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Bine te-am regăsit, dragă ORIZONT COGNITIV!
Nu ştiu alţii ce simt, dar eu am în fiecare an emoţii sincere 

şi puternice în prima zi de şcoală. Pentru mine 1 septem-
brie este o mult aşteptată Sărbătoare a Luminii emanate 
de Măria Sa Cartea. În această superbă zi vin, de obicei, la 
şcoală nu numai copiii, ci şi părinţii, şi bunicii lor. Dar ei, spre 
deosebire de noi, copiii, au emoţii duble. Pe de o parte, se 
bucură că ne văd frumoşi şi dornici de carte, iar, pe de altă 
parte, se gândesc că şi-au părăsit locul de lucru şi ar putea 
să aibă neplăceri. 

De ce 1 septembrie este considerată Sărbătoare a Luminii?
Diana CROITORU, elevă în clasa a VII-a „B”

la Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” 
mun. Orhei

ORIZONT  COGNITIV: DE CE?  DE CÂND?  DE UNDE?

DE CE

Ce mai vorbă, cu toţii am simţit 
că 1 septembrie e o mare şi de-
osebită sărbătoare. Chiar dacă 
această zi nu este marcată cu roşu 
în calendar, îndrăznesc să afirm 
că ea e însemnată adânc în inimi-
le noastre şi, prin semnificaţia-i 
simbolică şi apogeul festivităţii 
sale, e un fel de Sărbătoare a Căr-
ţii, un început de An Nou al Lumi-
nii, cu colinde de pace şi urări de 
belşug. Pace sufletească şi belşug 
de înţelepciune,- în inimile şi în 
minţile elevilor, în inimile şi în 
minţile profesorilor, în inimile şi 
minţile noastre, ale tuturor ce-
lor care am stat cândva în simpla 
bancă şcolară.

Nici nu-ţi vine să crezi: vara 
s-a consumat pe neobservate. 

Iar, odată cu ea, s-a călătorit şi 
vacanţa cea mare, care a părut, 
totuşi, mică unora dintre voi. 
Altora, însă, aceeaşi vacanţă de 
vară le-a părut a fi cât o veşnicie. 
Dar şi unii, şi alţii , la 1 septem-
brie, aţi venit la şcoală sau liceu 
îmbrăcaţi sărbătoreşte, plini de 
puteri proaspete, nerăbdători de 
a acumula noi şi noi cunoştinţe. 
Dar şi unii, şi alţii ar trebui, mai 
întâi de toate, să fiţi conştienţi 
de faptul că şcoala sau liceul nu 
este doar un edificiu social, între 
pereţii căruia acumulaţi cunoş-
tinţe. Şcoala îţi oferă, în primul 
rând, posibilitatea unică de a te 
cunoaşte pe tine însuţi. Adică, de 
a-ţi manifesta şi consolida inte-
lectul sau vocaţia nativă astfel ca 

pe viitor, să poţi pune umărul tău 
tânăr sub povara socială tocmai 
în locul predestinat anume ţie.

În rest, fiţi pe pace, chiar dacă 
1 septembrie a căzut în acest 
an în zi de miercuri, părinţilor 
şi bunicilor voştri nu le-a pus 
nimeni lipsă nemotivată de la 
serviciu.  De ce? Pentru că, mai 
întâi de toate, şi şefii lor au fost 
cândva elevi. Apoi şi ei au copii 
sau nepoţi numai buni de şcoală 
şi, pe 1 septembrie, la sigur, au 
lipsit o oră de la serviciu. Aţi ob-
servat, desigur, că şi profesorii, 
şi părinţii sau bunicii voştri au 
luat toate măsurile  să vă prote-
jeze pe voi, dar să se protejeze şi 
dânşii, de nemiloasa pandemie 
de coronavirus.

Iar domniţa Toamnă va decre-
ta neapărat mai multe zile de 
scoală drept sărbători naţionale. 
Parcă văd cum va da o lege scri-
să cu auriu-roşiatic pe frunzele 
copacilor. Dar aceasta se va în-
tâmpla ceva mai târziu. Mier-
curi, 1 septembrie, însă,  pre 
limba frunzelor verzi, Toamna 
pare să vă fi şoptit exact ceea ce 
vrem să vă spunem şi noi, cei de 
la „Florile Dalbe”: „Bine aţi venit 
în împărăţia Cunoştinţelor! Să vă 
ocrotească bunul Dumnezeu de 
nemilosa pandemie şi să aveţi 
parte doar de lecţii în clasă!” 

Ion antOn

Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. 
Nicolae Iorga (1871-1940), istoric, critic literar român

Acord  liric

E prima zi de şcoală. Vezi
Ce mândru-s cu 

ghiozdanu-n spate?
Şi toamna râde prin livezi,
Tufişurile-s vulpi roşcate…

Elevii mari sunt zgomotoşi,
Cei mici trec pragul cu sfială,
Bine-aţi venit, copii frumoşi,
Aici, la draga voastră şcoală!..

elena DraGOş

LA şCOALĂ
Într-adevăr, dragă Diana şi 

toţi ceilalţi cititori curioşi, 
deşi festivitatea primului 

clopoţel a fost anulată în legătură 
cu situaţia pandemică, e greu să 
ne închipuim că ar exista la noi 
vreun om pentru care 1 septem-
brie ar trece drept o zi oarecare. 
Toţi, de la mic la mare, de la tânăr 
la bătrân, trăiesc şi retrăiesc clipe 
emoţionante în această primă zi 
de an şcolar.

Priviţi în jur: ici - cete de copii 
care merg pentru prima oară 
la şcoală, cu buchete de flori 
în mâini şi cu ghiozdane cam 
incomode deocamdată, dar 
pe care le poartă în spate cu o 
mândrie evidentă: de, sunt deja 
elevi!  Colo - mama, tata, bunica 
sau bunelul, păşind copleşiţi de 
emoţii, de parcă ei înşişi, ci nu 
fiul, fiica, nepoţelul sau nepoţica 
ar păşi pentru prima dată pragul 
ispititoarei şi miraculoasei împă-
răţii a Cunoştinţelor!

Priviţi cu atenţie: zâmbetele şi 
voia bună de pe feţele elevilor, 
indiferent a câta clasă sunt, se 
contopesc cu zâmbetele şi voia 
bună de pe chipurile părinţilor şi 
pedagogilor! Iar lumina blândă a 
soarelui şi seninătatea blajină a 
cerului se contopeşte cu licărul 
jucăuş din ochii elevilor, părinţi-
lor şi învăţătorilor!

1 septembrie este considerat 
Sărbătoare a Luminii

abonarea — 2021
Abonați-vă pentru a doua jumătate a anului!

reţineţi, „Florile Dalbe” înseamnă:
• un colind pentru mintea şi 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 şi adolescenţilor 
cele mai potrivite sfaturi în cele mai delicate situaţii;

• un organizator iscusit de concursuri, integrame şi jo-
curi de perspicacitate, cu premii şi cadouri de neuitat;

• un profesor subtil de educaţie civică şi moral-creş-
tină, de literatură, istorie, artă, cultură, 
civilizaţie, filozofie, ecologie, desen etc. 
• un supliment considerabil la manua-
lele şcolare.

nu mai sta pe gânduri! Consultă, împre-
ună cu părinţii, învăţătorul sau dirigintele, 
catalogul „Poşta Moldovei” şi 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 şi pe site-ul 
www.floriledalbe.md

PARIS 2008
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CĂRŢILE  ne  fac  vacanța
E o plăcere să citeşti în tihnă, la umbra copacilor, mai ales când nimeni nu 

te obligă să o faci. Părere împărtăşită şi de un grup de elevi din ciclul primar 
de la liceele „O. Ghibu”, „L. Deleanu” şi „P. Rareş” din sectorul Buiucani al 
capitalei, pe care i-am cunoscut la tabăra de vară cu sejur de zi din cadrul Bi-
bliotecii „Alba-Iulia”. 

AcTUALITATE • răBOj  InFOrMatIv

Natura legendei și legenda Naturii

Proclamarea independenţei Republicii Moldova, în data de 27 
august 1991, a impulsionat şi revizuirea sistemului educaţional din 
ţară, moştenit din perioada sovietică şi care a fost valabil în Repu-
blica Moldova până în anul 1995. În trei decenii de independenţă, 
sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin mai multe 
reforme, care au avut drept scop modernizarea şi democratizarea 
învăţământului, crearea condiţiilor pentru valorificarea potenţialu-
lui fiecărui copil, indiferent de starea materială a familiei, mediul de 
reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită sau opţiunile religioase 
ale părinţilor. Principalele domenii de intervenţie ale reformei au fost 
doctrina sistemului educaţional, structura sistemului de învăţământ, 
curricula scrisă, curricula predată şi curricula învăţată, conceptele şi 
metodele de evaluare, administrarea şi finanţarea învăţământului.

Pentru Republica Moldova educaţia reprezintă o prioritate naţi-
onală sau factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori 
culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în for-
marea conştiinţei şi identităţii naţionale şi are un rol primordial în 
crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edifica-
rea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei deter-
mină, în mare măsură, calitatea vieţii şi creează oportunităţi pen-
tru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.

Structura sistemului actual de învăţământ în Republica Moldova 
include:

• Educaţie preşcolară
• Şcoală primară
• Gimnaziu
• Liceu
• Şcoală medie de cultură generală
• Şcoală de meserie
• Şcoală profesională
• Colegiu
• Învăţământ superior – studii de licenţă
• Studii de masterat
• Doctorat
• Postdoctorat
Învăţământul superior din Republica Moldova, cu excepţia 

învăţământului medical şi farmaceutic, se realizează în trei cicluri:
• Ciclul I: studii superioare de licenţă, cu durata de 3-4 ani şi 

corespunde unui număr de 60 de credite pentru un an de studiu
• Ciclul II: studii superioare de masterat, cu durata de 1-2 ani şi 

corespunde unui număr de 90-120 de credite de studiu
• Ciclul III: studii superioare de doctorat, cu durata de 3 ani şi 

corespunde unui număr de 180 de credite.
Parcursul sistemului educaţional în 30 de ani a fost un proces de 

lungă durată. Prăbuşirea sistemului comunist a creat condiţii de tre-
cere la un învăţământ propriu în Republica Moldova, bazat pe demo-
craţie şi libera gândire, formarea omului descătuşat de totalitarism, 
libertate deplină în organizarea vieţii sale. Cadrele didactice au iniţiat 
acţiuni în vederea deideologizării învăţământului, revenirea la tradiţi-
onalele instituţii de învăţământ (şcoală primară, gimnazii, licee teore-
tice şi de specialitate, şcoli normale şi instituţii de învăţământ privat). 
Prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 267 din 1991 au fost deschise 
licee, licee-gimnazii şi clase liceale pe lângă şcolile de cultură genera-
lă, printre care în oraşele Călăraşi, Rezina, Soroca, Drochia; clase lice-
ale – la Chişinău, Bălţi, Criuleni, Cahul, Dubăsari. Reforma s-a bazat 
pe principiile dezvoltării, democratizării, umanizării, individualităţii, 
integrităţii valorilor naţional-spirituale şi general-umane. 

REPUBLICA MOLDOVA: 
30 DE ANI DE INDEPENDENţĂ

EDUCAȚIA: DREPTURI, 
OPORTUNITĂȚI, POSIBILITĂȚI

În cele două săptămâni de 
odihnă, petrecute în compa-
nia doamnelor bibliotecare 
Tatiana NICOLAESCU, Au-
relia TINCU şi a voluntarului 
Andy ROTARU, elev în clasa 
a IX-a la Liceul Teoretic „S. 
Haret”, copiii s-au convins că 
distracţiile, jocurile şi excur-
siile devin mult mai atractive 
şi capătă un farmec deosebit, 
atunci când le îmbini cu lectu-
ra cărţilor preferate. 

Din mulţimea de cărţi care 
le făceau cu ochiul de pe raf-
turile bibliotecii, cititorilor 
le-a atras atenţia un volum 
cu copertă viu colorată şi titlu 
jucăuş:  „Vesel îndrumar pen-
tru vestiar” de Ion ANTON. 
Colaboratorii bibliotecii le-au 
confirmat presupunerea că 

autorul ei este chiar redac-
torul-şef al săptămânalului 

„Florile Dalbe”, pe care  copi-
ii nu uită să-l răsfoiască şi în 
timpul vacanţei. 

Cartea le-a trezit curiozi-
tatea: pentru ce ar  mai avea 
nevoie de atâtea îndrumări   
vestimentare, fie şi vesele, că 
doar nu sunt nişte bebeluşi? 
Spre uimirea multora  dintre 
ei, în poeziile din culegere 
denumirile unor haine şi în-
călţări, pe care ei le poartă de 
atâta amar de vreme, sunt al-
tele decât acele pe care le-au 
însuşit de mici. Înseamnă că 
nu e vorba de o carte simplă, 
ci de un... dicţionar în versuri! 
După ce l-au studiat de-a fir-a 
păr şi au înţeles unde au co-
mis greşeli, copiii, împreună 

Poetul Ion antOn le prezină copiilor cartea „vesel îndru-
mar pentru vestiar”

autografe de la autor

ÎNTÂLNIRI                  DE  SUFLET

ORA DE                     LITERATURĂ

A fost, că de n-ar fi fost, 
nici povestea... nu-și avea rost.

(„Zorelele”)
Natura legendei şi legenda Naturii ne pun 

în faţa „adevărurilor despre natură” dinspre 
cunoaşterea lor univocă şi reciprocă, naţională 
şi universală – cosmică şi teratologică fizică, geo-
grafică, istorică şi lingvistică, filosofică şi criptică, 
psihologică şi ştiinţifică totuşi de la un capăt la 
altul. Comentariile noastre în această ordine de 
idei au fost generate şi inspirate de universul in-
solit şi testamentar al legendelor, al patrimoniu-
lui lor popular şi spiritual (a se vedea ediţia rară şi 
unică „Legende şi adevăruri despre natură” dato-
rată scriitoarei Eugenia David, lansată de Editura 
Lumina (2018), cultural-artistică şi enciclopedică, 
mitologică şi gnoseologică pe mai departe).

Selecţia şi adaptarea textelor oferite de distin-
sa doamnă a literelor noastre (care şi-a consa-
crat întreaga viaţă artei de transpunere/ tălmă-
cire artistică din literaturile lumii în româneşte...) 
este una pilduitoare şi necesară, complementară 
finalmente universului literar-artistic, instructiv-
educativ şi pedagogic, dacă ne gândim nu numai 
la fabula lor, dar şi la părţile finale, la „anexele” 
ştiinţifice ale fiecărei „legende”, inclusiv la cele 
„lingvistice”, expresiv-metaforice (legate de ex-
plorarea vocabularului aureolat de proverbe şi 
zicători, de metaforismul graiului popular au-
tohton şi arhaic, fără a neglija statutul cuvintelor 
vechi, dialectale, de culoare locală etc.) şi carac-
terologice principialmente. 

Cele câteşitrei compartimente ale volumului 
pun în valoare o parte din palmaresul legendelor 
create de neamul nostru de-a lungul existenţei 
lui secular-milenare privit din perspectiva 
evoluţiei lui pe serpentina istoriei şi civilizaţiei 
sale bimilenare. Citite, aşadar, ca nişte povestiri/
naraţiuni sobre şi scrise într-un limbaj pe potri-
vă, sui-generis puterii de expresie deosebite a 
limbii, a plasticităţii acesteia inspirate şi ajus-
tate la subiectele dictate de realităţile date de 
odinioară, legendele ediţiei reconstituie direct 

şi indirect, pe de o parte, capacitatea şi dorul de 
creaţie al poporului însuşi, al spiritului său colec-
tiv şi narativ-meditativ, iar pe de alta, de revelare 
a psihologiei lui naţionale dictate de statornici-
rea şi împământenirea lui geografică la poalele 
Carpaţilor, în mediul carpato-danubian-pontic, 
ontic şi folcloric (tracic şi geto-dacic din negura 
vremilor încoace...). 

Călăuzite de lumina cerească a binelui şi a fru-
mosului românesc, ele nu puteau să nu reflecte  
lupta dintotdeauna a neamului pentru principii-
le divine şi creştine de convieţuire şi de „şcolire” 
a consângenilor noştri, de raliere la mersul vieţii 
şi istoriei, destinului însuşi menit de stele, dar 
şi de forţa motrice a civilizaţiilor. De aceea atât 
„Legendele cosmosului”, cât şi cele ale „florei” şi 
„faunei” sunt instructive pentru toate categorii-
le de cititori, de preţuitori reali ai zestrei cultu-
ral-artistice şi spirituale ale înaintaşilor care s-au 
ţinut nu numai de coarnele plugului, de muncile 
câmpului etc., dar şi de inspiraţia divină a creaţiei 
epice (a legendelor şi povestirilor, a basmelor şi 
altor naraţiuni...) ce le exprimă plenar şi atitudi-
nal-personal chemarea cuvântului, deschiderea 
spre sine şi spre lume mijlocită de cuvânt şi de 
duhul sfânt, vorba vine, de mitul cuvântului şi de 
cuvântul mitului.

Revelatoare şi măiestrit compuse, înverşunate 
într-un grai sonor şi poetic sunt majoritatea pie-
selor ce fac universul antologic al ediţiei deschise 
către toate anotimpurile vieţii şi inimii, conştiinţei 
de noi şi de lume, de bine şi de frumos, de necesar 
şi de ideal de la „A” la „Z”. Paradoxul luptei dintre 
bine şi rău, dintre frumos şi urât, dintre drama-
tic şi tragic se face lizibil în mai toate legendele 
antologate în volumul respectiv care suplineşte 
magistral şi funcţia nedeclarată de manual într-o 
mare măsură. Mai mult, prin metamorfozele de 
un gen sau altul (de transformare a unei fiinţe, 
de obicei într-o pasăre a unei fete sau a unui tâ-
năr ori de împietrire care sunt cele mai frecvente 
etc.), prin multiaspectualitatea narativă, dialogal-
monologală şi reflexiv-meditativă, epica populară 

Desen de alexandrina BaltenCO, elevă la şcoala de arte 
Plastice „a. şciusev", mun. Chişinău



3 septembrie, 2021 Nr. 25 (4359), 26 (4360) 3 OrIzOnt  şCOlar • lyCeuM 

Lumina spiritului

• Experiența este singura în stare să ne ofere 
informație reală despre viață!

• A face acte nesancționabile, nu înseamnă a 
fi liber.

• Oamenii cred în nemurire, fiindcă vor să tră-
iască, nu ei, ci acei ce le sunt dragi lor.

• Stângăciile, că și timiditatea au un farmec 
discret prin surprizele pe care le provoacă, prin 
panica naivă care o răspândesc.

• Eu am înțeles de ce nu sunt mulțumit. Pentru 
că nu mi-am deschis sufletul prietenilor.

• A evita ridicolul înseamnă a refuza singura 
șansă de nemurire.

• Nu poți stăpâni decât acele lucruri la care ai 
renunțat, de care te-ai eliberat, nu prin deta-
șare de ele însele, ci prin detașare de dorința 
fructelor lor.

MAxIME şI AfORIsME 
de Mircea ELIADE

mai  FRUMOASĂ
cu doamnele bibliotecare, l-au 
poftit pe autor la ei în ospeţie.

Poetul a acceptat cu bucurie 
invitaţia, pentru că îi plac co-
piii, ştie să le ghicească visuri-
le şi dorinţele şi scrie cu drag 
pentru ei. „Am compus «Ve-
sel îndrumar pentru vestiar», 
acest dicţionar vestimentar 
în versuri, din dorinţa de a-i 
ajuta, atât pe cei mici, cât şi 
pe părinţi, bunici şi educatori 
să înveţe denumirea corectă 
a pieselor vestimentare”, le-a 
spus copiilor dl Ion Anton. 
Pentru acest volum, în anul 
2020, scriitorul a fost distins 
cu Diploma de Onoare a Con-
siliului Internaţional al Cărţii 
pentru Copii şi Tineret (lBBY). 
Cititorii l-au felicitat, mulţu-
mind „alcătuitorului” pentru 

că are grijă ca ei să-şi respecte 
limba maternă, să o vorbească 
frumos. Odată tema învăţată, 
declamatorii i-au prezentat 
oaspetelui un grupaj de poezii 
alese de ei din dulapurile ce-
lor patru anotimpuri: „Sanda-
lele”, „Papionul”, „Basmaua”, 
„Tenişii”. Zăpuşeală de afară 
nu i-a împiedicat să recite  cu 
umor „Şuba” sau „Cojocul”. 
Scriitorul a continuat recita-
lul cu poezii din cartea „Jocul 
de-a cuvintele”, după care mi-
cii artişti i-au mai făcut o sur-
priză, încântându-l cu versuri 
din culegerea „Cercei de cire-
şe”, pe care au îndrăgit-o la fel 
de mult.   

Întâlnirea a fost caldă, vese-
lă, degajată, copiii au discutat 
colegial cu protagonistul zilei: 

scriitorul şi redactorul-şef 
al publicaţiei lor preferate, 
asaltându-l cu întrebări şi 
idei ingenioase. Cei mai activi 
participanţi: Emilia DUBCO-
VEŢCHI, Daria SCRIPNIC, 
Adelina RUSU, Darius COR-
SAC, Artur REBEJA, Mirela 
COSTEACOV, Cătălin RUSU, 
Lavinia GODOROJA s-au bu-
curat de  premii-cărţi din par-
tea dlui Ion Anton. Autorul i-a 
îndemnat pe copii să citeas-
că cât mai mult şi le-a donat 
o colecţie de reviste „Florile 
Dalbe”, iar bibliotecii, roma-
nele sale: „Foka”, „Viaţa ca 
amintire”, „Ieşirea din uitare”, 
„ Marele Nanu sau Stejarul ge-
nealogic Dicescu”. 

  Lica MOVILĂ

Portret colectiv: Suntem prieteni cu „Florile Dalbe”

ÎNTÂLNIRI                  DE  SUFLET

ORA DE                     LITERATURĂ

sau miracolul Adevărului...
îşi atinge prin legende nadirul psihologic scontat 
şi evidenţiat substanţial precum şi zenitul me-
taforic şi alegoric care imprimă creaţiilor date o 
savoare aparte.

Deschise către eternitatea cuvântului şi către 
cuvântul eternităţii, legendele cosmosului, florei 
şi faunei naţionale antologate în acest florilegiu 
de-o supleţe artistică testamentară şi originar-
originală, oricum o pun pe Eugenia David alături 
de marii noştri folclorişti şi savanţi totodată, 
cum sunt Efim Junghietu, Nicolae Băieşu, Vic-
tor Cirimpei, Grigore Botezatu, Sergiu Moraru 
etc., care au contribuit prin opera 
lor de valorificare şi de promova-
re a creaţiei populare în partea 
noastră de ţară în timpurile de 
grea pomină. Una mai frumoasă şi 
mai necesară pentru exprimarea 
adevărului de noi dintotdeauna 
şi pentru totdeauna,  cum sunt 
„Legenda albinei” („şi i-a mai dat 
Dumnezeu albinei darul că ce des-
carcă ea, să se facă miere dulce de 
gustare oamenilor, şi ce asudă ea, 
ceară galbenă ca aurul, de lumâ-
nări în biserici, ca să se îndepărte-
ze Necuratu şi Întunecatu  dintre 
noi”), prin gura poporului, spiritul 
lui viu, caută să releve preocupă-
rile Creatorului îngrijorat de lucră-
rile subversive, antidumnezeieşti, 
de blestemăţiile diavolului. Asta a fost înainte de 
a veni Domnul Christos pre pământ”, după cum 
ne spune legenda. Dumnezeu o trimite pe albină 
ca „iscoadă” întru „a ispiti gândurile şi planurile 
noi ale spurcatului”,  gândindu-se că „albina o 
fi bună pentru asta”. Şi nu dădu greş. Albina, la 
întoarcere, „îi povesti din vorbă în vorbă şi din 
fir în păr, tot ce a auzit şi a păţit”. „Schilăvită” în 
urma loviturii de bici a diavolului, „albina” ne-
căjită „nu fu lăsată”, Domnul „puse degetul pe 
rana” de la mijlocul ei şi „o vindecă într-o clipă”. 
După care „socotea cum să pună capăt la atâ-

tea blestemăţii, ce a născocit şi tot născoceşte şi 
le aruncă Beda între oameni. Şi atunci a hotărât 
Tatăl să trimită pre fiul pre Pământ, ca să întă-
rească dragostea între oameni, că numai dragos-
tea ţine  lumea în ţâţâni şi apoi copiii n-o să mai 
strice ce au făcut părinţii şi înaintaşii lor cu bună 
înţelegere”.

Atât istoria, cât şi adevărul legendelor ne con-
ving că lumea este incontrolabilă fără Creatorul 
ei. Cele două milenii de la înălţarea lui Iisus Chris-
tos în Casa Tatălui Ceresc, după ce-a venit să răs-
cumpere lumea din păcat, totodată învingând 

moartea şi pe diavol, confirmând 
faptul că legendele sunt nu doar o 
plăsmuire fantezistă a poporului, 
dar şi o luptă „piept la piept” cu 
moartea şi minciuna, cu neadevă-
rul şi ura, cu blestemul şi cu răul, 
cu întunericul, cu forţele adverse, 
diavoleşti, după care iadul plânge. 

Lectura legendelor este instructi-
vă şi sub aspectul  dragostei şi de-
votamentului, cinstei şi integrităţii 
morale a omului dintr-o bucată, a 
omeniei, a curajului şi bărbăţiei, a 
ascultării, a blândeţii, a smereniei. 
Or, păsările (rândunica, privighe-
toarea, lebăda, mierla, cucul, cio-
cârlia, turturica, sturzul, pupăza 
etc.) sau animalele (vulpea, lupul, 
ariciul, calul, cerbul, câinele etc.), 

florile (bujorul, busuiocul, crinul, lăcrimioarele, 
macii, nalba, păpădia, romaniţa, vioreaua, sora 
soarelui, zambila etc.) sunt actanţi/protagonişti 
ai legendelor. Fiecare întruchipează un destin, 
are o poveste a lui/ a ei. Mai mult, dimpreună  
constituie poemul, dacă nu romanul sau epope-
ea legendelor despre Natură, despre adevărurile 
acesteia şi ale existenţei. De aici şi frumuseţea lor 
netrecătoare din apa vie a cărora sufletul omului 
soarbe cu nesaţ lumina cunoaşterii de viaţă şi de 
frumos, de bine şi de ideal. 

tudor PallaDI

Graiul meu
Sub aripa ta duioasă
eu mă simt mereu acasă,
De am bucurii, durere,
tu-mi eşti scut şi mângâiere.
tu aduni sub tricolor
un popor nemuritor,
Plin de farmec şi iubire,
De putere , dăruire.
Îţi sunt fiu fidel mereu
şi la bine şi la greu.
Cu-al tău cânt nemuritor,
eu păşesc spre viitor.

Mihai ROTARU, elev
la Complexul Educațional 

s. Cotul Morii
r-nul Hânceşti

Slavă ție! 
nu pot să descriu bătăile inimii 
Sau iubirea ce o port pentru tine, 
eşti lumină de sărbătoare, 
Graiul meu cel plin de soare! 
Slavă ţie, limbă română, 
Prea frumoasă, prea divină! 
Cari în spate vremuri grele, 
Doine, cântece de jele. 
Îmi eşti luna printre stele, 
Ce-mi fură gândurile mele.
Cărările mi le-nverzeşti, 
Drum spre cer îmi pregăteşti. 
Strop de ploaie peste glie, 
Struguri aurii din vie, 
roua ierbii dimineaţa 
şi povestea cu povaţa. 

Aliona BUTNARU, elevă
la Complexul Educațional 

s. Cotul Morii, 
r-nul Hânceşti 
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Pagină pregătită de Renata cUPcEA

Cu drag pentru copii
Un scop 

atins
Avem încă un scop atins în 

dezvoltarea localităţii noastre. 
Grădiniţa este prima verigă 
a sistemului de invăţământ, 
deci are importanţă majoră 
pentru educaţie. Sper că, pe 
viitor, se vor derula mai mul-
te proiecte de îmbunătăţire a 
condiţiilor de lucru în şcoli şi 
în alte instituţii. Drumul par-
curs a fost anevoios şi de lun-
gă durată. Copiii şi cadrele di-
dactice au suportat dificultăţi, 
mai ales pe timp de iarnă, de-
oarece grădiniţa era arhiplină. 
Le-am depăşit, în sfârşit, şi 
acum preşcolarii şi părinţii lor 
se pot bucura de un confort ci-
vilizat. S-a investit mult, dar a 
meritat, deoarece situaţia s-a 
schimbat şi picii vor avea par-
te de experienţe şi trăiri care 
le vor deschide o varietate lar-
gă de modalităţi de învăţare.

Nicolae GONȚA, primarul 
satului Răspopeni

„Grădinița mea e cea mai frumoasă”
Cu emoții și entuziasm copiii au revenit la grădinița în care 

totul a fost renovat în stil modern: funcțional, frumos și confor-
tabil.

„Acum grădinița mea e cea mai frumoasă. Este mai mare. Avem 
mai mult spațiu unde să ne jucăm. Nu mai ieșim la baie afară, ne 
place mult baia din grădiniță, foarte curată. Ca și mine, prietenii 
mei vin la grădiniță cu multă bucurie”, spune Ionuț Timercan.

Renovarea  grădiniţei  „Albinuţa” – 
un  pas  spre  educaţia  europeană

La festivitatea de inaugurare, Ambasadorul 
României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, 
i-a felicitat pe participanţii la proiect şi pe 
beneficiarii acestuia.

„Suntem alături de dumneavoastră prin 
proiectele realizate cu sprijinul Guvernului 
României, prin care demonstrăm că ceea ce 
facem e în folosul dvs. şi o facem doar împreună 
cu dvs., a spus înaltul invitat. Tot ce s-a realizat 
pentru a aduce aici standardele europene 
rămâne în folosul comunităţii, al acestor copii, în 

folosul educaţiei, care sperăm să fie de calitate în 
Republica Moldova. Mă bucur că această grădiniţă 
se numără printre cele 1100 de obiective care au 
fost renovate în Republica Moldova cu sprijinul 
financiar din partea României. Sunt peste 25 
milioane de euro pe care România i-a acordat în 
tranşe succesive pentru nişte obiective din toate 
raioanele Republicii Moldova. Vă felicit pe toţi 
participanţii şi pe aceşti copii minunaţi, urându-
le să crească frumos, să crească sănătos şi să 
crească liber”.

„Mulțumim 
pentru proiect”
„Sunt onorată să fiu prezentă 

la finalizarea lucrărilor de 
renovare a instituţiei, a opinat 
Violeta Popa, şefa Direcţiei 
Învăţământ Şoldăneşti. Aduc 
mari mulţumiri finanţatorilor 
pentru contribuţia lor la crearea 
condiţiilor optime pentru 
aceşti copii, deoarece e ştiut că 
investiţiile în educaţie sunt cele 
mai durabile. Doamna Ecaterina 
Bulmagă a reuşit să monitorizeze 
cu succes proiectul, rezultatul 
fiind impresionant”. 

La deschidere au participat 
câţiva părinţi, bunei şi copii, care 
erau foarte entuziasmaţi de 
calitatea lucrărilor. Revenirea, 
după o perioadă îndelungată, la 
grădiniţă i-a emoţionat pe toţi. 
În timpul reparaţiilor, educatorii 
au desfăşurat activităţi online 
pentru copii. Cu toate că picii 
şi părinţii s-au adaptat după 
posibilităţile lor, oricum ei 
înţeleg avantajele comunicării 
vii.

La grădiniță începe, de obicei, socializarea copiilor, aici ei își formează capacitățile de 
comunicare cu cadrele didactice și cu semenii. La grădiniță ei sunt pregătiți pentru a 
merge mai departe, la școală. La vârsta preşcolară, fără indoială, se pune temelia edu-
cativă a întregii vieţi. Integrarea copilului în forma de colectivitate preşcolară compor-
tă un prim efort de adaptare la viaţa socială. De aceea este esențial ca în aceste instituții 
să existe condiții optime pentru dezvoltarea copiilor. Astfel, în cadrul Programului de 
asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României Republicii Moldova, 
gestionat de către IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, au fost renovate un 
număr mare de grădinițe, inclusiv „Albinuța” din satul Răspopeni, raionul Șoldănești.  

La evenimentul de inaugurare au participat: Daniel Ioniță, Ambasadorul Români-
ei în Republica Moldova, Violeta Popa, șefa Direcției Învățământ Șoldănești, Nicolae 
Gonţa, primarul localității, reprezentanți ai IP „Fondul de Investiții Sociale din Mol-
dova”, Ecaterina Bulmagă, șefa grădiniței.

Realizarea acestui proiect a contribuit la crearea condițiilor mai bune de educație 
timpurie a 2 grupe de copii frecventate de circa 60 copii preșcolari, susținuți de 20 per-
soane cadre didactice și personal auxiliar din grădiniță.

Cu toți eram nerăbdători să revenim la grădinița noastră: 
angajații, părinții, dar cei mai dornici au fost copilașii. Mă bucur 
nespus, că dorința noastră, pe care o credeam irealizabilă, ne-a 
fost împlinită datorită implementării proiectului mult așteptat. 
Le mulțumesc tuturor participanților care au contribuit la repa-
rarea capitală a grădiniței. Împreună cu colegii mei am depus 
efort maxim și ne-am străduit să-i bucurăm pe copii. 

Din grantul Guvernului României au fost alocați 500 mii lei. La 
rândul său, administrația publică locală a contribuit cu circa 500 
mii lei pentru asigurarea impactului imediat al investiției. Lucră-
rile au fost executate de compania BECAD SRL în perioada 2 oc-
tombrie 2020 – 1 mai 2021.

La grădiniță au fost construite șarpanta și acoperișul, s-au exe-
cutat lucrări de termoizolare a fațadei, placare a soclului, pereul, 
s-au schimbat ferestrele, s-au instalat rețele interioare și exteri-
oare de apeduct și canalizare, rețele de echipament electric etc. 
Important de menționat e că, în cadrul subproiectului, s-a zidit o 
anexă la clădirea existentă a grădiniței, în care au fost amenajate 
două blocuri sanitare. 

ecaterina BulMaGă, şefa grădiniţei „albinuţa”

Dor  de  grădiniță
Educatorii sunt mulţumiţi că vor munci în condiţii minunate 

şi îşi exprimă bucuria, manifestând şi mai multă grijă faţă de cei 
mici. „Avem copii frumoşi, deştepţi, care  merită tot ce e mai bun. 
Mă simt mândră că activez la o aşa instituţie frumoasă, dotată cu 
tot ce e necesar pentru confortul copiilor. Un merit deosebit în 
realizarea proiectului îl are mult stimata noastră doamna direc-
toare, care a făcut tot posibilul pentru a schimba lucrurile spre 
bine”, ne mărturiseşte Ioana Moraru, educatoare la grupă mixtă.

Aceste schimbări majore au o mare importanţă pentru 
grădiniţa „Albinuţa”. Angajaţii grădiniţei s-au oferit ca volun-
tari pentru desfăşurarea lucrărilor, atât în interiorul blocului, 
cât şi în afara acestuia. Curtea a fost înfrumuseţată cu flori  
multicolore. Au fost construite depozite cu subsol, un birou 
pentru medic. 

Cei mai importanţi beneficiari al proiectului sunt, desigur, 
copiii, care au luat parte la manifestare, venind cu un program 
artistic: surprize muzicale, dans, cântec şi poezii pentru toţi 
invitaţii. Micuţii au creat o ambianţă înduioşătoare şi veselă 
pentru părinţi, educatori şi toţi cei prezenţi.

„Dragoste și atmosferă caldă pentru copiii noștri”
„Copiii se simt bine acolo unde li se oferă dragoste și o atmosfe-

ră primitoare. Chiar dacă, până la pandemie, copiii se simțeau 
bine la grădiniță, acum se întorc acasă mai impresionați, mai 
luminoși, povestind tot ce i-au învățat educatorii. Vorbesc 
încântați despre activitățile interesante ce se desfășoară în tim-
pul zilei și despre afecțiunea din partea acestora. Dacă ați vedea 
fericirea pe fețele micuților când ies dimineața din casă, zicând: 
„Mă duc la grădinița mea”, menționează mama lui Ionuț și a încă 
cinci copii, dna Veronica Timercan, șefa comitetului de părinți. 

Clădirea e veche, de peste 50 de ani. Firește, necesita multe 
investiții. La început, aici a fost școala primară. După o perioadă 
de inactivitate, a fost reprofilată ca grădiniță, în 2007. De atunci 
și activează dna Ecaterina Bulmagă ca directoare. În prezent în 
instituție sunt 2 grupe, cu câte 30 de copii de vârsta 2-7 ani. O 
parte, 15 la număr, au fost pregătiți pentru a fi înscriși la școală. 

Acum preșcolarii din satul Răspopeni se pot bucura de condițiile 
unei adevărate grădinițe europene la ei acasă, unde este promo-
vată învățarea prin joacă și experiment, copiii prețuind, în egală 
măsură explorarea, descoperirea și cunoașterea.

excelenţa Sa Daniel IOnIţă, ambasadorul româniei, 
întâmpinat de copii cu pâine şi sare

tăierea panglicii inaugurale

Frumoasă-i „albinuţa” noastră!
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SEPTEMBRIE, SALUT!

Trofimaș se gătește de școală
Sunt două săptămâni  de când Trofimaş nu-şi mai rupe cămă-

şile subsuoară. Două săptămâni de când îşi roade picioarele cu 
nişte pietricele. Şi dacă nu vine repede iarna, o să le facă destul 
de curate.

Două săptămâni de când tot curăţă buzunarele, zvârlind ce 
are de prisos într-însele. Şi nu le mai poate deşerta odată. 

Se găteşte de şcoală.
Ţâncuşorul lor umblă prin ogra-

dă. Fâţâie din coadă. Şi se miră că 
nu mai are nimic legat de ea. Ba-
dea Zânel, când înhamă caii, nu 
mai caută biciuşca prin buruieni. 
O ia de unde a pus-o. Lelea Catin-
ca demult nu mai rupe albituri ca 
să-i lege lui Trofimaş când un de-
get, când un cot. 

Trofimaş  se duce la şcoală...

LIMBA  ROMÂNĂ

EşTI IsTEţ?

Sănduța se pregătește să 
meargă în clasa întâi. Mă-
mica îi explică că la școală o 
așteaptă îndatoriri și respon-
sabilități mai mari decât la 
grădiniță.

- Dacă-i așa, n-aș putea să 
mă angajez pe jumătate de 
salariu? întreabă viitoarea 
școlăriță.

*  *  *
La lecția de geografie.
- Cu ce s-au soldat expediți-

ile la Polul Nord?
- Cu complicarea lecțiilor 

de geografie. 
*  *  *

Sună telefonul. Învățătorul 
ridică receptorul și aude o 
voce pițigăiată:

- Domnule învățător, Nicu-
șor m-a rugat să vă transmit 

că astăzi nu poate veni la 
școală.

- Am înțeles, dar cine e la 
telefon?

- Un vecin de-al meu, dom-
nule învățător.

*  *  *
Învățătorul:
- Voi știți, copii, că la căldu-

ră totul se dilată, iar la frig, se 
contractă?

- De exemplu, vacanța 
școlară, îl întrerupe un elev. 
Vara e mare, iarna-i mică.  

*  *  *
- Avem mare noroc că Edi-

son a descoperit becul elec-
tric.

- De ce ?
- Altfel priveam televizorul 

pe întuneric.

Glume

Găseşte în imagine o rățușcă diferită de celelalte. Trimite 
răspunsul corect la redacţie şi participă în continuare la 
concursul „Eşti isteţ?”.

Iată-mă la „Amicii” – tabăra cu sejur de zi din 
cadrul Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri 
„Buburuza” din sectorul Centru al capitalei. Co-
piii erau atât de preocupaţi – decorau un pom 
din hârtie cu cireşe purpurii –, încât am reuşit să 
rămân un timp neobservată şi să-i admir de la 
distanţă. Dna  Ludmila CONDUR, conducătoarea 
cercului de pictură şi artă decorativă, părea în-
cântată de creaţia învăţăceilor săi.

În  perioada vacanţei de vară, la centru veneau 
elevi din ciclul primar de la liceele „M. Viteazul”, 
„N. Sulac”, „Gh. Asachi”, „Universul”. Totuşi, plă-
cuţa cu denumire „copilărească”  nu-i stingherea 
şi pe cei mai mărişori să calce pragul instituţiei. 
Prin ce i-a atras „Buburuza” pe copii, încât aceş-

Pomul cu cireşe e gata

De la traian şi Decebal
noi o avem şi ni-i stăpână:
Icoană, floare şi pumnal -
limba română. 
Cu eminescu, Dosoftei, 
ne ţinem strâns, prin ea, 
                        de mână:
rouă de mai, parfum de tei –
limba română.
Ea are-un ieri, ea are-un azi
şi veşnicia la-ndemână:
Pământ de flori, 

amurg cu brazi –
limba română.
apa din râu, frunza pe ram
Cu-a ei suflare când se-ngână,
Suntem, prin ea, un dor
                            şi-un neam –
limba română.

tia au uitat de telefoanele mobile 
şi calculatoare pentru aproape 
două săptămâni?    

O bună parte din ei frecven-
tează centrul de mai mult timp 
pentru a-şi dezvolta talentele. Iar 
acei pe care i-am cunoscut  vara 
aceasta: Paula PUICĂ, Gheorghe 
CUSTIUC, Dionisie BOLOCAN,  
Nicoleta MĂMĂLIGĂ, Drăgăli-
na COJUHARI, Paula și Patricia 
CONDUR, Manuela CĂPĂŢÂNĂ, 
Andreea CRĂCIUN, Vlad CASA-
PU. au venit la „Buburuza” în 
căutare de noi prieteni şi nu au 
mai dorit să plece. S-au ales cu 
tovarăşi buni de joacă, găsindu-
şi, totodată, ocupaţii pe plac.

Participarea la şedinţele cercului de pictură şi 
artă decorativă le-a trezit copiilor dorinţa de a 
crea ceva frumos, deosebit, dar şi util. Lucrările 
realizate de ei (origami, brăţări, bibelouri, obiecte 
croşetate, suvenire) s-au bucurat de mare succes 
la iarmaroacele de caritate.  

Fiecare dorea să-şi demonstreze calităţile în 
domeniul preferat, de aceea ateliere de creaţie şi 

concursurile erau aşteptate cu mare nerăbdare. 
Micii artişti plastici s-au întrecut pe sine arătând 
spectatorilor  cum îşi imaginează ei „Castelul co-
pilăriei”.

Pasionaţii de muzică şi dans au ales să studi-
eze pianul şi mişcarea ritmică sub bagheta dlui 
Sergiu CIORTAN, conducătorul cercului de mu-
zică. La una din ore, membrii cercului au învăţat 
obiceiurile şi tradiţiile de vară, Paparuda şi Calo-
ianul, pe care le-au transpus, apoi, în spectacole 
pitoreşti. 

Dornici de cunoaştere şi perfecţiune, copiii 
şi-au găsit un bun prieten şi îndrumător în per-
soana dnei Galina IONCU, pedagog-organizator, 
care îi antrena în diverse activităţi, pe cât de inte-
resante, pe atât de necesare. La ora de ecologie 

cei mici au aflat „Cum să păstrăm 
planeta sănătoasă?”, s-au lansat 
în „Aventura materialelor recicla-
bile”, şi-au reamintit  că „Viaţa are 
prioritate” (ai grijă la trafic!) şi că 
„Regulile obligatorii de respectat 
pe  timp de pandemie” nu sunt 
deloc o glumă.

Alte amintiri frumoase din ta-
bără? Desigur, excursia la Muzeul 
Naţional de Istorie, unde au avut 
ocazia să picteze ozoare vechi pe 
farfurii, excursia prin Chişinău, ex-
cursia în Grădina Publică „Ştefan 
cel Mare şi Sfânt”, pe Aleea Cla-
sicilor, istoria revistei octogenare 
„Florile Dalbe”, povestită în cadrul 
unei întâlniri la centru de către 
Lica Movilă, colaborator al redac-

ţiei (în imaginea de mai jos), starturile vesele, 
jocurile distractive şi multe altele.     

„Am fi putut  face asta şi acasă, de unii singuri 
sau cu părinţii, dar împreună cu noii prieteni de 
la „Buburuza” ne-a reuşit cel mai bine!” ne-a 
spus cu mâna pe inimă Dionisie Bolocan, elev la 
Liceul Teoretic „M. Viteazul”.  

lica MOvIlă

Oricât ar bate-o vremea rea,
nu piere viţa-i în ţărână:
Din nou s-o ia cine-ar putea? –
limba română.
nu două – una este ea!
şi-n veci aşa o să rămână:
limba română – limba mea,
limba română.

Ion DRUŢĂ

să  învăţăm  un  cântec!

Versuri: Gheorghe vODă                           Muzică: Olga truDOv
2. ne-aşteaptă - abecedarul 
Cu sufletul deschis
 şi dulce e ca poama 
În el cuvântul scris... 
Frumosul drum al cărţii 
De astăzi a-nceput, 
la revedere, vară, 
Septembrie, salut!

IMpREsII  DE  vACAnţĂ
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Îmi place să citesc

Internetul, o capcană 
pentru copii!

Expoziţia fotografică „viaţa tinerilor la sat” 

strict  confidenţial

Nr. 7 (116)

 În incinta Parlamentului Republicii Moldova a fost lansată expoziția cu ge-
nericul „Viața tinerilor la sat”.  În cadrul expoziției sunt vernisate lucrări foto-
grafice ale tinerilor - câștigători ai concursului organizat de echipa Platformei 
pentru tineri www.youth.md în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova 
și Ministerul Educației și Cercetării.

Din poşta ediţiei

Octombrina COVRIG

Poezii  adolescentine

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

PE  URMELE  LUI  NIKOLA  TESLA

dar şi lucruri care se referă la viitor, la schimba-
rea calitativ nouă a activităţii tinerilor la sate.

Printre câştigători a fost şi Alin Postu, un 
tânăr din s. Boldureşti, r-nul Nisporeni. Deşi 
are o mulţime de activităţi la sat, Alin a decis 
să trimită la concurs o fotografie cu instalaţiile 
pe care acesta le realizează. Băiatul a afirmat 
că se inspiră de la inventatorul Nikola Tesla, 
instalaţiile lui fiind nişte replici ale invenţiilor 
marelui fizician.

Tânărul a mai spus că instalaţiile sunt făcute 
din materiale reciclabile şi se bazează pe teoria 
frecvenţei rezonante, sunt nişte transformatoa-
re rezonante.

Alin susţine că va continua această activitate 
şi îşi propune să ajungă cât de departe va fi po-
sibil. „Vreau să schimb lumea într-un sens bun”, 
a afirmat Alin.

Fiind informat de mama sa despre concursul 
„Viaţa tinerilor la sat”, Alin a fost imediat de 
acord să participe. Drept rezultat al participării, 
a devenit câştigător, iar mama sa afirmă că este 
mândră de rezultatele feciorului.

Concursul a avut drept obiectiv sensibilizarea 
societăţii cu privire la realităţile tinerilor din 
mediul rural, condiţiile de viaţă şi de studiu ale 
acestora. În opinia organizatorilor, fotografia 
reprezintă un instrument de ilustrare a acestor 
realităţi.

La marginea cerului

Festivitatea de premiere s-a desfăşurat cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Tineretului, ediţia 
2021. Toţi câştigătorii la concurs s-au ales şi 
cu jocuri de societate de care se vor putea bu-
cura împreună cu prietenii.

Prezentă la inaugurarea expoziţiei, 
preşedintele Comisiei cultură, educaţie, cer-
cetare, tineret, sport şi mass-media, Liliana 
Nicolaescu-Onofrei, a menţionat că a rămas 
profund impresionată de lucrările fotografice, 
în care tinerii au reuşit să surprindă, deopo-
trivă, lucrurile reprezentative pentru cultura 
noastră, valori, tradiţii care nu trebuie uitate, 

„Cetim ca să trecem examene (deci lectura studiu), ca să omorâm timpul (deci lectura de loisir) 
sau cetim din profesiune (deci lectura informativă). Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare 
spirituală continuă, nu numai un instrument de informație sau de contemplație”. (Mircea Eliade)

Dezvoltarea tehnologiilor permite navigarea în 
spațiul online din aproape orice loc de pe Terra. 
Acest lucru oferă posibilitatea oricui, inclusiv mi-
norilor, să acceseze orice tip de informații de pe 
net, inclusiv site-uri cu un conținut explicit sexual 
și violent.

Aşadar, şcoala încurajează 
elevii a citi, a gândi creator, a so-
luţiona individual sau prin con-
lucrare multitudinea de probleme 
cu care se confruntă aceştia până 
la maturitate, dar şi în viitor. 
Evident, e necesar să citim. Ale-
gerea cărţilor potrivite este doar 
un prim pas. Al doilea pas, la fel 
de important, este obişnuinţa 
lecturii, aparent lucru dificil. Ce 
putem face? Îi vom întreba pe 

Conform sondajelor, unul din 
patru copii cu vârsta între 10 
și 17 ani a accesat un site cu 
conținut pornografic. Din tota-
litatea cazurilor de expunere a 
copiilor la materiale explicite pe 
Internet sau hărțuiri, în jur de 
75% nici măcar nu sunt rapor-
tate poliției sau părinților. Doar 
52% din părinți urmăresc acti-
vitatea copiilor pe Internet, dar 
cu o atenție moderată, iar 20% 
din aceștia nu îi supraveghează 
deloc în această privință.

Prin intermediul rețelelor 
sociale, copiii pot posta 
informații personale legate 
de ei, de prietenii lor sau de 
familie, afișând date precum 
adresa lor sau folosind servicii 
care afișează cu precizie locul 
unde se află. Astfel sunt ușor 
de găsit și pot deveni ținte si-
gure pentru cei care vor să le 
facă rău.

Online Safety Site atra-
ge atenția asupra faptului 

că tinerii nu sunt îngrijorați 
de consecințele dezvăluirii 
de date private pe Internet. 
Aproximativ 58% din aceștia 
nu cred că le va fi afectată 
siguranța în urma publicării de 
poze sau informații personale, 
iar 47% nu sunt îngrijorați de 
faptul că datele lor ar putea 
fi folosite de alte persoane în 
diverse scopuri în care nu și-ar 
dori să fie utilizate.

Adolescenții sunt expuși și 
chiar împinși să pună în prac-
tică anumite provocări care le-
ar putea pune viața în pericol. 

Pericolele la care sunt expuși 
minorii pe internet nu se 
opresc aici. Pentru evitarea 
consecințelor negative cauza-
te de expunerea neadecvată 
pe Internet, SDCDA sfătuiește 
părinții să își supravegheze 
copiii în timpul activităților 
virtuale, folosind diverse 
softuri care permit filtrarea 
conținutului inadecvat.

a crea fără să observaţi. La un 
moment dat, veţi realiza că pu-
teţi întreţine o conversaţie aproa-
pe filozofică şi veţi fi mândri de 
propria persoană. Bineînţeles, şi 
filmele sunt interesante, marile 
filme, dar cititul vă va ajuta să 
deosebiţi nişte producţii cinema-
tografice de calitate dubioasă de 
o capodoperă demnă de un Oscar. 
Astfel vă spun din experienţă 
proprie: cititul e amuzant, rela-
xant şi extrem de plăcut!  

Importanţa lecturii este clară 
şi mereu actuală. Cititul este un 

instrument care dezvoltă posibi-
litatea de comunicare între oa-
meni. Dacă vom şti să ne trezim 
interesul pentru citit, dacă vom 
insista în această ocupaţie, vom 
fi o generaţie cu setea permanen-
tă pentru cunoaştere, pentru lăr-
girea orizontului nostru cultural. 
nu în zadar spunea Miron Cos-
tin: „nu e alta mai frumoasă şi 
mai de folos în toată viaţa omu-
lui zăbavă decât cetitul cărţilor”.

Ecaterina CIOBAnU, elevă
s. Marinici, 
r-nul Nisporeni

prietenii noştri, pe profesorii pre-
feraţi ce cărţi le-au stârnit intere-
sul într-atât, încât nu le-au lăsat 
din mână până nu le-au terminat 
de citit. Bineînţeles, este o mun-
că. se ştie că centrul scrisului şi al 
cititului este o zonă a creierului 
care nu există de la naşterea omu-
lui, dar, pe măsură ce veţi prinde 
gustul lecturii, veţi putea parcur-
ge cărţi tot mai serioase, astfel 
dezvoltându-vă capacitatea de 

În condiţiile educaţiei perma-
nente, şcolii îi revine misiunea 
de a cultiva elevilor deprinderi 
temeinice de autoinstruire şi au-
toperfecţionare prin intermediul 
tuturor mijloacelor didactice şi, 
nu în ultimul rând, prin mijloci-
rea cărţii. La vârsta şcolară, lec-
tura are un rol hotărâtor în îmbo-
găţirea cunoştinţelor, în formarea 
gustului pentru citit, a  unui vo-
cabular necesar unui om cult.

alin Postu prezentând lucrările sale.

Secvenţă de la festivitatea de premiere
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„Creşteţi-vă copiii în învăţătura şi înţelepciunea Domnului!” 
(Sfânta Scriptură)

Nr. 7 (75)

sărbători  creştine
8/21 septembrie – Naşterea Maicii Domnului 

(Sfânta Maria Mică)
14/27 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci  

(Ziua Crucii) 

Cum arăta și cum se purta Maica Domnului

Ziua Crucii
ORIGInEA  sĂRBĂTORII Sfântul Epifanie spune că „statura Fecioarei 

Maria era de talie mijlocie. Culoarea părului îi era 
gălbuie şi foarte plăcută şi atârna pe sub acoperă-
mântul capului ei. Culoarea feţei ei era ca bobul 
de grâu, când dă în copt bine. Ochii îi erau limpezi 
la căutătură şi nimeni n-a ţinut seama ce culoare 
aveau, nici până în ziua de astăzi. Se presupune 
doar într-o mică măsură că erau ca măslina coap-
tă. Sprâncenele ei erau în oarecare mlădiere şi 
foarte minunate”.

Fecioara Maria nu avea o împodobire lumeas-
că, ca a tuturor fecioarelor sau a femeilor lumeşti. 
Mâinile ei erau delicate şi degetele potrivit de lun-
gi. Faţa ei era foarte frumoasă şi mult curată, fără 
încreţituri sau riduri, şi nu avea nimic care să de-
ranjeze privirea cuiva. Veşmintele ei erau lungi, ca-
pul îi era acoperit totdeauna cu un văl foarte sme-
rit, care atârna în jos. Graiul ei era plin de bunătate 
şi încet, cu multă sfială, şi nimeni n-a văzut-o în 
viaţa ei strigând sau vorbind cu voce tare şi răstită, 
sau cu iuţime. Numai atunci a fost vocea ei mai 
tare, când a plâns cu hohote şi suspinuri mari sub 
Crucea calvarului Fiului ei Cel preadulce şi preaiu-
bit pe Dealul Golgotei.

(Diacon Gheorghe Băbuț. 
Maica Domnului, ocrotitoarea României) 

Icoana Maicii Domnului la 3 ani

Sfânta  Cruce

Începutul acestei vechi sărbători creştine se leagă de 
numele marilor împăraţi creştini: Constantin cel Mare şi 
mama sa Elena, cei care au dat libertatea de credinţă tutu-
ror creştinilor din Imperiul Roman prin Edictul de la Mila-
no din 313. Tradiţia creştină spune că împăratul Constan-
tin a avut o viziune deosebită în ajunul bătăliei de la porţile 
Romei, împotriva rivalului său Maxenţiu. Atunci i s-a arătat 
pe cer o cruce sub care scria In hoc signo vince (Cu acest 
semn vei învinge). Constantin a dat ordin ca soldaţii să de-
seneze semnul crucii pe scuturile lor. Bătălia s-a încheiat cu 
victoria lui Constantin, care a ajuns astfel împărat al Impe-
riului Roman şi nu a uitat ajutorul divin pe care l-a primit. 

Deşi trecuseră câteva veacuri de la răstignirea Mântuito-
rului, împărăteasa Elena, printr-o stăruinţă extraordina-
ră, a găsit locul Mormântului Domnului, precum şi Crucea 
Sa. În ziua de 14 septembrie a anului 335, ea a fost înălţată 
în biserică,  spre închinare şi cinstire celor ce mărturiseau 
credinţa creştină. De atunci a început să fie sărbătorită 
Înălţarea Sfintei Cruci, Crucea Domnului devenind simbo-
lul credinţei creştine.  

Crucea-monument de pe Muntele Mic din Caraş Severin, 
românia

Sfântă Cruce, armă dulce,
Eu pe tine când te-oi face,
Toată noaptea dorm în pace,
Căci de sfânta ta putere
Duhul rău fuge şi piere.

Cuvinte duhovniceşti 

Ziua  onomastică
La botez copilul primește un 

nume. Numele e bine să fie ales 
în cinstea unui sfânt, care va de-
veni ocrotitorul lui ceresc și se 
va ruga pentru el lui Dumnezeu. 
Ziua de pomenire a sfântului al 
cărui nume îl porți va deveni 
ziua ta onomastică. E bine ca în 
această zi să mergi cu părinții la 
biserică și să te împărtășești cu 
Trupul și Sângele Domnului.

După liturghie, îl poți ruga pe 
preot să slujească o rugăciune 

Sfânta liturghie în Biserica din valea Perjei, taraclia.

de mulțumire lui Dumnezeu și 
Sfântului al cărui nume îl porți, 
pentru că te-a păzit de răutăți, 
nenorociri, boală și vei cere să 
te ferească în continuare de 
tot răul și să te ajute.

E bine ca fiecare creștin să 
cunoască viața sfântului în cin-
stea căruia a primit numele și 
să-i imite faptele bune. 

Pilde  ortodoxe  pentru  copii

Dreapta  educație
Într-o şcoală de la marginea unui oraş, era un 

profesor foarte iubit de copii.
Totdeauna, domnul profesor avea grijă de 

toţi elevii, încercând să-i înveţe cât mai multe. 
Dar, într-o zi, copiii au observat că unul dintre 
colegii lor fură şi l-au pârât imediat profesoru-
lui. Acesta însă nu l-a pedepsit pe făptaş. După 
câteva zile, hoţul a furat iar, dar a fost prins 
imediat. Nici de această dată, domnul profesor 
nu l-a pedepsit. Când acelaşi lucru s-a întâm-
plat şi a treia oară, câţiva băieţi s-au dus la pro-
fesor să se plângă şi i-au spus:

– Acest coleg al nostru fură mereu. Nu este 
bine ceea ce se întâmplă şi vă rugăm să-l daţi 
imediat afară din şcoală, altfel plecăm noi.

– N-am să-l dau afară. Dacă vreţi, puteţi pleca 
toţi ceilalţi, dar el rămâne.

– Domnule profesor, dar cum este posibil să 
renunţaţi atât de uşor la noi toţi, care v-am as-
cultat mereu?

Privindu-i cu blândeţe, profesorul le-a expli-
cat elevilor săi, atât de miraţi de această neaş-
teptată situaţie:

– Cunoaşteţi deja ce e bine şi ce e rău. Dacă 
aţi pleca în lume, cu siguranţă, aţi şti cum să 

vă purtaţi, nici nu mă îndoiesc! Dacă însă el ar 
pleca de aici, dintre noi, ce ar face? De ce nu 
v-aţi întrebat? De ce v-aţi gândit doar la voi? 
Credeţi că, dacă o să-l dau afară, va fi mai bun? 
Dacă aici, între noi, el nu ştie cum e bine să te 
porţi, ce va face el în lume? Aşa că, indiferent 
dacă rămâneţi sau plecaţi, el va sta în continu-
are aici, iar eu voi avea grijă să se schimbe şi 
să devină un om bun. Iar atunci când va dori şi 
el acest lucru, fără îndoială, dintr-un hoţ ocolit 
de colegi va deveni un copil apreciat şi iubit de 
toţi cei din jurul său.

Când a aflat despre cele petrecute, impresi-
onat de bunătatea profesorului său, băieţelul 
care până atunci furase şi le pricinuise atâtea 
necazuri celor din preajmă a promis că se lasă 
de furat. Şi s-a ţinut de cuvânt, fiindcă – aşa 
cum spusese şi domnul profesor – de data 
aceasta el era cel care dorea din tot sufletul să 
fie mai bun.

„Iertați-vă unul pe altul, așa cum V-a iertat și 
Dumnezeu pe toți, în Hristos!” 

(Sfânta Scriptură)

Scrie-ne ce nume ai primit la botez şi de ce îţi place să-l porţi. 
te-ai interesat cum a fost viaţa sfântului în cinstea căruia ai pri-
mit acest nume? Prin ce te inspiră fiinţa şi faptele lui, cum ai 
vrea să-l urmezi? 

Cele mai bune lucrări vor fi publicate, iar autorii, premiaţi cu 
cărţi creştine. 

pretext pentru meditaţie
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Răpciune deschide ușa toamnei
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Odraslă de-a lui Pepelea

Solstițiul de vară, ziua cea mai lungă din an (din latină „soarele stă”), este 
asociat cu sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută și sub denumirea de Drăgaica. 
Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii considerau că noaptea de Sânziene 
este magică (23-24 iunie), când Porţile Cerului se deschid, iar zânele coboară 
pe pământ. Începuturile sărbătorii Sânzienelor se pierd în veacuri, dar simbo-
lurile creştine şi păgâne legate de ea ne încântă până azi.

„Noaptea  magică  a  Sânzienelor”

Un băieţel ieşise în drum 
şi se juca în colb. Trece pe 
lângă dânsul un om în vârstă 
şi-l întreabă: 

- Al cui eşti tu, măi gâgâli-
ciule?

- Al mamei!
- Da cum te cheamă, bre 

mintiosule?

- Ca pe tata!
- Bra-a-a-vo! Şi câţi sunteţi 

de toţi în casă?
- Linguri câte-avem la 

masă.
- Da linguri câte aveţi?
- La fiecare câte una!

Participanţii la festival

Grecii numeau luna septembrie Boedromi-
on. În tradiţia noastră populară, se numeşte 
răpciune. Septembrie începe în aceeaşi zi a 
săptămânii ca şi decembrie, în fiecare an. 

Răpciune este luna ce deschide uşa toamnei, 
cu vreme schimbătoare. Totodată, este şi luna 
vinului, vinicer, acum strângându-se rodul vii-
lor. Dat fiind că începe un nou anotimp, tradi-
ţiile populare fac legătură între luni şi vreme:

Lunile  anului  în  tradiţia  populară

MEsERIA- BRĂţARĂ  DE  AUR

Dialoguri  umoristice

Meșterul lemnar în 
așteptarea ucenicilor

- dacă de răpciune e cald, atunci luna urmă-
toare, brumărel, va fi rece și cu multă umezeală;

- dacă tună în septembrie, e semn de multă 
zăpadă în făurar;

- dacă în septembrie înfloresc scaieții, atunci 
toamna va fi lungă și frumoasă;

- dacă rândunelele pleacă devreme, e semn că 
iarna va veni repede. 

RITUALURI  DIn  BĂTRÂnI

Una din localităţile care se 
bucură de aceste semne bune 
ale verii, renăscându-le, este 
satul Leordoaia din raionul 
Călăraşi. Aici este organizat 
Festivalul Sânzienelor care se 
desfăşoară, an de an, pe malul 
lacului din localitate şi care este 
unul dintre cele mai pitoreşti 
locuri din raionul Călăraşi. Vara 
aceasta la sărbătoare s-a adu-
nat lume peste lume, oameni 
dornici de a cunoaşte tradiţiile 
strămoşeşti. Au participat  şi 
colective folclorice din întreaga 
republică. 

Festivalul „Noaptea magică a 
Sânzienelor” a început cu dan-
sul Drăgaica – un ritual menit să 
atragă belşugul în casele oame-
nilor. Se spune că floarea gal-
benă de Sânziană, Drăgaica sau 
floarea de Sfântul Ion, dă tutu-
ror celor care o poartă frumuse-
ţe, îi fereşte de boli. Pe timpuri, 
femeile îşi înfăşurau mijlocul cu 
flori de sânziene ca să nu aibă 
dureri la muncile câmpului, iar 
tinerele fete puneau floarea 
sub pernă, ca să-şi viseze ursi-
tul. Mai aruncau cununiţe de 
Sânziene pe casă, până acestea 
rămâneau pe acoperiş - din câte 
încercări reuşeau, atâţia ani se 
credea că mai au de aşteptat 
până să se mărite. 

Şi fetele din Leordoaia culeg 
flori din împrejurimi, împletesc 
coroniţe şi le aruncă pe lac, ca 

să afle dacă se vor mărita cu-
rând. Ritualul cununilor pe apă 
a fost foarte spectaculos anul 
acesta, toţi cei prezenţi l-au ur-
mărit cu mult interes. Iar pen-
tru copii cel mai aşteptat a fost 
concursul coroniţelor. Mai mul-
te tinere domniţe s-au întrecut 
în ale împletitului. Cea mai iscu-
sită s-a dovedit a fi eleva Bianca 
Rusu, care a câştigat Premiul 
Mare. Coroniţa ei a fost cea mai 
apreciată, deoarece era împleti-
tă doar din flori de sânziene. 

Participanţii la sărbătoare au 
urmărit, rând pe rând, frumoa-
sele obiceiuri care odinioară 
făceau parte din viaţa oameni-
lor de la sate. Spre seară, a fost 
aprins un rug imens, iar în jurul 
lui s-a încins hora bărbaţilor. 

Potrivit tradiţiei, acesta este un 
foc purificator, în care se arun-
că ierburi aromate, puternic 
mirositoare, pentru alungarea 
spiritelor malefice. În noaptea 
magică a Sânzienilor de la Leor-
doaia Hora mare a durat până 
târziu, revărsând veselie şi voie 
bună nu doar  asupra satului, ci 
şi a împrejurimilor. 

După cum susţine Dumitru 
Trifan, şeful Direcţiei Cultură şi 
Turism Călăraşi, organizatorii 
festivalului s-au străduit să ne re-
aducă în viaţa raionului tradiţiile 
neamului, să scoată în evidenţă 
portul popular, să promoveze 
meşterii din partea locului. 

Foto: Direcţia Cultură şi 
turism Călăraşi

Meșterul Arcadie Cojuhari, originar din satul 
Alexandru cel Bun, face parte dintr-o dinastie de 
lemnari cunoscuți în raionul Soroca. Împreună cu 
fratele său Gheorghe,  au prins meseria de la tata 
și de la bunicul Marcu Căruntu din satul Parcani, 
vestit  în toată zona Moldovei. De când se știe, Ar-
cadie Cojuhari a ținut dalta în mână, la început ca 
ajutor al tatălui. Îi pare rău doar de un lucru, că, la 
rândul său, nu are pe cine învăța. Îi este teamă că se 
va pierde această străveche profesie. 

– Iată, îi chem pe tineri ca să-i învăţ pe gratis şi ei nu vor să 
deprindă meseria, spune cu regret în glas iscusitul meşter, apoi 
adaugă: Meşteşugul nu se învaţă greu, doar să-ţi placă munca. 

Tata îl sfătuia să fie sârguincios. Îi spunea să lucreze cu trage-
re de inimă, cu multă responsabilitate şi atunci va fi respectat 
de toată lumea. Astăzi butoaiele meşterului Arcadie Cojuhari 
au ajuns în Rusia, Spania, Franţa, Germania şi în alte state. Sunt 
foarte preţuite de concetăţenii noştri care au emigrat în aces-
te ţări. Pe când acasă, localnicii au început să prefere vase din 
plastic. Dar oare acestea pot înlocui un butoi din stejar? Ste-
jarul este lemn de esenţă tare – singurul ce dă  lichidului noi 
gusturi şi arome. Un vin bun merită un vas pe măsură, care are 
şi un aspect estetic deosebit. 

La Târgurile Meşterilor Populari lucrările fraţilor Cojuhari se 
remarcă prin detalii definite şi calitate înaltă. Meşteresc mese, 
scaune, diferite obiecte care nu sunt doar utile, ci şi decorati-
ve, adevărate opere de artă, spune dna Silvia Florea, specialist 
principal la Secţia Cultură Soroca. Iar arta populară este unica 
ce nu se pierde în moda timpului. Oricine o va îndrăgi, va deve-
ni purtător al unor valori de nepreţuit.

Ludmila TALMAZAN 
Sursa: ziarulnostru.info

Meşterul arcadie Cojuhari cu lucrările sale

Sânzienele de la leordoaia

ansamblul folcloric de la Gimnaziul „victor Ciutac”, şirăuţi, 
Briceni, la Festivalul „Mugurelul”, românia
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ediţie de sport

Victoria sportivilor din Bălți
Unsprezece sportivi din Bălți, unicii care au repre-

zentat Republica Moldova la Campionatul Euro-
pean de Karate Shotokan din Slovenia, ediția 2021, 
au revenit acasă victorioși, cu șase medalii de aur, 
două medalii de argint și patru medalii de bronz.

„Vreau  să-mi  realizez  visul”
E mic, dar cu mari speranțe și șanse 

de a deveni antrenor de taekwon-do pe 
viitor, când va crește. Ruslan Anghelici 
face sport de la șase ani. Părinții l-au 
încurajat, așa că au ales taekwon-do.

Campion mondial la 
lupte greco-romane

Coordonator de pagină: Renata cUPcEA

Pe atunci Ruslan încă nu înţelegea că poate de-
veni  un sportiv cunoscut. Prima competiţie i se 
păru uşoară, deoarece era axat doar pe luptă, 
întipărindu-i-se în memorie antrenamentele la 
care se ducea. Cu timpul, băiatul a înţeles că acest 
sport i-a devenit o pasiune, o luptă pentru care 
trebuie să muncească. Îi reuşeşte destul de bine. 
Fiind deja elev în clasa a VII-a, e mai matur, foarte 
responsabil, punctual. Cu toate că e o fire sensibi-
lă, ştie cum să facă faţă situaţiilor stresante. 

„Am mari emoţii la fiecare competiţie, deşi îl 
însoţesc oriunde. Simt o mare bucurie când văd 
că băiatul meu are succese, e răsplătit cu foarte 
multe diplome şi medalii, fapt ce dovedeşte că nu 
munceşte în zadar”, spune Cristina Ionela, mama 
sportivului.

Chiar dacă mai sunt restricţii în această perioadă 
de pandemie, antrenamentele continuă cu mare 
intensitate, au loc competiţii şi se dau premii. 
Anul acesta tânărul a participat la două competiţii 
în ţară, şi la ambele s-a clasat pe locul II. 

Pentru el au fost complicate, dar s-a descurcat 
de minune. Dorind să-şi atingă scopul şi să urce la 
un alt nivel, mai are multe  etape de parcurs.  

Antrenorul Vasile Ungureanu, la fiecare antre-
nament, le oferă discipolilor săi multe informaţii 
despre taekwon-do, istoria acestuia, multe detalii 
şi exemple care le sunt de folos copiilor la antre-
namente şi competiţii. La examene ei iau puncte 
nu doar pentru cunoştinţele teoretice, dar şi cele 
practice.  Puştii  urmează şi examene pentru cen-

SPORT NEwS

Sportivul moldovean Alexandru Solovei a de-
venit campion mondial la lupte greco-romane, 
competiție desfășurată recent la Budapesta (Un-
garia). (Sursa: moldpres.md)

Youth Run la Sipoteni
Tineri din toate colțurile țării au marcat, la 15 august, Ziua Internațională a 

Tineretului în cadrul Sipoteni Youth Run. 100 de tineri au luat parte la o cursă de 
alergare și la diverse activități dedicate modului sănătos de viață. (Sursa: diez.md)

PASIUNE • DIStraCţIe • Sănătate

tură, care  îl apropie pe Ruslan tot mai mult de 
visul său. În prezent, el are centura roşie.  

În luna septembrie, va avea loc Campionatul 
Republicii la taekwon-do. Luptătorii şi-au înce-
put deja antrenamentele intense în aer liber. 
Antrenorul consideră că fiecare copil e diferit şi, 
dacă găseşti modalitatea de a-l motiva, de a-l in-
teresa în ceea ce face, orice sarcină devine mai 
uşoară, mai atractivă. Succesul depinde mult de 
susţinerea persoanelor apropiate, de dorinţa de 
a lucra şi de puţin noroc.

Renata cUPcEA

Cursa s-a desfăşurat pe un tra-
seu de patru kilometri. La cate-
goria feminin, câştigătoare a de-
venit Cătălina Roșca din raionul 
Călăraşi. Tânăra a venit la Sipo-
teni împreună cu prietenii săi, la 
sugestia profesorului de educaţie 
fizică. Rezultatul a surprins-o, în-
trucât a fost prima ei cursă.

„Nu sunt profesionistă, dar 
fac sport în fiecare zi. Când am 
văzut că ajung prima dintre 
fete, am fost foarte bucuroasă”, 
a declarat câştigătoarea.

La categoria masculin, pri-
mul la linia de sosire a ajuns 
Gheorghe Buzulan, din raionul 
Ungheni. Pasionat de alergare, 
acesta are în spate experienţa 
mai multor maratonuri şi curse 
de alergare.

În cea de-a doua parte a 
evenimentului au fost organi-
zate paneluri educaţionale, în 
cadrul cărora s-a discutat des-

pre comportamentele sigure, 
alimentaţia corectă etc.

„Am organizat aici un concurs 
de cunoştinţe generale, pentru 
a vedea ce cunosc tinerii des-
pre sănătatea lor. Pe de o par-
te, aflăm ce cunosc ei, iar pe de 
altă parte, vedem care este ni-
velul lor de pregătire”, a opinat 
Ion Donea, manager de proiect, 
Fondul ONU pentru Populaţie 
din Republica Moldova.

Scopul evenimentului Sipo-
teni Youth Run a fost promova-
rea modului sănătos de viaţă, 
socializarea tinerilor, precum 
şi oferirea informaţiilor care 
i-ar putea ajuta pe aceştia să 
se implice mai activ în viaţa 
comunităţilor din care fac parte.

„Ne bucurăm mult că s-a 
materializat ideea tinerilor din 

Sipoteni de a organiza acest 
maraton şi apoi discuţii inte-
resante. La acest maraton au 
participat circa 100 de tineri 
practic din toată ţara, Chişinău, 
Călăraşi, Ialoveni, Hânceşti, Un-
gheni, din peste 10 localităţi ale 
ţării. Este important, pentru 
că tinerii au socializat, au legat 
prietenii şi vor ţine legătura pe 
viitor”, a declarat Dumitru Bob, 
coordonator local al programu-
lui Sipoteni, Capitala Tineretu-
lui 2020-2021.

Evenimentul a fost organizat 
de Ministerul Educaţiei, Cultu-
rii şi Cercetării în colaborare cu 
Primăria Sipoteni, cu sprijinul 
UNFPA Moldova, al Agenţiei 
Elveţiene pentru Dezvoltare şi 
Cooperare, Run Moldova şi AO 
„Codrenii”.

Pentru antrenorii Vitalie şi Ana-
stasia Spînu, Campionatul Euro-
pean nu a fost deloc uşor. Totuşi, 
după un an de restricţii şi ca-
rantină, majoritatea sportivilor-
participanţi la campionat s-au în-
tors cu medalii şi locuri de frunte.

„Este foarte important pentru 
noi faptul că elevii noştri au deve-
nit pentru prima dată campioni 
europeni. E dovada că mergem 
în direcţia corectă şi ne antrenăm 
bine”, a spus Vitalie Spînu.

Anastasia Spînu, care este nu 
doar partenera de muncă a lui 
Vitalie, dar şi de viaţă, a obţinut 
trei medalii, două de argint şi 
una de bronz.

„M-a motivat mult Vitalie 
Spînu, deoarece ştiu prin câte 
a trecut în pregătirea pentru 
această competiţie. A depus un 
efort considerabil la antrena-
mente, mai ales că, nu demult, 
a suferit două intervenţii chi-
rurgicale”, spune tânăra.

Pentru Corina Copacinschi, 

Federaţia de Lupte din Re-
publica Moldova a anunţat că 
Alexandru Solovei l-a învins pe 
luptătorul din Iran Alireza Mo-
rad Abdevali (2-1) şi a cucerit 
titlul de campion mondial la ca-
tegoria cadeţi. În semifinală el a 
trecut de bulgarul Dimitar Sto-
yanov Rachel. În pătrimile de fi-
nală, moldoveanul l-a devansat 
pe Islam Ievloiev din Kazahstan 
cu 3-1 şi în optimile de finală a 
câştigat în faţa luptătorului din 
Estonia, Georg Kristerson, cu 
scorul de 4-0.

Preşedintele Republicii Mol-
dova, Maia Sandu, l-a felici-

tat pe sportivul moldovean pe 
reţelele de socializare.  

„Victoria ta este dovada fap-
tului că munca se răsplăteşte. 
Exemplul tău va inspira alţi ti-
neri să se avânte în competiţia 
sportivă şi să ducă, demni, 
numele ţării noastre în lume. 
Îţi mulţumim pentru efort, 
perseverenţă şi pentru bucuria 
de a fi mândri de Moldova”, a 
notat Maia Sandu.

Anterior, Alexandru Solovei a 
cucerit titlul de campion euro-
pean la categoria cadeţi. El este 
discipol al Clubului Sportiv „He-
racle”.

karate este o adevărată pasiu-
ne, care a început acum patru 
ani. De la Campionatul Euro-
pean, Corina a revenit cu două 
medalii de aur.

„Campionatul a fost dificil. 
Ne-am pregătit foarte intens. 
Nu am crezut că voi avea un 
rezultat atât de bun, dar ştiam 
că trebuie să câştig. Bucuria 
mi-a fost enormă, pentru că la 
nivel internaţional am putut 
să mă clasez pe locul întâi,” a 
menţionat sportiva.

Pentru Mihail Volontir, campi-
onatul european nu este prima 
victorie. În 2018 şi 2019, tânărul 
a câştigat cinci medalii de aur, 
trei la campionatul european 
şi două la campionatul mondi-
al. Anul acesta, din cauza unor 
probleme de sănătate, a obţinut 
doar o medalie de argint.

În anul curent, la Campiona-
tul European de Karate Shoto-
kan din Slovenia au participat 
450 de sportivi din 18 ţări.

Speranţe sportive
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Cunoşti mai multe… învăţând „mai puţin”
şcoala din atena               Sursa: wikiwand

Elevii din Egiptul antic își făceau notițe pe foile de 
papirus, iar cei din Sumerul antic – pe tăblițe de lut, 
pe care scriau cu un bețișor (stil). Dacă vă întrebați 
cine a inventat toceala, să știți că sumerienii sunt de 
vină. Metoda de predare s-a bazat pe memorare și 
repetarea continuă. 

Grecii au căutat să educe oameni deștepți și bine 
dezvoltați fizic, îmbinând frumusețea trupului și 
virtuțile morale. În secolul al V-lea î.Hr. printre ate-
nienii liberi nu erau oameni analfabeți. Prima școală 
cunoscută în Grecia antică a fost creată de faimosul 
filozof și om de știință Pitagora și numită în onoarea 
sa – Școala pitagoreică. Până la vârsta de șapte ani, 
băieții erau educați de mame și doici, iar apoi trecuți 
în grija taților și a robilor-profesori (numiți „peda-
gogi”, adică „cei care însoțeau copilul“). Cuvântul 
„școală” provine din Grecia antică, însă inițial avea 
un sens diferit – „odihnă, recreere”. Totuși, nu era 
vorba de o distracție, ci de petrecere a timpului liber 
în conversații despre filozofie și științe.  

1. şcoala minus disciplină
La şcoala ALPHA, Toronto (Canada), inaugurată în 1972, elevii 

parcă ar fi într-o vacanţă eternă. Aici nu se dau note, nu există orar, 
nu se dau teme pentru acasă.   Elevii decid ce ore vor avea, iar cla-
sele se formează nu după vârstă, ci după interese: fie e vorba de 
matematică, fie de filozofie sau învăţare a tehnicilor de modelare 
a diferitelor obiecte etc.

2. şcoala mobilă din yakutia (rusia)
În trecut, copiii păstorilor nomazi de reni nu aveau de ales: unii 

rămâneau fără studii, iar alţii erau nevoiţi să stea la şcoala-internat 
luni în şir. Astăzi, în lume, această problemă a zonelor puţin locuite 
este rezolvată cu ajutorul şcolilor mobile. „A venit şcoala!” se bu-
cură copiii, de parcă ar veni trupa de circ, şi dau buzna cu toţii să 
înveţe a citi şi a scrie.

3. şcoala de interacţiune plăcută cu lumea de la new Mexico 
(S.u.a.)

Ca să ajungi la şcoala Mountain Mahogany, trebuie să câştigi 

şcoală plutitoare în lagos                             Sursa: joblist.md

Gimnaziul Orestad din Copenhaga          Sursa: Pinterest

ISTORIE • artă • CIvIlIzaţIe

ȘCOALA

Cultura niponă pune educaţia 
în prim-plan. Cel mai important 
lucru pe care copiii îl învaţă este 
responsabilitatea. Ei nu ştiu ce 
înseamnă lenea la pregătirea 
temelor, ba chiar fac singuri cu-
răţenie în şcoală, inclusiv în blo-
cul sanitar. 

Formarea caracterului e 
esenţială. În primii trei ani, ele-
vii deprind bunele maniere, fiind 
încurajaţi să respecte persoanele 

din jur, să fie blânzi cu animalele 
şi să iubească natura. Toată lu-
mea mănâncă în clasă, împreu-
nă cu profesorul, pentru legarea 
unor relaţii pozitive profesor-elev. 

În Japonia, studiul înseamnă opt 
ore pe zi, inclusiv în timpul sărbă-
torilor şi la sfârşit de săptămână. 
Nu e de mirare că elevii din aceas-
tă ţară niciodată nu ajung să repe-
te un an şcolar. În plus, au ore spe-
ciale de caligrafie şi poezie (haiku).  

Secretul japonezilor

elevii se duc la şcoală în satul Gulu, China   Sursa: ucheba.ru

Şcoala finlandeză ocupă locul întâi în ratin-
guri. Conform studiilor internaţionale, efectu-
ate o dată la trei ani de cunoscuta organizaţie 
PISA, elevii finlandezi arată cel mai înalt nivel de 
cunoştinţe în lume. Ei sunt, de asemenea, cei 
mai buni cititori ai planetei.

Este incredibil că, având asemenea rezultate, 
aceşti şcolari învaţă foarte puţin timp în 24 de 
ore, iar statul cheltuieşte o sumă foarte mică de 
bani în comparaţie cu alte ţări. Aici e la putere 
principiul egalităţii. Nu există şcoli de elită şi sla-
be. Toate sunt finanţate în mod proporţionat, 
având acelaşi utilaj. Toate materiile sunt consi-
derate importante. Profesorii nu au voie să com-

pare între ei elevii. Copiilor din clasa întâi li se ex-
plică drepturile, inclusiv dreptul de a se „plânge” 
pe adulţi asistentului social.

Sunt gratuite prânzurile, excursiile, călătoriile 
cu microbuzul (dacă elevul locuieşte la peste 2 
km de şcoală), manualele, caietele, chiar şi ta-
bletele. În plus, pentru fiecare copil se elaborea-
ză un plan individual pentru dezvoltare. Adică în 
timpul lecţiei, copiii lucrează individual şi iau note 
conform sarcinilor îndeplinite. Nici testele nu 
sunt obligatorii în Finlanda. Dacă elevul nu vrea 
să înveţe, nu-l obligă nimeni, dar nu va face vreo 
facultate. Societatea are nevoie şi de profesionişti 
în meserii simple. Copiii au un privilegiu – dacă 

s-au plictisit la ore, pot citi o car-
te, dar nu se joacă. Profesorul 
nu stă neapărat la catedră. Clasa 
poate asculta tema şi tolănin-
du-se pe covor sau pe canapea. 
Puştii nu au sarcini pentru acasă, 
iar părinţii nu-i ajută la teme, dar 
sunt îndemnaţi să meargă cu ei 
la muzeu, la pădure, la piscină 
etc. Poate că, în viitor, experienţa 
aceasta va fi preluată de alte ţări. 
Deocamdată, doar în România 
există un asemenea liceu, la care 
rata de promovare a bacului este 
maximă. Top curioziTăți

la loterie. Cele trei principii pe care se bazează politica şcolară 
sunt plăcerea, siguranţa şi dezvoltarea emoţională. Programa e 
în concordanţă cu ultimele studii neurologice, conform cărora at-
mosfera pozitivă şi implicarea emoţională activă sunt cheia bunei 
învăţări.   

4. Gimnaziul Orestad din Copenhaga (Danemarca) este un 
model al artei moderne atât în interior, cât şi în exterior. În 2007, 
clădirea acestuia a fost desemnată drept cea mai bună din Scandi-
navia. Sălile de clasă practic nu sunt delimitate între ele, adică nu 
au pereţi. Toţi elevii se văd între ei şi comunică în mod constant nu 
numai în spaţiul real, dar şi în spaţiul virtual, deoarece dispun de 
internet wireless.

5. altSchool din San Francisco, S.u.a.
Modelul de predare la AltSchool este fundamental diferit de sis-

temul de educaţie tradiţional. Testarea standard nu este folosită 
aici, iar copiii sunt încurajaţi să gândească flexibil - acest lucru le 
va uşura adaptarea la schimbările din lume în viitor. Elevii lucrează 
cu modelare 3D şi învaţă să rezolve probleme din lumea reală. La 
şcoală vin copii cu vârste cuprinse între 4 şi 14 ani. AltSchool a fost 
deschis pentru prima dată în 2013 în San Francisco. Filialele din 
Brooklyn şi Palo Alto funcţionează deja. În viitor, şcoli de acest tip 
vor fi deschise în toată America.

Surse: studiboom, sakhalife.ru, aletheea.ro

Știați că…
…cea mai veche instituție de 

învățământ este Universitatea 
Karaouine a Musulmanilor din 
orașul Fez? A fost fondată în 
anul 859 d.Hr.

…pe câmpia Campo de Car-
tagena (Spania) se înalță o 
școală de iarbă? Ansamblul de 
clădiri e acoperit cu un strat de 
iarbă care crește încontinuu.  

 … cea mai mare școală se 
află în India avînd 28.000 de 
elevi?

…cea mai lungă instruire a 
avut-o Robert Cronin din Ma-
rea Britanie? După 52 de ani, 
el și-a terminat studiile la vâr-
sta de 72 de ani.
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Descoperire  senzațională 

O serie de imagini spectaculoase realizate cu aju-
torul Observatorului Chandra cu raze X al NASA 
și al Observatorului Neil Gehrels Swift prezintă un 
set de inele uriașe în jurul unei găuri negre. Sursa: 
descopera.ro

Arheologia s-a dezvoltat enorm în ultimii ani. Paleogeneticienii pot face analiza 
genetică a rămășițelor organismelor care au trăit în diferite perioade istorice, chiar 
dacă fosilele propriu-zise lipsesc. Astfel, recent, în peștera Satsurblia (Georgia) au 
fost colectate  probe de sedimente care denotă prezența fragmentelor de ADN a 
două animale: lup și bizon și, la fel, ale unei femei care au trăit aproximativ 25 de 
mii de ani în urmă, în timpul ultimei glaciațiuni.

Recent, în mai multe regiuni ale globului pământesc, oamenii se confruntă 
cu un mare dezastru natural: din cauza temperaturilor înalte s-au declanșat 
incendii care au cuprins suprafețe mari de parcuri, păduri și chiar localități.  
Deși există tehnologii care provoacă ploaia artificială, norii naturali ar putea 
stinge focul. Așadar, ce sunt norii? (Sursa: descopera.ro)

Inele  neobișnuite
în  jurul unei  găuri  negre

Cum  se  formează  norii

Chihlimbarul 
prezintă for-
me neregulate, 
având nuanţe de 
galben, maro-
niu, oranj, une-
ori de roşu. Cel 
translucent sau 
transparent şi in-
tens colorat este 
considerat piatră 
semipreţioasă.

Răşina care 
formează chi-
hlimbarul provi-
ne de la arbori 
care au crescut în urmă cu milioane de ani. În timp, aceşti copaci şi 
răşina lor au rămas îngropaţi sub suprafaţa Pământului. Copacii au 
putrezit şi au dispărut, însă răşina s-a întărit, devenind chihlimbar.

Multe bucăţi de chihlimbar conţin rămăşiţe de insecte sau plan-
te sub formă de fosile. Astfel, aceste creaturi pot fi studiate pentru 
a afla cum s-a schimbat viaţa în decurs de milioane de ani.

Chihlimbarul, sau ambra, poate fi găsit pretutindeni în lume, 
însă cele mai mari şi semnificative depozite există de-a lungul 
ţărmurilor Mării Baltice, în nisipuri vechi de 40-60 de milioane de 
ani, potrivit Enciclopediei Britannica.

Anticii preţuiau chihlimbarul pentru frumuseţea sa. Aristotel, 
apoi Teofrast şi Pliniu cel Bătrân au presupus că această piatră e 
formată din răşină de conifere. Grecii şi romanii atribuiau chihlim-
barului proprietăţi magice şi tămăduitoare. În Evul Mediu, arti-
zanii din Bruges erau celebri pentru fabricarea de rozarii pentru 
cavalerii teutoni.

Din vechime chihlimbarul avea aplicaţii terapeutice: pentru a ac-
tiva circulaţia sângelui, a calma febra, a acţiona asupra infecţiilor, a 
combate oboseala, stresul etc.

Chihlimbarul este o rășină fosilă care a atins o 
stare stabilă prin pierderea constituenților volatili 
și schimbarea chimică după aflarea îndelungată 
în sol. Este o substanță solidă care se formează din 
rășina secretată de mai multe specii de pini și brazi 
(Sursa: descopera.ro).

A fost recuperată doar o mică fracţiune 
din genomul femeii, însă cercetătorii au aflat 
că aceasta făcea parte dintr-un grup de oa-
meni moderni, necunoscut până acum. Gru-
pul a dispărut, însă a contribuit la formarea 
populaţiilor actuale din Europa şi Asia, fapt 

dovedit de oamenii de ştiinţă care au compa-
rat genomul respectiv cu genoamele umane 
de astăzi.

Genomul de lup reprezintă, de asemenea, o 
descendenţă care s-a stins. Aşadar, populaţiile 
de lupi s-au schimbat şi s-au transformat sem-

nificativ la sfârşitul ultimei ere 
glaciare, în urmă cu 11.000 de 
ani.

ADN-ul mitocondrial extras 
din genomul de bizon, însă, 
e atestat la bizonii din zilele 
noastre. Cercetătorii au stabi-
lit că genomul respectiv indică 
o înrudire mai mare cu bizonii 
europeni şi eurasiatici decât 
cu cei din America de Nord. 
Descoperirea este importantă, 
deoarece sugerează ideea că 
două descendenţe s-au separat 
înainte de vremurile bizonului 
din peştera Satsurblia. Potrivit 
analizelor echipei, bizonul ame-
rican a apărut primul, iar apoi 
s-a ramificat în alte populaţii.  

Între  ştIInţă  şI  FantaStIC

FENOMENE  METEO

Norul este o masă vizibilă de 
picături de apă sau de cristale 
de gheață sublimate care se 
găsește în atmosferă. Există 
o ramură specială a meteoro-
logiei care studiază norii, ne-
fologia. Procesul obișnuit de 
formare a norilor e destul de 
simplu. În condiții de presiune 
atmosferică normală, odată cu 
momentul în care soarele se ri-
dică pe bolta cerească, acesta 
transmite o anumită cantitate 
de radiații, încălzind solul sau 
suprafața cu apă. Odată cu în-
călzirea, apa se evaporă, ridi-
cându-se spre straturile supe-
rioare ale atmosferei.

Ca un nor să producă 
precipitații, picăturile suspen-
date trebuie să atingă un nu-

măr suficient de mare, încât să 
nu mai poată fi susținute fără a 
fi atrase de gravitație.

În funcție de altitudinea la 
care se formează, se pot deli-
mita trei grupe principale de 
nori: nori de altitudine mare, 
nori de altitudine medie și  
nori de altitudine redusă.

Norii de altitudine mare sunt 
situați la peste 6000 de metri 
și cel mai important aspect 
al lor este că nu pot produce 
precipitații, datorită tempera-
turii foarte scăzute din stratul 
în care se află, fapt ce face pi-
căturile să se găsească în stare 
solidă, adică sub formă de cris-
tale de gheață.

Norii de tip cirrostratus sunt 
remarcați pentru spectacu-

loasele fenomene optice care 
apar în momentul în care 
razele solare îi străbat - așa-
numitele halouri solare.

În ceea ce privește norii de 
altitudine medie, aceștia se 
identifică în general între 2000 
și 6000 de metri. În mare par-
te, nu produc precipitații sau, 
dacă produc, acestea sunt 
foarte slabe și deloc pe arii ex-
tinse.

Norii de altitudine joasă sunt 
cei care domină înălțimile mai 
mici de 2000-2500 de metri. 
Aceștia sunt cei din care pro-
duc precipitații însemnate și 
pe suprafețe extinse.

Norii stratus sunt caracte-
ristici pentru fenomenul de 
ceață, coborând până la nive-
lul solului, lăsând doar burniță 
și ploi slabe.

Norii de tip cumulonimbus, 
supranumiți și regii norilor, 
declanșează cele mai violente 
fenomene când vine vorba de o 
furtună formată pe uscat, în cea 
mai mare parte a tornadelor.

Aspectul lor este unul ade-
sea înfricoșător, având la bază 
nori de specia nimbostratus și, 
pentru că ating până 20 000 
de metri în înălțime la vârful 
acestora, nori cirrus. Căderile 
de grindină sunt și ele o carac-
teristică specifică a acestui tip 
de nori, cauzate de temperatu-
ra foarte scăzută din straturile 
superioare ale norului.

ASTRONOMIE

Imaginile au fost obţinute de 
către o echipă de cercetători 
care s-au folosit de un principiu 
cu raze X similar celui utilizat în 
cabinetele medicale şi aeropor-
turi.

Dacă, până nu demult, găuri-
le negre reprezentau un mister 
pentru cercetători, iată că în-
cep să apară informaţii şi ima-
gini care oferă din ce în ce mai 
multe detalii despre  găurile ne-
gre din Univers.

O gaură neagră e situată în 
galaxia Calea Lactee, în inima 
sistemului binar V404 Cigny. 
Cercurile de lumină care apar 

în jurul găurii reprezintă pulsaţii 
de raze X, în termeni ştiinţifici 
fiind numite „ecouri de lumină”.

Sistemul binar V404 Cigny 
se află la 7.800 de ani-lumină 
distanţă faţă de Pământ. Mo-
mentul exploziei de raze X, care 
a provocat apariţia inelelor, co-
incide, spun astronomii, cu cel 
în care gaura neagră „a devo-
rat” o stea, aflată în imediata 
ei vecinătate şi având jumătate 
din masa Soarelui.

Deşi, aparent, distanţa dintre 
inele şi gaura neagră pare mică, 
în realitate ele sunt separate de 
ani-lumină.

Povestea  chihlimbarului
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Aniversări Vladimir BEȘLEAGĂ la 90 de ani

CUMPLITE VREMI

Capitolul al nouălea şi cel de la urmă sau Judeţul Vremii
(Fragmente)

Cartea a doua

Mult m-am gândit, iubite cetitorule, în cei ani, de 
când a încolţit în inima mea dorinţa de-a lucra la car-
tea ce-o ai în faţă – dintre ei patru au fost de cerceta-
re a letopiseţelor, hrisoavelor şi altor scrieri privitoare 
la predmet, alţi doi, care s-au plinit acum câteva zile, 
pe unsprezece februar, de nemijlocită aşternere pe 
hârtie, – zic, m-am gândit şi frământat asupra aistor 
pagini, şi numai gândul singur mă umplea de înfiora-
re, căci dinainte ghicea, mai drept spus, simţea că va 
să mă încerc acea durere copleşitoare de la început, 
va să trăiesc îndoit, întreit, înzecit, poate chiar însutit 
acea cutremurătoare durere, ce m-a îndemnat 
la astă lucrare. Iar a o îndura nu-s în stare. Dar 
iată că, alături şi dimpreună cu acel om, care 
s-a chemat în viaţa lui logofătul Miron, am 
trudit asupra acestei istorisiri. Cu toate că nu 
numai despre el este. Şi totuşi, trista lui soartă 
şi îndureratul sfârşit mi-a fost îndemn şi sfântă 
chemare... Şi, după cum ziceam, mult am chib-
zuit, au în ce fel voi înfăţişa aceste din urmă 
ceasuri de viaţă ale învăţatului bărbat al Mol-
dovei, care, după mărturiile oamenilor vremii, 
şi, în rândul întâi, al celor ce l-au cunoscut şi 
ştiut din aproape, nici că se aştepta la „o fur-
tună ca aceea”, – să vie asupra-i. Acum, iubite 
cetitorule, se cuvine să-ţi destăinuiesc că, în 
cei ani despre care pomenisem mai sus, doar 
arareori şi din fugă mi se oprea gândul asupra 
cumplitei întâmplări, ce-a rămas în filele istori-
ei noastre ca o mare pată de sânge pe o câmpie 
albă curată de omăt, dar iată că a venit ceasul 
când m-am văzut în chiar faţa sarcinii grele de 
a alege mijlocul cel mai potrivit şi mai drept 
spre a sfârşi această istorisire, arătând, prin ea, 
cum şi-a încheiat calea vieţii slăvitul dregător 
şi marele cărturar din acel sfârşit de veac al 
şaptesprezecelea. Şi, iată, în noaptea ce s-a scurs, în 
ore de zbucium şi nesomn, am auzit un glas care mi-a 
grăit astfel: „Ei bine, omule, care ţi-ai luat astă sarcină 
pe umeri! Oare ce vei putea aduce nou şi necunoscut 
şi neştiut cetitorului tău care ţi-a urmărit istorisirea o 
vreme lungă? Au nu ţi-e teamă că el, cetind cele cro-
nici şi cărţi şi scrieri vechi şi mai noi, mărturii ale oame-
nilor vremii, zic, nu ţi-e teamă că el ştie şi cunoaşte la 
fel de bine şi amănunţit, ori, poate, chiar şi mai bine ca 
tine, acea tâmplare cu sfârşitul nenorocit al luminatu-
lui logofăt?” Au răsunat în auzul meu aceste întrebări 
şi m-am simţit cu adevărat cuprins de teamă că anume 
aşa se poate întâmpla – să nu fiu în stare a aduce şi 
a arăta cetitorului lucruri noi faţă de cele cunoscute 
de el. Şi atunci inima mi s-a strâns de durere. Şi atunci 
mintea mi s-a întunecat, iarăşi de durere. Şi atunci tot 
trupul mi s-a simţit prins ca în chingi, ca în nişte obezi 
grele. Şi când m-a cuprins acea durere trup şi suflet la 
un loc, încât veni clipa să-mi rog mie însumi moarte, 
şi prin moarte uşurare şi slobozire de chinuri, atunci 
m-am simţit alături şi laolaltă cu nenorocitul Miron, în 
ceasurile lui din urmă, şi atunci am înţeles că datoria 
mea cea mare şi sfântă este să-l urmez până la amar-
nicu-i sfârşit. Orice-ar fi. Orice s-ar întâmpla cu mine. 
Chiar de-ar fi să greşesc şi să păcătuiesc atât în faţa 
iubitului cetitor, cât şi în faţa vremilor. A celor de ieri. A 
celor de astăzi. A celor ce vor veni şi mă vor judeca pre 
mine şi scrisoarea mea. După cum am venit eu, după 
sutele de ani trecute, să cercetez şi să judec faptele lui 
şi gândurile oamenilor acelui veac.

Şi iată că, răsunându-mi în urechi aceste din urmă 
cuvinte: „să judec gândurile şi faptele oamenilor ace-
lui veac”, am simţit cum s-a rupt ceva în mine, a venit 
un fulger necunoscut şi neaşteptat, carele a spintecat 
pânza grea şi neagră a durerii şi îndoielilor, deschizând 
cale slobodă istorisirii mele spre a înainta către firescul 
şi mult întristatul ei sfârşit. Aşa, după cum a fost. Aşa, 

după cum s-a tâmplat. Aşa după cum i-a fost dat lui 
Miron să moară. Şi, murind, să trăiască pe veci în ini-
mile noastre, ale urmaşilor săi, podoabă a trecutului 
zvârcolit al maicii noastre Moldova.

Va să purced, aşadar, la a înfăţişa şi a arăta, pre cât 
voi putea mai amănunţit şi mai adevărat: Judecata 
Vremii asupra morţii lui Miron. Şi când zic: a Vremii, 
avem în vedere şi vremea în care a trăit slăvitul bărbat, 
şi vremea în care trăim noi, acei de acum, şi sutele de 
ani care despart acele două vremi, care au căutat fie a 
lumina şi desluşi dedesubturile marii nenorociri, fie a 
le întuneca şi ascunde şi mai mult, pentru a îndreptăţi 
năprasnica moarte în ochii istoriei şi viitorimii.

nu este o treabă uşoară.
lucru pe care l-am ştiut de la bun început.
De care ne-a fost teamă, şi nu mică.
şi la care, până la urmă, am purces.
„Biruit-au gândul...” – zise, într-un atare ceas greu, 

logofătul. „Biruit-au gândul...” – zic şi eu, după Domnia 
sa, tot într-un atare ceas.

Iar la această Judecată, sau Judeţ, după cum se zi-
cea în acele vremi vechi, vor să ia parte nu judecători, 
învinuiţi şi martori, precum se obişnuieşte în aseme-
nea prilejuri, ci numai oameni care îşi vor destăinui şi 
mărturisi gândurile şi faptele proprii, din adânc, fără a 
încerca şi căuta să îngroape pe cineva, să ponegrească 
şi să împroaşte cu glod, şi asta o vor face cu toţii, de-
opotrivă, şi acei din acel veac demult apus, părtaşi la 
tâmplări, şi acei din veacul nostru, care se află părtaşi, 
dar numai cu închipuirea, cu inima şi cu gândul îndră-
gostit de trecutul Ţării. Adică, eu, scriitorul, dumneata, 

cetitorul, şi Domniile lor boierii, ţăranii, preoţii, tâlha-
rii, oştenii, Măria sa Vodă, beizadeaua, curtenii şi toţi 
ceilalţi, vii sau morţi la acel ceas din urmă al lui Miron. 
Fiecare, fără să fie întrebat, ci numai poftit la Judeţ, va 
să-şi deschidă sufletul şi va să mărturisească drept şi 
curat ce-a gândit cu adevărat atunce ori azi, cum a pur-
ces la cutare sau cutare faptă a sa, bună sau rea, ne-
ascunzând nemic, dar nici cât un fir, nici cât o fărâmă, 
căci asupra acestor va să vegheze, neobosit, scriitorul, 
iar dânsul va să fie urmărit din aproape, neslăbit de 
privirea pătrunzătoare şi ascuţită a cetitorului. Astfel, 
de aici încoace, pe întinderea aistui capitol, iubitule 
nostru cetitor, te faci şi dumneata lucrător şi părtaş al 
celor tâmplări depănate în cartea de faţă.

Cetitorul (oarecum nedumerit, dar prins de jocul 
propus de scriitor): – Cu toate că treaba mea e doar să 
urmăresc tâmplările înfăţoşate într-o lucrare pe care o 
cetesc, de data asta sânt de uneală să intru şi eu în ea şi 
să mă fac lucrător şi părtaş al ei. Dar, mai întâi, o între-
bare: „De ce, cinstite scriitorule, vorbind despre oame-
nii acelui veac de demult, odată ai zis: „faptele şi gân-
durile lor”, iar altădată ai întors-o altufel: „gândurile şi 
faptele lor”?.. Este oare aice, la mijloc, vreo deusăbire?

Scriitorul: – Întâi am zis „faptele şi gândurile”, ade-
vărat, dar pe urmă, mai chibzuind, m-am îndreptat eu 
singur, zicând: „gândurile şi faptele” şi asta pentru că 
faptele de acuma, cred eu, ne sânt bine cunoscute, 
pe când „gândurile acelor oameni din acel veac” nu le 
prea cunoaştem. Asupra lor, zic eu, va să ne îndreptăm 
luarea aminte în cele de mai jos, căci numai în felul 
acesta scrierea noastră va putea dobândi adâncime şi 
preţ adevărat.

Cetitorul: – Tare aş vrea să nădăjduiesc că aşa se 
va întâmpla, adicătelea, că vom putea să înfăptuim 
acest lucru, deocamdată numai nădăjduit şi dorit. Am 
însă, mărturisesc, unele şi nu puţine îndoieli, pentru 
că, dacă vom purcede la acel Judeţ, sau Judecată, sau 

Mărturisire, sau dezvăluire ori deschidere a sufletului 
fiecăruia dintre oamenii acelui veac de demult, nu ştiu 
dacă fiecare dintre ei se va dovedi în stare de atâta în-
drăzneală şi putere de cuvânt, ca să-şi vădească adevă-
ratele gânduri şi simţiri...

Scriitorul (îmbucurat foarte): – Da, da! Iată că ai 
rostit cuvântul, care se învârtea pe limbă: „simţiri”, 
„simţăminte”, şi care îmi lipsea, ori că-l uitasem, ori 
că-l lăsasem voit la o parte, atunci când am pomenit 
de „fapte şi gânduri”. Dumneata, iubite cetitorule, l-ai 
adus şi pus în faţă şi ai avut mare dreptate făcând aist 
lucru, pentru că orice om, în afară de gânduri şi fapte, 
are simţiri, simţăminte, care-l îndreaptă şi-l împing la 
unele sau alte gânduri, la unele sau altele fapte, bune 
sau rele, fie printr-o mijlocire fie de-a dreptul, de la 
simţire la faptă, deci fără a chibzui, fără a judeca, fără a 
gândi şi cumpăni ce va ieşi din asta mai apoi.

Cetitorul (fiind de uneală): – Iată, dar, îţi sânt de 
ajutor, după cum văd. Am adus micul meu prinos la 
astă aşa-zisă Judecată a Vremii, fără să-mi  dau sama 
şi să ştiu cum. Dar să-mi fie îngăduit, dacă am făcut un 
pas negândit, dar cu rost şi cu folos, să mai fac unul, 
acum sprijinit de un gând şi o îndoială, care, poate vor 
avea şi ele rostul lor. Deci: cum vom putea noi, oameni 
ai acestui sfârşit de secol douăzeci, să pătrundem în 
tainiţa gândurilor şi simţirilor acelor oameni din acel 
sfârşit de veac şaptesprezece? S-a aşternut între noi o 
întindere de vreme atât de mare şi lată, s-au schimbat 
atâtea pe lume, oamenii într-atâta şi-au făcut alt mod 
de viaţă, încât ne va fi greu, peste samă de greu să-i 
pătrundem şi să-i înţelegem, necum să aflăm cum şi 

în ce chip simţeau şi gândeau ei atuncea. Eşti 
încredinţat, cinstite şi cutezătorule scriitor, că 
se poate face treaba asta cu sorţi de izbândă?

Scriitorul (pe gânduri, cu îndoială în glas): – Da, 
nu-i lucru deloc uşor, ai dreptate. Dar, vezi bine, 
aice nu ne rămâne alta de făcut decât să încer-
căm. Vom reuşi ori vom da greş, n-o putem şti di-
nainte. Trebuie să încercăm. Căci numai aşa vom 
putea afla de ce sântem în stare şi ce ne e dat a 
făptui şi pricepe pe astă lume. Iar pentru că te 
văd şi pe tine, iubite cetitorule, cuprins de îndoia-
lă în astă lucrare a noastră, ne rămâne, în cele din 
urmă, piatra de încercare a tuturor lucrurilor de 
pe lume, oricum, a celor mai multe din ele, şi astă 
piatră de încercare sânt faptele lor. Deci, până la 
urmă, iarăşi ne vom întoarce la fapte, ca astfel să 
deschidem temniţele sufletelor.

Cetitorul (înclinând capul): – Aşa, da, sânt de 
aceeaşi părere cu dumneata, pătrunzătorule şi 
cutezătorule scriitor.

Scriitorul (făcând-o pe modestul): – Mai mult 
cutezător decât pătrunzător. Şi acum să ne în-
toarcem la ale noastre, adică la casa cuprinsă 
de întristare şi jale şi durere a logofătului Mi-
ron, a cărui jupâneasă, petrecându-se din via-
ţă, fu scăldată după obicei şi pusă în raclă, pe 

masă, spre a fi bocită, apoi întoarsă ţărânei, cumu-i 
lăsat omului muritor din veac... Pe cine, dar, ai vrea să 
ascultăm mai întâi, dintre cei ce se aflau acolo, lângă 
mort, în casă sau afară, în preajma casei? Ai putinţa de 
a pofti la Judeţul Vremii pe oricine dintre ei.

Cetitorul (pe gânduri, apoi cu hotărâre): – Tocmai 
mă gândii să dau cuvântul logofătului singur...

...Logofătul Miron (plecându-se către răposată și 
atingându-i fruntea cu buzele): – Parcă ai ştiut. Parcă ţi-
ar fi spus inima că ai să mă părăseşti. Te-ai gătit mireasă. 
Iată că, în loc să facem fiului nostru nunta, ţi-o facem 
ţie. Aşa ai vrut tu, Ilincă dragă? Are să-ţi fie frumoasă 
nunta, foarte frumoasă. (Ridicându-se şi aţintindu-şi 
privirea nevăzătoare spre geamul îngheţat): Iar acei că-
lăreţi negri ce ţi s-a arătat în ochi? Ce năluciri au fost 
acelea? Oh, oh, oh! Eu le-am crezut adevărate năluciri, 
dar ei, iată-i, au venit călăreţii aceia negri. Au venit după 
mine. Au venit să mă ieie şi să mă ducă de lângă tine. 
(Scuturându-şi capul cu putere). Dar nu! N-o să mă clin-
tească ei de aice. Nu mă las dus, până nu te grijesc şi nu-
ţi fac trebuitoarele obiceie. Până nu-ţi duc la bun sfârşit 
nunta, iubita mea soaţă şi tovarăşă de viaţă...

Cetitorul: – Câtă încurcală, Doamne! Şi câte sfori, 
Doamne! Au cum poţi să le tragi pe fiecare, fără să le 
încurci şi să le încâlceşti.

Scriitorul (atoateștiutor): – Acel veac al şapte-
sprezecelea a fost un veac al sforăriilor. Ca şi cel al şai-
sprezecelea. Ca şi cel al optsprezecelea.

Cetitorul (surâzând a tristeţe): – Ca şi toate veacuri-
le, ce-au fost şi vor să fie...

...Scriitorul (atoateștiutor): – Era gândul cel viclean 
al lui Iorgache. El se gândise să-l ieie pe acel om trimes 
de Panaiotache, să puie la cale unele lucruri anume, 
pe care acela să le spuie lui singur Vodă, ca să schimbe 
părerea lui Vodă despre Miron şi să-l facă a lua hotă-
râri aspre, iar nu să-l lase să-şi ducă viclenia la capăt cu 
înmormântarea jupânesei sale.
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Cetitorul: – Ce-ar putea să-l sfătuiască Iorgache pe 
trimesul lui Panaiotache?

Iscoada (făcându-și mărturisirea, după cum urmea-
ză): – Iată, dar, că ieşit de la Măria sa Vodă, Domnia sa 
vistiernicul m-a luat de-o parte şi mi-a zis acestea: „De 
ce n-ai spus că boier Racoviţă s-a înţeles cu logofătul?” 
– Eu: „Cum, adică, s-a înţeles?” – Iorgache: „S-a înţeles 
ca să-l lase să-şi îngroape jupâneasa, iar după aceea 
să fugă unde-o vrea”. – Eu: „Dar nu s-au înţeles nici 
într-un fel. Aşa ceva kir Panaiotache nu mi-a poruncit 
să spun Măriei sale”. – Iorgache: „Apoi află că Panaio-
tache a uitat. Iar eu îţi poruncesc să spui aşa, cum ai 
auzit de la mine, Măriei sale”. – Eu: „Să spun aşa? Dar 
dacă Măria sa are să mă întrebe de ce n-am spus asta 
de la bun început?” – Iorgache: „Ai să zici că, obosit de 
pe drum, zăpăcit, ai uitat”. – Eu: „Dar dacă află boier 
Racoviţă că am spus aşa vorbe despre Domnia sa, ce-o 
să-mi facă?” – Iorgache: „De asta să n-ai nicio grijă. N-
are să afle nimeni ce-ai grăit tu aice...” Şi aşa am spus 
Măriei sale, când am fost chemat anume, ca să mă mai 
asculte şi să mă mai cerceteze o dată, la câteva ceasuri 
după ce-am sosit la Curte.

Cetitorul (către scriitor): – Ba eu cred că aşa ceva nu 
putea să se întâmple. Mi se pare, că aici ai cam întrecut 
măsura, cinstite scriitorule.

Scriitorul (zâmbind amar): – Poate că ai dreptate. 
Poate că acela care a strecurat acest gând n-a fost 
omul lui Panaiotache, adică iscoada ce-a venit întins 
de la Bărboşi, ci chiar unul dintre oştenii lui boier Raco-
viţă, pe care, oprindu-l dinainte, Iorgache vistiernicul şi 
cu Lupu hatmanul l-ar fi ascultat şi cercetat, apoi l-ar 
fi dăscălit cum să se ţină şi să vorbească în faţa Măriei 
sale. Zic: poate, dar mă gândesc că mai degrabă aşa s-a 
şi tâmplat. Căci pe drept cuvânt anume boier Racoviţă 
avea de datoria de-a trimete veste la domnie, ce-a gă-
sit la casa logofătului şi ce răspuns a primit de la acesta 
şi nu un oarecare Panaiotache prin mijlocirea unui om 
al lui, care-i curată născocire de-a mea.

Cetitorul (mirat foarte): – Născocire? Dar pentru ce? 
Care ar fi rostul unei asemenea scorniri?

  ............................................................................ 
Logofătul Miron (când se văzu scos din biserică, cu 

sila, și dus pe poartă, la locul osândei, zicând cu glas stă-
pânit și limpede, de-a mirării): – Dar staţi! Merg eu sin-
gur. Dacă asta-i voia lui Vodă – ca să-mi ia zilele. (Preda 
Palade, marele armaş, îi face semn vătafului Macrei să 
deie drumul hainei logofătului.) Numai să-i spuneţi Mă-
riei sale că n-am nicio vină! N-am! N-am! N-am! L-am 
slujit cu credinţă. Şi dacă pier, am să pier pe dreptate. 
Pentru dreptate am să pier! (Zicând acestea, păşi mai 
departe, spre acea fântână şi acel trunchi, alături de care 
stătea gâdele, o namilă în cojoc miţos, întors pe dos şi cu 
o căciulă la fel, mare şi miţoasă, cu satârul de-a gata, 
ţinându-l în ambele mâini – îşi aştepta jertfa.) Doamne 
Dumnezeule, care eşti în ceruri şi vezi toate! Apleacă-te 
asupra umilitei tale slugi şi ascultă-i ruga de pe urmă. 
(Pune taşca de piele jos, îşi împreunează mâinile şi-şi 
înalţă privirea către cerul, din care curg, curg, curg, fulgi 
albi şi mari şi pufoşi de zăpadă.) Păzeşte şi ocroteşte pe 
copiii mei, că nu sânt cu nemica vinovaţi. Şi te mai rog, 
Doamne, să-l luminezi pe Măria sa Vodă şi să-l faci să 
înţeleagă că pier fără vină... Pe nedreptate pier!.. 

La auzul acestor cuvinte, pe care logofătul le-a spus 
de atâtea ori, Macrei, sălbatecul, izbeşte odată cu ciu-
bota în taşca cu hârtii de la picioarele logofătului, stri-
gând: – Destul cu vicleşugurile!

Taşca se desface, hârtiile se împrăştie, logofătul vrea 
să se aplece să le adune, dar Macrei îl înhaţă de gu-
ler şi-l târăşte spre trunchi, urlând: – Atât ţi-a fost! S-a 
sfârşit cu vicleniile tale.

Iar Miron logofătul, cum a prins în mâini câteva hâr-
tii, vrea să le ducă la ochi, să le vadă, dar doi oşteni îi 
răsucesc mâinile la spate şi i le leagă, în vreme ce Ma-
crei îl apasă de umeri, să cadă în genunchi. 

Logofătul, cu mâinile sucite la spate, urmând să ţină 
în degetele strâns încleştate foile de hârtie, strigă: – Să 
ştiţi cu toţii câţi sânteţi aice şi aveţi urechi să auziţi, că 
pier fără vină, pentru dreptate pier. 

Gâdele ridică satârul deasupra capului, în vreme ce 
Macrei apasă, cu putere şi sălbatică bucurie şi plăce-
re capul logofătului pe trunchi. Căciula a căzut şi s-a 
rostogolit, vântul îi răsfiră pletele albe şi lungi, peste 
care se cern fulgi albi, pufoşi, frumoşi. Macrei întoarce 
o privire către namila de alături, îi ia satârul din mâni, îi 
strigă: – Ţine-i tu capul!

Acela, gâdele, supărat de aşa întorsătură, se dă şi, 
aplecându-se, înhaţă pletele lui Miron, trăgându-i-
le în jos, pe marginea trunchiului ca să lipească gâtul 
de trunchi. Macrei cu o mişcare iute, ridică satârul, cu 
ambele mâini, apoi îl repede cu putere în jos, năzuind 
să-şi facă treaba dintr-o singură lovitură, dar apucă cu 
tăişul numai o parte de grumazi. Miron simte o atin-
gere fierbinte la gât şi, cum stă cu obrazul pe trunchi, 
vede că ninsoarea deodată s-a făcut neagră. 

Zice: – Iată că ninge cu lăcuste... Ce de-a lăcuste. 
Cum vin şi cad, sfârâind, asupra mea. Şi ce puturoase 
sânt. Ca atunce, demult, în copilărie. Ilinco, pasărea 
cea neagră. Copiii mei. Cărţile mele. Moldova, sărma-
na şi nenorocita. 

Aici căzu satârul a doua oară şi capul lui Miron se ros-
togoli, cu ochii larg deschişi, miraţi, ducându-se la vale, 
iar din venele retezate ţâşniră câteva şuviţe de sânge, 
înroşind bogat zăpada şi răzbătând prin căldura sa că-
tre pământul ce l-a născut, care l-a crescut, pe care l-a 
slujit, pe care l-a iubit şi pentru care şi-a trăit viaţa şi 
şi-a jertfit-o întreagă.

lIteratură

Versuri de Emilia PLUGARU

S-A  SFÂRȘIT  VACANȚA  MARE...
Sunt elevă-n clasa-ntâi

Când umblam la grădiniţă,
eram încă miticuţă.
azi sunt bucuroasă tare,
C-am crescut un pic mai mare.
tot mai mare o să cresc,
am să-nvăţ cum să citesc,
Cum să scriu şi să socot –
toate-toate-am să le pot!
Căci aş vrea să ştiţi, copii:
Sunt elevă-n clasa-ntâi!

S-a sfârşit vacanţa 
mare

azi la şcoală-i sărbătoare –
S-a sfârşit vacanţa mare,
Clopoţelul vesel sună,
toţi elevii se adună.
vin la şcoală mari şi mici
Cu părinţi şi cu bunici,
Iar acei mai mititei
t-a-a-r-e-s dulci şi frumuşei!
Sunt micuţi, dar sunt voinici,
Ia priviţi-i ce mai pici:
un ghiozdan plin de ştiinţă
Duc în spate – au voinţă!
vor să-nveţe dintr-o dată
Să citească, să socoată…
şi noi tot am fost ca ei
Când eram mai mititei.

Un profesor…
un profesor e un zidar
Mereu alăturea de noi,
Mereu pe şantierul vieţii
Ca să înalţe vremuri noi.
un profesor e un zidar.
zideşte ziua cea de mâine.
şi sufletul şi inima
la temelia ţării pune.
un profesor e un artist
Ce modelează caractere.
el zi de zi şi an de an,
Găseşte forţă şi putere
Ca să cioplească în lut viu
Cu vorba-i blândă şi sfătoasă.
lucrarea lui e cea mai bună,
Cea mai de preţ, 

cea mai frumoasă.
Deci, dacă urci la cârma ţării
un pic te uită înapoi,
Priveşte-i chipul luminat,
Priveşte-l, grijile-i vin roi,
Ca să-l atace, să-l doboare,
Dar el se ţine, cât de greu
I-ar fi să-i fie, în picioare,
Doar în picioare stă mereu.
Închină-te în faţa lui,
Căci are-n plete flori de nea
şi poate una dintre ele
I-ai pus-o-n plete tu cândva.

A venit toamna
a venit toamna-n grădină,
aducând cu ea lumină –
luminează-n jur copacii –
S-au aprins şi ard ca macii.

Ghetele
azi la şcoală s-au pornit
lucitoare, noi-nouţe,
Cu şireturi de mătase,
Două albe, mici ghetuţe.
au stat toată ziulica
Într-o bancă împreună,
Dar n-au învăţat nimica…
Plouă-afară, e furtună…
În sfârşit, sunt iar acasă, –
negre, negre de noroi.
au stăpân, dar lui nu-i pasă,
Că ghetuţele sunt noi.
Imediat le şi aruncă
Sub un pat, nici nu le spală,
Iar când vine dimineaţa,
Ghetele pornesc la şcoală.
Mohorâte-s şi-s murdare,
Parcă-ar fi de-un an sau doi.
Cine-acuma să mai zică
Că ghetuţele sunt noi?

Nuţa e învăţătoare
nuţa e învăţătoare.
la copii de seama sa,
ea le pune-o întrebare
şi răspunsu-l dă tot ea.
– De ce primăvara toată
Frunza-i verde, cine ştie?
Fiindcă încă nu e coaptă,
Dar când toamna o să vie
Frunza va fi colorată.
De ce oare, ştiţi, copii?
Fiindcă toamna frunza-i coaptă
Prin păduri, livezi şi vii.

Bunicuţa nuci îmi 
strică

toamna nucile se bat,
Frunzele tot cad şi cad
Din copacii ruginii,
Din livezi şi de prin vii.
toamna roada se adună –
roadă multă, roadă bună,
Mustul spumă albă face,
vinul fierbe-n poloboace.
eu sunt încă mititică
şi bunica nuci îmi strică,
Iar bunelul îmi tot spune
Snoave şi poveşti şi glume.

Colegi de clasă…
În curtea fiecărei şcoli,
ţinându-se timid de mână,
În zi de toamnă liniştită,
un pâlc de prichindei se-adună.
În ochii lor sclipesc steluţe
De bucurii nemărginite
şi cine ştie câte drumuri
De-aici prin lume sunt pornite?
Până mai ieri amici de joacă,
Îi vezi acum porniţi de-acasă.
vor trece ani, ei vor rămâne
Colegi de şcoală şi de clasă.
şi vor avea şi alţi prieteni,
şi alţi colegi, dar n-o să poată
această minunată zi
S-o uite careva vreodată.
Iar peste vremi când se vor strânge,
Puţini sau mulţi iar împreună,
vor râde poate şi vor plânge,
şi se vor ţine iar de mână.
Ca şi acum, în zi de toamnă,
În zi de mare sărbătoare,
Când stau ca puii ocrotiţi
De prima lor învăţătoare…
am vrea, ştiu bine, uneori,
Să fim ca şi odinioară,
Copii cuminţi şi, pe o clipă,
Să ne vedem iar grămăjoară…

Nopți de vară...
voi simţiţi cum vine toamna
Cu tristeţea sa molcumă?
Florile încet, încet,
Se întorc, cuminţi, în humă...
nopţile de vară, calde,
Făr-de vânt, cer făr-de nori,
Greieri mici în iarbă cântă,
Dorm în tihnă gaze, flori.
şi miroase-a fân prin aer,
şi-i atâta împăcare,
Merg ţăranii, frânţi de trudă,
Obosiţi merg la culcare.
aţipeşte şi lumina
De prin casele din sat,
Prin ferestrele deschise
visele s-au furişat...
Ca o zână, luna plină
Iese din castelul ei,
lin coboară, se opreşte,
Cu tot aurul, în tei.
– vai, ce muzică divină,
Ce păcat că nu se poate
Să-mi iau greierii cu mine,
Să-i ascult, cântând în noapte... 
tristă, luna se înalţă,
Se-nveleşte cu un nor...
Cântă-n iarbă chiriecii,
Cânt de jale şi de dor.
Căci ei simt că vara trece
şi se duce, o să fie
Iarăşi toamnă, toamnă rece,
Făr-de verdele din glie...
voi simţiţi cum vine toamna?
Cu tristeţea sa molcumă?
Florile, încet, încet,
Se ascund, cuminţi, în humă...
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IN  MEMORIAM  Gheorghe BLĂnARU

Poezii pentru copii

DE CE?
Pentru Dragoș, când era mic

Iar acum, o întrebare:
— De ce marea este mare?
— Pentru ca ea nu e mică, 
zice-n glumă o fetică. 
Dragoş, cel mai bun şcolar, 
I-o retează scurt şi clar:
— râuri mari şi fără nume, 
Galopând cu valu-n spume, 
Îşi revarsă apa-n mare – 
Iată de ce marea-i mare.

NEAMURILE 
CIFREI 4

Patru puncte cardinale
Sunt pe glob – est, vest, sud, 

nord.
şi le cheamă necuprinsul
Pe-a sa navă, sus, la bord.
Iar alăturea de ele 
Pe corabie sosesc 
Cele Patru anotimpuri, 
Care anul întregesc.
neamurile cifrei 4 
Câte Patru vin pe vas: 
Săptămânile din lună 
şi pătrimile de ceas.
Iată vine pisicuţa 
Cu tălpiţe de burete, 
Calul, câinele, girafa 
şi-ncă-atâtea Patru pe de...
Patru nave-n loc de una. 
are cineva-ntrebări? 
şi pavilioane Patru, 
Fluturând în Patru zări.

DE LA SOARE
Soarele, izvor al vieţii, 
Harnic e şi priceput: 
el cu turmele de vite 
umblă vara la păscut.
Spicul tânăr îl îndrumă 
Pân-la coacere-n câmpii 
şi împovărează viţa 
Cu ciorchini chihlimbarii.
a livezii albă floare 
O coboară la pământ, 
nou belşug în pomi ridică 
toamna-n roşu colorând.
Pentru toţi, înaltul astru 
e un sfetnic rar în viaţă,
De milenii, hărnicia
Omul de la soare-nvaţă...

CU DESAGII 
PLINI DE AUR
azi pe ale ţării braţe 
Câmpul e împovărat: 
Cu desagii plini de aur 
toamna intră iar în sat.
Încărcate cu belşugu-i, 
toate curţile apoi 
amiroase-a pâine nouă: 
Grâu, secară, păpuşoi...
şi mereu munceşte câmpul 
De cu zori şi până-n zori. 
Poate de-asta fruntea-i aspră 
e scăldată în sudori.
nu se tânguie vreodată, 
Că i-i greu, c-a obosit... 
— Glie, de când eşti sub soare, 
Câtă lume ai hrănit?
Câmpul îşi împarte rodul, 
Precum astrul raza sa 
ar răspunde, dar vedeţi că 
n-are când se lăuda!

MOŞ MARTIN
Într-o zi pe la chindie, 
C-o durere de nespus, 
vine Moş Martin la doctor:
— Mă dor dinţii cei de sus.
— Cine papă zilnic dulce 
/ Fie-i de învăţătură! / 
Pan' la urmă va rămâne 
Fără niciun dinte-n gură.
Boala s-a-nvechit şi-i gravă! 
ai dinţi găunoşi, măi vere: 
trebuie de-acu-nainte. 
Să te laşi complet de miere.
— De-i aşa, urmeze-ţi sfatul 
Cine vrea... o lume toată. 
eu mă las de dinţi mai bine, 
Dar de miere – niciodată!

VEŞNICIE DE 
UN CEAS

Din regatul 
Negru-al lenei 
Pân-la dalba 
Hărnicie 
Se aşterne 
O distantă 
lungă cât o  
veşnicie.

Iar din tronul 
Sârguinţei 
Pân-la lene-i 
Doar un pas: 
unora, ca să-l 
Parcurgă, 
le ajunge 
şi un ceas...

LOCŢIITORUL 
SOARELUI

— Când se duce la culcare, 
Cui îi lasă mândrul Soare 
Grija de iluminare, 
Până-n ziua următoare?
— Mie, strig-un licurici 
De sub bolta de urzici, 
unde-o casă din chirpici 
şi-au durat nişte pitici.
Soarelui, pân-am să mor,
O să-i fiu locţiitor,
Împărţind, dăruitor, 
Strălucire tuturor.

STROFE CU 
ZIMŢI

1.
lia are o meteahnă 
şi i-o ştie-ntreaga şcoală: 
leneşă-i la-nvăţătură, 
Harnică – la vorbă goală.
2.
Sandu-ncredinţează clasa, 
Că va fi aviator. 
Dar susţine că omida 
e un... semiconductor.
3.
Gabi nu-ncetează vorba 
nici la recreaţie...
— ţi-ai stricat rău papagalul, 
Hai la reparaţie!
4.
Pe Dănuţ să-l iei aşa:
— Băietele, ştii ceva? 
azi la PrO tv rulează 
„zorro”, te interesează? 
Iar dacă-l trimiţi la lecţii 
/Hai, grăbeşte-te la şcoală!/, 
el te ia cu interjecţii:
— vai, mămică, iar ţi-i sete 
Să-i faci fiului morală?...

CASA 
ECOULUI

Într-o vale răcoroasă 
are şi ecoul casă... 
la bineţe când răspunde, 
Fuge îndărăt pe unde.
Iar silaba doar pereche 
ţi-o aruncă în ureche,
Dacă-o prinzi atent, pe trepte, 
Faci din ea cuvinte drepte:
— Dom' ecou, ce caţi pe-aici?
— Casa unui a... a... rici.
— şi-a făcut ariciul casă?
— Da, sub frunza dea... a... asă.
— unde sunt feciorii tăi?
— Stau prin nişte vă... ă... ăi.
— vin pe-acasă uneori?
— Doar pe la săr... bă... to... ori.
— Deci, nu eşti însingurat!
— nu, trăiesc lângă-un sa... at.

Ilustraţii de Mihaela raIlean

CRIZA
pOvEsTIRI  DE sEAMA  vOAsTRĂ

Gabriela MORARU (București)

Papa Schulz era porecla directorului 
adjunct al liceului meu. I se trăgea de 
la asemănarea cu un personaj din fil-
mul „Babette pleacă la război”, în care 
juca o vedetă la modă, Brigitte Bardot.

Papa Schulz era profesor de geo-
grafie. Nu era profesorul meu la cla-
să, dar era pentru mine singurul din 
conducerea şcolii care părea uman. Chiar aşa, asta nu-l scutea de 
o sarcină ingrată, aşa o consideram eu: să ne verifice ţinuta la in-
trarea în liceu. Uniforma, adică. O detestaţi şi voi astăzi, deşi nu 
se compară cu ce purtam noi. Ştiţi că uniforma este purtată de 
toţi elevii din şcolile de elită de pretutindeni? Şi nu am auzit să 
protesteze careva.

Uniforma noastră era de speriat! Sau ţinuta noastră, pentru că, 
dincolo de sarafanul bleumarin şi cămaşa bleu, eram obligate să 
purtăm beretă / basc bleumarin, ciorapi groşi, pantofi negri sau 
maro, bentiţa albă care făcea ca la sfârşitul orelor să te doară ure-
chile aşa de tare că, neapărat, trebuia să renunţi la ea, ceea ce 
putea deveni primejdios, dacă te prindea cineva, aşa cum mi s-a 
întâmplat mie când, imprudent, mi-am scos bentiţa şi m-au văzut 
doamnele de sport care mi-au făcut o morală în staţia de tramvai 
unde eram, de am plecat pe jos acasă, şi, mai presus de toate, ma-
tricola. Matricola era numărul nostru de identificare şi conţinea şi 
numele liceului unde învăţai. Trebuia cusută destoinic de mâneca 
hainei (iarna) sau a cămăşii (vara), nu prinsă în dorul lelii în capse 
care să faciliteze infracţiunea. După număr erai identificat oriunde 
şi reclamat, dacă nu te purtai corespunzător.

Şi dimineaţa, Papa Schulz îşi făcea datoria destoinic!
Dar asta nu era totul. La ora de dirigenţie, diriginta noastră care 

nu se uita niciodată la noi, ci privea undeva deasupra favorizată 
şi de podiumul pe care stătea împreună cu catedra, ne chema pe 
noi, fetele, şi ne inspecta, în faţa băieţilor din clasă, cu un ochi 
critic, după care urma sentinţa:

– Tu, fetiţo, ţi-ai strâmtat sarafanul! Ce te sugrumi aşa cu cordo-
nul? Te rog să dai drumul la tiv!

Erau zile în care profesoarele noastre nu intrau bine în clasă, că-
şi opreau privirea asupra vreuneia dintre noi:

– Fetiţo, bretonul din ochi!
Şi, dacă încercai să scapi mai ieftin, îndesându-ţi firele de păr 

rebele puţin sub bentiţă, venea comanda:
– Nu aşa! Dă jos bentiţa şi apoi o ridici cu tot cu breton.
Într-o zi, în timpul orei de română, s-a deschis uşa şi a pătruns în 

clasă o întreagă delegaţie: directoarea cea mare, Papa Schulz şi încă 
două profesoare cu funcţii la partid. Nu era de bine! Cu excepţia 
directorului, toate celelalte membre ale comandoului au început 
să ne iscodească cu un ochi critic şi necruţător. S-au oprit în faţa lui 
Flori, o fată brunetă cu părul negru foarte des şi puţin mai plinuţă.

– Ia uitaţi-vă, tovarăşa directoare, fata asta şi-a pensat sprânce-
nele!

O, da! Era o greşeală capitală! Flori, săraca, avea nişte sprâncene 
aşa de generoase, încât era musai să le penseze ca să nu-i invade-
ze toată fruntea.

Am îngheţat cu toţii şi ne gândeam ce îi va cere bietei fete să 
facă, pentru că remediu imediat nu exista. Nu am mai putut ur-
mări judecata. M-am uitat cu speranţă la Papa Sculz şi la profeso-
rul nostru de română care nu se ocupa niciodată de uniforma sau 
sprâncenele noastre.

– Haide, că nu e nimic pierdut, o să-i crească la loc, a intervenit 
directorul, punând capăt execuţiei.

După ora de română aveam educaţie fizică. Noi, fetele, mergeam 
la sala de sport cochetă a liceului şi ne schimbam în vestiarul de 
lângă ea. La un moment dat, am zărit-o pe Flori cu coada ochiului 
ridicând degetul mic de la mâna stângă şi strigând ceva înainte de 
a se prăbuşi. După un moment de linişte, am început să strigăm şi 
a apărut profesoara noastră de sport. Flori se zvârcolea şi o uşoară 
spumă se prelingea pe la colţurile gurii. M-am apropiat îngrozită şi 
am prins-o de degetul mic de la mâna stângă şi am strâns-o tare, 
tare, strigând-o cât mă ţineau plămânii. Când şi-a revenit, s-a ridi-
cat şi ne-a zâmbit puţin încurcată. Făcuse o criză de epilepsie.

Desen: Cristina  COvrIG
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RODUL  TALENTULUI
La ediţia de azi a „Vernisajului” invitata noastră este Oxana Edinac, proas-

pătă absolventă a Şcolii de Artă din oraşul Edineţ, însoţită de un grup de colegi 
și de directoarea acestei instituţii, dna Stela Minuţ.

artă  PlaStICă

 – Dnă Stela Minuţ, bun venit 
la „Florile Dalbe”! Colaborăm 
frumos de mai mult timp şi am 
dori să împărtăşim cu cititorii 
revistei succesele protagonis-
tei acestor rânduri, dar şi ale 
colegilor săi.

 – La începutul acestui an de 
învăţământ, colectivul celor 8 
profesori de specialitate pe care 
îl reprezint e încercat de un sen-
timent de bucurie şi o firească 
mândrie pentru discipolii noştri. 
E un sentiment justificat, cred, 
dacă urmărim succesele celor 134 de copii 
care au ales calea picturii. Noi, corpul didactic, 
ne bucurăm că aceştia nu se bazează doar pe 
capacităţile lor native, ci învaţă să-şi transpu-
nă ideile în lucrări, adică roadele talentului lor, 
pe parcurs, sunt evidente.

– Puteţi concretiza aceste afirmaţii?
– Cu siguranţă. Concursurile locale şi, mai 

ales, cele internaţionale au fost un stimulent 
bun pentru elevii şcolii, motivându-i la crea-
ţie pe Gabriela Guţu, Daniel Ciubotaru, su-
rorile Taisia şi Maria Boian, Ana Ciubota-
ru, Dorimedont Ciubotaru ş.a. Ca exemplu, 
câţiva absolvenţi (din anul curent) au ajuns să 
fie selectaţi pentru studii în domeniul artelor 
plastice peste hotare. Printre aceştia îi aflăm 
pe: Gabriela Gârlovanu (Olanda), Ruslana-
Topală (Franţa), Viorica Bradu (Colegiul Na-
ţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi, România), 
Gabriela Orac (Irlanda). Pentru plecarea în 
străinătate a pledat şi Oxana Edinac, care, în 
2018, a luat Premiul II la concursul „Prajschii 
zvezdopad". Ulterior, cu paşi siguri, fata a de-
pus efort în atingerea scopurilor sale artisti-

ce, optând pentru studii în Cehia. 
Ideea i-a venit după ce elevii şi noi, 
profesorii, participând în 2018 la 
concursul tinerilor talentaţi or-
ganizat la Praga, am fost cu toţii 
fascinaţi de felul de trai, de cultu-
ra înaltă a cehilor şi, îndeosebi, de 
grija faţă de propriul patrimoniu 
cultural. Eu sper că şi în republica 
noastră va creşte nivelul culturii 
şi, astfel, junii artişti plastici se 
vor putea bucura de mai multe 
oportunităţi pentru a se realiza, 
adică va apărea o reală deschide-
re pentru profesia lor.

– Dnă directoare, se vede, totodată, că bu-
curia dvs. pentru discipoli e umbrită de tris-
teţe şi de nelinişte.

– Fără doar şi poate, căci ne vine greu să ne 
despărţim de dragii noştri elevi-absolvenţi. Pă-
cat doar că spun aceste lucruri în cadrul „Ver-
nisajului”. Ne îngrijorează, însă, nu faptul că 
cei mai buni copii ajung să înveţe în depărtări 
necunoscute, ci că unii dintre ei nu se ştie dacă 
se vor mai întoarce. Oricum, le dorim sănăta-
te, inspiraţie şi aprecierea lor la justa valoare 
acasă.

Ce facem noi pentru aceşti copii dăruiţi cu 
har? Încercăm, măcar periodic,  să-i promovăm 
prin intermediul revistei „Florile Dalbe” şi la di-
ferite concursuri de artă plastică.

– Să trăim, dar, cu speranţa că emoţia şi 
sensibilitatea estetică plantată în sufletul co-
piilor la baştină îi va face cunoscuţi în lume, 
le va întări acel „vis de lumină” şi echilibrul 
interior, iar izvorul talentului lor nu va seca 
niciodată.

Consemnare: Lidia UNGUREANU

Coordonator de pagină: Lidia UNGUREANU
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ALT  MELEAG  MAI  SFÂNT  PE  LUME  NU-I
Dumitru MATCOVSCHI

Cerul tău, Moldovă
(fragment)

Cerul tău, Moldovă, e de-albastru,
e de verde frunza ta oricând.
un pământ mai scump pe lume nu e,
nici mai dulce nu e un pământ.
Casa mea la margine de ţară
creşte fir de busuioc în prag.
nu e nicăieri un plai mai tânăr,
nu e nicăieri un plai mai drag.
arde-n soare roua dimineţii
ca o ploaie grea de mărgărint
la Moldova orice primăvară
e de rândunică şi argint.
Se împlină spicul ca voinicul:
de lumină blândă-i şoapta lui.
nu-i o altă glie mai frumoasă,
alta glie mai aleasă nu-i.
tu eşti partea noastră de iubire,
tu eşti dorul nostru cel mai dor;
pleacă cineva de lângă tine,
niciodată nu ţi-a fost fecior!
Doina ta, Moldovă, e de leagăn,
hora ta de codru e, de grui.
nu-i pe lume alt meleag mai paşnic,
alt meleag mai sfânt pe lume nu-i!

Grigore Vieru

În limba ta
În aceeaşi limbă
toata lumea plânge,
În aceeaşi limbă
râde un pământ.
Ci doar în limba ta
Durerea poţi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.
În limba ta
ţi-e dor de mama,
şi vinul e mai vin,
şi prânzul e mai prânz.

şi doar în limba ta
Poţi râde singur,
şi doar în limba ta
te poţi opri din plâns.
Iar când nu poţi
nici plânge şi nici râde,
Când nu poţi mângâia
şi nici cânta,
Cu-al tău pământ,
Cu cerul tău în faţă,
tu taci atuncea
tot în limba ta.

Leonida LARI 

De Patrie
Când, aspra, mă scutură seara
Din ziduri prin pomi întomnaţi, 
Mă sprijin cu gândul de ţara
Străbunilor mei luminaţi.
şi merg înspre locuri retrase, 
Cernând amintirile-n mers, – 
acolo un tei ascultase
Întâiul, stângaciul meu vers.
În vale, sub casa bătrână, 
Mânată de-un dor negrăit, 
Copilă, privind în fântână, 
adâncul din noi am privit.
Pe deal, către marginea zării, 
Cu sufletu-n palme întins, 
Odată, în arşiţa verii, 
De dragoste tristă am plâns.
Iar unde cărarea se stinge
Departe-departe-n ţărâni,
Pe unicul frate de sânge
l-am dus ca pe-un laur pe mâini.
Dragi dealuri, dorite de pace, 
Smerite, nostalgice văi, 

eu nu spun ce-adaos voi face
luminii străbunilor mei.
Dar spun că eu, seară de seară,
Mai greu, mai uşor, mai durut,
am stat pe o palmă de ţară
şi focul aprins l-am ţinut.

INDEPENDENTA
Ion ANTON

... Cu acea mașină LADA veneau, duminicile, la 
Chișinău, la adunările Frontului Popular și la Mari-
le Adunări Naționale. Și Sergiu, și Alina, dar mai ales 
Alina, ca descendentă din vița de răzeși Vornicescu, 
erau animați de idealurile naționale sfinte, relansate 
la acele manifestații de trezire a conștiinței de neam. 
Deși, dintr-o vrere firească de a face cât mai mult bine 
oamenilor și satului natal, s-a lăsat convinsă să intre 
în Partidul Comunist, Alina n-a împărtășit nicicând 
demagogiile bolșevice. A cerut și a votat cu ambele 
mâini INDEPENDENȚA  Moldovei, la 27 august 1991, 
împreună cu toată mulțimea  de un milion de oameni 
din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Mai 
mult chiar, era prezentă aici întreaga sa familie: soțul 
Sergiu, ea și toți cei trei copilași: Viorica, de 8 ani, Au-
rica, de 6 ani, și mezinul Viorel, de 2 anișori. LADA 
fusese parcată în cartierul Sculeni, căci deplasarea  
cu automobilul până în centrul capitalei era interzisă 
de poliția rutieră. De acolo, de la marginea orașului, 
au mers pe jos. Erau și ei o picătură în șuvoaiele de 
cetățeni care se îndreptau de pe toate străzile spre 
marea de oameni din piața centrală a capitalei. Ser-
giu îl purta pe Viorel în brațe, iar ea mergea, mândră, 
de mână cu cele două fiice. Când au ajuns în dreptul 
monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Sergiu l-a 
urcat pe Viorel în spate. Cum tatăl era înalt, băiatul 
vedea cel mai departe, strigând întruna, într-un glas 
cu mulțimea:„Den-ță! Den-ță!” Strigam și noi: „In-de-

pen-den-ță! In-de-pen-den-ță!” Ne 
bucuram ca niște copii că ni se întor-
cea ceea ce ne aparținuse pe drept, 
dar ne fusese răpită cândva de ruși, 
în câteva rânduri: INDEPENDENȚA. 
Micuțul Viorel, cu mintea lui de co-
pil la trei ani, înțelesese că „Dența” 
este o jucărie, iar mulțimea de lume 
cerea ca ea să le fie restituită de că-
tre hoțomani. Pentru că, ajunși la 
Lozova, Viorel arăta cu mâna spre 
păpușa surioarei Aurica, cu care, 
prin abuz, se juca mai mult Viori-
ca, strigând întruna în gura mare: 
„Dență! Dență!”.

Se mocoşeşte când pe o parte, 
când pe cealaltă. Toate femeile sfo-
răiesc deja şi numai pe ea, Alina, 
n-o prinde somnul. Calculează în 
minte cam câţi ani au cei trei copii 
ai săi şi constată cu uimire că Vio-
rica a împlinit între timp 20 de ani. E fată mare! Au-
rica are 18, adică a absolvit şcoala medie. Iar Viorel, 
mămulică dragă, merge pe 15 ani! Tare i-i dor de ei. 
Nu i-a văzut de atunci, din mai 1994, când i-a lăsat 
acasă în grija tatei şi a mamei vitrege Liza şi a plecat 
la Moscova, cu gând să lucreze doar trei luni de vară, 
iar toamna să vină acasă la copilaşi. Bine că a reuşit 
să le trimită atunci o mie de dolari, printr-o vecină 
care lucra la Moscova şi s-a întors în sat. Pentru că 
cele trei luni s-au transformat în opt ani! Şi nu se 
ştie când va scăpa, dacă va scăpa vreodată, de acest 
complex animalier ilegal şi, deci, clandestin, loc în 
care a fost momită să vină benevol, căci nici nu bă-
nuia că va fi sechestrată, fără drept de a comunica 
cu lumea sau de a pleca de aici. „Uite că Valeriu a 
scăpat totuşi!”, gândeşte ea şi o mică-mică speranţă 
licăreşte în sufletul ei: „Poate reuşesc şi eu să scap 
cumva. Poate mă ajută el…”.

Numai somnul, într-un târziu, o ajută să evadeze 
din realitatea crudă a sclaviei. Visează. Se face că e 
la Lozova. A venit împreună cu… Valeriu. „E noul vos-
tru tată”, îl prezintă ea copiilor care, uimitor, nu s-au 
schimbat deloc și i-a găsit tot așa, mici, cum îi lăsase. 
„De asta ai lipsit atât de mult, tocmai opt ani, ca să ne 
cauți un nou tată?”,  întreabă sarcastic Viorica, fiica 
cea răsfățată a tatălui Sergiu. Dar iată-l și pe Sergiu 
ieșind din automobilul LADA, parcat în fața casei. „Nu 
se poate așa ceva! strigă Alina. Doar tu, Sergiule, ai 
murit de cancer la stomac, în 1993! Atunci am vândut 
și mașina, ca să te înmormântez frumos, ca lumea. Și 
un monument de granit negru ți-am făcut. Oare nu 
și din pricina morții tale, mi-am luat lumea în cap și 
am plecat, desperată, să fac bani, să întrețin copiii și 
gospodăria?!” Sergiu tace. Stă sprijinit cu spatele de 
automobil și tace. Valeriu asistă, mut și el, la această 
scenă absurdă:„Vedeți dumneavoastră, cum sunt fe-
meile astea: opt ani în șir mi-a zis că-i văduvă! Și, când 
colo, iată-l și pe soț în ogradă!” Valeriu se pornește 
spre poartă. Iese în drum. Alina aleargă din urma lui, 
cu gând să-l oprească. În drum, însă, dă cu ochii de… 
lady Nadia! E gravidă, adică-i cu burta la gură, cum 

zic lozovenii. „Da duduia asta cum de a ajuns tocmai 
la Lozova?! Ah, da, ne-a urmărit!”, mai reușește să 
gândească Alina, privind cum cei doi, Valeriu și Nadia, 
luându-se de mână, urcă încet și demonstrativ într-un 
tren de culoare roz. „De când au făcut cale ferată la 
Lozova?!”,  se întreabă, mirată, Alina. Apoi prinde a 
striga: „Nu pleca! Ia-mă și pe mine, Va-le-e-e-ra-a-a!”

Se trezeşte, buimăcită, şi se uită la deşteptătorul 
de pe noptiera sa, rămasă, ca şi paturile, ca şi întregul 
mobilier, ca şi toată vesela de aici, preponderent me-
talică, încă de pe  timpurile unităţii militare.  E abia 
ora  trei şi un sfert. Până la ora cinci, când se trezeşte 
de obicei şi începe să  trebăluiască în secţie, pornind  
să prepare hrana de dimineaţă pentru animale, ar fi 
cazul să mai tragă un pui bun de somn. Însă nu poate 
adormi. „Dumnezeule, ce vis anapoda!”, se cruceşte 
ea, gândindu-se că tare demult nu l-a visat pe fostul 
ei soţ Sergiu. Pe copii îi visa mai des, pe când răposa-
tul soţ abia în noaptea asta i s-a arătat în vis. 

Sergiu, într-adevăr, decedase în toamna anului 
1993, după ce suportase  două operații chirurgica-
le la Institutul Oncologic. În ultimul lui an de viață, 
vara, au reușit să facă o excursie cu întreaga fami-
lie în România, la Craiova, ca să-și viziteze ruda cea 
distinsă: Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei și 
Mitropolit al Olteniei. „Urcați-vă în limuzina voastră 
și veniți pe ospețe la mine!”, îi îndemna înalta rudă, 
care, după 1990, prinse a vizita mai des Basarabia  și, 

desigur, Lozova natală. Venea întotdeauna cu daruri 
și donații de carte. A adus cărți bisericești și la mă-
năstirile Căpriana, Hârbovăț, Hâncu, poposind chiar 
și pe la Lavra Pecerska din Kiev. A călătorit la Kiev îm-
preună cu scriitorul și deputatul Ion Vatamanu, care a 
condus personal mașina sa de model „Volga. GAZ-24”, 
și protoiereul Petru Buburuz, deputat și el. „Acolo, la 
mănăstirea din peșteră Lavra, a slujit Domnului lumi-
natul Mitropolit Petru Movilă, ilustru fiu al neamului 
nostru românesc. Vreau să văd acel sacru locaș…”, o 
ținea una și bună Nestor Vornicescu. Atunci el s-a în-
tâlnit cu înalte fețe bisericești din Ucraina și, venind 
cu argumente ecumenice incontestabile, a propus ca 
Petru Movilă să fie canonizat sfânt, acțiune care a 
avut loc pe 15 decembrie 1996, la Kiev, tot cu partici-
parea Înalt Preasfinției Sale Nestor Vornicescu.

Au ascultat de îndemnul preacuviosului Mitropolit al 
Olteniei și, când fetele au ieșit în vacanță, au urcat cu 
toții în mașină și au pornit spre România. „Să văd Ro-
mânia și pot muri împăcat sufletește”, făcu soțul Sergiu, 
care se întremase după cea de-a doua operație chirur-
gicală și se simțea un pic mai bine. Pentru basarabeni, 
pe atunci, în 1993, trecerea hotarului era liberă, doar 
cu pașaportul sovietic, pe care îl aveau Alina și Sergiu, 
și cu certificatele de naștere ale copiilor. (Apropo, și aici, 
în Siberia, a ajuns tot cu același pașaport sovietic vechi. 
I l-a luat administratorul Semion, cică pentru deschide-
rea contului personal bancar, iar de atunci nu l-a mai 
văzut.) Au trecut hotarul pe la Leușeni-Albița și au luat-o  
spre București. Aveau o hartă a drumurilor prin Româ-
nia, cumpărată la un chioșc din orașul Bârlad, de aceea 
Alina devenise un fel de pilot secund, alegând cele mai 
scurte căi spre Oltenia, mai bine zis, spre județul Dolj, 
al cărui centru administrativ era orașul Craiova. Nu au 
intrat în capitală, ci au cotit spre Pitești, iar de aici au 
continuat calea spre Craiova. Au făcut și câteva popasuri 
„la iarbă verde”, potolindu-și foamea cu bucatele luate 
la drum de acasă, iar setea - cu apă  cristalină și rece de 
izvor. Străbăteau calea cu viteză moderată, ca să poată 
admira arhitectura orașelor și locurile pitorești din Țara 
care le fusese furată de sovietici în 1940, apoi în 1944...

(Fragment din romanul ALINA)

Marea adunare naţională la 1991. Foto: Mihai POtârnICHe
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