po-
pulației țărănești turburate de vecinii nomazi și 
prădalnici, va fi avut același caracter, ca și oastea 
Principatelor Române de mai târziu: cete țără-
nești, înarmate adesea cu simple unelte agri-
cole, ori măciuci și buzdugane de lemn strujit 
și pârlit. Pe vremea lui Decebal, dacii aveau de 
mult cetăți tari și mașini de război după modele-
le romane. Dar chiar în războaiele cu Traian, da-
cii apar pe Columnă tot ca niște țărani, înarmați 
ad-hoc, iar nu ca oaste de meserie”, scrie Vasile 
Pârvan. Istoricul adăuga că dacii întrebuințau la 
atac ordinea de luptă în formă de pană, care să 
intre și să rupă în două frontul dușman.  

(Va urma)

(Continuare din nr. 19, 20 din 28 mai 2021)

acest monument se află în s. lozova, r-nul Strășeni, și este 
consacrat lozovenilor deportaţi în  iulie, 1949. Monumentul 
a fost înălţat în anul 2002 cu concursul sătenilor, în frunte 
cu dl vasile Botnaru. Pe frontispiciu sunt înveșnicite numele 
tuturor consătenilor  vitregiţi de soartă.

Fotografie expediată de veronica BuGa

Iată numele laureaților con-
cursului pentru doi ani de 
competiție:

LOcUL I: Liliana CORCENCO, 
elevă în clasa a VII-a (or. Leova, 
L. T. „Mihai Eminescu”); Dumi-
tru VULPE şi Eugeniu LOCO-
MAN, elevi în clasa a VIII-a „A” 
(s. Pepeni, r-nul Sângerei) - Di-
plomă de excelenţă și câte 500 
lei fiecare;

LOcUL II: Reveca BÂRZOI, 
elevă în clasa a VIII-a (s. Ial-
pugeni, r-nul Cimişlia, Gimna-

ziul „D. Cantemir”); Cristina 
ŞCOLNIC şi Estera GAIDĂU, 
ambele eleve în clasa a X-a 
(s. Rădoaia, r-nul Sângerei) - 
Diplomă de excelenţă și câte 
400 lei fiecare; 

LOcUL III: Maxim BOTNARU, 
elev în clasa a VII-a (s. Copă-
ceni, r-nul Sângerei, L. T. „A. Pă-
unescu”), surorile Cristina 
(studentă) şi Lia BREGA, elevă 
în clasa a VII-a „B” (s. Rădoa-
ia, r-nul Sângerei) - Diplomă 
de excelenţă și câte 300 lei 
fiecare;

MenţIunI: Nicon JOMIR, elev 
în clasa a VIII-a (s. Petreşti, r-nul 
Ungheni, Gimnaziul „Gaudea-
mus”); Sofia IANCIURSKAIA, ele-
vă în clasa a IX-a „D” (Chişinău, 
L. T. „Ginta Latină”); Victoria LO-
POTENCO, elevă în clasa a VIII-a 
„A” (s. Pepeni, r-nul Sângerei, 
L. T. „A. Agapie”) - Diplomă de 
excelenţă și câte 200 lei fiecare.

Toți laureații concursului vor 
beneficia de abonamente gra-
tuite la „F. D.” pentru jumăta-
tea a II-a a anului 2021.
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Dreptul  la  opinie

Dreptul  de  a-mi  realiza 
visul  în  țara  mea

Vreau  să  fiu 
INDEpENDENt!

E  BINE  SĂ  şTII

PRETExT  PENTRU  MEDITAţIE

Vreau să fiu independent! Este fraza pe care, pro-
babil, mulți adolescenți și-o repetă sau o declară 
părinților, bunicilor ori altor rude, în grija cărora se 

CoNCURS  de eseuri şi desene: „şi tu ai dreptul” 

Râsul - benefic pentru sănătate
• Ştiați că râsul este benefic pentru sănătate? Faptul că râsul 

grăbește vindecarea a fost demonstrat științific. Când râdem, 
inima bate mai repede, respirația se accelerează, iar organismul 
produce mai mulți anticorpi care luptă împotriva microbilor. Iată 
de ce, în anumite țări, spitalele pentru copii angajează clovni, 
care să-i distreze pe micii pacienți!

• Un copil cu vârsta de 6 ani râde, în medie, de 300 de ori pe zi, 
iar un adult râde doar de la 16 până la 100 de ori pe zi.

• Vocea unui băiețel de 3 ani este mai puternică decât vocile a 
200 de oameni într-un restaurant aglomerat. 

• În medie, un copil de 4 ani pune 437 întrebări pe zi.
• La șase ani, copilul are în medie un sfert din forța musculară 

a adultului.
La vârsta de 2 ani, copiii învață zilnic, în medie, câte 16 cuvinte 

noi. La vârsta de 6 ani, un copil dispune de un vocabular compus 
din 600 de cuvinte. Numărul cuvintelor cunoscute crește con-
stant, astfel încât o persoană adultă, cu studii, ajunge, probabil, 
să cunoască peste 100.000 de cuvinte. 

Consultarea opiniei copiilor pentru buna implementare a recomandărilor comitetului Onu 
pentru drepturile copilului la liceul „M. eminescu”, mun. Bălţi

Adolescenţa este perioada în 
care îţi asumi cele mai importan-
te decizii, care mai apoi ar trebui 
să-ţi asigure o viaţă durabilă și 
de succes. Fiind pe ultima sută 
de metri a ciclului gimnazial, 
firește, meditez asupra viitorului, 
îmi fac un plan care mă va ajuta 
să-mi ating visul, adică scopul 
bine stabilit. Visul pentru mine 
este posibilitatea de a-mi aduna 
forţele și a merge cu pași mici, 
dar tactici, spre ceea ce îmi do-
resc cu adevărat. Evident, dacă 
această dorinţă vine din adâncul 
sufletului, ea prinde viaţă. 

O bună perioadă de timp, am 
cercetat ca să găsesc acel izvor 
în care mă voi putea scufunda 
fără să mă înec, să înot cu plă-
cere și fără frică de cataclisme. 
Orice meserie necesită timp, re-
surse, răbdare pentru a o însuși 
și a înţelege dacă ţi se potrivește. 
Dacă reușești să valorifici talen-
tul sculptat în adâncul fiinţei 
tale, îţi descoperi profesia.

Mă macină, însă, o mulţime 
de întrebări al căror răspuns 
încă se află în beznă. Prima este 
întrebarea firească: după studii 
intense, timp și resurse inves-
tite, voi avea un loc de muncă 
stabil, cu un salariu decent? Voi 

avea opţiunea de a mă afirma 
acasă, fără a fi nevoită să plec 
peste hotare și a căuta alterna-
tive de reprofilare în alte ţări? 
Văd cum, în prezent, mulţi din-
tre cetăţenii noștri sunt nevoiţi 
să-și părăsească familiile și să-
și câștige surse de existenţă pe 
alte meleaguri. 

Acest gând mă înfricoșează. 
Tare n-aș vrea să fiu și eu nevo-
ită să-mi caut de lucru departe 
de ţară, de familie și de tot ce-
mi este scump și drag sufletu-
lui. Îmi doresc să am un loc de 
muncă, conform vocaţiei pentru 
care am fost creată în acest uni-
vers. Este o realitate trăită de 
mulţi tineri care obţin o profe-
sie, dar ajung, într-un final, să 
facă totalmente altceva printre 
străini. În așa mod ţara noastră 
își pierde feciorii și fiicele dar și 
încrederea tinerilor într-un viitor 
prosper acasă. 

Visez și aștept ziua în care 
vom putea afirma cu certitudi-
ne că dreptul de a munci acasă 
are viitor!

teoctista COlţa, 
elevă în clasa a Ix-a 

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

află. Problema apare atunci când cei maturi nu înțeleg că ai dreptul la independență 
și încearcă cu tot dinadinsul să te  controleze. 

Trag cu ochiul la conversaţiile tale pe reţelele 
de socializare, te întreabă la tot pasul unde ai fost 
şi ce ai făcut, hotărăsc cu ce te îmbraci şi cu ce nu, 
la ce obiecte să faci meditaţii şi chiar ce facultate 
ar trebui să urmezi după absolvire. Te simţi frus-
trat. Dar atunci când încerci să protestezi, ţi se 
răspunde că sunt părinţii tăi şi au tot dreptul să 
te îndrume, deoarece cunosc viaţa şi ştiu ce este 
mai bine pentru tine. 

Este normal să te opui lucrurilor care nu-ţi 
plac sau cu care nu eşti de acord. Ai tot dreptul 
să-ţi spui părerea, să-ţi exprimi dorinţele şi să 

te faci auzit. De asemenea, ai dreptul să-ţi alegi 
prietenii, să ai ocupaţii preferate, stiluri vesti-
mentare sau genuri muzicale îndrăgite, locuri pe 
care-ţi place să le vizitezi. În acelaşi timp, ai  tot 
dreptul să vorbeşti cu părinţii despre faptul că 
anumite reacţii ale lor te deranjează sau te obo-
sesc. Cu siguranţă, îţi vine greu să înţelegi cazul 
acestor reacţii din partea părinţilor. Dar nu exis-
tă situaţie complicată fără o soluţie, un conflict 
fără, cel puţin, o alternativă convenabilă pentru 
ambele părţi.

Iată unele sugestii pe care le poţi urma, atunci 
când vine vorba despre independenţa ta şi limi-
tele impuse de părinţi.

- În primul rând, încearcă să discuţi cu ei des-
pre ce înseamnă pentru fiecare dintre voi a fi in-
dependent: care este viziunea ta şi care este vizi-
unea părinţilor.  

- Vorbeşte-le despre aceea cum te simţi, atunci 
când vrei  să iei o decizie şi ţi se obiectează că nu 
ai dreptate. 

- Întreabă-ţi părinţii ce îi face să creadă că nu 
te vei descurca într-o situaţie sau alta şi de ce 
ar trebui să urmezi doar sfaturile lor. 

- Încearcă să discuţi cu ei subiectele respec-
tive. Comunicarea va aduce mai multă claritate 
asupra anumitor lucruri. 

- Invită-ţi prietenii acasă, vorbeşte-i întregii 
familii despre cercul tău de interese. 

- Adresează-le părinţilor întrebări despre 
adolescenţa lor şi timpurile pe care le-au trăit 
la vârsta ta. 

- Întreabă-i ce-au simţit, atunci când şi-au 

dorit ceva cu adevărat, dar nu au obţinut din 
cauza că cineva s-a opus. 

- Ar fi foarte util să stabiliţi în comun nişte 
reguli referitor la ceea ce se permite şi ce nu se 
permite să facă fiecare dintre voi. 

- Clarifică problema spaţiului privat de care 
ai nevoie. Cere sfatul părinţilor pentru a le da 
de înţeles că părerea lor contează, dar ai şi tu 
propria opinie. 

Trebuie să recunoaştem că asemenea discuţii 
pot decurge anevoios. În special, atunci când 
părinţii acceptă mai greu să te asculte şi să 
te audă sau când nu sunt obişnuiţi să accepte 
compromisuri. În cel mai rău caz, poţi apela la 
ajutorul unei rude sau al unor prieteni de fami-
lie, oameni în care ai încredere şi care ar putea 
negocia cu părinţii tăi. 

Nu uita că poți apela oricând și la Telefo-
nul Copilului. Formează 116 111 și spune ce 
te frământă! 

Masa rotundă cu participarea adolescenţilor „acţiuni speci-
fice privind prevenirea violenţei în școli și reintegrarea copiilor 
neșcolarizaţi în instituţiile de învăţământ” Felicitări pentru laureaţi!

A sosit momentul mult așteptat când îi putem 
menționa pe cei mai harnici participanți la con-
cursul nostru. Conform deciziei juriului, Locul I 
n-a fost acordat.

LOcUL II: Teoctista COLȚA, elevă în clasa a IX-a 
la Gimnaziul „Dumitru Creţu”, s. Cărpineni, r-nul 
Hânceşti;

LOcUL III: Aliona BUTNARU, Andreea BE-
JENARU, Irina DĂNILĂ – toate eleve în clasa a 
IX-a, Complexul Educaţional Cotul Morii, r-nul 
Hânceşti.

Laureatele sunt premiate cu Diplome de Exce-
lenţă și cărţi cu autografe. 

MenţIunI:
Maxim BOTNARU, elev în clasa a VII-a, s. Copă-

ceni, r-nul Sângerei;
Georgeta ROŞCA, 11 ani, s. Dubăsarii Vechi, 

r-nul Criuleni;
Alexandrin TONU, elev în clasa a VIII-a, Gimna-

ziul Camencea, r-nul Orhei;
Carolina COCU, 15 ani, Complexul Educaţional 

Cotul Morii, r-nul Hânceşti. 
Fiecare câștigă o Diplomă de participare și un 

abonament la „Florile Dalbe” pentru septembrie-
decembrie 2021. 

Din motive bine cunoscute, nu putem organiza 
tradiţionala Gală a Laureaţilor la redacţie, premi-
ile vor fi expediate prin poştă. 
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TERRA!
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de cultură
 şi educaţie 
ecologică

Să protejăm NAtURA!

file din „Cartea Roşie”

Broască-ţestoasă-de-baltă
Specie pereclitată. În Republi-

ca Moldova se întâlneşte în văile 
Nistrului, Prutului, Răutului, Bot-
nei, în unele lacuri şi iazuri. Pes-
te hotarele ţării, limita de nord a 
arealului trece prin Belarus, re-
giune Smolensk, cursul superior 
al Donului, cursul mijlociu al flu-
viului Volga şi nordul Kazahsta-
nului; la est este răspândită până 
la Kîzîl-Oglî. A fost semnalată în 
Mangîşlak, Uzboi şi în bazinele râurilor Atrek şi Ceandîri; limi-
ta de sud-vest ajunge până la Iran, Irak, Asia Mică, Caucaz, Afri-
ca de Nord-Vest (Maroc), Europa Mediteraneană şi Centrală.

Pentru trai preferă bazinele cu curgere lină, lacurile, iazuri-
le, braţele şi albiile vechi ale râurilor, canalele de mlaştini din 
luncile inundabile. Preferă bazinele de apă cu pantele ce au în-
clinare lină, acoperite cu trestie, stuf, papură şi cu alte plante 
acvatice helofite.

Femela depune primele ouă la mijlocul lui mai. Într-un sezon 
pot fi până la trei ponte a câte 5-6 ouă, perioada de incubaţie 
durând 2-3 luni. Puii au lungimea de 22-25 mm şi nu ies la su-
prafaţa solului până în primăvara anului următor, consumând 
în această perioadă rezerva de hrană a sacului vitelin. 

În aspect cantitativ, cea mai înaltă populaţie s-a înregistrat 
în bălţile cursului inferior al Prutului, precum şi în albiile vechi 
ale Nistrului şi Prutului. Deşi este ocrotită conform legislaţiei, 
în ultima perioadă, efectivul speciei s-a redus brusc, în unele 
locuri ea chiar a dispărut. 

Coordonator de pagină: Octombrina OnOFreI

Cântăm  şi  desenăm  natura

De curând, a fost marcată Ziua 
Biodiversităţii! De fapt, zilele respecti-
ve, în opinia mea, sunt un bun prilej de a 
medita, de a analiza prejudiciile comise 
de-a lungul anilor acelei care ne-a dat 
hrană, adăpost şi ne-a satisfăcut alte 
necesităţi vitale.

În aceste zile, ar trebui să ne docu-
mentăm şi să contribuim la îmbunătăţirea 
situaţiei precare, ce a ieşit de sub con-
trol şi deja are consecinţe fatale, nu 
doar pentru reprezentanţii florei şi fau-
nei, dar şi pentru noi, oamenii, care încă 
nu conştientizăm întru totul realitatea.

Dar... oare avem nevoie de ocazii spe-
ciale pentru a face o schimbare spre 
bine în starea de sănătate a planetei? 
Nu! Orice zi şi orice răsărit de soare 
trebuie să fie  o fericită ocazie de a ne 
schimba atitudinea faţă de anumite lu-
cruri ce dăunează naturii.

Odinioară planeta ne domina, astăzi, 
din păcate, de noi depinde viitorul ei şi 
al nostru!

Teoctista COLȚA, 
elevă în clasa a IX-a

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

E timpul să conștientizăm!
Din  poşta  ediţiei

natura e tot ce ne-nconjoară.
Depinde de noi să nu dispară.
Dacă noi nu o vom proteja,
viaţa nu poate continua.
Cum oare am putea respira,
Dacă aer curat n-am avea?
Dar vegetaţia, firește,
aerul mereu primenește.
De-aceea, fetiţe și băieţi,
veniţi cu toţi ca să 

plantăm puieţi,

Implicarea  ta  contează

Important ar fi să explorăm mediul ambi-
ant care nu e mai puţin spectaculos. Ne-ar 
face bine plimbările zilnice, aerul proaspăt, 
priveliştile fermecătoare. Să nu uităm că tre-
buie să trăim în concordanţă cu natura. Să o 
ocrotim, deoarece ea ne oferă tot ce are mai 
scump.

Pământul are nevoie de ajutorul nostru. 
Chiar noi putem schimba multe pentru a-l 
menţine „sănătos”: 

- să nu-l umplem cu deşeuri de orice 
provenienţă; 

- să grupăm resturile menajere şi alimenta-
re după imaginile sugerate de pe tomberoa-
ne; 

- să nu aruncăm pe jos măştile de protecţie, 
mănuşile şi botoşeii de unică folosinţă; 

- să folosim pentru cumpărături pungi eco-
logice; - să păstrăm ordinea oriunde ne-am afla;

- să ocrotim păsările, inclusiv construindu-
le căsuţe şi oferindu-le hrană; 

- să nu aruncăm gunoi în albiile 
râurilor, lacurilor, iazurilor ... 

Dacă ne vom strădui să urmăm 
aceste sfaturi utile, cu siguranţă, 
ne vom bucura de un mediu mai 
curat, mai îngrijit, pe placul tu-
turor. Trebuie să dăm dovadă de 
respect pentru planeta pe care 
trăim. Noi suntem catalizatorul 
ce poate produce schimbări glo-
bale întru binele tuturor, putem 
crea un tandem trainic între OM 
şi NATURĂ.

Irina VOLOŞCIUC, 
educatoare, grad didactic II,
Grădinița nr. 2 „Țărăncuța”

or. Durleşti, mun. Chişinău 

De  veghe  naturii

Fiindcă doar prin frunzele verzi
Pământul respiră. Să crezi!
Dar setea cum ne-am potoli,
Dacă ape pe Pământ nu ar fi?
Să le păstrăm, deci, curate,
nici nu e greu, oricine poate!
trebuie doar să nu arunci
În apele mici sau adânci
resturi sau alte murdării.
şi spune aceasta și altor copii!

Bianca MIHAILOV, elevă 
mun. Chişinău 

Recent, am sărbătorit Ziua Albinei, ziua 
surioarei noastre mici şi ghiduşe, datorită 
căreia ne înfruptăm cu miere şi fructe ex-
trem de delicioase. Mulţi dintre noi nici nu 
înţeleg însemnătatea acestei mici insecte, 
care uneori trezeşte frică.

Desen de ecaterina CIOBanu, elevă, s. Marinici, r-nul 
nisporeni

În era tehnologiilor informaționale, suntem copleșiți de multitudinea gadgetu-
rilor ce apar pe piață, treptat devenim dependenți de acestea. Uităm până și de 
necesitatea unei doze zilnice de oxigen curat. 

Natura este mama din a cărei lacrimă ne-am născut și am crescut! Pe ale ei 
palme locuim și pentru acest fapt ar trebui să-i fim etern recunoscători.

Copiii învaţă regulile de comportare în natură
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Cea de-a doua ediție a Concursului național de arte plastice, cu genericul 
„Drepturile copiilor”, și-a desemnat laureații. Evenimentul a fost organizat de 
Institutul Național al Justiției și Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev” din 
Chişinău. (Sursa: moldpres.md).

Pentru prima dată Centrul Republi-
can pentru Copii și Tineret „ARTI-
CO” a organizat o competiție de turism 
montan într-un loc pitoresc și atât de 
îndrăgit de turiști - satul Butuceni, 
Rezervația Cultural-naturală „Orhe-
iul Vechi”. (Sursa: www. artico.md).

MeSaGerul  MuzelOr 

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 6 (46)

ARTE  PLASTICE

Turism montan pentru
CuPa  arTiCo

„Succesul deseori depinde nu 
doar de dorință, dar și de efortul 
pe care îl depui pentru a obține 
ceea ce îți dorești. Iar Costel este 
un copil harnic și dornic de a 
învăță”, menționează dna Parasco-
via, profesoara de acordeon.

La Concursul „Pro Lectura”, 
desfășurat în luna februarie, a fost 
apreciat cu o diplomă de gradul 
III, iar pentru participare la Me-
dalionul  literar-artistic „Omagiu 
adus marelui poet Grigore Vieru” 
a obținut o diplomă de merit.

Este câștigătorul Premiului Mare 
la etapa națională a Concursului 
literar-artistic „Ion Creangă”, care 
a fost organizat la Liceul Teoretic 
„Gheorghe Asachi” din Chișinău.

Este un băiat foarte perseverent, îi place să se manifeste la toa-
te evenimentele posibile care au legătură cu muzica sau lectura. 
Participă la diverse activități și acest fapt îl face mai împlinit. 

„Pot spune despre Costea că e sociabil, prietenos și foarte 
îndrăzneț, nici nu știu cum le reușește pe toate. Atât de mult su-
flet pune în pasiunile sale și mai are energie pentru multe alte 
lucruri. Iubirea sa față de tot ce e frumos mă face să mă simt 
mândră de fiul meu”, spune dna Elena Stroescu, mama elevului.

Deși e mic, are deja proiecte care îl fac să muncească neîncetat. 
Speră să devină un muzician renumit și are toate șansele pentru 
a-și realiza visurile.

CoREGRAfIE

Pasionați 
de dansul popular

„Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zi-
lei Internaționale a Copilului, marcată pe 1 iu-
nie, prilej de sărbătoare pentru cei mici, dar și 
pentru cei care îi iubesc, îi ocrotesc și le cultivă 
mintea și sufletul”, a spus dna Elena Pintilei, 
președintele Asociației Bibliotecarilor din Re-
publica Moldova.

Proiectul s-a derulat cu susținerea partene-
rilor: Asociația Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), 
Asociația Bibliotecarilor din România, Asociația 
Bibliotecarilor din Republica Moldova și Centrul 
de Excelență pentru copii și tineret al Bibliotecii 
Județene „G. Barițiu” din Brașov.

Prima ediție a „Maratonului de povești” a 
avut loc pe 1 iunie 2020.

Concurs dedicat drepturilor copiilor

La concurs au fost prezen-
tate 150 de lucrări ale elevilor 
din întreaga republică, care 
reflectă viziunile şi percepţiile 
lor despre drepturile copiilor. 
Competiţia s-a desfăşurat la 
două categorii de vârstă: 11-
14 ani şi 15-17 ani.

În cadrul manifestării, Diana 
Scobioală, directorul Institu-
tului Naţional al Justiţiei, i-a 
felicitat pe participanţi şi i-a 
încurajat să rămână la fel de 
entuziaşti în promovarea şi 
protejarea drepturilor copiilor.

Creaţiile au fost evaluate de 
către un juriu în frunte cu ar-

tistul plastic Vasile Sitari, din 
care au făcut parte profesori 
de la Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice, Uni-
versitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă” şi Școala de 
Arte Plastice „Alexei Șciusev”.

Astfel, la prima categorie de 
vârstă, Premiul I a fost obţinut 
de către Ecaterina Mustață 
(14 ani), elevă la Școala de 
Arte Plastice „Alexei Șciusev” 
din Chişinău, Premiul II – de 
către Radolina Postolachi 
(13 ani), elevă la Școala Raio-
nală de Arte Plastice „Nicolae 
Moisei”, Teleneşti, iar Pre-

miul III i-a revenit Loredanei 
Temciuc (14 ani), elevă la 
Școala de Arte „Valeriu Polea-
cov” din capitală. La a doua 
categorie de vârstă, premiile 
au fost luate de către Andre-
ea Susarenco (15 ani), elevă 
la Liceul Teoretic cu Profil de 
Arte „Mihail Berezovschi” din 
Chişinău, Tatiana Mocanu 
(15 ani) şi Sorina Neagu (17 
ani) de la Centrul de Creaţie a 
Copiilor „Mioriţa”, Cahul.

Concursul, destinat elevilor 
din şcoli generale, licee,  gim-
nazii, şcoli şi studiouri de arte, 
s-a desfăşurat în perioada 
februarie-mai curent, în ve-
derea informării şi promovă-
rii, prin intermediul creaţiei, 
a drepturilor copiilor. Prima 
ediţie a concursului a avut loc 
în 2017 cu genericul „Justiţie 
– eu te văd aşa”, picturile copi-
ilor fiind vernisate atunci şi la 
Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului din Strasbourg, cu 
ocazia aniversării a XX-a de la 
ratificarea de către Republica 
Moldova a Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale.

LA  BRAţ  CU  EUTERPE

Constantin Stroiescu este un mic artist pasionat 
de muzica instrumentală. Este elev în clasa a III-a 
„A” la Liceul  Teoretic Român-Francez „Gheorghe 
Asachi” din Chișinău. De doi ani și jumătate studia-
ză acordeonul la Școala de Muzică „Eugen Doga”. 
Constantin este vocalist în corul „Lia-Ciocârlia”. 
Părinții îi cultivă dragostea față de muzică încă de 
pe când era mic, iar talentul și voința au făcut ca mi-
cul artist să obțină rezultate frumoase în acest timp.

Dansul folcloric este una dintre cele mai preţi-
oase bogăţii artistice ale lumii.   Este strâns legat 
de viaţa şi istoria popoarelor, fiind însoţitor fidel al 
omului atât în momentele sale de bucurie, cât şi în 
cele de tristețe. Dansul exprimă, totodată, caracte-
rul, temperamentul, forţa, agerimea, înţelepciunea 
şi umorul poporului.

Pasionaţi de folclor, elevii  
din Ansamblul „Ciocârlia”, co-
regraf Ion Vrânceanu, de la Li-
ceul Teoretic „George Meniuc” 
din Chişinău au acumulat deja 
o oarecare experienţă artistică 
în domeniul dansului. Formaţia 
a fost creată în 2014 şi a evo-
luat cu succes la concursuri de 
specialitate şi activităţi cultural-
artistice atât naţionale, cât şi 
internaţionale.

Tinerii dansatori au partici-
pat la Concursul „Românii au 
Talent” în anul 2019. Ei au adus 
veselia pe scenă cu un dans 

tradiţional moldovenesc. Figu-
rile au fost executate cu preci-
zie, astfel încât colectivul a avut 
o prestaţie foarte expresivă în 
faţa juriului.

Scopul de bază al coregrafu-
lui Ion Vrânceanu pentru colec-
tivul său este atât dezvoltarea 
interesului pentru dansul po-
pular, portul popular autentic 
şi tradiţiile poporului moldo-
venesc, cât şi educarea elevilor 
în spiritul dragostei şi preţuirii 
faţă de  acest patrimoniu cultu-
ral imaterial, faţă de folclor, în 
general.

Pentru un mod sănătos de viaţă

Evenimentul, desfăşurat în perioada 21–23 
mai 2021, a întrunit peste 80 participanţi din Ti-
ghina, Ungheni, Dubăsari şi Chişinău. Tinerii au 
luptat timp de două zile pentru titluri şi Premiul 
Mare. 

Scopul evenimentului a fost de a promova un 
mod sănătos de viaţă în rândul copiilor şi al ti-
nerilor, prin odihna activă în aer liber. Obiectivul 
principal este de a dezvolta spiritul colectiv prin 
popularizarea, dezvoltarea turismului montan în 
Republica Moldova şi perfecţionarea nivelului 
de pregătire fizică, tehnică şi tactică a turiştilor.

Fiecare sportiv şi-a încercat propriile puteri 
pentru a atinge cel mai repede scopul propus. 
Premianţii Cupei au fost atleţii care s-au cla-
sat pe locul I după categoriile de vârstă (anul 
naşterii 2002, 2003-2005, 2006-2008, 2009 şi 
mai mici): echipa Clubului Turistic „ZUBR”, or. 
Tighina; echipa „Verticalii”, Staţia Orăşenească 
a Tinerilor Turişti, mun. Chişinău; Doina Strate-
vici, „Verticalii”, „ARTICO”, mun. Chişinău; Ivan 
Poltaveț, „Verticalii”; Ivana Leahova, „Nadej-
da”, Staţia Orăşenească a Tinerilor Turişti, mun. 
Chişinău; Dorin Aprodu, „Azimut”, „ARTICO”, 
mun. Chişinău.

Participanţii au avut o experienţă unică: au tră-
it momente frumoase care, peste ani, vor deveni 
amintiri de neuitat. 

Maratonul de povești
71 de bibliotecari din 22 de județe 

ale României și 14 raioane din Re-
publica Moldova au desfășurat pe 3 
iunie cea de-a doua ediție a Marato-
nului de povești, citindu-le celor mici 
și celor mari povești, timp de 8 ore. 
(Sursa: moldpres.md).
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pădurea de bambus

De ce tastele nu sunt aranjate
 în ordine alfabetică

Atunci când maşinile de scris au fost lansate pe piaţă, tastele erau 
aşezate în ordine alfabetică. La scurt timp, însă, au început să apară pri-
mele probleme. Odată ce o persoană învăţa să tasteze cu viteză mare, 
exista riscul ca barele ataşate de litere să intre în contact una cu cealaltă, 
blocând astfel maşina şi, de multe ori, stricând documentul.

Soluţia a fost propusă chiar de către inventatorul maşinii de scris. În 
anul 1868, Christopher Sholes a creat tastatura QWERTY. Scopul acesteia 
era de a reduce viteza cu care oameni scriau, prin separarea celor mai 
folosite combinaţii de litere pe tastatură.  

În prezent, inventatorii se orientează asupra unor opţiuni mult mai 
interesante. Tap Strap, de exemplu, seamănă cu o rozetă de apărare a 
pumnului, însă cuprinde şi degetul mare. 

Orice mişcare a degetelor este percepută ca o ciocănire în taste, iar 
Tap Strap se conectează prin Bluetooth la smartphone şi tabletă. Fiecărei 
apăsări îi corespunde un caracter sau o comandă. Softul mnemonic, Tap-

Genius, permite cunoaşterea 
aparatului într-o oră. Tehno-
logia se adaptează tuturor 
limbilor.

Adevărata dificultate con-
stă, însă, în utilizarea dispozi-
tivului. Tap Strap îi pune la în-
cercare pe utilizatori. Aceştia 
trebuie să înveţe pe de rost 
toate gesturile stabilite. Al-
fabetul latin conţine 26 de 
litere, deci este necesar să se 
memoreze 26 de gesturi (fără 
caracterele speciale şi semne-
le de punctuaţie).

Sursa: Wikipedia

Parcul de bambus Sagano, si-
tuat în prefectura japoneză Kyo-
to, este o adevărată pădure pi-
torească de mii de copaci veşnic 
verzi, care şi-au găsit loc între 
peisaje urbane. Tulpinile, care se 
clatină în adierea vântului, emit 
sunete melodioase,   inducând 
un sentiment de armonie. Astfel 
această „muzică” a pădurii de 
bambus a fost inclusă în patri-
moniul imaterial al ţării. 

Istoria rezervaţiei datează din 
secolul al XIV-lea, când călugă-
rul, poetul şi maestrul artei de 

grădinărit, Muso Soseki, a decis 
să creeze un parc pitoresc cu 
vedere spre munţi şi complexe 
de temple.  

În această pădure, precum şi 
în întreaga ţară a Soarelui Ră-
sare, creşte bambusul „moso”, 
care provine din China şi este 
unic. În doar o lună, planta poa-
te ajunge la 20 m în înălţime 
având diametrul de 20 cm. Cei 
mai înalţi bambuşi ating 40 m 
în înălţime şi 35 cm în diame-
tru.

(Sursa: ecology.md)

Parcuri  celebre

Tehnologii interesante

V-ați întrebat vreodată cum au fost create tasta-
turile QWERTY? ne întreabă Playtech.ro. Să aflăm 
răspunsul.

parativ cu acum 1.500-1.600 de ani, nivelul 
mării este cu 1.5-1.8 metri mai mare, ceea ce 
a dus la creșterea numărului de inundații.

În 2003, a fost conceput MOSE, un pro-
iect revoluționar de construire a diguri-
lor pentru a proteja Veneția și laguna de 
valuri de până la patru metri.  După multe 
amânări, acesta urmează să fie finalizat la 
sfârșitul anului 2021.

La 3 octombrie 2020, Proiectul MOSE a 
fost activat pentru prima dată în caz de 
valuri mari, împiedicând inundarea unor 
părți joase ale orașului (în special piața 
San Marco).

(Sursa: antenasatelor.ro)

Secretul e în lemn și într-o soluție ingine-
rească nemaipomenită. Clădirile au fost con-
struite pe stâlpi de lemn înfipți în pământ. 
Aceștia intră adânc în sol, trecând prin nă-
molul moale și fixându-se în stratul de lut 
dur, care poate susține greutatea caselor.

În mod normal, ridicarea unui întreg oraș 
pe stâlpi expuși la apă ar fi trebui să se 
sfârșească în dezastru. 

Cum lemnul putrezește numai atunci când 
este expus la apă și aer, mediul de sub clă-
diri, cu apă săracă în oxigen, a asigurat încă 
de la început un anumit grad de protecție. 
Apele lagunei au transportat o cantitate ex-
trem de mare de nămol, iar lemnul a fost 
„bombardat” mult timp cu sedi-
mente și aproape s-a pietrificat. 
În plus, pilonii au fost înfipți cât 
mai aproape unul de celălalt. 
Apoi, constructorii au aruncat 
piatră printre aceștia, până la 
un nivel la care au mai adău-
gat două straturi orizontale de 
lemn și abia atunci s-a făcut zi-
dăria, bazându-se pe marmură, 
pentru că este impermeabilă.

Totuși, Veneția s-a afundat de-a 
lungul anilor din cauza ridicării 
constante a nivelului apei. Com-

Cine ajunge la Veneţia, unde singura modalitate de a se deplasa este fie pe 
jos, fie cu barca, este fascinat de acest oraș unic, dar se întreabă: de ce nu se 
scufundă  aşezarea care, de secole, se susţine doar pe nişte piloni de lemn?

Problemă  de  logică
Au răspuns corect la problema din ediţia precedentă 

Teoctista COLŢA (Cărpineni, Hânceşti), Maxim BOTNARU 
(Copăceni, Sângerei) şi Tatiana CAZACU (Măgdăceşti, 
Criuleni).  

vă propunem o altă sarcină. Găsiţi în amalgamul de litere 
lunile anului. Succes!

Sursa: ecology.md

 Sursa: zizuhotel.ru

Patenta din 1875

Sursa: Wikipedia

Sursa: theverge.com
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CurIOşI  şI  talentaţI

Anual, Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chișinău desfășoară con-
cursul „Tânărul cercetător”. În cadrul unei conferințe științifico-practice, le 
oferă tuturor elevilor oportunitatea de a prezenta proiecte de cercetare, ghidați 
fiind de un profesor de biologie sau chimie. Participarea la cea de-a VIII-a 
ediție (20-21 martie 2021) a celor două echipe de la Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” din s. Sipoteni, r-nul Călărași, a culminat cu un rezultat dintre 
cele mai frumoase: o medalie de argint și una de bronz.

Câteva detalii despre munca 
depusă de discipolii temerari 
ne dezvăluie doamnele Natalia 
Ursu, profesoară de biologie și 
chimie, și Ecaterina Rău, profe-
soară de biologie:

- Cei mai buni elevi din clase-
le a X-a şi a XI-a au format două 
echipe, şi-au ales o temă şi timp 
de trei luni au cercetat, au expe-
rimentat, au formulat concluzii. 
Având marele noroc ca liceul nos-
tru să câştige proiectul „Clasa Vi-
itorului”, care este înzestrată cu 
echipamente digitale în conceptul 
predării STE(A)M, elevii au utilizat aceste mate-
riale şi au lucrat cu mult entuziasm. Mai întâi, au 
prezentat lucrarea colegilor de liceu, iar apoi au 
înaintat-o la concursul „Tânărul cercetător”. 

Noi, profesorii, i-am ghidat şi i-am încurajat, 
ştiind că asemenea  activităţi contribuie la dez-
voltarea personală, oferă noi experienţe. Acum 
suntem cu toţii foarte mândri de elevii noştri, 
care au câştigat locuri de frunte. Mai mult ca 
atât, le-au trezit şi colegilor de liceu interesul de 
a face cercetări în domeniul ştiinţei şi dorinţa de 
a participa la noi concursuri. 

Le-am adresat câteva întrebări şi tinerilor cer-
cetători.

- Care a fost tema cercetării, ce aţi descoperit? 
Ecaterina STOICEV, elevă în clasa a X-a:
- Tema selectată pen-

tru studiu m-a tentat 
foarte mult, fiind o pro-
blemă actuală, ce ne 
priveşte pe fiecare. Mulţi 
tineri sunt indiferenţi 
când aud că TIC-ul le 
afectează organele de 
simţ: auzul şi văzul. Fiind 
absorbiţi de tehnologii, 
nu prea dorim să ne  in-
formăm despre daunele 
expunerii neraţionale la 
acestea. Deci, am încer-
cat prin acest proiect să 
le amintim tinerilor că trebuie să respecte limita 
indicată de medici referitor la modul şi măsura 
de folosire a tehnologiilor. Consider că cercetă-
rile pe care le-am făcut vor demonstra dauna 
adusă de expunerea îndelungată în faţa moni-
toarelor, dar şi afectarea urechilor utilizând dis-
pozitivele auditive la un volum necorespunzător. 
Vă sugerez să petreceţi timpul liber raţional şi cu 
folos, fără a vă pune în pericol sănătatea, dragi 
adolescenţi!

- şi ce v-a motivat să participaţi la concurs? 
Laura GORBATÎI, elevă clasa a XI-a:
- Cu toţii suntem in-

terconectaţi biologic 
cu pământul chimic şi 
cu restul universului 
atomic. Deci, biologia şi 
chimia sunt ghizii care 
au răspunsuri la toate 
întrebările. Chimia şi 
biologia se află într-o 
legătură indisolubilă, 
prin ajutorul reciproc. 
Chimia este foarte utilă 
în biologie prin studie-
rea proceselor de foto-

sinteză, producerea energiei electrice, stabilirea 
duratei de viaţă a globulelor roşii din sânge, dia-
gnosticarea unor boli sau tumori. Toate acestea 
îmi trezesc  interesul şi astfel ştiinţele date mi-au 
devenit o pasiune. 

Ecaterina STOICEV, elevă în clasa a X-a:
- Motivul principal pentru care am decis să 

particip la concursul „Instruire prin cercetare 
pentru o societate prosperă” este dragostea faţă 
de obiectul de studiu – biologia. Analizatorul vi-
zual şi aparatul auditiv au fost unele din subiec-
tele preferate pe care le-am studiat pe parcursul 
anilor.

- Munca de cercetare necesită efort și disci-
plină, dar oferă și o mare satisfacţie. Cum s-a 
răsfrânt asupra voastră? 

Zinaida CHITOROAGĂ, elevă în clasa a X-a:
- Mi-a educat  respon-

sabilitatea şi mi-a stimu-
lat creativitatea, am de-
venit mai încrezătoare în 
capacităţile mele. Studiind 
influenţa nefastă a TIC-ului 
asupra  organelor de simţ, 
am aflat care sunt proce-
durile de igienă, efectele 
negative ale TIC-ului, care 
sunt daunele aduse orga-
nismului. Am încercat să 
educăm comunitatea şi 
s-o informăm prin broşuri, 
sondaje, discuţii cu elevii şi părinţii lor. În plus, 
am simţit ce înseamnă spiritul de echipă. 

- aţi trăit o experienţă plăcută muncind în 
echipă? 

Georgeta COȚOFAN, elevă în clasa a XI-a:
- Munca în echipă este 

cea care îi face pe oa-
menii obişnuiţi capabili 
de rezultate neobişnui-
te. Am văzut că fiecare 
membru al echipei noas-
tre are ceva special, ceva 
ce poate oferi. Orice pă-
rere a fost acceptată şi 
cizelată, nimeni nu a fost 
exclus. Fiecare din cele 
patru persoane a avut 
marea sa contribuţie la 
proiectul bine structu-
rat. Ne-am convins cât 
de multe putem face împreună. Ne aşteaptă şi 
alte concursuri, la care, cu siguranţă, nu vom 
pierde ocazia de a arăta cât de puternici suntem. 
Drept motto ne sunt spusele lui Elbert Hubbard: 
„Munceşte din toată inima şi vei reuşi. Competi-
ţia este atât de mică...” 

Consemnare: Eudochia VERDEŞ
s. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi

„Îndrăznește 
să ai visuri mari!”

Grupul de tineri cercetători împreună cu profesoarele 
ecaterina rău și natalia ursu

Cătălin advahov

Acum un an, Cătălin ADVAHOV, fiul cunoscu-
tului acordeonist Vitalie Advahov, a avut o prestație 
cu totul specială la concursul de talente „Românii 
au talent”. Când tânărul a interpretat o piesă cla-
sică în ritmuri moderne, totodată dansând, sala  a 
explodat în ovații. Violonistul a uimit jurații și a 
reușit să obțină patru de „DA”, fiind calificat în 
etapa următoare. „Ești un ninja cu vioara”, avea 
să-i spună după spectacol Florin Călinescu. 

Tânărul este extrem de pa-
sionat de instrumentul său și 
evoluează deseori în ipostaze 
surprinzătoare. Se pare că nu 
se desparte nicicând de vioară. 
În vacanța de iarnă, bunăoa-
ră, și-a luat-o la munte, unde 
s-a aflat câteva zile împreună 
cu familia. Cătălin a schiat, în 
același timp interpretând me-
lodia „Viva la Vida”. Publicul a 
fost impresionat. 

Iar în toamna anului 2020 a 
mers să cânte în centrul capi-
talei, îndemnând trecătorii să 
facă donații pentru reparația 
Filarmonicii Naționale „Ser-
ghei Lunchevici”, care tocmai 
fusese afectată de incendiu. 
Oamenii s-au strâns în jur ca 
la concert, încântați de arcușul 

fermecat al lui Cătălin, dar și de 
gestul lui nobil. Harul tânărului 
naște dintr-un suflet mare.

Cătălin Advahov cântă la vi-
oară din fragedă copilărie și o 
bună parte din concertele sale 
le-a susținut la Filarmonica 
Națională. Mai mult decât atât, 
Cătălin spune că a crescut pe 
scenele Filarmonicii Naționale, 
unde venea la tatăl său, Vitalie 
Advahov, conducătorul artistic 
al Orchestrei Municipale.  

„Îmi amintesc momentul în 
care am luat prima dată vioara 
în mână. Au fost clipe de teamă 
și nedorință. Acum îi sunt recu-
noscător mamei că a avut în-
credere în mine. Iubesc ceea ce 
fac!” ni se destăinuiește Cătălin.

Aproape în fiecare zi, pe 
rețelele de socializare apar în-
registrări minunate ce răspân-
desc energie pozitivă și bună 
dispoziție. Postând „Viva la 
Vida”, Cătălin Advahov a scris: 
„Viața este un dar neprețuit. 
Ea nu vine cu reguli, dar nici 
cu instrucțiuni. Aveți puterea 
de a vă crea propria poveste și 
de a face schimbări pe parcurs. 
Așadar, fiți autorul propriei 
vieți. A trăi este extraordinar. 
Viva la Vida!”

Este foarte semnificativ și 
unul dintre mesajele adresa-
re de Cătălin semenilor săi: 
„Îndrăznește să ai visuri mari, 
pentru că numai visurile mari 
au puterea de a mișca suflete-
le oamenilor”. 

Să-i urăm talentatului violo-
nist de 15 ani o carieră muzica-
lă strălucită!

Sursa: stiri.md

Cătălin își felicită colegele
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Cu soţia, poeta agnesa roșca. 1969

Încă un cântec să cânt Limbii acestea, străbune...

APRECIERI
Prin elocvenţă și prin ideatic, poezia lui Vladimir Rus-

nac intră în albia generaţiei de aur vierene... Volumele 
„Sfintele rădăcini” (1997), „Patimile vieţii” (2000), „Fa-
bule” (2004), „Scrieri alese” (2005) denotă plenar un 
poet al inimii și al conștiinţei.

Tudor PALLADI
În volumul „Mărgeanul zilelor” de Vladimir Rusnac 

sunt versuri de o rară frumuseţe, dovedind talent și cu-
get liric, dorurile și sentimentele de acasă fiind comuni-
cate prin Imagini alese, lesne de receptat. Poezia lui se 
adresează direct inimii, în simboluri și metafore șlefuite 
cu răbdarea artizanului, așa încât vorba exteriorizează 
semnificaţii de baladă, picurată parcă din flaut. 

Octavian UNGUREANU
Lui Alexei Mateevici și „Limbii noastre” i s-au dedicat 

mai puţine poezii decât „Răsunetului” și lui Andrei Mu-
reșanu, dar una dintre ele, „Alexei Mateevici”, de poetul 
basarabean Vladimir Rusnac, este o cinstire a înaintași-
lor, în maniera de omagiere a sfintelor firi vizionare din 
„Epigonii” lui Eminescu. 

Ion BUZAŞI
Mi s-a îmbogăţit sufletul și casa cu prezenţa de spirit a 

încă unei Cărţi minunate („Sfintele rădăcini”). O poezie 
a inimii cu harul intuiţiei în ea și echilibrată ca zâmbetul 
unui înţelept. Rădăcinile poeziilor și poemelor acestui 
poet (Vladimir Rusnac) sunt vlăstare din Creanga de aur 
a neamului, unde și spusele cele mai adânci au înţelesul 
clar ca roua dimineţii.

Claudia PARTOLE
Versul lui Vladimir Rusnac este luminat și încălzit de 

credinţa în om, în „marea înălţime-a omeniei”. Omul 
în poezia sa refuză singurătatea – e mereu în căutarea 
Omului. 

Vasile ROMANCIUC
Poezia lui Vladimir Rusnac vibrează intens la incan-

descenţa timpului, comunicându-ne acea tensiune a 
spiritului ce o numim magie creatoare de sfere ideale... 
Poetul vorbește cu sine și cu lumea într-o revărsare de 
cuvânt policromă pe potriva marilor acumulări de su-
ferinţă întru cunoașterea și înţelegerea iubirii de viaţă, 
întru eminesciana regăsire de sine, de început, de sfin-
tele rădăcini a tot ce înseamnă predestinaţie de a fi om.

Agnesa ROŞCA

Aniversări Vladimir RUSNAC- 85

Poetul şi traducătorul Vladimir Rusnac 
s-a născut la 22 iunie 1936 în satul Ciorna 
din preajma oraşului Rezina, judeţul Orhei.

Studii: Facultatea Fizică şi Matematică a 
Institutului Pedagogic din Tiraspol (1958) . 
Activitatea şi-o începe ca ziarist. Lucrează 
peste zece ani la câteva publicaţii periodi-
ce. În acest răstimp, publică cicluri de po-
ezie lirică, satirică şi umoristică. În 1969-
1970, este redactor la editurile „Cartea 
Moldovenească” şi „Lumina”, apoi şef de 
secţie la Comitetul de Stat pentru Televizi-
une şi Radiodifuziune. Din octombrie 1979 
se consacră în întregime muncii literare.

Poetul face parte din generaţia de aur a lui 
Grigore Vieru, Liviu Damian, Victor Teleu-
că, Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Ion Vata-
manu, Petru Cărare, Andrei Strâmbeanu ş.a.

Debutează editorial cu placheta de versuri 
satirice şi umoristice „Poamă acră” (1969), 
urmată, în acest gen, de cărţile „Ultima 

modă” (1982), „Cioara   celebră” (1984), 
„Lumânărele” (1986), cărţi ce îi aduc o lar-
gă popularitate. În 1987, poetului îi apare 
volumul selectiv „Mărgeanul zilelor”. Mai 
târziu, în 1997, îi apare  în grafie latină vo-
lumul de sinteză „Sfintele rădăcini”, care 
se bucură de o înaltă apreciere la Salonul 
Naţional de Carte-1997. La sfârşitul anului 
2000, poetul publică o nouă carte de versuri 
„Patimile vieţii”, însoţită de un tabel cro-
nologic şi aprecieri. În 2004, vede lumina 
tiparului volumul „Fabule”, iar, în 2005, 
Vladimir Rusnac prezintă cititorului „Scri-
eri alese”, prefaţat de Tudor Palladi. Sub 
egida Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 
şi a Bibliotecii Publice „Ovidius”,  în 2006, 
apare Biobibliografia „Vladimir Rusnac”. 
În 2010, poetul editează cartea de versuri 
„Fără tine”, în amintirea Agnesei Roşca, 
iar în anul 2011 publică volumul antologic 
„Adânc de mare şi adânc de cer”, urmat 

apoi de  cărţile „Adă-mi în suflet lumină” 
(2014), „Viaţa e un scrânciob” (2016).

Autorul desfăşoară o activitate rodnică şi 
în domeniul literaturii pentru copii, dăruind 
micului cititor cărţile „Cine stinge stelele” 
(1972), „M-a chemat la el izvorul” (1977), 
„Bobiţa de poamă” (1983), „Ţărmul de aur 
al zilei” (1985), „Telegrama” (1986).

Versuri din creaţia lui Vladimir Rusnac au 
fost traduse în limbile rusă, ucraineană, geor-
giană, tătară, azeră, armeană ş.a. Numeroase 
versuri lirice şi poezii pentru copii, semnate 
de autor, au devenit cântece îndrăgite.

Scriitorul Vladimir Rusnac trudeşte cu 
multă dragoste şi în domeniul traducerii 
artistice, tălmăcind pentru cititorii de limba 
română din opera lui Marțial, Gorki, din 
poezia georgiană, rusă, armeană, azeră.

Pentru merite în dezvoltarea literaturii 
naţionale, Vladimir Rusnac a fost decorat 
cu Medalia „Meritul Civic”.

există dragoste eternă 
Între pământ și între cer, 
Precum în limba cea maternă 
există-un steag de adevăr.
există dragoste curată 
Între lumină și-ntre flori, 
Între sămânţa-n brazdă dată 
şi trilul de privighetori.
există dragoste fierbinte 
Între nădejde și-mpliniri, 
Între popor și crezuri sfinte, 
Între izbânzi si nemuriri.
există dragoste aleasă 
Între prezent și viitor, 
Între suflarea românească 
şi sufletul din tricolor.
În vremi mai vechi și cea 

modernă 
același Soare-i lângă Prut, 
aceeași dragoste eternă
a ţării care ne-a născut.

EXIStĂ

Ce sfânt cuvânt învăţător 
Străluminează limba noastră, 
În el e-un duh înălţător 
De inimi către bolta-albastră.
v-a dăruit acel de Sus 
şi dragoste, și suflet mare, 
şi măiestrie de nespus, 
Credinţă multă și răbdare.
Copiii noștri, buni sau răi, 
Sunt toţi iubiţi deopotrivă 
De dumneavoastră – sfetnici-zei, 
Cu inima preamilostivă.
Sub cerul unor vise mari 
şi dor nestins de largul zării, 
voi creșteţi oameni necesari 
luminii de altar al ţării.
Sub tricolorul cel frumos,
Spre timpuri noi așterneţi 

puntea,
la chipul vostru luminos
şi Dumnezeu își pleacă fruntea.
Cu flori de gânduri ce nu mor, 
Cu flăcările dăruirii, 
Prin crez și spirit creator 
vă scrieţi cartea nemuririi.

ÎNVĂŢĂtORILOR 
MOLDOVEI

Cerul ţării face parte 
Din sfinţitul tricolor, 
la lumina lor departe 
Soarta-și vede un popor.
la lumina lor dorinţa 
are spirit creator, 
nesfârșită e credinţa 
Într-un falnic viitor.
la lumina lor răsare 
Grâul dragostei de plai, 
Imnul pentru înălţare 
la luceafărul din grai.
la lumina lor se cântă, 
Se înalţă mănăstiri, 
legământul lor încântă, 
Dând fiinţei noi iubiri.
la lumina lor curată 
Dau în floare bucurii, 
Inima e mai bogată 
În cântări de ciocârlii.
În a vieţii noastre carte 
Sufletul a scris cu dor: 
Cerul ţării face parte 
Din eternul tricolor.

LA LUMINA LOR

Încă un cântec să cânt 
Ierbilor verzi și luminii, 
Care cu veșnic frământ 
nasc bucurie ţărânii.
Încă un cântec să cânt 
Pentru izvoarele firii, 
Care din fund de pământ 
reazem îi sunt nemuririi.
Încă un cântec să cânt 
Munţilor falnici și mării, 
Stelelor cerului sfânt, 
Păsării dragi a visării.
Încă un cântec să cânt 
Dragostei noastre eterne, 
Care în suflet vibrând 
Gândului flori îi așterne.
Încă un cântec să cânt 
limbii acestea, străbune,
Care prin viu legământ 
ştie la ea să ne-adune.

ÎNCĂ UN CÂNtEC

În grădina dragostei de viaţă, 
la altarul razelor cerești, 
un izvor făptura își înalţă, 
licărind de gânduri tinerești.
Cu lumina-i dulce el adună 
Inimi ce-n adânc de dor doinesc 
Dăinuirea veșnică, străbună, 
Sub înaltul cer moldovenesc.
Dor îi e de-a mării vălurare, 
S-o audă fremătând sub zări, 
ăst izvor e suflet de-nălţare 
Către steaua noilor visări.

ÎN  GRĂDINA 
DRAGOStEI 
DE  VIAŢĂ

Strămoșii noștri ne-au dat zestre mare, 
acest pământ și cer moldovenesc, 
Îndemnul de-a ne ţine la izvoare, 
la rădăcini de tot ce-i omenesc.
ei ne-au lăsat un grai cum altul nu e, 
Baladele și doinele de leac, 
un dor de stele, gânduri care suie 
Fiinţa spre-adevărul unui veac.
Străbunii noștri ne-au lăsat iubirea 
De mare și de falnicii Carpaţi, 
ne-au îndreptat de-a pururea   privirea 
Către lumina dragostei de fraţi.
nu ne-am pierdut în neguri și furtună, 
Icoana ţării ne-a ţinut la ea, 
Precum Pământul ţine fiica lună, 
Să nu se rupă din orbita sa.
Strămoșii noștri chiar și din morminte 
ne corectează, când ades greșim, 
Cu ei și-a lor eterne-nvăţaminte 
avem trecut și ţară ce-o iubim.

StRĂMOŞII  NOŞtRI

În munţii eminescu, pe trepte de lumină 
urcăm către luceafăr a inimii simţire, 
S-aflăm izvorul tainei și roua cea divină 
a verbului său cosmic cu-aripi 

de nemurire.
Sub cer de vis și doruri ce spiritul împlină, 
Primind împărtășire din marea lui iubire, 
În munţii eminescu, pe trepte de lumină 
urcăm către luceafăr a inimii simţire.
Din dragoste de ţară, de dulcea-i 

rădăcină 
Ce poartă sus în ramuri a neamului 

vorbire, 
Din sfântă datorie, de sensul vieţii plină,
Cu sufletul credinţei urcăm spre 

mântuire
În munţii eminescu, pe trepte de lumină.

ÎN  MUNŢII  EMINESCU

Ilustraţii: Ion PUIU
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R o N D E L U R I

surpriza

Debut la „f. D.”

„Trăirea afectivă îngemănată mereu cu meditația își găsesc expresie în spo-
vedania intimă ținută cu insistență în luminile intelectului cultivat. Simți che-
marea de a reciti și a aprofunda” (Andrei Lupan).

„Galina Furdui, prin cărțile-i de  referință, a demonstrat cu lux de  probe 
elocvente că a susținut în mod strălucit examenul estetic, remarcându-se ca 
cea mai talentată cultivatoare a rondelului saturat de etic și de sacru” (Mihail 
Dolgan).

„Poeta parcurge itinerarul mistic, ea este, în monologuri psalmice, chemare 
și îndemn, este cea care vede, ca și Iosif, Steaua Făgăduinței (…), este sentința 
propriului nume, însăși întruchiparea sacrei Tăceri” (Mihai Cimpoi). 

„Ideatic, versul rondelic al Galinei Furdui este cristalizat în mare, trecând 
toate „Vămile  văzduhului” conștiinței și rațiunii de sine a poeziei. „Ochiul cel 
de taină” al poetei — „cu invizibilu-n contact” — „Așază  rost în lucruri, lu-
cid”. De aici  și profunzimile amețitoare ale cuvântului scris, în pagina „cres-
cută” (citește: în poezia) cu Dumnezeu” (tudor palladi). 

„E o poetă de reale și diverse disponibilități  creatoare, altfel ziz —  una 
în stare să trăiască și să exprime în diferite registre, unul mai favorabil de-
cât altul adevăratei, autenticei, de aceea rezistentei comunicări artistice” (Ion 
Ciocanu).

„Galina Furdui este poeta Cuvântului prin care tragicul existenței umane 
capătă semnificații atemporale, devenind reperul unei ars poetica definitorii” 
(Mircea Alexandru Cotârță). 

Aniversări Galina  FURDUI

*  *  *
nu. nu lupt cu tine, viaţă.
şi nici, și nici cu cei din jur.
Când chem, purtându-te în braţe,
Cu sine lupt. lovesc. Îndur.
şi, de pășesc pe fir de aţă,
Când, trist, resping gândul obscur,
eu nu, nu lupt cu tine, viaţă —
Cu sine lupt. Deschis. şi dur.
ești totu,-aici: foc, apă, gheaţă…
le zbaţi (necruţătorul ciur!).
Dar de ce-n pieptu-mi ceaţă-i, ceaţă
şi-un dor mă-agaţă de azur…
lupt. Cu cea care-mi lipsești, o, viaţă.

*  *  *
şoptesc durut, șoptesc poeţii
Cuvinte. rug pentru Iubire.
Memoria longevităţii
Invocă, în genunchi, martirii.
la ora grea a cărunteţii,
Sub arborele Prevestirii
Cântă durut, cântă asceţii
Cuvintele tămăduirii.
De ce-i ascult? Sunt ei profeţii
Care-mi deschid Psalmul zidirii?
Da, simt cum se topesc pereţii,
Cum înfloresc, alb, trandafirii,
Dar… de ce-s triști, sunt triști, poeţii?…

*  *  *
Orice înfrângere, îmi zici, e o izbândă.
Cazi. te ridici. şi-ţi este dor, ţi-e dor
De fruntea cea senină, blândă, blândă, 
Ce-n ere își clădește zidul  Păzitor.
Departe de toţi cei ce știu să-și vândă
legea și chipul, și chiar  viaţa lor,
Îmi spui că prăbușirea e-o izbândă.
O, Doamne! Mă ridic și simt ce mult 

mi-e dor,
De lume dor. De chipu-i iertător,
Să-i aud glasul-bunul și, plăpândă 
Cum sunt, să râd-să plâng, 

să tot cobor-cobor
Căderile din pieptu-mi spre 

Cerul suitor...
Orice înfrângere, știu bine - e-o izbândă.

*  *  *
Îţi ești tu însuţi cauza. Concretă.
efectul e în pieptu-ţi. Străveziu.
alergi. şi iar chemi pauza discretă,
şi te cutremură-un pustiu. Pustiu.
Cel care nu cunoaște-a clauzei faţetă
nu-și recunoaște plânsul cenușiu.
Dar ești tu însuţi cauza. Completă.
efectul e întreg destinu-ţi-vizitiu.
M-a tot curtat condiţia ascetă —
viaţa-mi pe curat să o transcriu.
Simt bine: toate-s o anchetă. Se repetă.
şi dacă-o completez corect — nu știu. 

nu știu.
 Îmi sunt eu însămi cauza. Concretă.

*  *  *
un vuiet vine-crește peste lume
(Spre Marele refugiu ne grăbim).
Cetatea Păcii coperită-i. Brume
Se lasă peste-al vieţilor regim.

Se pare… Cineva stă să rezume
un tâlc. lăsat de Marele-anonim.
un vuiet vine-crește peste hume
(e marele refugiu. ne grăbim).
un nor. Se lasă-un nor. ziceri postume
Se-aprind în piept de om. 

şi nici un heruvim,
Da, nimeni-nimeni-nimeni să ne-ndrume
Din oarbele văpăi cum să ieșim.
un vuiet vine, crește peste lume.

*  *  *
Înspre tărâmul liniștii pășesc, 
Glasul virtuţii îmi ascultă inima.
val după val, greșeli mă tot pândesc -
abruptă-amară cale. Scară grea.
așa ciudate, amintirile  zvâcnesc,
le-alung, le spun că merg 

spre-altundeva -
tărâmul liniștii e ceea ce râvnesc...
Glasul virtuţii îmi culege lacrima.
O poartă, două, șapte...  urmăresc
Pasu-mi ce smulge-arde urma sa,
lumina curge lin în vals de stea,
În urmă treptele alb-albe se topesc...
Înspre tărâmul liniștii pășesc.

*  *  *
văd umbra mea. e dincolo de drum.
S-o fi desprins de-aripile cărunte.
Simt echilibrul, cel de demult. acum
Mi-asază pacea limpede pe frunte.
Sfânta răbdare - nici știu de unde, cum
ziua-mi cuprinde. ştie să tacă-lupte.
văd steaua mea. Coboară pe un Drum
Ce, parcă-l știu… Duce spre vârf de 

munte.
şi cade umbra. Se stinge-n rost postum,
şi nu mai frig stupidele-amănunte...
De ce-aș fi tristă? lumea-i cum e. altcum
Crește în faţa-mi, din lumini, o punte
şi umbra lipsă-i...  ne-pământesc, 

un Drum.
*  *  *

Cum clipa-mi  stă la sfat, sub stea,
Cu Cel ce tace când vorbește,
lumi multe cresc în palma Sa,
Dar mă aude. Mă iubește.

Îl tot întreb de ce-aș cânta,
Când totul trist e (pământește),
el... viaţa-mi ia sub pleoapa-i, grea,
Mă-ascultă. tace. Părintește.
În ziua când voi arunca
Plasa ce-acum mă învelește,
Din largul care îmi lipsește
Cel care tace când zidește
luminile deschide-va...

*  *  *
Pământul meu, lăcaș al suferinţei,
Hotar între-ntuneric și lumină,
Cumplite încercări întinzi fiinţei -
Fiinţa vinovată. şi cea fără de vină.
Pasărea vieţii  pe-aripile Credinţei
Mă-ndeamnă spre cunoașterea cea plină
şi zbor, și cad în plasa suferinţei
la margine de beznă și lumină.
Ci Marea Pasăre prin legea ei Divină
Mă smulge din calvarul neputinţei,
Mă-nalţă rotitor spre bolta cea senină
şi mă coboară. Sap adânc. 

şi-ţi port credinţă,
Pământul meu, lăcaș al pocăinţei.

*  *  *

justiţia Supremă conduce-această 
lume.

Cresc cauzele-n ore. şi poartă al tău 
nume.

revin, se zbat, se-ntorc spre rost de 
albe urme

Din viaţă-n viaţă,-n val de 
spume-turme.

Înlănţui-te-vor efectele. În hume
vei asculta căzând pe fruntea-ţi brume.
justiţia Supremă te-aduse-n astă lume,
O clipă-cauză purta-va al tău nume.
Dar cine-a fost să fiu? şi care 

tâlcuri-sume
urmat-au pentru-aici suflarea-mi 

să-și asume?
De ce averea-mi toată - puţină, tristă, 

cum e, 
O-adună pentru lume? Sigiliu îi pune...
justiţia Supremă sortită-i să rezume.

Era în ziua în care tocmai se sfinţise 
pasca la biserică, iar eu, plin de bucuria 
acestei sărbători, admiram împreună cu 
mama cerul, care în fiece an îşi avea sem-
nele lui. Mama îmi arăta spre tării, către 
imaginea unei cruci uriaşe. Aceasta, din 
spusele ei, avea menirea de a ocroti întrea-
ga omenire, dar mai ales pe cei credincioşi. 
Nu prea înţelegeam sensul vorbelor ei, 
de aceea mă lăsai furat uşor de gânduri. 
Dintr-o dată, am fost trezit din visare de 
scheunatul unui căţel. Mama îmi mai ex-
plica ce poate însemna o cruce protectoare, 
când o voce lăuntrică mi-a şoptit că prima 
surpriză deja se întâmpla. În faţa mea un 
biet căţel se ruga de ospeţe! Primele clipe 
ale întâlnirii cu jalnicul animăluţ au fost 
decisive. Miloasă, de felul ei, mama hotă-
rî că în asemenea zi sfântă aceasta nu era 
altceva decât o nouă încercare pentru su-
fletul omului credincios.  

Pe cât de urât era căţelul, pe atât de 
mare milă îţi producea când te sfredelea cu 
ochişorii lui. L-am primit cu toate onoruri-
le. I-am încălzit puţin lapte şi l-am servit. 
Apoi i-am aranjat un loc de odihnă mai de-
parte de căţelul casei care mă slujea demult 
şi care lătra neogoit de draga dimineaţă. În 
scurt timp, s-a liniştit şi în ograda noastră 
domnea un aer de taină. Satul sărbătorea, 
iar eu făceam ce făceam şi mă tot trezeam 
cu ochii la oaspetele meu patruped.  

Apoi a venit pe la noi bunelul, un mare 
iubitor de animale, care găsi că vizitatorul 
meu e un câine de o rasă scumpă.  

Am aşteptat vreo trei zile, dar stăpânii 
căţelului nu se arătau. Lucrul ăsta m-a în-
tristat, dar m-a şi bucurat totodată, căci 
nu voiam să-mi pierd noul amic. Mânca 
tot ce-i ofeream, ba mai mult chiar – se fu-
rişa spre farfuria celuilalt căţel să-l ajute 
la golit farfuria. I-am zis Grivei şi a rămas 
până azi cu acest nume. 

Treceau zilele. Căţelul simţi că nu mai 
e oaspete şi începu să împartă sarcinile de 
gardian cu celălalt căţel, căruia, pesemne, 
i s-o fi urât să tot latre de unul singur şi 
acceptă „colaborarea”. Astfel unul era stă-
pân pe partea dinspre drum, altul – din-
spre  grădină.  

Într-o zi, pe când soarele îşi vărsa raze-
le sale cumplite peste pământ, iar lumea 
se ascundea prin case, Grivei luă în dinţi 
un papuc al bunelului. L-am căutat mult, 
dar l-am găsit numai cu ajutorul celui care 
îl ascunse. Botul papucului se ivi pe ne-
aşteptate dintr-o adunătură de frunze şi 
pământ din grădiniţa cu flori, după care 
Grivei a fost mustrat şi trecut în serios la 
activităţi de educaţie. De atunci nu mai 
face asemenea glume. 

De legat la cuşcă, nici vorbă! Era un că-
ţel-artist, nu alta. Îţi era mai mare mila 
de el când mă vedea cu zgarda în mâini. E 
clar că eu cedam. ş-apoi câte alte numere 
artistice îmi prezenta el! Adevărat circ! 
Cine ştie, poate că aşa voia să ne arate cât 
de mult îşi iubeşte stăpânii sau poate erau 
doar nişte şotii din viaţa unui pui de câi-
ne? oricare ar fi răspunsul, mă aşteptam 
de la el şi la alte surprize.

Daniel CEBoTARI, 
elev în clasa a VII-a 

la Gimnaziul Mândâc 
r-nul Drochia
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VARĂ, DRAGĂ VARĂ...

Ianoș  ŢURCANU (26.07.1951, c. pelinia, jude-
ţul Bălţi, R.Moldova) este un talentat poet, proza-
tor, eseist, textier și autor de aforisme. Licenţiat 
al Institutului de Medicină (Krasnodar, Federația 
Rusă) şi al Institutului Internaţional de Literatu-
ră din Moscova. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din Repu-
blica Moldova (1995), al Uniunii Scriitorilor din 
România (1999), al Uniunii Mondiale a Literaţi-
lor (1997, Washington), membru de onoare al So-
cietăţii Scriitorilor din târgovişte (1997).

În plus la numeroasele cărți de versuri pentru 
maturi, Ianoș ȚURCANU a semnat peste 20 de 
plachete de poezie destinate copiilor, cărți pentru 
care a fost distins cu premii literare naționale și 
internaționale, printre care: premiul Bibliotecii 
„Gh. Asachi” (Iaşi, 2005, „Bravo, Mieunache”),  
premiul „Simpatia copiilor” al Salonului interna-

ţional de carte pentru copii (2008, „O girafă su-
părată”),  premiul „Cartea Anului” la Salonul in-
ternaţional de carte pentru copii, Chişinău (2009, 
„Un elefant în vagonul-restaurant”), „Melcii nu 
citesc ziare” a devenit cartea-surpriză a Salonului 
internaţional de carte pentru copii (2010), pre-
miul Bibliotecii Naţionale „Ion Creangă” (2011, 
„Cea mai frumoasă vară a iubirii”), premiul I și 
Medalia „Ion Creanga” la „Festivalul Ion Crean-
ga” (Iași, 2017) ș.a. 

Autor a peste 600 de  texte pentru cântece de 
muzică uşoară, populară, romanţe şi cântece pen-
tru copii. 

Operele lui au fost traduse în italiană, engleză, 
rusă, franceză, germană, ucraineană.

Scriitorul este decorat cu Medalia „Mihai 
Eminescu” (2011), Medalia Academiei de Științe 
a R. Moldova (2016) ș.a.

Aniversări Ianoș ȚURCANU - 70

DRAGI  ÎMI 
SUNt  pĂRINȚII

Ochii cei mai dragi din lume,
Care sunt făcuţi anume
Să ne dea lumina lor,
Sunt ochii părinţilor.
vorbele ce și-n tăcere
ne-nvelesc în mângâiere
şi alint dumnezeiesc
Doar părinţii le rostesc.
Basme fără-asemănare,
Cu-ntâmplări nemuritoare
şi cu bucurii de-ajuns,
tot părinţii ni le-au spus.
Dragi copii, iubiţi părinţii,
Căci ei sunt mai sfinţi ca sfinţii
şi mereu să le vorbiţi:
- Sunteţi cei mai buni părinţi!

pROFESII 
 MINUNAtE

Cât de fericit e omul
Care îngrijește pomul!
are inimă frumoasă
Cel ce construiește-o casă.
Sufletul nicicând nu-i moare
Celui ce sădește-o floare. 
Domnul multe-o să-i aducă
Celui ce copii educă.
O să-i meargă-n toate bine
Celui care coace pâine.
toţi îl binecuvântează
Pe cel care boli tratează.
O să aibă zile bune
Cel ce muzică compune.
e prieten cu natura
Cel ce-a îndrăgit pictura.
Dumnezeu îi face parte
Celui care-a scris o carte.
Ce profesii diferite!
Ce profesii minunate!
Ia aminte, ţine minte,
toate-s pentru tine - toate!

CUVÂNt 
 MAGIC

este un cuvânt pe lume,
Sună ca o rugăciune:
e cuvântul Mulţumesc!
toţi copiii îl rostesc.
numai de îl spui, îndată 
te respectă lumea toată.
Scurt cuvântul, dar cu rost,
Să-l ţii minte pe de rost.
e-adresarea cea mai simplă,
Dar de îl rostești se-ntâmplă
Că în jur toţi îţi zâmbesc –
Cuvânt magic: Mul-ţu-mesc!
Când ai șapte ani de-acasă,
Iar purtarea ţi-e frumoasă
şi ţie, bine-nţeles,
ţi se zice Mulţumesc!
Mulţumesc!, ca apa dulce,
Mulţumesc! mereu aduce
Gând curat și minunat
Pentru omul educat.
este un cuvânt pe lume
Plin de multă-nţelepciune,
toţi copiii îl rostesc.
Ce cuvânt e?...  Mulţumesc!

LA 
StOMAtOLOG
Măgaru-avea dureri de dinţi,
Dureri ce îl scoteau din minţi.
S-a dus la doctor: - te implor
Să mă ajuţi, că pot să mor!
şi-i zise doctorul așa:
- Da... O să-ţi scoatem o măsea!
Măgarul îl rugă fierbinte:
- Să nu mi-o scoţi pe cea 

de minte,
În junglă nu-s lăsat în pace,
zic mulţi că-s tont și 

n-au ce-mi face!...
- De ce-ţi faci grijă? 

Stai cuminte:
nu ai nicio măsea de minte!

CIOCOLAtA  
VINOVAtĂ

O guriţă conturată
Cu un strat de ciocolată,
zice: - eu nu-s vinovată
Că nu pot să fiu curată –
Fetiţa e vinovată
Care îmi dă ciocolată.
- Ce prostuţă e guriţa,
Se gândi, mâncând, fetiţa,
vinovată-i ciocolata,
numai ea și nimeni alta,
Doar ea poate fi-acuzată,
Pentru că-i... apetisantă!

DE LA DUMNEZEU
Îngerii se-adună jos,
lângă patul tău,
Să-ţi dorească „Somn frumos!”
De la Dumnezeu.
Se așază-ncetișor
Pe umărul tău,
Să-ţi șoptească „Somn ușor!”
De la Dumnezeu.
Se opresc apoi un pic
lângă braţul tău,
Să-ţi vorbească „Somn adânc!”
De la Dumnezeu.
te mângâie cu-n sărut,
te păzesc de rău
şi-ţi doresc un „Somn plăcut!”
De la Dumnezeu.
lângă tine, cât ești mic,
ei vor sta mereu,
Să crești mare și voinic,
Cum vrea Dumnezeu!

Cât de mult te-am așteptat,
vară, dragă vară.
ești așa cum te-am visat:
veselă, sprinţară.
Florile dansează-n vânt 
şi zâmbesc la soare,
Sus, în cer, și pe pământ
e doar sărbătoare.
Ca un zmeu, viu colorat,
Peste crâng se-arată
Curcubeul fermecat,
nalt, ca niciodată.
Gâzele (ce să le faci?)
Caută răcoare,

Iar cireșele-n copaci
Se-nroșesc la soare.
Strânși la brâu și aurii,
Snopi se-aliniază,
Parcă-ar fi niște copii
Ce dorm la amiază.
uneori, vântul stingher
Își adună norii
şi, precum un cavaler,
Dă onoare ploii.
la hârjoană, pe poteci,
vino cu noi iară.
am dori să nu mai pleci – 
Fie numai vară!

Cantabil, elegiac, rămânând mereu în registrul 
unui panlirism de natură „veche”, substanţial-
clasicistă, Ianoş Ţurcanu conturează şi situaţii 
parabolice, trece la notaţia prozastică  pasageră 
–  fiind şi un cultivator subtil al ludicului.    

Adept al disciplinei de tip clasicist,  Ianoş 
Ţurcanu este autor de cântece foarte populare, 
care atestă o muzicalitate de fond ce traduce 
stări sufleteşti profunde.

Ştie, de asemenea, a se copilări cu gravitate 
(vorba lui Arghezi), valorificând ludicul in-
fantil  cu instrumentarul  necesar: umor, dar 
de povestitor,  pricepere de a construi situaţii 
fanteziste cu conotaţii parabolice şi alegorice, 
simplitate a formulei, simţ al ritmului, dina-
mism  stilistic.

Acest instrumentar, bine stăpânit, îl ajută şi 
în  domeniul aforismului,  care, în concepţia lui 
Blaga, este o scoică în care răsună marea (şi aici 
Omul mării este în elementul său), un „descân-
tec”, un gând care vrăjeşte, „o floare în stare de 
graţie, aleasă să conceapă Logosul şi să-l nască”.

„Cuvintelor, din ce în ce mai mult, li se face 
dor de poezia clasică”,  spune poetul, rezumân-
du-şi aforistic  profesiunea de credinţă.

Acad. Mihai CIMPOI
*  *  *

Ianoş Ţurcanu este poetul care scrie cu su-
fletul unui adolescent îndrăgostit, pentru alte 
suflete iubitoare de frumos.

Poezia sa este aidoma unui râu care, ieşind 
învingător din lupta cu stâncile muntoase, se 

aşterne liniştit printre luncile câmpiilor, în dru-
mul său spre Marea cea Mare.

Volumul de poezie „Inimometru” confirmă 
încă o dată talentul şi sensibilitatea unui poet, 
care mai are multe de spus în poezia româneas-
că contemporană.

Victor ADAM
*  *  *

Ianoş Ţurcanu scrie, mai degrabă, o poezie de 
melancolie în care se strecoară subţiri umbre 
ironice. Imaginile artistice sunt căutate de coti-
dian, dar şi în lumea ideatică...

Atent chibzuite alcătuiri poetice se regăsesc şi 
în versurile ce au imaginea mării ori a toamnei 
ca laitmotiv. Ianoş Ţurcanu se dovedeşte un sen-
sibil rezonator la tot ceea ce ţine de natură şi de 
schimbările ei prin anotimpuri.

Corina APOSTOLEANU
*  *  *

...Paginile cărţii „Omul mării” (Chişinău, Gra-
fema Libris, 2007)  sunt chiar expresia unei 
aventuri existenţiale: poemele - fie ele de largă 
întindere sau doar mici caligrafii, asemeni ur-
melor lăsate de maree pe nisip, sunt încărcate de 
exotism tropical, dau expresie unei lumi pestriţe 
şi comunică nelinişti tulburi: „Ah, fulgerul... Eu, 
reîntors/ la ţărmul cu stavrizi/ văd luminându-
se aievea! urma de aur/ a corpului tău gol/ în 
marmura  mareelor/ de august” („Fulgerul”).

Nicolae STROIE

Poetul Ianoș ţurcanu la o întâlnire cu cititorii. Biblioteca 
„Ovidius” din capitală

ApRECIERI
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REVANşA

Gabriela MORARU
MUGURAşIPoVESTIRI  DE  SEAMA  VoASTRĂ

Stele

Ce dulce e sărutul mamei –
nectar din mierea de tei! 
ea mă cuprinde cu iubire, 
Mă fericește cu șoapta ei.
Inima-i curată, chipul de înger –
Cum să le uiţi vreodată?
Mama îmi dă poveţe mereu,
Mă ocrotește precum un tată.
lacrimile ei – apa de izvor,  
Îmi scaldă sufletul cu dor.
Mărgăritare fierbinţi și sărate
Cad pe obrazul meu toate…

Cristina ȚURCANU,
elevă în clasa a VII-a 

la Gimnaziul „Vitalie Ceban”
s. Alexăndreni, r-nul Sângerei

Măicuţa 

aici mi-i casa părintească
şi graiul strămoșesc,
e locul drag unde mămica
Mă învăţa să pășesc.
aici e baștina cea bună,
Cu neamul ce-l iubesc. 
e vatra mea și limba sfântă –
De ce să le părăsesc?
acasă pomul dă în floare,
Ceru-i adânc și înstelat.
Bunica m-așteaptă la poartă
şi soarele-i mai înalt. 
aici părinţii m-au crescut 
Cu dor și dragoste curată.
şi-o să revin mereu acasă,
la baștina și limba noastră. 

Mădălina VRABIE,
elevă în clasa a IV-a 

la Gimnaziul „Vitalie Ceban”                                                              
s. Alexăndreni, r-nul Sângerei 

Baștina

tu-mi ești răsăritul,
Poemul luminii și mitul.
Iubirea ce se-mparte la doi
şi nu va apune în noi.
vreau să visez măcar o zi
Cu tine, orice-ar fi,
Să afli cât de mult
te iubesc, ca la-nceput.

*  *  *
Mă pierd în sărutul buzelor tale
şi în zâmbetul tău ascuns în petale.
Îţi admir părul cu parfum de univers
şi-ajungem ambii la același vers.
nu vreau sa mă lași singur cu-acest dor,
În braţele tale mă simt nemuritor.

Dorin BURUIANĂ , 
elev în clasa a XI-a 

la Liceul Teoretic „Ion Creangă”
s. Rădoaia, r-nul Sângerei

Înger

la zori, de dimineaţă
afară-i răcoare și ceaţă.
natura se trezește la viaţă,
Floarea rourată-o desface,
Păsări zboară în pace.
albina cea hărnicuţă
Strânge miere la fuguţa. 
revine la stup obosită,
Dar foarte mulţumită,
Că ne-aduce miere gustoasă –
Copilăria-i dulce și frumoasă.    

Ariadna STADNECIUC, 
elevă în clasa a VII-a 

la Gimnaziul „Vitalie Ceban” 
s. Alexăndreni, r-nul Sângerei 

Albinuţa

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

În dimineaţa de după afişarea rezul-
tatelor la bacalaureat, telefonul a înce-
put să sune parcă mai tare ca nicioda-
tă. Tocmai azi când puteam să dorm 
mai mult?

– Alo?
– Casa absolventei Ela Marinescu?
Mi s-a părut extraordinar să întrebe 

cineva aşa.
– Da, zic!
– La telefon este diriginta ta, Mari-

nescu. Te-am sunat să-ţi spun că te 
aştept duminică la şcoală să-ţi ridici 
premiul. Știu că voi acum învăţaţi pen-

tru facultate, dar insist să vii! Și feli-
citări pentru excelentul rezultat de la 
examen!

Diriginta m-a sunat şi m-a felicitat, 
ea care era o persoană aşa rece şi 
distantă! Aveam impresia, când o ve-
deam, că se uită de pe podiumul de la 
catedră undeva pe deasupra noastră, 
că e în altă lume în care nu există copii.

- Mulţumesc! Desigur, voi veni la 
şcoală!

Aşadar, a venit ziua când pot să merg 
la liceu fără să fiu elevă! Minunat!

O astfel de întâlnire trebuie pregătită.
Nu ştiu ce faci astăzi la sfârşitul ore-

lor, dar noi aveam un ritual de la care 
nu ne abăteam, cu toate riscurile. Ne 
adunam în baia fetelor şi, aliniate în 
faţa oglinzilor,  începeam operaţia de 
înfrumuseţare. Mioara era maestră. 
Blondă, cu părul scurt, începea ta-
parea. Îşi tapa părul temeinic, încât, 
nu de puţine ori, auzise întrebarea: 
„Fetiţo, ce e cu claia aia de păr în capul 
tău?” Chiar dacă pericolul plutea în 
aer, nici moartă nu ar fi renunţat.

Alte fete se machiau discret şi aveau 
grijă, până ce ies din clădirea liceului, 
să îşi pună ochelari de soare, indife-
rent de vreme!

Eu nu-mi tapam părul, pentru că îl 
aveam strâns la spate şi îndrăzneala 

de a-mi lăsa pletele în vânt era prea 
mare. Dar acum…

Duminică! O zi cu soare, caldă, fru-
moasă! Festivităţile de început şi de 
sfârşit de an se ţineau în curtea inte-
rioară a liceului. Acolo sunt nişte scări 
care duc spre intrarea în clădire şi 
unde se puneau mesele acoperite cu 
feţe de masă din pluş, roşii ca focul. Pe 
mese se îngrămădeau cărţi şi diplome 
vegheate de profesorii care vor stri-
ga premianţii şi de către conducerea 
şcolii.

Curtea era plină de elevi. Spun 
„elevi” pentru că toată lumea era îm-
brăcată în uniforme.

A venit şi rândul clasei mele. Diri-
ginta a început să strige premianţii. 
Bineînţeles, prima a fost Crina, o fată 
pe care nu o prea simpatiza nimeni, 
nu din vina ei, ci din pricină că era 
singura pe care diriginta o plăcea. A 
doua a fost Mia, spre care se îndrep-
ta toată afecţiunea noastră. Era o fată 
care nu locuia în Bucureşti, care făcea 
un efort mai mare decât noi să ajun-
gă la şcoală şi pe care noi o conside-
ram cea mai bună la învăţătură. Fetele 
au urcat treptele şi, după ce au oferit 
florile aduse doamnei dirigintă şi, 
bineînţeles,  şi directoarei, au primit 
premiile şi au coborât.

A venit apoi rândul meu. Mi-am au-
zit numele. M-am strecurat printre 
colegii mei şi am apărut. M-am oprit o 
clipă, înainte să urc treptele, şi am tras 
aer în piept. Apoi, ca o vedetă pe co-

vorul roşu, am început să urc treptele 
încet, înceeet.

Efectul a fost garantat! Purtam o 
rochie roşie cu margarete albe mari, 
strânsă pe talie (aveam şi de ce, pen-
tru că eram suplă şi aveam o talie de 
invidiat, de ce să nu fie pusă în va-
loare?). Rochia avea volane în jurul 
decolteului şi la mânecile care ajun-
geau până la cot. În mers, poalele ei se 
mişcau jucăuşe în dreapta şi în stânga. 
Părul meu, acum liber,  flutura şi el vic-
torios, scăpat din strânsoarea de ani. 
Dar piesa de rezistenţă a fost bretonul. 
Îmi ajungea până în ochi ca răspuns la 
îndemnul „Lasă-ţi, fetiţo, fruntea libe-
ră!” Prin el am privit prezidiul şi am 
văzut clar indignarea. Dar nimeni nu 
a deschis gura.

M-am îndreptat spre diriginta mea 
care, până şi la banchetul de la termi-
narea liceului ne-a lăsat singuri, pen-
tru că a prins-o ploaia, după ce fusese 
la coafor, şi am luat din mâna ei diplo-
ma şi cărţile pe care, am văzut mai târ-
ziu, nu scrisese nimic. S-a uitat la mine 
prin ochelarii ei cu multe dioptrii ca-
re-i făceau ochii mici de tot, aproape 
ca vârful acului. Dar nu s-a produs ni-
ciun schimb.

În piesa mea nu existau flori!

Desen de Cristina COvrIG

Din rai ne-au alungat, 
Pe veci. şi din sine.
Iubire și fluturi 
ai rupt din mine.
Pierdut în cosmos –
Culegi niște stele.
 şi crezi că în rai
te-ntorci doar cu ele... 

Aliona BUTNARU, 
elevă în clasa a IX-a

 s. Cotul Morii, r-nul Hânceşti

Desen de viorel RAILEAN, elev, 
s. rogojeni, r-nul şoldănești
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curcubeul primăvăratic  
al poeziei pentru copii

Temperatură, 
carantină, clor

Sugestii  de  lectură

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

Pomii toţi au înflorit, Primăvara a venit
Anatol CARAMAN

Nr. 6 (6)

De ceva vreme suntem „termometrizaţi”! Aşa 
cum suntem şi „carantinaţi”!!!

În aceeaşi linie, „apa este clorinată”.
Există trei cuvinte simple, cunoscute de toată 

lumea: temperatură, carantină şi clor.
În româneşte spunem: a măsura / a lua tem-

peratura, a pune în carantină / a institui caran-
tina şi a pune clor în apă / a dezinfecta apa pis-
cinelor cu clor etc.

Molima limbariţei este foarte periculoasă 
pentru limba română! Fenomenul supărător 
este amplificat şi de faptul că, imediat ce auzim 
aceste cuvinte, le preluăm. Nu ne trece prin cap 
să verificăm în dicţionar dacă ele există sau nu. 
Și am avut timp. Am fost în carantină!

Barbarismele NU FAC BINE LA LIMBĂ! Pandemie
Cuvântul vedetă din această perioadă este 

„pandemie”. Substantivul „pandemie” este 
un împrumut din limba franceză, nu este un 
termen care s-a format prin mijlocele inter-
ne ale limbii române (derivare, compunere, 
conversiune). Dar, deşi nu este format în lim-
ba noastră, am să vă spun că în limba română 
există un element de compunere „pan-” care 
înseamnă „tot”, „întreg” şi care serveşte la for-
marea unor substantive şi adjective.”(DEX) De 
exemplu: „pancronic”, „panelenist” etc.

Sensul substantivului „pandemie” este: „epi-
demie care se extinde pe un teritoriu foarte 
mare.”(DEX)

În zilele acestea ameninţarea pandemiei de 
coronavirus este foarte mare, dar omul ştie 
să-şi păstreze cumpătul şi să acţioneze cu 
calm. Aşa sper.

Cunoaşterea sensului cuvintelor FACE BINE 
LA LIMBĂ!

Carantina, 
o poveste tristă!

...A poposit pe meleagurile noastre din în-
depărtata ÎMPĂRĂȚIE A LIMBII RUSE cunos-
cută acolo sub numele de „karantin”, iar în 
stepele ruseşti a ajuns din frumoasa şi bogata 
ÎMPĂRĂȚIE A LIMBII FRANCEZE.

Dar de ce este nefericită această domniţă? 
Pentru că, în ultima vreme, i-a fost uzurpat lo-
cul de tot felul de ageamii care nu-i fac rău nu-
mai ei, ci şi întregii împărăţii.

Ascultaţi şi dumneavoastră ce termeni folo-
sesc unii care vorbesc mult şi pe care îi preiau 
cu voioşie şi ceilalţi vorbitori mai puţin atenţi: 
„a carantina”, „carantinați” etc.

Sigur că o perioadă de carantină nu e plăcu-
tă, dar e necesară. Iar singurul termen pentru a 

Țesută din culori şi din ima-
gini rustice şi imnice, din cu-
vinte şi replici socratice şi 
esopice, poezia infantilă este 
aidoma unui curcubeu multi-
color, dacă aceasta este scri-
să din inimă „pentru copilaşii 
cuminţi şi iubiţii lor părinţi”, 
vorba condeierului Anatol Ca-
raman. Miniaturale, de obicei, 
catrene şi sextine („Ionică şi 
trenul”, „Repetentul”),  pie-
sele jucăuşe, aproape epigra-
matice, în fond, îl reprezintă 
pe locutorul lor meditativ-liric 
ca pe un părinte sau pedagog 
deghizat, făcând pe poetul, 
vorba vine, (dedicând această 
carte nepoţelei Lina-Alexan-
drina şi nepotului Gheorghi-
ţă), de vreme ce el este pus 
pe şcolirea indirectă a micului 
cititor, îi oferă acestuia o şan-
să reală de a face împreună o excursie prin lumea cuvintelor şi 
întâmplărilor din viaţa de toate zilele (de regulă, din mijlocul 
Naturii) către care copilul nu poate fi indiferent niciodată: „Mo-
tănașul: sfor-sfor-sfor,/ Doarme noaptea pe cuptor,/ Se trezește 
doar atunci,/ Când îi zic: „Hai să mănânci!” ori: „Vine ursul la 
prisacă,/ Dar albinele-l înţeapă./ Fuge ursul supărat – / Miere 
nici nu a gustat.” sau: „Pe un fir de telegraf/ Păsărele stau la 
sfat,/ - Să ţi-o spun, tu n-ai să crezi,/ Au și ele parlament!” şi: 
„- Căţeluș „Coadă tăiată”,/ Ce tot cauţi la poiată?/ Nu cumva e 
din pricina/ Că-ţi plac ouăle, găina?!”.

Stilul direct/descriptiv şi epigramatic e instructiv-educativ 
doar în măsura în care micul cititor poate pătrunde/înţelege 
replica, ironia celor spuse/cuprinse/ascunse în versuri: „Şi-a 
zis mielul: „Vreau să zburd!”/ Şi s-a depărtat de cârd./ - Fugi, 
mieluţule, la mama,/ Căci îţi strică lupul blana!”.

Alta e situaţia poetică în cazul „cocoşului” din miniatura „Cel 
mai harnic”, care îl face pe cel care-o parcurge să înţeleagă că 
vietăţile Naturii au modul lor comportamental şi dialogal cu 
noi, cu oamenii, cu „copiii soarelui”, cum zice Jerome K.Jerome.

Ieşirea ideatică din cuvânt duce în ironie. Dincolo de „hâtria” 
esopică a vulpii dăm de bărbăţia socratică a cocoşului, care-şi 
apără neamul – cloşca cu pui: „Vulpea cea roșcată, hâtră,/ În 
coteţ pe furiș intră,/ Dar cocoșul porumbac/ Vulpii i-a sărit în 
cap!”.

Original şi manierat e şi „Aricelul mofturos”, care-şi lasă „co-
jocelul” ce-i displace când se arată în lume: „Iese-afară aricelul 
– / Şi-și dezbracă cojocelul,/ Zice supărat: „Nu-mi place,/ Cojo-
celul are ace!”.

Păsărica numită „cântăreaţă” este mişcată că vine lumea s-o 
asculte. Astfel, metamorfozele, modul de a reacţiona în mod 
uman la acţiunile şi replicile/interpretările posibile şi plauzibile 
nu-l pot lăsa indiferent pe micul cititor, care se lasă ademenit 
de forţa de cunoaştere a cuvântului, a magiei lui metaforice, 
nespuse: „Într-un pom o păsărică/ Cântă parcă-ar fi artistă./ 
S-o asculte lumea vine – / Păsărici-i pare bine”.

Bucuria de nedescris a primăverii, („Primăvara a venit”), bu-
curia de a munci a copilului alături de bunic („Ionică cu bunicul/ 
Au sădit în sol o nucă,/ Când va crește pomul mare,/ O să facă 
nucușoare”), dar şi cea de a se juca a acestuia  sunt surprinse 
de autor pe un ton specific şi propriu naturii infantile („Bucu-
roasă-i Irinuţa/ Că se dă în scrânciob huţa,/ Dar Gheorghiţă-i 
supărat,/ El în scrânciob nu s-a dat”). 

Dialogul cu bunica din cvintetul „Cucul” îi dezvăluie copilului/ 
micului cetăţean un secret misterios din viaţa păsării respecti-
ve, lipsită de dragoste şi responsabilitate părintească faţă de 
propriii pui, din păcate („Mi-a spus într-o zi bunica,/ Ce pasăre 
este cucu – / Cucul puiul nu-și iubește,/ De micuţ îl părăsește,/ 
Altă pasăre îl crește”), ca-ntr-o fabulă  sau poveste, de fapt. 

Pilduitoare şi cu subtext ironic/critic sau ilariant/hazliu şi alte 
piese ale plachetei „POEZII pentru copilași cuminți și iubiții lor 
părinți” de Anatol Caraman, consăteanul celebrului merenean 
Emil Nicula (actor, poet şi prozator...) între care catrenele „Nu-
mi place la grădiniţă” (... deoarece „are-n grupă numai fete!”), 
„Cu bunicul în maşină” (mai ales atunci când „îi dă s-o conducă 
el”), „Cioroiul fricos” („Să nu-l lase fără pene” „Omuleţul de 
zăpadă”...), „Puişori de rândunea” (care aşteaptă rândunicile 
stând „cu gurile căscate”), „Mitică” (care nu învaţă, ci doar se 
joacă, neştiind că „o să-i fie greu în viaţă”), „Broasca guralivă” 
(pe care „Cocostârcu-n cioc o-nşfacă, Dacă n-a putut să tacă”) 
şi „Harbuzul” (pe care „Atunci când l-a ridicat” copilul „Mai că 
jos nu l-a scăpat” de greu ce era, dar şi din neatenţie...), septe-
tul „Verişoara Lina” (pătrunsă de dragostea de „Țara noastră!”: 
„Verișoara-mi dragă Lina/ E plecată-n depărtare,/ În Canada 
traiu-și are/ Când voi crește băiat mare,/ Voi pleca peste ho-
tare/ Şi-am să vin cu ea acasă,/ Căci aici e Țara noastră!”) etc. 
care impresionează dinspre atitudine şi replică, dinspre Natură 
şi Omul din om, dinspre primăvară şi poezie, dinspre curcubeul 
multicolor al frumosului peren.

tudor PallaDI

denumi „izolarea preventivă a unei persoane 
sau a unei colectivităţi care a fost în contact 
cu un bolnav contagios sau care vine dintr-o 
regiune unde există o epidemie” este CARAN-
TINĂ! Aşa scrie la catastif!

Viața – principala sursă de inspirație
Interpreţi preferaţi 

Mark Stam (Marius Stamati) s-a născut la 21 august 1997  în Chișinău. Este 
un cântăreț și compozitor moldovean.  A ieșit din anonimat după  participarea 
sa la Moldova are talent, în 2013, când a evoluat cu Spoiala Brothers. Mai târ-
ziu, a semnat un contract cu Global Records. În 2018, Stam a obținut un succes 
semnificativ în România cu piesa „Impar”, ajungând pe primul loc în clasa-
mentul național Airplay 100 al țării.

Artistul a arătat la o vârstă 
fragedă un interes deosebit 
pentru muzică. A învăţat să 
cânte la chitară şi pian de pe … 
YouTube. Avea mari succese cu 
primele sale lansări, dar a fost 
lansat de Alina Eremia, împreu-
nă colaborând  la  melodia „Doar 
noi” (2018). În 2018, Stam a 
fost nominalizat la categoria 
„Cel mai bun artist masculin la 
Elle Style Awards România” şi 
a apărut şi pe coperta revistei 
„Elle Man” pentru numărul din 
noiembrie. A pozat şi pentru 
Cosmopolitan în aceeaşi lună. 

În 2017, a lansat piesele „A 
murit iubirea”, „Days are co-
ming,”. Au urmat piese noi, pre-
cum „Vina mea”, „Ultima oara”, „Waiting”, 
„Dependenţa mea”, „Privirea ta” etc. Mark 
spune că mama sa e acea persoană care 
mereu l-a încurajat să se dedice muzicii.  

Stam are reşedinţă atât în Moldova, cât 
şi în România. El abordează stilul pop, cu 
influenţe de ritm de blues (R&B), soul şi 
muzica populară. Interpretul îi consideră 
pe Ed Sheeran şi Bruno Mars modele pen-
tru sine.

 Prin piesele compuse şi interpretate de 
el, artistul încearcă să transmită trăiri-
le sale atât pozitive, cât şi mai triste din 
viaţa sa.  În viitor şi-ar dori să facă ceva 
diferit şi e nevoie de mult timp, de gân-
dire, energie. Vrea ca viitoarele cântece 
să aibă o nouă direcţie, deosebită de cea 
actuală.

Renata CUPCEA



18 iunie, 2021 Nr. 23 (4357), 24 (4358)16

Nr. 8 (46)

Pagina apare cu sprijinul Uniunii Artiştilor Plastici din R. Moldova

Coordonator de pagină: 
 lidia unGureanu

artă  PlaStICă

Iriși, lalele și visuri de iunie

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. 4596
Tiraj - 2200 ex..

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

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

IrIşI

PIERSIcI

PODeţul

PORTOcALE

de lucrări noi, care ilus-
trează căutările ei ar-
tistice: „Iriși”, „Vaza cu 
maci”, „Lalele”, „Piersici”, 
„Podețul”, „Portocale”, 
„Cățelușul”. 

Sunt profesoara ei de 
specialitate și o încura-
jez mereu să persevere-
ze, să gândească în mod 
original pentru a-și pu-
tea configura propriul 
univers artistic.

Farmecul liniei grafi-
ce și al culorilor Mădă-
linei Vlad este o dovadă 
firească a talentului și 
a inspirației care își au 
sursa în imaginile fără 
egal ale naturii, dar și în 
comoara sufletului ei de 
copil, dovadă care, cred 
că va fi și pentru voi, 
dragi cititori, iubitori de 

frumos, un îndemn de a crea. 
Svetlana UNGUREANU, 

profesoară de arte vizuale, 
grad  didactic II, Şcoala de Artă 

or. Străşeni 

Vreau să accentuez 
că această elevă me-
reu visătoare și inspi-
rată a început să dese-
neze cu mult înainte 
de a fi învățat a scrie 
și citi. Dorința ei de a 
împărtăși lumii emoțiile 
și sentimentele pe care 
le încearcă îi alimentea-
ză curajul de a participa 
la diverse expoziții și 
concursuri de artă. Ast-
fel, Mădălina s-a clasat 
recent pe locul I la Con-
cursul raional de artă 
plastică, intitulat suges-
tiv: „Lumea în viziunea 
copiilor”. 

Protagonista noas-
tră, conștientă de ade-
vărul că „pictorul are 
universul în mintea sa 
și în mâinile sale” (Leonardo Da Vinci), 
muncește cu însuflețire pentru a-și asuma 
niște rezultate pe măsură. 

În cadrul ediției curente a Vernisajului, 
tânăra autoare a ales să prezinte pentru 
cititorii revistei „Florile Dalbe” o serie 

Mădălina Vlad are 11 ani și speră să devină pictoriţă. Fiind înzestrată de la 
Dumnezeu cu talentul de a desena, de timpuriu s-a decis să-și dezvolte apti-
tudinile. În prezent, studiază la Filiala din satul Lozova a Școlii de Artă din 
Strășeni (director Claudia Nistor).

vaza  Cu MaCI LALELE

Căţeluşul


