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Zăpada și adolescența reprezintă singurele probleme care dispar de la sine, 
dacă le ignori suficient de mult.
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Salut, preferata mea rubrică ORIZONT COGNITIV!
Pe neobservate, Adolescența m-a luat de mână și m-a  

dus cu aspirațiile mai departe, pe treapta liceală. Unii co-
legi de-ai mei, însă, absolvind ciclul gimnazial, au plecat în 
lumea miraculoasă a profesiilor, ca să-și găsească un rost 
în viață și pe pământ. Nimic imposibil la vârsta atotputer-
nicei adolescențe! Iată de ce, în aceste zile de septembrie, 
vă rog să ne spuneți: DE CE adolescența este considerată 
anotimpul visării? Cred că răspunsul i-ar înaripa pe mulți 
cititori, îndemnându-i să nu renunțe nicicând la visurile 
lor, chiar și atunci când vor deveni maturi. 

Mihaela MEREACRE, elevă în clasa a X-a
la Liceul Teoretic „Olimp”

 s. Costești, r-nul Ialoveni

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

DE CE adolescența este considerată 
anotimpul visării

www.floriledalbe.md

Acord  liric
Ana VIDA

ADOLESCENTA
adolescenţă:
frunte semeaţă 
de pisc îndrăzneţ;
ochiul atent 
deschis spre lumină;
nesupunere-n toate;
iubire pură 
pentru fiinţa din vis;
şi râs, 
dar şi plâns.

Ai perfectă dreptate, dra-
gă Mihaela: adolescenţa 

este anotimpul visării,  dorinţe-
lor, speranţelor, anotimpul pla-
nurilor măreţe! S-a spus, nu de 
puţine ori și pe bună dreptate, 
că adolescenţa este partea cea 
mai însorită a vieţii omului, pe-
rioada marilor căutări și decizii.

Adolescentul nu poate fi de-
cât entuziast, voios, însetat de 
cunoaștere, hotărât și într-o 
continuă căutare: căutare a 
propriei identităţi, dar și a tu-
turor înţelesurilor lumii ce-l în-
conjoară. 

Adolescenţa este perioada de 
tranziţie a vieţii noastre plină 
de dileme, incertitudini și senti-
mente contradictorii. În aceas-
tă perioadă, simţim că orice 
putem face, orice se poate în-
deplini, că suntem cu adevărat 
liberi să alegem. Adolescenţii, 
firește, visează! Pentru fiecare 
adolescent există o lume a vi-
selor, care este a lui și numai a 
lui. Fiecare adolescent are pro-

pria sa lume, în care dorinţele, 
visurile, așteptările, aspiraţiile 
devin realitate. Una virtuală, 
e adevărat, dar una minunată, 
una care nu dezamăgește nicio-
dată. E ca și cum am fi într-un 
joc în care orice e posibil, chiar 
și o lume nouă este realizabilă.

Adolescentul este sigur că își 
va putea împlini visele și în lu-
mea aceasta, devenită momen-
tan ostilă din cauza pandemiei, 
fiind doar o problemă de timp. 
La momentul oportun și propi-
ce, tânărul va lupta pentru ca 
visurile sale să devină realitate 

și pentru a dovedi că acestea 
se pot, totuși, împlini. Astfel, 
încet-încet, pe măsură ce unele 
devin realităţi, „depozitul visu-
rilor” se golește și lumea aces-
tora pare că dispare. Dar nu 
este așa, deoarece, pe măsură 
ce unele visuri devin realităţi, 
altele se nasc în sufletul adoles-
centin. Lumea visurilor adoles-
centine este nesfârșită! 

Din nefericire, adolescenţa 
nu este decât o treaptă a vieţii 
noastre. Omul matur, de obicei, 
nu mai visează precum adoles-
centul. Pentru el lumea visuri-

lor aproape că nu mai există. 
Omul matur pare să nu-și mai 
amintească nici de adolescen-
ţă. Totul a rămas în urmă și, din 
păcate, s-a șters din memorie. 
De aceea maturul nu se mai 
poate adăposti la umbra visu-
rilor de realitatea aspră în care 
trăiește, ci este nevoit să lupte 
cu ea, clipă de clipă. De aici și 
drama unor oameni maturi, 
care nu mai sunt capabili sau 
nu mai pot, pur și simplu, să 
mai aibă vigoarea și entuzias-
mul adolescentului. Poate că 
asta este și boala acestei lumi: 
unii oameni nu mai visează, nu 
mai speră. Dacă adultul ar con-
tinua să viseze și să spere, poa-
te nu ar mai suferi atât. Dacă ar 
păstra puţin din spiritul adoles-
centin, poate lumea ar fi altfel.

Adolescenţa, dragii mei citi-
tori, este ca un jurnal cu cheiţă. 
O cheiţă care îţi oferă nu numai 
zeci de pagini curate, pe care 
poţi scrie orice, ci îţi deschide 
și intrarea în orice vis, în orice 
lume sperată. Ești adolescent? 
Visează și totul se va îndeplini, 
în pofida vitregiilor vieţii, agra-
vate azi și de nemilosul corona-
virus. Succes la visare!

Ion antOn

numerele 29, 30 vor apărea pe 1 octombrie 2021 în ediţie cu volum dublu (16 pagini). 

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 roagă-i să 
te aboneze 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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EDUCAţIE

Ministerul Educației 
și cercetării (MEC)

inițiază acțiuni de modernizare
și eficientizare a sistemului 

educațional

Aur  la  olimpiada 

MEC își propune să realizeze un șir de acțiuni concrete 
pe termen mediu, care să aducă îmbunătățiri vizibile în 
domeniile educație și cercetare, tineret, sport și relații interet-
nice.

Acțiunile sunt incluse în Proiectul Planului de acțiuni al 
Guvernului pentru anii 2021-2022 și au fost propuse spre 
dezbatere publică, la care au luat parte reprezentanții 
MEC și ai altor autorități administrative centrale și locale, 
ai organizațiilor societății civile, ai partenerilor de dezvol-
tare, ai mediului academic și lideri de opinie.

Astfel, în domeniul educației și cercetării, MEC planifică:

- să perfecționeze mecanismele de finanțare a 
instituțiilor de învățământ general, profesional-tehnic și 
superior, inclusiv prin luarea în considerare a aspectelor 
de finanțare legate de creșterile salariale pe bază de merit 
și performanță; 

- să asigure transparență, eficiență și corectitudi-
ne în cheltuirea alocațiilor bugetare pentru finanțarea 
instituțiilor educaționale și stoparea oricăror acțiuni de 
abuz și de corupție în acest sector; 

- să debirocratizeze activitățile cadrelor didactice, prin 
simplificarea procedurilor de documentare și raportare 
și prin utilizarea eficientă a SIME (Sistemul Informațional 
de Management în Educație), pentru a oferi profesorilor 
posibilitatea de a se dedica, în primul rând, educației și 
formării personalității elevilor; 

- să îmbunătățească condițiile de igienă și sanitație în 
instituțiile de învățământ general prin construcția și re-
pararea blocurilor sanitare și a cantinelor moderne; 

- să dubleze fondurile alocate pentru sprijinirea 
educației incluzive în învățământul general;

- să modernizeze învățământul profesional-tehnic, prin 
implicarea angajatorilor și a mediului de afaceri, pentru 
a oferi absolvenților o pregătire mai bună pentru piața 
muncii și pentru o carieră de succes;

- să ofere suport universităților pentru dezvoltarea pro-
gramelor de studii în consonanță cu necesitățile mediului 
de afaceri;

- să modernizeze cadrul normativ pentru eficientizarea 
sistemului național de cercetare și inovare și a impactu-
lui cercetărilor științifice asupra mediului de afaceri și a 
societății;

- să aprobe Metodologia de evaluare a organizațiilor din 
domeniile cercetării și inovării;

- să revizuiască mecanismul de finanțare a proiectelor 
din domeniile cercetării și inovării etc.

În domeniul relații interetnice, MEC își propune:
- să îmbunătățească politicile de consolidare a relațiilor 

interetnice și să asigure drepturile minorităților naționale 
la o educație de calitate;

- să îmbunătățească calitatea predării limbii române și a 
predării limbilor materne în instituțiile de învățământ cu 
instruire în limbile minorităților naționale;

- să faciliteze comunicarea dintre autorități și grupurile 
etnice minoritare etc.

 
Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 

2021-2022 în domeniile Ministerului Educației și Cer-
cetării poate fi consultat pe platforma guvernamentală 
https://particip.gov.md/.

Și-a descoperit pasiunea pentru matema-
tică pe când era în clasa a șasea și de atunci 
a participat la numeroase concursuri și olim-
piade, obţinând multe diplome și medalii, 
fiind ades câștigătoarea locurilor de frunte.

„Sentimentele pe care le-am simţit au fost 
ca și la prima olimpiadă internaţională, atunci 
când am luat o medalie. Aceleași sentimente 
de mândrie că am reușit, dar și de mândrie 
pentru ţara mea. În plus, sute de participanţi 

CITEŞTE  ŞI
De la prima atestare documentară a orașului Chișinău s-au împlinit 

585 de ani. Cu prilejul aniversării, Biblioteca „Ștefan cel Mare și Sfânt” 
a invitat un şir de personalități marcante ale capitalei la Programul es-
tival „Provocarea verii”.

O elevă din Moldova a luat aurul la Olimpiada Europeană de Fete la 
Matematică. Adelina AnDrEi, o tânără de 18 ani, elevă în clasa a Xii-a 
la Liceul Teoretic „Orizont” din capitală, este prima tânără din țara noas-
tră care a atins această performanță.

       ECOUL                                     VACANţEI  MARI

adelina andrei 

Pe parcursul ultimelor 
două luni au avut loc diverse 
activităţi și întâlniri cu scriitori, 
pictori, ecologiști, epigramiști, 
interpreţi și actori. Aceste ma-
nifestări au avut scopul de a 
„Citi și a descoperi Chișinăul”.

Surpriza zilei din primul tur 
al Programului a fost întâlnirea 
cu scriitoarea Victoria FONARI. 
Autoarea i-a încântat pe cititori 
cu istorioare captivante despre 
orașul Chișinău, pe care le-a 
adunat în cartea sa „Jurnalul 
micului călător din Chișinău”. 
Din discuţia avută cu Elena BI-
VOL, scriitoare și expert în eco-
logie, copiii au înţeles că nimic 
nu poate fi mai scump pentru 
un om decât plaiul natal și iar-
ba verde de acasă. Ei au fost 
fericiţi să primească din partea 
invitatei câte o carte-cadou „Iz-
vorul care ne inspiră”.

La finele celui de-al doilea 
tur, participanţii la program 
au făcut cunoștinţă cu pictorul 
Mihail MUNGIU. În baza unor 

schiţe, ei au încercat să dese-
neze orașul Chișinău sub îndru-
marea artistului plastic.

Deși au ajuns în turul trei, 
copiii nu au simţit niciun pic 
de oboseală, căci tare veselă 
și haioasă a fost sărbătoarea 
umorului pe care le-a făcut-o 
scriitorul și epigramistul Gheor-
ghe BÂLICI. La sugestia umoris-

tului, copiii au scris epigrame 
despre societatea în care tră-
im și ce trebuie să facem ca să 
avem un oraș curat și frumos.   
Ora poeziei le-a părut la fel de 
interesantă și memorabilă. Po-
etul Arcadie SUCEVEANU s-a 
dovedit un adevărat magician 
al jocului de cuvinte și un gene-
rator de emoţii pozitive. Copiii 
i-au mulţumit pentru specta-
colul literar, dăruindu-i, la rân-
dul lor, un recital de poezie din 
creaţia sa.

Curiozităţi din istoria 
Chișinăului și informaţii uti-
le despre sectorul Botanica al 
capitalei le-au fost oferite de 
către pictorul Grigore PLĂ-
MĂDEALĂ. Sub cerul liber, în 
parcul „Serghei Lazo”, cei mici 
au ascultat întâmplări hazlii și 
inedite din perioada în care 
acesta era copil. La următoa-
rea vizită, pictorul i-a surprins 
cu o expoziţie de tablouri cu 
genericul „Lăcașe de cult din 
Chișinău”.

 Ora de ecologie cu elena Bivol

Desenăm Chişinăul împreună cu pictorul Mihail MunGIu

OLIMPICII                            NOŞTRI
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Călătorie în lumea 
virtuală

În plus, tinerii au dezvoltat 
proiectul Laboratorului școlar 
în realitate virtuală, format din 
elemente ce țin de chimie, bio-
logie, geografie și al cărui scop 
este dezvoltarea capacităților 
în aceste domenii. Laboratorul 
a fost promovat la concursuri și 
proiecte de inovație naționale 
și internaționale, reușind să 
obțină locul II în cadrul Dia-
mond Challenge și locul II în ca-
drul Concursului Național de Inovații din Republica Moldova 
între școli MoldSEF.

Tânărul este mentor la cursuri de programare, Ambasador 
U-report. Mai exact, e un elev din Fălești care a reușit să aducă 
realitatea virtuală în școlile din Republica Moldova.

Alex știe din experiență cât de plictisitoare ți se poate părea 
școala contemporană, mai ales în lumina ultimelor descoperiri 
științifice și tehnologice care schimbă drastic viața de zi cu zi a oa-
menilor. Așadar, alături de trei prieteni, a decis să revoluționeze 
sistemul educațional moldovenesc, prin încorporarea în progra-
mul de studiere a tehnologiei de realitate virtuală. 

Acesta a povestit despre lupta de a-i fi recunoscute și accep-
tate ideile de îmbunătățire a sistemului educațional și a moti-
vat alți tineri să muncească pentru visurile lor, pentru un viitor 
care să le aducă împlinire și bunăstare. 

„Totul depinde de voi, de puterile voastre, de dorință, 
inspirație și curaj. În viață sunt multe obstacole, iar dacă 
renunțăm, nu vom avea succes. Vom rămâne la același nivel, în 
băncile școlii, universității”, a spus Alex Cozlovschi.

Drumul lui Alex nu a fost ușor. Frica de necunoscut i-a dat 
de știre din primele zile ale inițierii proiectului. Colegii și pro-
fesorii erau neîncrezători față de ideea lui, iar singurul motiv 
de a continua munca pentru atingerea scopului de a include 
VR în programul academic moldovenesc îi era dat de propria 
motivație și susținerea unui grup restrâns de persoane. În ase-
menea condiții, mulți ar fi renunțat. Însă nu și Alex. A studiat, 
a mers mai departe cu încredere în forțele proprii și a reușit.

Renata CUPCEA

       ECOUL                                     VACANţEI  MARI

Lumina spiritului

• Cu cât suntem mai personali, mai identificaţi 
cu intenţiile noastre, cu atât fapta noastră coin-
cide mai perfect cu gândul nostru – cu atât sun-
tem mai ridicoli.

• Dar e atât de dureros şi greu să nu crezi în 
fericire. Pentru cei mulţi, fericirea ajunge chiar 
un sens dat existenţei. Cu atât mai rău pentru 
ei. Fericirea nu poate fi cunoscută, valorificată şi 
stăpânită decât după ce te-ai îndoit de ea.

• O personalitate se păstrează prin afirmarea 
şi reafirmarea aceloraşi opinii în medii similare, 
în împrejurări similare.

• Fiecare dintre noi este un mic haos.
• Nu eşti învins decât dacă refuzi lupta.

MaxiMe Şi aforisMe 
de Mircea ELIADE

semenii tăi

Echipa Viral, a cărui lider este Alex Cozlovschi, un 
elev din orașul Fălești,  a obținut un mic grant, dato-
rită căruia a procurat ochelari Vr, care au fost ulte-
rior utilizați pentru organizarea jocurilor virtuale ce 
ajută la extinderea cunoștințelor în diverse materii. 

de  matematică
din alte ţări văd că și în ţara noastră sunt copii 
talentaţi. Acum de Moldova nu doar se aude 
că este undeva pe hartă, dar și se vorbește, că 
poate câștiga primele locuri la olimpiade,” spu-
ne tânăra.

De obicei, puţine fete se încumetă să-și în-
cerce forţele la astfel de concursuri, dar acest 
fapt o motivează pe Adelina să muncească 
pentru a arăta lumii că nu doar băieţii sunt 
buni la știinţele exacte.

„Este cam ciudat să fii singura fată. Te 
simţi uneori inconfortabil. Am  văzut, însă, 
fete care nu se jenează, ba chiar îi devan-
sează pe unii băieţi”, a adăugat Adelina.

Deși dedică mult timp pregătirilor pen-
tru numeroasele testări ale cunoștinţelor, 
tânăra își face timp și pentru alte lucruri.  
Profesorii Adelinei vorbesc cu mândrie 
despre abilităţile ei și spun că este o ele-
vă exemplară în toate, implicându-se și în 
alte activităţi extrașcolare: „Adelina este 

o elevă deosebită. E modes-
tă, dar știe să convingă pe alţii 
atunci când își expune punctul 
de vedere.  Pentru a obţine o 
medalie, trebuie să muncească 
din greu, iar noi ne bucurăm de 
rezultatele ei”.

Datorită locurilor de frunte 
pe care le-a avut la olimpiade-
le internaţionale, Adelina are 
deja asigurată nota „10” la trei 
examene de bacalaureat. Este 
președinta Consiliului Muni-
cipal al elevilor din Chișinău și 
participă la diverse proiecte 
educative pentru tineri.O elevă de nota 10

DESCOPERĂ CHIŞINĂUL 
La finalul acestui tur, 

participanţii au asistat la o lecţie 
de educaţie ecologică prezen-
tată de Anatolie PROHNIŢCHI, 
ex-prim-vicepreședinte al Par-
tidului Verde Ecologist. Astfel, 
micii chișinăuieni au aflat des-
pre provenienţa râului Bâc, dar 
și cum poţi să devii un cetăţean 
„verde”.

În turul patru, elevii au avut-o 
ca invitată pe actriţa Mihaela 
Damian OISTRIC. Dumneaei le-a 
vorbit despre experienţa sa pe 
scena Teatrului Naţional „Mihai 
Eminescu” care, anul acesta, 
împlinește 100 de ani de la fon-
dare. Copiii au făcut cunoștinţă 
și cu viaţa din culise a actorilor. 

În cadrul Programului „Pro-
vocările verii”, cititorii l-au cu-
noscut pe Andrei VIZIRU, scri-
itor, publicist și prezentator la 
Radio Moldova, au admirat o 
expoziţie minunată din colecţia 
sa de fotografii. Autorul le-a 
prezentat două cărţi recent 

ieșite de sub tipar, făcând  o 
donaţie bibliotecii. Puștii au 
primit și ei cărţi cu autografe 
din partea jurnalistului.

Sperăm că întâlnirile cu oame-
nii de vază ai Chișinăului le vor 
educa tinerilor dragostea faţă de 
cultură, artă, natură și dorinţa 
de a săvârși numai fapte bune și 

de folos societăţii. Iar acest pro-
gram, cu siguranţă, îi va motiva 
să citească și să descopere, în 
continuare, orașul lor natal.

Doina SPătaru, şef-sector
 la Biblioteca 

„ştefan cel Mare şi Sfânt”
mun. Chișinău

Întâlnire cu Gheorghe BÂlICI

Foto de grup cu poetul arcadie SuCeveanu

OLIMPICII                            NOŞTRI
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MOLDOVA, O ŢARĂ, O CASĂ, UN GRAI

eŞTi isTeţ?

Găseşte şapte diferenţe între aceste 
două imagini. trimite răspunsul la 
redacţie şi participă la concurs!

PRIMA  ZI 
DE  SCOALÃ

Povestiri  de  seama  voastră

Învățătoarea:
– Găsește un cuvânt care are ră-

dăcină comună cu cuvântul „bu-
nică”.

Eleva:
– Nepoțică!

*  *  *
Învățătorul îl roagă pe Aurel să 

recite fabula „Vulpea și corbul”. 
După ce băiatul termină de reci-
tat, învățătorul îl întreabă:

– Care dintre personaje îți place 
mai mult: vulpea sau corbul?

– Brânza! răspunde ingeniosul 
elev. 

*  *  *
Radu se destăinuiește colegilor:
– Bunelul meu poartă trei pe-

rechi de ochelari.
– Pentru ce tocmai atâtea? în-

treabă, nedumeriți, prietenii.
– O pereche e pentru a vedea 

de aproape, alta, pentru a vedea 
de departe, iar a treia, pentru a le 
căuta pe celelalte două. 

Glume

Evenimentul așteptat de ei cu atâta 
nerăbdare a coincis cu alte două mari 
sărbători: Ziua Limbii Române și ani-
versarea a 30-a de la declararea Inde-
pendenței Republicii Moldova! Picii din 
clasa I-i „B” au participat cu mândrie 
la prima lecție din viața lor, lecția ani-
versară cu genericul „Moldova, o țară, o 
casă, un grai”. După ce au audiat, într-o 
atmosferă solemnă, imnul țării „Limba 
noastră-i o comoară”, scris pe versurile 

nemuritoare ale lui Alexe MATEEVICI, 
doamna învățătoare le-a spus copiilor 
care sunt simbolurile de stat ale Repu-
blicii Moldova (drapelul, imnul, stema), 
le-a vorbit despre sărbătoarea Ziua 
Limbii Române, despre personalitățile  
care au luptat pentru independența ță-
rii, revenirea la scrisul latin și denumi-
rea corectă a limbii noastre – limba ro-
mână, cântată în versuri de marii noștri 
poeți, limbă frumoasă pe care astăzi o 

LUNA  LUI  RĂPCIUNE

Desen: Cristina  COvrIG

Ziua de 1 septembrie le-a prilejuit boboceilor de la Liceul Teo-
retic „A.i. Cuza” din capitală emoţii de neimaginat. În sfârşit, au 
devenit şcolari! Au îmbrăcat uniforma nou-nouţă, ghiozdanul 
ales dintre zecile şi sutele, etalate în vitrine, şi-au ocupat locurile 
în bănci şi cea mai bună învăţătoare, dna Elena EriZAnU-PÎn-
ZAri, i-a îmbrăţişat pe toţi cu privirea-i caldă, urându-le: „Bun 
venit în Ţara Cunoştinţelor!”

putem vorbi liber și nestingherit. În ca-
drul lecției, micii cetățeni au vizionat fil-
mul „Inima mea e Moldova”,  au recitat 
poezii despre frumusețea limbii mater-
ne și a plaiului natal, versuri despre dra-
gostea de neam și țară. Picii au încercat 
să dea răspuns la întrebările: Ce senti-
mente îl leagă pe om de patrie? La ce 
ne gândim când spunem Moldova? Ce 
știu despre Moldova? Copiii au discutat 
în baza unor imagini, dând dovadă de 
cunoaștere a obiceiurilor și tradițiilor 
noastre strămoșești, au arătat că știu 
cine sunt oamenii de vază ai republicii 
și ce bogății are țara.

La finalul lecției, proaspeții elevi, 
impresionați de atmosfera neobișnu-
ită și de tot ce au aflat în prima zi de 
școală, au primit în dar abecedarul și 
s-au bucurat de o surpriză – urare de 
început de an școlar. 

Lica MOVILĂ

Petrică a împlinit șapte anișori și, 
în sfârșit, merge pentru prima dată la 
școală, în clasa întâi! Cu această ocazie, 
părinţii i-au procurat feciorașului un 
ghiozdan modern, uniformă, o pereche 
de pantofi noi-nouţi și o cămașă albă, 
cu fluturaș la guler. Mămica i-a pregătit 
un buchet mare de flori pentru doamna 
învăţătoare, bunelul i-a făcut cadou un 
mobil performant, iar bunica, după ce l-a 
servit cu o gustărică delicioasă, îi zise:

– Petrică, când te vei întoarce acasă, după 
lecţii, ia seama, să dai „Bună ziua!” la toţi 
oamenii din sat! Petrică se întoarse acasă 
târziu de tot, obosit, cu ghiozdanul greu de 
manuale, caiete, creioane colorate și un pix 
cu ţumburuc în vârf. Tăvăluc, căţelușul lor, 
a început să latre de bucurie, alerga în jurul 
lui, a încercat chiar să-i smulgă ghiozdanul 
de pe umeri. Petrică îl mustră:  

– Ai răbdare, ne jucăm, dar nu acum... 
După prânz!

Tăvăluc lătră cât latră, apoi plecă spre 
cușca lui. Era indispus că n-are și el 
ghiozdan, creioane colorate, n-are nici 
măcar un pix cu ţumburuc în vârf. „De 
fapt, se gândi Tăvăluc, căţelușii nu prea 
au nevoie de ghiozdan, manuale și caiete, 
însă, dacă le-aș avea, le-aș mirosi pe toate 
cu mare plăcere!” 

Bunica își întâmpină nepoţelul 
tulburată din cale-afară:

– Petrică, de ce-ai venit atât de târziu, 
măi băiete?!  

– Am umblat prin sat...  
Bunica înţepeni în mijlocul odăii cu 

gura căscată.  
– Păi, nu tu mi-ai spus să dau buna ziua 

la toţi oamenii din sat?!
Mămica lui Petrică izbucni într-un râs 

atât de puternic, încât Sforăilă, motanul 
lor cel roșcat, sări buimăcit din somn, se 
repezi spre ușă, dar, văzând că e închisă, 
ţâșni sub masă, privindu-i de acolo cu 
mare bănuială.  

Venindu-și în fire, mămica își aminti:   
– La una din lecţii, pe când eram și 

eu în clasa întâi, am ieșit din bancă și 
m-am apropiat încetișor de doamna 
învăţătoare, care tocmai scria ceva pe 
tablă, și am început să-i pipăi rochia.

– Ce s-a întâmplat, Ilincuţă, a întrebat, 
nedumerită, învăţătoarea. 

– Ce rochie frumoasă aveţi! am 
exclamat eu. Totuși, mămica mea are 
una și mai frumoasă, cu flori mășcate!

Elevii ne priveau în tăcere, curioși 
să vadă ce va urma. Învăţătoarea m-a 
cuprins de umeri, m-a întors cu faţa 
spre clasă, zicând cu blândeţe:

– Toate mamele din lume au cele mai 
frumoase rochii! 

Bunelul își netezi apăsat mustăţile 
afumate de vremuri, apoi își aminti și el 
o întâmplare din copilărie. 

– Când am mers și eu întâia dată la 
școală, tatăl meu m-a prevenit să mă 
străduiesc să fiu primul peste tot. De 
aceea, la prima recreaţie, după prima 
lecţie, am luat ghiozdanul și m-am 
grăbit spre casă să-i vestesc tatei că 
astăzi am plecat primul din școală. În 
drum spre casă, am făcut o cotitură la 
heleșteul de la marginea satului, cu 
gândul de a încerca cât de caldă este 
apa. După ce m-am scăldat pentru 
toată vara trecută și tot atâta pentru 
vara viitoare (că cine știe cum va mai 
fi ea atunci), tremurând ca varga de 
atâta scăldat, am tras o fugă la stâna lui 
moș Mitică, stână mare, cu caș și urdă 
în putini. De acolo, am trecut și pe la 
nășica, să-i sărut mâna și, totodată, 
s-o întreb cum a rodit copacul cela cu 
mere domnești. Apoi m-am apropiat, 
în sfârșit, și de casa părintească. Tatăl 
meu, văzând ghiozdanul umflat cu 
caș, urdă și mere domnești, de mare 
bucurie, își puse  mâinile în cap. După 
care mă înșfacă de urechi, rostindu-mi 
apăsat că, dacă, ferească sfântul, mai 
fac cândva o bazaconie ca asta, îmi va 
lungi urechile, iar la gât mă voi trezi cu 

o talancă ca a caprei lui moș Costache – 
așa va ști mai bine pe unde-mi scapără 
călcâiele. 

De data asta, mămica zâmbi ușor, apoi 
intră în camera vecină, la calculator. 
Petrică se uită ţintă la bunel, chicotind pe 
sub nas și, dintr-o dată, răbufni într-un 
râs, de se tăvălea pe podea. 

– Ce-i cu tine, mă?! se indignă bunelul. 
– Bunele, mi-am imaginat pentru o 

clipă cam cum ai fi arătat tu cu talancă 
la gât și urechi lungi, mai sus de vârful 
capului!

Bunica îndată îi luă apărarea:  
– Hai, lasă, nepoate! La școală, bunelul 

întotdeauna a fost primul: și la purtare 
și la învăţătură. Asta o știu ca nimeni 
altul, căci în toţi anii i-am fost colegă de 
bancă. Mai târziu, după ce am terminat 
școala, ne-am căsătorit, cum se cuvine.                                                                                                                                          
     Petrică se ridică ca fript de pe podea. 
„Bună treabă, gândi băiatul. Vasăzică, 
dacă acuma stau într-o bancă cu Mariţa 
lui moș Costache, vecinul nostru de 
peste gard, după ce voi termina școala, 
voi fi obligat să mă însor cu ea?! Petrică 
se repezi fulger în camera vecină.  

– Mămică, tu cu cine ai stat în bancă 
în clasa întâi?

– Mai ţin eu minte  cu cine am stat 
într-a-ntâia, într-a cincea, într-a opta? Cu 
cine mă așeza diriginta, cu acela ședeam. 

„Uf! Înseamnă că nu voi fi obligat să mă 
însor cu Mariţa”, răsuflă ușurat Petrică. 
După masă, își respectă promisiunea: 
s-a jucat cu Tăvăluc, a hrănit iepurașii 
din șopron, s-a uitat puţin la ecranul 
mobilului dăruit de bunel, apoi se 
apucă să-și pregătească lecţiile pentru 
următoarea zi de școală...  

Mihail  GHerMan

‚

şcoala începe cu abecedarul

Prima fotografie de grup a bobocilor
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GLosar   exPLiCaTiV

ParTiCiPĂ ŞI TU!

ATENȚIE: UN NOU CONCURS!
Anunțăm un nou concurs pentru iubitorii de istorie cu 

genericul: LONGEVIVUL DE LÂNGĂ NOI. Scopul con-
cursului este de a descoperi cea mai longevivă persoană din 
localitatea voastră și de a afla amănunte din viața ei, mo-
mente cruciale care ar reconstitui evoluția istorică a baștinei 
și a întregii țări. Scrieți un eseu (articol, interviu, dialog) și 
expediați-l la redacție cu mențiunea „PATRIMONIU”. Dacă 
aveți posibilitate, anexați fotografia persoanei. Concursul va 
dura pe întreaga perioadă a anului școlar 2021-2022. Învin-
gătorii vor fi răsplătiți cu premii bănești (500 lei pentru locul 
I; 400 lei pentru locul II; 300 lei pentru locul III; 200 lei pen-
tru mențiune) și Diplome de excelență. Succes! 

reGii  DaCiLor  sTrĂBUNi

DECEBAL, ultimul rege al Daciei (IV)

isToria  iNCrUsTaTĂ  ÎN  PiaTrĂ

CETATEA  HOTIN

roNDeLUriLe  CeTĂţILOR

ion  AnTOn

HOTIN
Dinspre nord, de la Hotin,
Bate vântul vălurele
Cu mireasmă de pelin
Şi cu trosnet de smicele.
Parcă turcii iarăşi vin
Peste visurile mele:
Dinspre nord, de la Hotin,
Bate vântul  vălurele.
Alexandre-Voievod,
Scoate-ţi sabia din scrin
Şi ne spune că te rod
Gânduri negre, negru chin
Dinspre nord, de la Hotin!8. Războaiele daco-romane 

În primul război de cucerire a Daciei, romanii au folo-
sit o armată care ajungea la 150.000 de militari. Războiul 
a început în primăvara anului 101, dar fusese pregătit din 
anii precedenţi. Aurul și celelalte resurse ale Daciei și forţa 
ameninţătoare a statului lui Decebal au fost cauze pentru 
care împăratul Traian a dorit cucerirea acestui teritoriu. În 
timpul primului război, romanii au reușit să distrugă mai 
multe fortăreţe din Munţii Orăștiei, dar apropierea iernii i-a 
obligat să își încetinească înaintarea. O legendă prezintă ar-
mata romană în faţa unei cetăţi dacice, găsind înfipte în pari 
craniile prizonierilor romani. Bătăliile dintre daci și romani 
duc la pierderi mari de ambele părţi și se încheie la sfârși-
tul anului 102, cu un armistiţiu dictat de Traian, defavorabil 
dacilor. Al doilea război daco-roman a început în primăva-
ra anului 105, când Decebal, bazat pe susţinerea aliaţilor 
săi, atacă legiunile romane cantonate în Dacia, cu intenţia 
de a recupera teritoriile pierdute. Represaliile romanilor, 
care dispuneau la acea vreme de o armată extinsă până la 
200.000 de oameni, sunt puternice. Ele duc în vara anului 
106, la cucerirea și distrugerea Sarmizegetusei Regia. Răz-
boiul se încheie astfel cu înfrângerea dacilor, cu moartea re-
gelui Decebal și cu proclamarea Daciei ca provincie romană. 

(Va urma)

DICŢIONAR de istorie
B
Bătălia de la Chiraleș – ciocnire militară din anul 1068, dintre ar-

mata regelui maghiar Solomon, pe de o parte, și trupe de pecenegi 
și români (ipoteză recentă), de cealaltă parte.

Bătălia de la Posada – un punct de cotitură strategic în istoria 
relaţiilor dintre Țara Românească și Ungaria. Bătălia a avut loc în no-
iembrie 1330, între armata Țării Românești a voievodului Basarab I 
Întemeietorul și armata de invazie maghiară a regelui Carol Robert 
al Ungariei (sau Carol Robert de Anjou). Locul exact al bătăliei nu 
este cunoscut în mod sigur.

Bătălia de la Termopile – fapte celebre de arme, din Antichitate, 
a opus o alianţă a cetăţilor grecești Imperiului Ahemenid, în august 
sau septembrie 480 î.Hr.

Bătălia Eclipsei (Bătălia de pe Halys) – i-a opus pe mezi și pe 
lidieni la 28 mai 585 î.Hr. Bătălia s-a oprit ca urmare a unei eclipse 
totale de Soare percepute ca o „prevestire” de la zei care cereau 
încetarea luptei.

Bătălia pentru Normandia, desfășurată între 6 iunie 1944 și 19 
august 1944 (traversarea Senei) / 25 august 1944 (eliberarea Pa-
risului), a fost purtată între forţele germane și forţele Aliaţilor, ca 
parte a celui de-al Doilea Război Mondial.

bătălie – ansamblu de ciocniri armate desfășurate pe spaţii întin-
se, și care implică forţe importante.

becer – (în epoca fanariotă, în Țările Române) boier de rang infe-
rior, însărcinat cu supravegherea bucătăriei domnești.

becerie – bucătărie domnească.
(Va urma)

(Continuare din nr. 23,24 din 17 iunie 2021)

E oarecum simbolică afirmația ce se des-
prinde din legenda despre întemeierea cetății. 
Ea glăsuiește că ideea zămislirii acestei zidiri 
ar fi aparținut unui vestit rege dac, care ar fi 
ales anume aici locul de înălțare.

După una din versiunile întemeiate pe cerce-
tări, documente și mărturii de epocă, cetatea 
Hotinului a fost înălțată în secolul al XIV-lea, ca 
prin izbânda Mușatinilor să ajungă în stăpâni-
rea Moldovei și s-o slujească mai apoi timp de 
două secole. Alexandru cel Bun a reparat ce-
tatea, coborând cu oștile sale în jos pe Nistru, 
cucerind orașul Tighina și ajungând până la 
Cetatea Albă.

LUNA  LUI  RĂPCIUNE

(Continuare din nr. 23,24 din 18 iunie 2021)

Cetatea Hotinului – cel mai important edificiu din sistemul defensiv al Moldo-
vei medievale – face parte din şirul de cetăţi, care au stat ca nişte pietre de hotar 
la malul nistrului. Apărătorii vrednici ai acestei regiuni din nordul Principa-
tului Moldovei au ţinut piept hoardelor de invadatori şi venetici ce au râvnit la 
pământul străbun de-a lungul întregii istorii a neamului nostru. 

Dintr-o altă sursă aflăm că cetatea a fost înăl-
țată la începutul secolului al XV-lea din însăși 
vrerea lui Alexandru cel Bun cu sprijinul lui 
Vitold, marele cneaz al Lituaniei. Ținând cont 
de aspectul și arhitectura edificiului, avem tot 
temeiul să acceptăm și cea de-a doua versiune.

Ilie, fiul domnitorului, luptând cu fratele său 
Ștefan, a pus mai presus interesele personale 
decât pe cele ale țării și, la 1436, cedă Hotinul 
polonilor în schimbul unui ajutor din partea 
acestora. În 1455, venind la putere pentru a 
doua oară la domnie, Petru Aron recâștigă ce-
tatea, dar e nevoit să cedeze târgul Siretului și 
alte localități. După o anumită vreme însă, ea 
trece din nou în mâinile polonilor.

Voievodul Ștefan cel Mare, la urcarea sa pe 
tron, a fost preocupat, în primul rând, de gândul 

recuceririi ei. Doi ani a durat asediul. Până la 
urmă, prin pacea de la 4 aprilie 1459, Stefan 
cel Mare a reîntors în hotarele istorice orașul 
Hotin, abia mai târziu izbutind să pună stăpâ-
nire și pe cetate. În perioada respectivă ea a 
fost extinsă și întregită în repetate rânduri. La 
porunca domnitorului, a fost construit paracli-
sul de la etaj, pe latura dinspre malul Nistrului. 

Câteva momente din cronica luptelor pentru 
această cetate sunt semnificative pentru des-
tinul ei. La 1538, generalul polonez Tarnovski 
aruncă în aer zidurile. Petru Rareș, în a doua 
sa domnie, le restabilește și sporește capaci-
tatea de apărare. De altfel, pe timpul domni-

ei acestui luminat voievod, cetatea 
a fost nu numai cea mai puternică, 
dar și cea mai frumoasă. Ba chiar și 
mai târziu Dimitrie Cantemir în a sa 
„Descriere a Moldovei” avea sa afir-
me că cetatea „...în ziua de azi iaste 
vrednică de a se socoti cea mai fru-
moasă și mai mare decât celelalte 
ale Moldovei”.

În anul 1562 domnitorul Ioan He-
raclide Despot cedează Hotinul pri-
etenului sau Albert Laski. Bogdan al 
IV-lea repetă gestul predecesorului 
său, oferind-o în dar nobilului Do-
brovolski. Dar vine la domnie un 
alt domnitor vrednic, Ioan Vodă cel 
Viteaz, care cucerește cetatea și o 
pune sub stăpânirea legitimă a mol-

dovenilor.
La 1712, turcii pun mâna pe cetate. După 

o sută de ani, în 1812, Hotinul fu stăpânit de 
ruși. Cetatea își pierdu importanța de altăda-
tă, ca, mai apoi, la 1856, să fie desființată și 
lăsată pradă uitării. Nimic de mirare, dacă ne 
gândim că un asemenea Imperiu ca cel Rus, 
care își extinse cu mult hotarele în urma răz-
boaielor și a tratatelor favorabile, nu avea nici 
un interes să păstreze pentru istorie o cetate 
aparținând poporului văduvit de pământurile 
sale străbune. Nici până în ziua de azi cetatea 
Hotinului nu a scăpat de sub stăpânirea străi-
nă, pământul pe care se înalță fiind și el înstră-
inat de adevărații moștenitori.

Sursa: basarabia-bucovina.info

● la taifas cu trecutul...
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FIeCARe COpIL eSte VALOROS
„Of, nu vreau la școală... Nu vreau să-mi văd colegii, nu vreau să aud cuvinte urâte, 

umilitoare. Când sunt umilită, mă simt ca o minge de fotbal, lovită din toate părțile. Mă 
simt singură și fără nicio valoare în această lume... Vreau o școală în care să mă simt 
în siguranță. Să pot spune ce simt și ce emoții trăiesc. O școală în care opiniile copiilor 
contează...”

nr. 7 (143)

sToP  BULLYiNG!

Este povestea unei adolescente ce suportă zilnic umilințele co-
legilor. Acest filmuleț îi ilustrează stările și gândurile. Autori: un 
grup de copii și adolescenți ce au lucrat asupra studiului „Ana-
liza privind necesitățile copiilor pentru a se simți în siguranță 
și a avea o școală fără bullying”, realizat de „Terre des hommes 
Moldova”. Cei 40 de copii din grupul de lucru au colectat datele 
pentru analiză de la peste 300 de colegi. În baza acestor date, au 
creat și o serie de videouri și au formulat mesaje prin care vocea 
copiilor să se facă auzită.  

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, tinerii experți au avut 
ocazia să transmită direct aceste mesaje adulților responsabili 
de siguranța lor și să poarte un dialog deschis cu autoritățile, 
profesorii și părinții în cadrul conferinței „STOP BULLYING ÎN 
ȘCOLI: recomandările copiilor.” 

Asfel, pentru a se simți protejați și în siguranță, copiii le 
solicită autorităților prezența unui psiholog în fiecare școală, 
un cod cu reguli bine definite în abordarea fenomenului de bul-
lying, precum și programe de educație non-formală care să-i 
ajute pe elevi în prevenirea acestui fenomen. 

- Este extrem de necesar să 
avem un psiholog în școală. 
Avem nevoie să comunice cu 
noi despre problemele care 
apar, să lucreze cu fiecare cla-
să și să vorbească individual cu 
copiii care au ajuns în situații 
de bullying. Cred că ar fi bine-
venite și unele programe de 
instruire pentru profesori, ca 
să poată desfășura activități in-
teractive și participative cu ele-
vii. Astfel vom învăța să lucrăm 
în echipă, să colaborăm și să ne 
înțelegem mai bine între noi. 

DolEAnțElE CoPIIlor 
fAță DE ProfESorI 

Sunt ca aceștia să-i trateze 
pe toți în mod egal, indiferent 
de statutul social, economic 
sau cunoștințe, să fie mai 
atenți, deschiși și, desigur, să 
intervină în situațiile de bul-
lying.

MArCEl, 14 ani, s. Giur-
giulești, r-nul Cahul: 

- Pentru a ne simți la școală 
protejați și în siguranță, avem 
nevoie de voi, dragi profesori. 
Fiți deschiși către diverse 
activități care nu țin neapărat 
de programa școlară. Acestea 
ne ajută să ne cunoaștem, să 
fim mai uniți și să comuni-
căm mai mult. Fiți mai atenți 
la ceea ce ni se întâmplă. În 
cazuri de bullying, analizați 
și acționați doar atunci când 
cunoașteți bine situația. 
Ascultați-ne părerile. Sunteți 
pentru noi un model de com-
portament și așteptăm să ne 
ispirați la fapte mărețe și fru-
moase!

DAr CE-șI DorESC 
CEl MAI MulT CoPIII

 DE lA PărInțI?

EMAnuElA, 15 ani, s. Giur-
giulești, r-nul Cahul: 

PEnTru un MEDIu 
MAI SIGur 

șI PrIETEnoS 
lA șCoAlă, 

CoPIII lE rECoMAnDă 
SEMEnIlor 

Să fie binevoitori și 
respectuoși unii cu alții, să 
comunice deschis și cu ama-
bilitate. 

MăDălInA, 15 ani, s. Mi-
cleușeni, r-nul Strășeni: 

Din partea redacției: Împărtășiți-ne și voi, dragi citi-
tori, părerile despre aceea cum ar trebui să fie o școală 
fără bullying. În clasă, la școală, aveți sau nu un mediu 
prietenos și sigur? Cum reușiți să depășiți situațiile ne-
plăcute între colegi, cine vă ajută?

- Haideți să ne comportăm 
unii cu alții astfel încât să nu 
supărăm și să nu rănim pe ni-
meni. Să le spunem tuturor 
cât de grav e bullyingul și câtă 
suferință provoacă. Să fim 
deschiși spre comunicare, să di-
alogăm cu empatie. Aceasta ne 
va ajuta să soluționăm conflicte, 
să depășim situații de bullying 
și să creștem în siguranță. Să 
investim în dezvoltarea noas-
tră personală, să participăm 
la diverse activități din cadrul 
școlii și din afara ei. Să nu-i acu-
zăm pe cei care solicită ajutor, 
să apelăm și noi la ajutor ori de 
câte ori simțim că avem nevoie. 
Să ținem minte că fecare dintre 
noi este valoros și poate fi par-
te a schimbării. Fii chiar tu cel 
care oprește bullyingul!

Consemnare: 
Dumitrița BUTNARU

Ce  trebuie  să  ştii  despre 
DREPTUL  LA  EDUCAȚIE

Legea spune că învăţământul este gratuit și obligatoriu pentru 
fiecare copil, iar familia ta nu trebuie să achite niciun fel de taxe 
legate de școală. 

Scopul școlii este: 
- să-ţi dezvolte abilităţile și interesele; 
- să te ajute să iei decizii corecte referitor la sănătatea ta; 
- să te înveţe să soluţionezi conflictele și să ai relaţii prietenoase 

cu semenii și adulţii; 
- să te susţină atunci când îţi exprimi opinia despre situaţia din 

școală, familie, comunitate; 
- să te încurajeze să te implici în administrarea școlii, inclusiv 

în gestionarea bugetului prin intermediul consiliului de elevi și al 
consiliului de administraţie.

- Dacă în școala ta nu există rampe de acces sau bare de suport, 
adresează-te directorului. 

- Dacă cunoști un coleg care nu frecventează școala din cauza că 
nu are îmbrăcăminte sau rechizitele necesare, adresează-te asis-
tentului social. 

- Dacă dorești ca lecţiile să fie mai practice și să te pregătească 
mai mult pentru viaţa de adult, adresează-te profesorului sau di-
rectorului. 

- Dacă în școala ta bugetul a fost aprobat și gestionat netranspa-
rent, adresează-te Direcţiei de învăţământ. 

- Dacă crezi că programa școlară este prea încărcată și nu co-
respunde abilităţilor fiecărui elev, adresează-te Ministerului Edu-
caţiei.

Sursa: Platforma Copiilor /noiavemcespune/ 

Drepturile copilului pe înţelesul tuturor

De ce avem nevoie 
de gândirea critică?

De unde și cum ne informăm? 
Credem orbește știrilor răspân-
dite în spațiul public sau punem 
la îndoială și verificăm, ape-
lând la surse alternative? Cât 
de vulnerabili sunt elevii în fața 
informațiilor false? 

Sunt doar câteva din între-
bările la care se caută răspuns 
în cadrul unei ore de educaţie 
pentru media, cursul opţional 
pe care l-au urmat aproape 
2500 de elevi pe parcursul ulti-
mului an de învăţământ.

La Gimnaziul din Slobozia-
Chișcăreni, r-nul Sângerei, 
instituţie cu predare în limba 
rusă, apariţia disciplinei în orar 
i-a intrigat nu doar pe elevi, ci și 
pe profesori. Deși elevii urmă-
resc programe TV, ascultă ra-
dioul și sunt utilizatori activi ai 
reţelelor de socializare, pentru 
ei a fost o noutate să analizeze 
informaţia. De la familiarizarea 
cu terminologia din presă, au 
ajuns treptat la etapa în care, 
cu ziarul în faţă, au urmărit ti-
tlurile și felul în care sunt scrise 
articolele. 

- Analizarea unor postări din 
mediul online s-a dovedit a fi 
un exerciţiu foarte util. Elevii au 
fost puși în situaţia de a distinge 
adevărul de minciună. Aceasta 
i-a făcut să înţeleagă că o știre 

falsă, care manipulează, poate 
dăuna, spune dna Valentina 
Ţurcan, directoarea Gimnaziu-
lui din Slobozia-Chișcăreni. 

După predarea orelor de 
educaţie pentru media în clase-
le a IV-a și a VII-a, administraţia 
instituţiei a ajuns la concluzia 
că aceste ore ar trebui să fie 
obligatorii. „Ne dorim ca acest 
curs să fie inclus în programa 
disciplinelor obligatorii de stu-
diu. Este un curs extraordinar, 
care îi pregătește pe elevi pen-
tru viaţă, îi ajută să-și dezvol-
te gândirea critică, să fie mai 
atenţi la conţinuturile media și 
să conștientizeze pericolele la 
care se supun în spaţiul virtual”, 
a relatat în concluzie dna Valen-
tina Țurcan. 

De menţionat că educaţia 
pentru media, ca discipli-
nă obligatorie a sistemului 
educaţional, ar fi o noutate 
pentru Republica Moldova. 
Însă în multe ţări ale Uniunii 
Europene preocuparea pentru 
înţelegerea corectă de către 
tânăra generaţie a conţinutului 
media datează încă din anii ’70. 
În prezent, este curs obligatoriu 
în instituţiile de învăţământ din 
Finlanda, Danemarca, Suedia, 
Austria și altele.

tamara GrejDeanu

- Vorbiți cu noi calm și clar, nu 
ridicați vocea. Nu ne comparați 
cu alți copii, susțineți-ne ale-
gerile, aveți încredere în noi. 
Oferiți-ne atenție, timp și gri-
jă. Interesați-vă de stările prin 
care trecem, de viața noastră 
de la școală, pentru că am pu-
tea fi în pericol și să nu măr-
turisim.  

ADElInA, 12 ani, s. Sălcuța, 
r-nul Căușeni: 
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De  veghe  naturii

Generația gadgeturilor 
la grădinărit 

Știai cum trebuie îngrijite corect animalele de 
companie și că peștii sunt cei mai cuminți dintre 

Situat într-un loc pitoresc din sectorul 
Botanica (un vechi conac boieresc), COTN 
le-a pus la dispoziţie tot de ce au nevoie 
pentru a cunoaște mai bine natura: un 
vast teren experimental, un colţișor viu în 
care locuiesc 50 de specii de animăluţe și 
70 de papagali, o minifermă, un acvariu, 
dar și multe ocupaţii captivante. 

Fiecare zi începea cu înviorarea vese-
lă și energizantă care le stimula buna 
dispoziţie. Echipele de copii aveau de 
participat la patru  ateliere de creaţie, în 
conformitate cu tematica aleasă: Ziua pă-
durii, Ziua păsărilor, Ziua lumii acvatice, 
Ziua gâzelor, Ziua animalelor etc. Astfel, 
după o introducere generală despre ari-
pate, urma o excursie pentru a le studia 

Andreea SCOBIOALĂ, elevă în clasa 
a V-a: - Locaţia taberei îmi amintește de 
satul bunicii pe care-l ador (s. Lărguţa, 
r-nul Cantemir), de pădurea frumoa-
să a Tigheciului. Poate, de aceea mi-a 
plăcut să am grijă de animalele din 
colţișorul viu. Să hrănesc iepurașii, să 
iau în palmă un hamster și să-i simt gâ-
diliciul, să urmăresc ţestoasele, să vor-
besc cu papagalii... 

Marius PLĂMĂDEALĂ, elev în clasa 
a VI-a: - Mi-au plăcut mult lecţiile în 
natură, jocurile distractive și relaxante. 
Am căpătat și cunoștinţe de preţ. Nu-mi 
imaginam că există atâtea modalităţi de 
a reda natura. De exemplu, din câteva 
coli de hârtie poţi crea... o operă de 
artă! Am reușit să confecţionez un pei-

saj minunat cu o pădure de mesteceni și o ciocă-
nitoare pe un stejar. Păstrez acasă și prima mea 
compoziţie din materiale naturale, cu o scoică în 
mijloc. 

Sofia CAINAREANU, elevă în clasa a VI-a: - Sunt 
foarte bucuroasă că am învăţat să lucrez cu dife-
rite materiale simple, cum ar fi: pietricele, scoici, 
seminţe, nisip ș.a. Am deprins metode mai puţin 
obișnuite de a confecţiona din ele brăţări, coliere, 
suvenire frumoase. 

Evelina EFTODII, elevă în clasa a IV-a: - Am pe-
trecut două sejururi în această tabără, pentru că 
mi-a plăcut enorm. Ba chiar mi-am adus și pri-

etenii. Nu voi uita atelierele de creaţie 
și excursiile la Muzeul de Etnografie 
și Istorie Naturală, la Vivariu, Muzeul 
Facultăţii de biologie al USM, Muzeul 
orașului - supranumit Castelul de Apă, 
Grădina Zoologică ș.a.

Copiii care s-au odihnit în tabăra de 
ecologie au avut parte și de o întâlnire 
cu revista „Florile Dalbe”. Vizitându-i, 
le-am povestit despre temele pe care 
le abordăm, despre concursurile la care 
au posibilitatea să participe. Cei mai ac-
tivi și curioși au primit în dar un număr 
de revistă și au promis să-și perfecteze 
abonamente pentru a citi „Florile Dal-
be” în continuare. 

eudochia verDeş

file din „Cartea roşie”

Raţă-cu-ochi-albi
Este o specie critic perecli-

tată. Populează Europa, cu 
excepția părții ei atlantice și 
nordice; spre est – Caucazul, 
Asia Centrală, Kazahstanul, 
sudul Siberiei de Vest. În re-
publica Moldova cuibărește 
în bălțile cursurilor inferioa-
re ale Prutului și nistrului.

Pentru trai preferă bălțile 
și lacurile relativ mari, bogate în vegetație acvatică.

Cândva era o specie de rațe frecvent întâlnită în bălțile 
Prutului și nistrului, în ultimele două decenii efectivul ei 
s-a redus considerabil. A fost inclusă în nomenclatorul in-
ternațional al speciilor de păsări amenințate cu dispariția.

Este o rață puțin sociabilă și zboară în grupuri mici. 
Cuibărește pe plauri, în stuf, mai rar pe sol în coloniile de 
pescăruși. Ponta conține 8-12 ouă. Incubația durează 25-
26 de zile. După ecloziune, puii părăsesc cuibul, urmân-
du-și mama în căutarea hranei.

nu sunt informații despre reproducerea acestei păsări 
în captivitate. Este ocrotită conform legislației în rezer-
vația științifică „Prutul de Jos”. 

Flori de toamnă

Coordonator de pagină: 
Octombrina OnOFreI

Cântăm  şi  desenăm  natura

am crescut în faţa casei
astre de culoare albastră,
Galbene vâzdoage duioase,
roşii crizanteme.
e buchetul dragostei:
Dragoste de casa mea,
Dragoste de ţara mea,
Dragoste de tricolor.
Flori de toamnă –
Galbene, roşii, albastre.
Flori frumoase ce le-ador,
Fără ele mor de dor!

Anastasia PERETEATCU,
elevă în clasa a VIII-a „B” 

la Liceul de Creativitate 
și Inventică

„Prometeu-Protalent”
mun. Chișinău

ele? Dar ce este ecodesignul și reciclarea conștientă? Te pricepi să faci o filma-
re mărită? Ți s-a întâmplat să proiectezi spații verzi la calculator sau să parti-
cipi la un atelier de sclip-art? Asemenea emoții frumoase au trăit vara aceasta 
copiii care s-au odihnit în cadrul unei tabere de ecologie, organizate la Centrul 
Orășenesc al Tinerilor naturaliști din Chișinău (COTn), cu efortul colabora-
torilor de aici, în frunte cu dna irina GrECOVA.

pe viu, apoi desene cu pasărea preferată. La fel, 
studierea florei era consolidată cu ocupaţii de 
grădinărit, aranjament floral. Copiii din generaţia 
gadgeturilor au fost încântaţi să răsădească flori și 
leguminoase oferite de Grădina Botanică și sera 
„Viva Flora”, iar apoi să urmărească cum se înalţă 
tulpiniţele verzi plantate cu mâinile proprii.  

În cele două sejururi micii prieteni ai naturii au 
fost ghidaţi de profesori și specialiști competenţi 
precum Maria Pavlicenco, Angela Radu și Svetlana 
Dolghina (floristică și aranjament floral), Octavian 
Grecov (natura în obiectiv), Alexandra Onofrei-
ciuc (natura și fantezia), Olesea Ruga (design de 

landșaft 3D), Ecaterina Ţîgan (atelier de 
sclip-art) ș.a. Aici au deprins multe lucruri 
utile, au legat prietenii, s-au distrat și au 
petrecut zile de neuitat. Ne-au împărtășit 
cu bucurie impresiile care rămân să-i ur-
mărească și pe parcursul anului de studii. 

Erica-Mary TEN, elevă în clasa a IV-a: - 
M-am simţit foarte bine și liber în această 
tabără. Am avut parte de niște profesori 
grijulii și competenţi, care ne-au învăţat 
să respectăm natura, ne-au dezvoltat 
creativitatea. Datorită lor, acum știu să 
împletesc, să fac suvenire foarte drăguţe 
din materiale pe care ni le oferă natura. 

Micii prieteni ai naturii îndrăgesc „Florile Dalbe”.

Creaţie colectivă din materiale naturale

atelier de floristică

Desenăm natura

Legământul cu natura

În calitate de cadre didactice putem organiza concursuri între 
preșcolari ce ar promova valorile ecologice: Reciclăm, ceva frumos 
creăm - mini decoruri de Toamnă (folosim ca materiale de baza: 
sacoșe, hârtii, plastic, saci de la făină, saci de la diverse legume, că-
păcele de la sticle); Parada frunzelor de toamnă - crearea rochiţelor 
pentru fetiţe în parteneriat cu părinţii (din flori artificiale, bucăţi 
de pânză, tuburi de la hârtie igienică); Legume și fructe tomnatice 
din funii, panglici; Covorul Zânei Toamnă (crenguţe uscate, bandă 
adezivă și multitudinea de frunze 
de prin preajma grădiniţei); Parada 
cununilor de toamnă - crearea cu-
nunilor din tuburi, sacoșe, ambalaj 
de la bomboane... Lista ar putea 
continua... Esenţial e să punem în 
aplicare ideea reciclării lucrurilor 
uzate în folosul naturii și al omului. 
Pot apărea creaţii frumoase dacă la 
baza tuturor începuturilor ar fi pro-
priul exemplu.

Irina vOlOşCIuC, educatoare
la Grădiniţa nr. 2 „ţărăncuţa”

or. Durlești, mun. Chișinău

Concursul „Urmaţi-ne exemplul!”

Ea e călăuza persoanelor prin viață. Podul ce duce spre 
tămăduirea rănilor sufletești. Haideți, deci, să o surprin-
dem și noi prin faptele mici, dar utile, demne de respect.

evelina şi adrian voloşciuc au 
pregătit o lucrare de toamnă
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Mari emoții la concursul  de dans mondial EuroFolk 2021 din Bulgaria! 
Pentru prima oară Andreea Mutu, împreună cu colectivul de dans popular 
„Codrenii ” din care face parte deja de cinci ani, a participat la un concurs 
internațional. Această ieșire în scenă a moldovenilor va rămâne în memoria 
spectatorilor. Tinerii dansatori au dat dovadă de talent, măiestrie și au dăruit 
publicului clipe frumoase, ridicând lumea la dans.

O nouă ediție 
„Voices Moldova”

Andreea este o adolescentă pasionată de 
dans. Originară din orașul Călărași, este elevă 
în clasa a VI-a la Liceul Teoretic „Mihail Sa-
doveanu”. Este o fire îndrăzneață, sociabilă și 
înțeleaptă. Optimismul său îi dă forțe să lupte 
pentru a obține ceea ce își dorește.

În plus, fetița studiază la Școala de Arte 
„George Enescu” din Călărași. Aici ei și colegi-
lor săi li se predau diferite stiluri de dans, dar 
și istoria acestei arte. Andreea a fost prezen-
tă la numeroase concursuri de dans popular, 
care au avut loc în oraș și în diferite raioane 
din Moldova. Are o colecție de diplome de 
care se bucură nespus. Bineînțeles, și părinții, 
și prietenii sunt mândri de succesele Andreei.

Cele mai mari emoții le-a încercat la Concur-
sul de dansuri din Bulgaria care a avut loc în 
august, anul curent. Ansamblul „Codrenii” au 
obținut medalia „Orfeul de aur” și au devenit 
vicecampioni mondiali.

„Dansurile mi-au plăcut de când eram 
mică. Deși la început îmi era cam greu, nu am 
renunțat. Continui să merg la repetiții, voi 
munci mult pentru a fi printre primii și sper 
că, la anul viitor, vom fi iarăși premianți la fes-
tival”, menționează Andreea.

Cea mai mare dorință a dansatoarei este să 
devină profesoară de dans. Să învețe, la rândul 
său, alți copii. Dar, până atunci, alături de „Co-
drenii”, va bucura publicul cu dansuri frumoa-
se și vesele.

Renata CUPCEA

Arta vorbirii - mai mult decât talent
Pe lângă faptul că este voluntară activă și o elevă eminentă care participă la 

olimpiade academice internaționale, iulia adoră arta. Ea joacă în spectacole și 
este una dintre principalii soliști ai primului proiect de incluziune muzicală din 
Moldova – corul de tineri „LaLaPlay Voices”. Sursa: unicef.md

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 7 (47)

MeSaGerul  MuzelOr 

La  Braţ  CU  TerPsiHora

Recent, s-au desfășurat  două 
ateliere de lectură pentru co-
pii la Grădiniţa din comuna 
Victoria, judeţul Iași, și la Bi-
blioteca Publică din comuna 
Sculeni, raionul Ungheni. La 
ateliere au participat invitaţi și 
reprezentanţi ai partenerilor 
din ambele ţări.

În cadrul acestor ateliere a 
fost citită „Cartea fără poveste”, 
scrisă și ilustrată de Carolina Ra-
bei, iar peste puţin timp 37.000 
de exemplare vor ajunge în 
grădiniţe sau biblioteci (33.175 
de exemplare pentru educatoa-
rele din România și 4.000 pen-
tru bibliotecarii din cele 1.318 

TOTUŞI  LECTURA!

În vârstă de 16 ani, Iulia Caba-
cenco și-a descoperit și și-a dez-
voltat câteva pasiuni, precum 
actoria, muzica, literatura și că-
lătoriile. A vizitat 25 de ţări și s-a 
clasat pe un loc de frunte în ca-
drul Concursului internaţional 
„The Scholar`s Cup”, fiind cali-
ficată drept „Expertă literară a 
secolului al XXI-lea”. 

Tema discursului ei au fost 
modalităţile prin care putem 
combate lenea și ce ar fi dacă 
oamenii ar putea câștiga aceas-
tă luptă, devenind mai eficienţi 
pentru un mod de viaţă mai 
bun și sănătos.

„Când realizezi tot ce ai de 
făcut, te simți foarte bine, dar 
lenea se întoarce. În acest caz, e 
foarte important să înțelegi pen-
tru ce faci asta. La fel, nu ar tre-
bui să pierdem timpul în zădar, 
să nu stăm pe rețelele de sociali-
zare, chiar dacă asta am auzit de 
sute de ori. E important să oferi 
și să primești înapoi. Creația te 
ajută să înțelegi că ești stăpânul 
lumii tale. O altă modalitate de a 
scăpa de lene e de a afla și încer-
ca ceva nou. Să faci ceva nou nu 
înseamnă ceva colosal și foarte 
neobișnuit. La fel, ar fi bine să 
găsești oameni mari, profesori 

buni, niște profesioniști care 
au obținut multe lucruri până 
acum. E necesar să te inspiri de 
la ei și să te dezvolți. Cu cât mai 
mulți oameni vor avea inițiative, 
cu atât mai înalt va fi nivelul de 
trai și vom fi mai fericiți. Putem 
mai mult decât credem”, a spus 
Iulia Cabacenco.

Ea face parte din generaţia Z 
(așa-numita generaţie a nativi-
lor digitali), dar adoră cărţile. 
Acestea ocupă un loc impor-
tant în viaţa ei. Dovada e că și-a 
făcut deja o bibliotecă măricică 
în camera ei, în momentul de 

faţă având 300 de cărţi. Totuși, 
tânăra consideră că nu e sufici-
ent doar să citești. Este impor-
tant ca ideile și valorile însușite 
din cărţi să se regăsească în 
acţiunile tale zilnice, de exem-
plu în cele ce ţin de egalitatea și 
libertatea de exprimare, aces-
tea fiind printre valorile pe care 
le susţine cititoarea.

Iulia Cabacenco este una 
dintre cei cinci speakeri din ca-
drul ediţiei a doua a TEDxRo-
seValleyParkED, organizată cu 
ocazia aniversării de 75-a a 
organizaţiei UNICEF.

Pod de cărți pentru copii 
Asociația „Ovidiuro” și Biblioteca națională 

pentru Copii „ion Creangă” au sărbătorit  împre-
ună Ziua Limbii române printr-un pod simbolic 
de cărți pentru copii, alături de grădinițele din ro-
mânia și bibliotecile publice teritoriale din repu-
blica Moldova. Sursa: moldpres.md

biblioteci publice teritoriale din 
Republica Moldova).

În aceeași zi, a avut loc online 
lansarea oficială a evenimentu-
lui și un atelier pentru profesori 
și bibliotecari.

Asociaţia „OvidiuRo” și Biblio-
teca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă” din Chișinău colabo-
rează din anul 2017 pentru a în-
curaja lectura în familie și în co-
munitate, chiar din primii ani de 
viaţă. În anii anteriori au fost or-
ganizate ateliere comune pen-
tru profesorii și pentru biblio-
tecarii din ambele ţări, activităţi 
care au construit fundaţia și 
pilonii podului de cărţi pentru 
copii din anul acesta.

CoNCerT  ÎN  aer  LiBer

Fiind la cea de-a iV-a ediție, proiectul de incluzi-
une socială prin muzică „Voices Moldova”, parte 
a MnYO, a organizat recent un campus educativ 
pentru participanții la acest proiect. Sursa: diez.md

Campusul „Voices” a desfăşurat  un concert în aer li-
ber, alături de Orchestra de Tineret a Moldovei, ce a 
avut loc în Scuarul Catedralei din Chişinău, la finele verii.

La eveniment au participat 100 de copii-beneficiari 
ai proiectului „Voices Moldova” şi câteva zeci de tineri 
muzicieni din componenţa MNYO, care au pregătit pen-
tru public un excelent repertoriu, punând  accent pe 
celebre piese din Republica Moldova, în contextul celor 
două sărbători naţionale din această perioadă.

Proiectul de incluziune socială „Voices Moldova” a avut 
loc pentru prima dată în 2018, când au fost selectaţi 20 
de tineri, ca, la ediţia din 2020, să includă 230 de copii 
ce reprezintă diversitatea etnică şi socială a Moldovei.
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Interdicții  pentru  jocuri  video

Arheologie

Mărul  și  alte  minuni

etichetă  din  trecut

Un portret fidel al dinozaurului

VEnEțIA olandeză
Nr. 7 (352)

Locuri frumoase

Satul Giethoorn este unul 
dintre cele mai frumoase 
din Olanda. Adesea e numit 
Veneția olandeză, deoarece e 
situat pe insulițe, iar străzile 
acestuia sunt canale de apă, 
cu o lungime totală de apro-
ximativ 7,5 km. Satul a fost 
fondat în 1230. Localnicii se 
deplasează pe o pistă pentru 
biciclete și trec cu ușurință 
peste cele 50 de podulețe de 
lemn care împânzesc satul. 

Totuși, transportul principal 
sunt bărcile cu vâsle și cele 
cu motoare electrice, care nu 
produc zgomot și nu deran-
jează pacea și liniștea în acel 
loc pitoresc.  

Satul a câștigat populari-
tate largă în rândul turiștilor 
în anii 60 ai secolului trecut, 
după ce regizorul olandez 
Bert Haanstra l-a filmat pen-
tru o peliculă a sa.

După ecology.md

reCreaţIa  Mare

Poze  curioase

În secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, exista o etichetă de scăldat 
la mare sau râu, cu reguli stricte pentru femei, care nu aveau voie 
să se afișeze pe plajă în costume de baie. Ele foloseau o rulotă de 
lemn care le servea drept cabină de baie, însă rulantă. Intrând în 
aceasta cu haine de stradă, doamnele și domnișoarele își îmbră-
cau costumul. Construcţia pe roţi era dusă în apă mai departe de 
ochii privitorilor, ca înotătoarele să se poată bucura de plăcerea 
scăldatului.

De mici, aţi văzut prin cărţi imagini ale di-
nozaurilor care, de fapt, erau închipuite de 
paleontologi și pictori. Cum arătau cu adevă-
rat dinozaurii? Este o întrebare dificilă, greu 
de răspuns la ea, deoarece până nu demult 
arheologii au cercetat numai oasele lor. Cu 
toate acestea, un specimen găsit în China a 
furnizat suficiente informaţii pentru a crea 
o replică extrem de precisă a unui dinozaur. 
Se numește Psittacosaurus mongoliensis. 
A fost răspândit în Asia de Est din perioada 
Cretacicului timpuriu și mijlociu. Era mic, de 
mărimea unui curcan, mânca nuci, seminţe 
și plante.

Eșantionul pe care se bazează crearea co-
piei a fost găsit în China, în anul 2014, având 
resturi de piele conservată, pene și ţesuturi 
moi. Acest lucru a permis pictorului Bob Ni-
chols și unui grup de paleontologi să studie-
ze dinozaurul și să înţeleagă exact cum arăta. Re-
zultatul muncii lor este publicat în revista Current 
Biology. Așadar, „piticul” avea pielea de culoare 
protectoare, ca multe animale din zilele noastre, 
cu spatele întunecat și burta mai deschisă. Ani-
malele cu diferenţe mari între zonele întunecate 
și deschise ale pielii sau blănii trăiesc, de obicei, 
în savane sau pe câmpii. La Psittacosaurus, aceas-

tă tranziţie este mai lină, ceea ce înseamnă că a 
vieţuit într-o zonă împădurită.

Oamenii de știinţă au identificat pentru prima 
dată pigmentarea adevărată a pielii unui dinoza-
ur, ceea ce înseamnă că această copie tridimen-
sională a Psittacosaurului este cel mai precis por-
tret al unui dinozaur. Cel puţin, pentru moment.

Sursa: popmech.ru

A început școala. E dificil să vă treziți devreme, să 
fiți atenți la ore. E firesc, deoarece organismul vostru 
e în tranziție de la bioritmul de vară la cel al sezonului 
rece. Toamna a venit cu o abundență de fructe și le-
gume bogate în elemente nutritive care sunt de mare 
folos pentru întărirea sistemului vostru imunitar. 

În septembrie mai puteți 
gusta pomușoarele: zme-
ura, afinele, murele. o ju-
mătate de cană de afine, de 
exemplu, oferă 7 miligrame 
de vitamina C. 

nu există fructe mai po-
pulare acum decât merele.  
Doctorii spun că un măr pe 
zi ține toate bolile departe, 
deoarece conține peste 80% 
apă, acizi organici, substanțe 
pectice, vitaminele A, C, B și 
E, fier, calciu, fosfor, mag-
neziu, iod și potasiu. Să nu 
uităm de flavonoizi și fibre. 
știați că merele omoară până 
la 80% din bacteriile aflate 
în cavitatea bucală? În plus, 
conform unor studii recente, 
protejează inima și arterele.

nu uitați de struguri, 
alimentul-minune, un an-
tiinflamator natural, ce 
reduce riscul de boli car-
diovasculare. În plus, două 
nuci pe zi vă vor ajuta să 
vă concentrați mai bine la 
teme, dar veți obține și o 
mulțime de vitamine, mi-
nerale, proteine vegetale, 
acizi grași, fibre.

Problemă  de  logică

Au răspuns corect la problema din ediţia precedentă 
Maxim BOTNARU (Copăceni, Sângerei) și Teoctista 
COLŢA (Cărpineni, Hâncești). 

Să vedem cine va găsi mai repede soluţia la o nouă 
problemă!

Coordonator de pagină: 
 Mariana GaBură

Foto: Pinterest

După fiecare măsură de 
interdicţie, copiii și tinerii au gă-
sit moduri de a o evita, iar una 
dintre soluţii era să utilizeze con-
tul părinţilor. Actualmente, în 
China este în vigoare o lege care 
obligă minorii să se înregistreze 
cu datele reale când vor să intre 
pe un joc, iar statul a impus di-
verse limitări, inclusiv interdicţia 
de a se juca între orele 22 și 8.

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii a recunoscut în mod 
oficial dependenţa de jocurile 
video ca fiind o boală în 2018, 
descriind-o drept „un model de 

Copiii chinezi se pot juca la calculator doar o oră în week-end. Cred că este o măsură 
necesară și pentru țara noastră, deoarece jocurile acestea le afectează negativ sănătatea, 
comportamentul și capacitățile cognitive ale picilor de la noi. China a luat măsuri pentru 
a restricționa orele pe care copiii le pot petrece cu jocuri video online în scopul de a redu-
ce dependența față de acestea în rândul minorilor, relatează iFL Science.

comportament legat de jocuri-
le video caracterizat de lipsă a 
controlului, prioritizare tot mai 
mare a jocurilor în detrimentul 
altor activităţi până în punctul 
în care jucatul devine mai im-
portant decât alte interese și 
activităţi cotidiene (...) în pofi-
da consecinţelor negative”.

Mai ales, în perioada pan-
demiei, când elevii au rămas 
nesupravegheaţi acasă, juca-
tul excesiv le-a afectat negativ 
viaţa, însă revenirea la școală îi 
va disciplina, fără îndoială.

Reţetă  de  sănătate



17 septembrie, 2021 Nr. 27-28 (4361-4362)10

e  ușor  sau  greu  să  devii 
eminent  la  BAC?

Un  IQ  pe  nota  10!

De regulă, examenele de bacalaureat sunt spaima elevilor, le dau multă băta-
ie de cap. Cu toate acestea, o bună parte din absolvenți reușesc să treacă cu brio 
acest test. Există oare vreun secret? 

În anul de studii 2020-2021, s-a înregistrat o cifră-record a eminenților la 
sesiunea de bacalaureat - 18 elevi! 

Este ușor sau greu să devii eminent la BAC? Să urmărim răspusurile unor 
proaspeți absolvenți, care ne relatează cum s-au pregătit de examene și de cât 
timp au avut nevoie pentru aceasta.   

VeDeTĂ De La 5 aNi

Amelia își urmează visul 
Cântecul a însoțit-o mereu pe Amelia uZun. „Talentul i 

s-a arătat de cum s-a născut, prin felul cum plângea – „pe 
note muzicale”, spune mama. nu e de mirare că a devenit 
vedetă de mică, deoarece a moștenit calitățile de la am-
bii părinți: mama,  Ana Cernicova, este solistă a Teatrului 
național de operă și Balet, iar tatăl, Valentin uzun, este 
conducătorul formației „Tharmis”. 

Amelia a cântat pentru prima oară pe scenă pe când avea 
5 ani. Iar un an mai târziu, a devenit cunoscută atât în țară, 
cât și în străinătate. A făcut furori pe internet, după ce a in-
terpretat „Til eat tamar” („umbra copacului de palmier”), 
o piesă în ebraică, fiind acompaniată de „Tharmis”. Este un 
cântec foarte emotiv, care farmecă spectatorul de la pri-
mele acorduri. Cu această melodie, Amelia a concertat de 
două ori în Israel și s-a bucurat de mare succes. A fost in-
vitată să participe și la o emisiune televizată în care sunt 
prezentați cei mai talentați copii, astfel a devenit foarte 
populară în această țară. 

o altă lansate răsunătoare a micuței interprete a avut loc 
la „românii au talent”, sezonul 8. „Ana Cernicova, solistă a 
Teatrului național de operă și Balet din Chișinău, și fiica 
sa de doar 7 ani, Amelia uzun, au creat un moment magic 
pe scena concursului”, avea să relateze mass-media, pe 3 
martie 2018. Cele două au interpretat piesa „once upon a 
December”, care a sensibilizat spectatorii, iar jurații  le-au 
oferit patru de „da”. și în continuarea concursului, Amelia 
cu mama ei „au cântat ca într-un basm”, impresionând ju-
riul și calificându-se în finală. 

Chiar dacă este înzestrată cu o voce deosebită, fiind 
și foarte carismatică, Amelia dă dovadă de caracter și 
ambiție în ce privește cariera muzicală. știe că succesul nu 
vine de la sine, ci presupune mult efort. nici chiar părinții 
nu s-au așteptat ca fetița lor să memorizeze cu atâta pre-
cizie cuvintele unui cântec în ebraică, o limbă total necu-
noscută și străină nouă. A muncit enorm și pentru a învăța 
linia melodică a piesei, care este destul de complicată pen-
tru un copil de 6 ani. nu i-a fost defel ușor nici la concursul 
„românii au talent”. Amelia își amintește că în prima run-
dă o bântuiau emoții pe care nu le mai trăise până atunci. 
În plus, mai era și răcită după drum. Însă n-a renunțat și, 
odată ajunsă în scenă, și-a spus că trebuie să cânte cât poa-
te de bine. A reușit să ridice sala în picioare! 

Amelia uZun visează să devină o interpretă la fel de cu-
noscută ca Beyonce, preferata ei. Cu susținerea și cu aju-
torul părinților, a înregistrat până în prezent mai multe 
videoclipuri emoționante  pe care le puteți urmări pe in-
ternet. Veți rămâne vrăjiți de chipul ei angelic și de vocea 
cristalină!

Mica interpretă își urmează visul, studiind în paralel la 
școala de muzică, unde ia ore de pian, de canto și de  dans. 
Îi place nu doar să cânte, ci și să picteze, observă frumosul 
în tot ce o înconjoară. știe, însă, că nu sunt de neglijat nici 
temele pentru acasă, de aceea nu le lasă niciodată nefăcu-
te. Este o fire optimistă și iubitoare, face totul cu tragere 
de inimă și cu zâmbetul pe buze. Poate, de aceea, găsește 
timp și pentru a sta la sfat cu bunica, și pentru a le cânta 
ceva celor mici – surioarei și frățiorului. 

Vara aceasta i-a dăruit Ameliei o vacanță cu de toate. 
Ba o vedem împreună cu  mama la o lecție de hipism, ba 
construiește castele de nisip pe litoral, ba face sport, ba 
pozează cu prietenii. A fost la piscină, s-a scăldat în Marea 
neagră, aflându-se în românia, la Sulina. Amintiri de neui-
tat i-a lăsat și odihna în tabăra de vară „Perlele nistrului”, 
unde s-a aflat în luna cea mai fierbinte – iulie. Aici s-a bu-
curat din plin de răcoarea codrului, și-a făcut noi prieteni.

Pe 31 ianuarie curent, Amelia uZun a împlinit 11 ani. 
Pășește cu mult curaj în lumea cântecului. „fetița cu ochi 
albaștri”, cum o dezmierda tata în copilărie, devine o 
domnișoară cochetă, care, cu siguranță, ne va uimi cu noi 
surprize!

Eudochia VERDEȘ
Coordonator de pagină:  

eudochia verDeş

Laura GHERMAN, absolven-
tă a Liceului Teoretic „Mircea 
Eliade”:

- Pregătirea pentru bacala-
ureat am început-o încă din 
toamnă. Am reușit să susţin  
testul TOEFL, astfel fiind scutită 
de proba la engleză în perioada 
bacalaureatului. Iar examenele 
la limba și literatura română, is-
torie și chimie nu mi s-au părut 
prea complicate. 

Dan NEGRU, absolvent al Li-
ceului Teoretic „Mircea Eliade”:

- Dacă te obișnuiești să înveţi 
constant pe parcursul celor 
trei ani de liceu, nu ai nevoie 
de o pregătire îndelungată și 
specială pentru această probă 
a maturităţii, cum este numit 
BAC-ul. Așa că pregătirea pro-
priu-zisă am început-o în luna 
mai, cu câteva săptămâni înain-
te de sesiune. 

Dana ŢOPA, absolventă a Li-
ceului Teoretic „Mircea Eliade”:

- Cu siguranţă, succesul sau 
eșecul la examenul de bacala-
ureat este rezultatul unui efort 

depus pe parcursul celor 12 
ani de școală. Vreau să spun că 
am avut o experienţă acade-
mică extraordinară la „Mircea 
Eliade”, care mi-a permis să 
iau examenele fără prea mare 
stres. În general, am trăit niște 
ani de liceu minunaţi! 

Mădălina COSTEŢCHI, absol-
ventă a Liceului Teoretic Repu-
blican „Aristotel”: 

- Sigur că este nevoie de o 
atitudine serioasă pe întreg par-
cursul studiilor. Nu am învăţat 
neapărat pentru această sesiu-
ne, ci, mai ales, pentru satisface-
rea necesităţii de a cunoaște și 
a mă forma ca personalitate, ca 
intelect. Totuși, din martie, am 
început să fac câte un test de 
BAC pe zi, ceea ce m-a ajutat să 
fiu încrezătoare în forţele proprii 
și să nu am ezitări la examene. 

Irina COJOCARU, absolventă 
a Liceului Teoretic Republican 
„Aristotel”:

- Toate materiile școlare mi 
s-au părut interesante și am cu-
les din fiecare lecţie informaţia 
care mi-ar putea fi de folos în vi-
itor. Am o dragoste aparte pen-
tru limba și literatura română, 
sunt pasionată de lectură, scriu 
versuri. Păstrez zeci de diplome 
pe care le-am câștigat la diferite 
concursuri de creaţie proprie. Cu 
toate acestea, m-am pregătit în 
egală măsură de toate probele. 

Mădălina AVORNICIŢA,  absol-
ventă a Liceului Teoretic Român-
Francez „Gheorghe Asachi”:

- Pentru mine examenele de 
bacalaureat n-au fost o provo-
care. Mai degrabă o confirmare 
a cunoștinţelor și abilităţilor pe 

care mi le-am format pe par-
cursul celor 12 ani de școală.

Andreea STICI, absolventă a 
Liceului Teoretic Român-Fran-
cez „Gheorghe Asachi”:

- Mă bucur că am reușit să iau 
note bune la sesiunea de baca-
laureat, cred că acesta este vi-
sul oricărui elev. Din primăvară, 
am început să repet materia 
la limba și literatura română, 
matematică și chimie. De exa-
menul la franceză am fost scu-
tită, deoarece aveam DALF-ul 
susţinut încă la începutul clasei 
a XII-a.

Cătălina BAIDAUZ, absolven-
ta Liceului Teoretic „B. P. Has-
deu” din orașul Drochia:

- Consider că cel mai impor-
tant secret al învăţării este 
studierea baremului la fiecare 
obiect, pentru că, știind pentru 
ce se oferă punctele, ai o stra-
tegie sigură de rezolvare a fie-
cărui test. De asemenea, m-am 
pregătit prin soluţionarea tes-
telor din anii precedenţi și cred 
că asta m-a ajutat.  

Sursa: diez.md

Nr. 7 (7)

CurIOşI şI talentaţI
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Soarele meu s-a ascuns în oameni...
iN  MeMoriaM  iacob  BUrGHiU

Iacob BurGHIu – prozator și regizor de 
film, n. la 3 iulie 1941 în satul Zăicani, raionul 
Râșcani, d. 28 iunie 2003, Chișinău. A absolvit 
Facultatea de fizică și matematică, Institutul 
„Aleco Russo” (Bălți, 1957). Pasionat de teatru, 
devine actor la Teatrul Dramatic „V. Alecsandri” 
(Bălți), apoi la Teatrul „Luceafărul”. Între anii 
1964-1968, urmează studii de regie de film la 
VGIK (Institutul Unional de Cinematografie din 
Moscova), în clasa maestrului Igor Talankin. 
Ulterior, din 1968 până în 1987, e angajat ca re-
gizor la studioul ,,Moldova-film". Debut literar 
cu volumul „Soare în cârjă”, 1966, urmat mai 
apoi de numeroase povestiri, nuvele și scena-
rii de film. A scris și poezie. Membru al Uniunii 
Scriitorilor și al Uniunii Cineaștilor. O perioadă 
a exercitat funcția de șef al sectorului proză la 
săptămânalul „Literatura și arta”.  În anii 1987-

1989, este consultant la secția dramaturgie a 
Uniunii Scriitorilor, după care va ocupa diverse 
funcții în cadrul Ministerului Culturii, inclusiv 
pe cea de viceministru. A îndeplinit funcția de 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, precum 
și pe cea de consilier la Președinția Republi-
cii Moldova în problemele culturii și cultelor 
(1997-2001). Din 1965 până în 1985 a reali-
zat următoarele filme: Povârnișul, Casă pentru 
Serafim, Colinda, Nu crede țipătului păsării de 
noapte, Fii fericită, Iulia!, O singură zi („Telefilm-
Chișinău”,1965), Paralela 47 (1966), Balada 
lemnului („Moldova-film”, 1975), Patria nu-i 
va uita, 1975; Surorile (1978), Mama (1978), 
O singură zi („Telefilm-Chișinău”, 1965), Codrii 
(1978), Vlad Ioviță (1985). 

Distincții: Medalia „Mihai Eminescu” (1996) 
și titlul de Maestru în Artă (1999).

„De mic copil, așteptam la margi-
nea satului un soare. Să răsară și să 
asfințească. Într-o zi, l-am pierdut. 
Soarele meu s-a ascuns în oameni. S-a 
împărțit. Și eu, cu o viață, trebuie să-l 
strâng iarăși soare. Să răsară și să 
asfințească...".

. . .
Fenomenul creației începe pe ne-

prins de veste, de la cele care nu-s 
plănuite pentru a te mări sub ceruri 
și în ochii lumii, de la acele bucurii și 
dureri care se adună cu sfințenie în 
trupul și sângele tău și, îngemănându-
se sub muzici și lumini nebănuite, fac 
sufletul, fac cântarea care involuntar 
prinde glas și cuvânt pentru destăinu-
ire, pentru limpezirea altor dureri și 
bucurii, care-s mai proaspete și care 
au ramură și cuvinte-încrucișate spre 
aceeași ogradă a copilăriei, unde ard 
flăcări omenite cu dragoste – jocurile, 
visurile, vorbele mamei și ale tatei... 
și glasul modest și rezervat al bunicii, 
care te are în pază și nu poate să te as-
tâmpere în ogradă!

– Și un' te-ai pornit, mărogel?
– La deal. Să aștept curcubeul...
– Nu te-ai săturat încă de curcubeul 

cela?
– Încă nu, bunică... Parcă nu mata mi-

ai spus despre dânsul?
– Eu?...
Bunica face ochii mirați. Așa-i de 

când lumea. Întâi îți spune o poveste, 
după aceea se face că a uitat-o.

– Bunică?
– Ce-i, Niculiță?
– Da-i drept ce se spune în povestea 

ceea?
– Care poveste?
– Apoi, despre curcubeu...
– Nu-i poveste, măi Niculiță!
– Dacă nu-i poveste, ce poate să fie?
– Pe lângă povești mai sunt și adevă-

ruri pe lume...
– Da-a-a?...
În această limpezime, parcă de 

basm, tronează amintirea unei rea-
lități cu orizonturi deschise, cu ani 
de adâncire în firea romantică de co-
pil, cu răsturnări de semne, unde și 
câștigul și pierderea de emoție se va 
datora pe de-a întregul nesupunerii 
destinului, unde metafora „ mărogel” 
dă fără silință sugestii de înnoire a ve-
chii orânduiri și naște ideea că firea 
de copil e acel germene al societății, al 
vieții noastre, care are harul de-a acți-
ona, de-a descoperi în felul lui lumea, 
de-a fi iarăși acel început al nostru și 
al străbunilor; de-a fi un proces ondu-
lat, infinitezimal, generos și injectabil 
în urmărirea creșterii și descreșterii 
eului artistic și al timpului ca distanță, 
ca neîmplinită iubire, ca o platformă a 
unei întregi demonstrații de certă in-
spirație romantică; și de-a mai fi chiar 
rotirea pământului...

Da, da!... Rotirea acestui pământ, 
pe care trăim de demult și ne are de 
oameni, începe de la acest „mărogel”, 
de la primul strigăt al lui, de atunci de 
când a început să pășească și să des-
copere lucrurile, lucrurile și ființele 
din jurul lui, tainele casei părintești, 
ale ogrăzii, cele de dincolo de gard, 
cele de dincolo de bâiguielile proprii 
și de bâlbâiala profetică, iconoclastă 
a celor care au încercat până la el să 
facă cuvinte și să le citească și iată, 
după o infinită răbdare sau după o ne-
ignorantă absență, a uitat a deschide 
gura din iarbă, a uitat unde-i ieșirea 
și poate din cauza lor sau a altora mai 
omenoși, când prindem a păși, a ve-
dea lucrurile și zările, suntem nevoiți 
să trecem pe același cerc al celor de 
ieri și de alaltăieri, suntem nevoiți de 
a ne descoperi în mulțimea de iubiri 
și de zboruri, și de ierburi, pe noi, de 
la rădăcină până la frunza de lumină; 
suntem iarăși prost informați și de 
aceea nevoiți a crede că în sângele 
nostru sunt scrise toate tratatele des-
pre curcubeu, despre fluier, despre 
apa care curge între moară și satul na-
tal, între poveste și adevăr; și nu atât 
apa, cât mai mult aerul care nu poate 
să fie hotar dintre tată și fiu, dar care 
îl acceptăm condițional, că-i o realita-
te, și îl simțim scăriță a curcubeului și 
urcăm pentru a vedea toate din jurul 
nostru, mai dintr-o parte, de la o trezi-
re, ca mai apoi să coborâm în tumultul 
întâmplărilor și al vieții, mai limpezi 
în ceea ce avem de făcut, de trăit până 
la ziua de mâine.

...Dar ce-s poveștile? Oare chiar nu-
mai niște măguliri? Oare chiar numai 
niște amăgeli? Oare chiar numai niște 
țicneli ale celor mai în vârstă, ca să-i 
liniștească pe cei mici?! Poate că da, 
poate că nu... Dar nu numai atât, pe cât 
înțelegem azi. Mai sunt aici, în acest 
proces de-a spune și de-a asculta o 
poveste, multe scărițe înainte, ochiuri 
de cer senin și de mlaștină, pe care 
copilul le simte și este ademenit să le 
descopere, ca mai apoi să se descope-
re pe el însuși – cine-i și ce mai vrea?...

Eroul Niculiță din cartea lui Mihai 
Prepeliță „Mama noastră – pasăre al-
bastră” face parte din categoria copi-
ilor ciudați, copiilor – personalități în 
devenire. Nu pentru că-i mare în fap-
tele lui, că-i aidoma celor mai în vâr-
stă, dar, simțindu-l copil, el prin pacea 
pământească, rurală, a bolții senine, 
a câmpurilor – destăinuiește că ade-
vărurile pe care le caută se află nu în 
lucrurile și întâmplările din jur, ci în 
firea lui.

Lucrurile repetă și trezesc numai 
adevărurile, dar nu pot să le cunoască 
și nu pot face decât numai să repete, 
să amintească, să adie până la nesfâr-
șit aceeași mărturie pe care copilul 

nu știe să o tălmăcească, dar o simte 
și o păstrează pe-o viață, drept act de 
bărbăție, de vigoare în care mintea 
omenească se simte mereu depășită 
de sine, act cu amploare divină, când 
cercetătorul se contopește cu ținutul 
încețoșat al noului, unde eul artistic 
e nevoit să caute, bănuind că nu toa-
te uneltele îi stau la îndemână. Și nu e 
destul numai să caute, dar și să creadă 
că va găsi, fiindcă mintea se află pusă 
față în față cu ceva foarte real și ceva 
ce nu există încă, cu un lucru sau un 
fenomen pe care numai ea, mintea, și 
el, crezul, îl pot făuri, ca mai apoi să-l 
nege...

Niculiță a auzit povestea despre cur-
cubeu, vede curcubeul, îl prinde, se 
cațără pe scărița lui, pentru ca, după 
ce va vedea acolo de sus satul, casa, 
drumurile, tractorașul și pe tata, să 
i se facă rușine că a fugit de acasă. Și 
jale să i se facă de părintele care a ră-
mas singur și flămând în câmp. Aici e 
o înălțare de spirit, dar e mai augur 
subconștientul – ferment care are am-
prenta valorilor strămoșești, acelor 
valori care dau rădăcină și frunză, și 
slobod continuu grai firului de viață 
fără perplexe și abundență de vigoare 
și gravitate, dar sinonime cu ozonul și 
cu țărâna din care ieșim și ne întoar-
cem, lăsând urma și suflarea în alții...

Poate că tot ce am însăilat mai sus 
sunt niște gânduri savurate de alții?! 
Poate că pentru unii ziua de azi nu 
aduce nimic nou? Da, multe de acum 
sunt știute și văzute. Și totuși, în fie-
care zi, în fiecare clipă e altă lumină 
în jurul nostru, e alt îndemn, iar ano-
timpul cel nou nu seamănă cu cel din 
memorie. Adie cu unele mai vechi, dar 
adie numai...

Ianuarie,1981

Această  limpezime, de  basm...

Desen de Cristina COvrIG

NUNtA  CUVINteLOR
Pentru Iacob BURGHIU, 

scriitor și cineast
Dimineaţa,
ajungi la celălalt mal al nopţii
cu bine
şi te miri cât de trainică este
barca insomniei celeste,
dacă, fără nici un fel de popas,
te aruncă în valul spumos al luminii,
lovindu-se de-ascuţitele ore de vârf,
dar rămânând, totuşi, intactă
în menirea sa de vas.
Turul
în jurul timpului continuă deci
şi călătoria îţi aminteşte de bariere
la trecerea peste căile ferate,
de-un salt
din vorbire-n tăcere,
din tăcere-n cuvinte
în negru şi alb îmbrăcate,
căci sunt pregătite să se cunune-ntre ele.
nu zăbavă –
vai, pleoapele cât ţi-s de grele! –
acostezi la nunta cuvintelor
şi admiri cu ochi de regizor
punctuaţia strictă a ritualului:
virgulele sunt druşte zglobii;
semnul exclamării e vornicel de onoare
şi chiuie-ntruna, îndeamnă lumea la joc;
punctele de suspensie
sunt un grup curios de copii,
ce ascultă o ghicitoare
de la starostele-moşul semn 

de-ntrebare
cel iscoditor…
şi numai punctul,
Măria-sa Punctul,
le este naş tuturor.

Decembrie, 2000

ion AnTOn
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GOGOȘEL

Ilustraţie de P. Gheţoi

nicu l-a-ntrebat pe nuc:
– Cum de creşti ca un haiduc?
Ce-aş putea să fac eu oare,
Ca să fiu ca tine, mare?
– Până altele deprinzi,
tu ascultă-i pe părinţi
şi nici nu vei observa
Când vei fi şi tu aşa!

Debut  la  „f.D.”

Seara, din câmpii, din luncă,
vine lumea de la muncă.
Fie vreme bună, rea –
O aştept pe maică-mea.
Când ea vine, fuguliţa
Sar şi îi deschid portiţa!

Când se lasă seara

Ascultaţi-i pe 
părinţi!

Anghelina poartă ie
anghelina poartă ie
Cu mult drag şi bucurie.
ştiţi de ce? –
C-a purtat-o şi bunica
Când era fetiţă mică.

Floare 
de salcâm

uite, un salcâm în floare,
Ca zăpada orbitoare,
Parcă-i lâna unui caier –
Ce parfum frumos în aer!
vrei ca-n iarna cea geroasă
Să păstrezi mireasma-n casă?
Când soseşte luna mai –
Strânge-i floarea pentru ceai!

Suntem trei
azi, cu mami la plimbare,
Bucuria este mare –
uite-n magazin, pe-un raft,
trei păpuşi. toate îmi plac:
– Hai pe cea să o luăm,
Cu o diademă-n păr!
...am venit două încoace.
acum suntem trei şi-mi place!

Alb şi roşu
am rochiţă albă-albă,
Cum e floarea cea de nalbă,
Iar fundiţa, obrăjorii
roşii sunt precum bujorii.
Să mă strige mamei îi place:
– Mărţişor, ia vino-ncoace!

PoVesTiri  De seaMa VoasTrĂ
Ludmila SOBiEȚKi

Gogoşel a simţit că s-a 
copt cât trebuie şi a sărit 
din cuptor.

Era o fire curioasă, aşa 
că a hotărât să inspecteze 
lumea din jur. Și, pentru că 
nu era nimic interesant de 
văzut prin cameră, s-a ros-
togolit spre ieşire. Chiar în 
pragul casei creştea un co-
pac doldora de mere care 
se pârguiau la soare.

– Ce faceţi voi acolo, sus? 
le-a întrebat Gogoşel cre-
zând că sunt şi ele un soi de 
gogoaşe.

– Ne coacem, i-au răspuns 
merele, crezând, la rândul 
lor, că şi el este un soi de 
măr. Vino lângă noi să te dai 
huţa cu crenguţa.

Dintr-un salt Gogoşel a 
fost în vârful copacului. S-a 
legănat el cât s-a legănat 
în bătaia vântului, dar s-a 

plictisit şi a sărit înapoi în 
iarbă.

– Mă duc să văd lumea. 
Poate ajung în Africa. Am 
auzit că acolo e cald ca în 
cuptorul meu şi elefanţii se 
coc la soare.

– Și se dau huţa cu cren-
guţa! s-au bucurat merele.

– Nu ştiu, le-a răspuns 
Gogoşel. Poate au cuiburi 
în vârful palmierilor. Da. Că 
doar n-au să doarmă pe jos, 
să vină crocodilii să-i pape.

Și, fâş-fâş, a ieşit la că-
rare şi dus a fost. Tot ros-
togolindu-se el aşa printre 
lunci şi peste văi, a ajuns la 
un lac întins, iar pe valuri, 
chiar lângă mal, se legăna 
o lebădă care vărsa lacrimi 
amare.

– De ce plângi? a între-
bat-o Gogoşel, gata să-i 
sară în ajutor.

Lebăda s-a uitat la el şi 
a început să plângă şi mai 
tare. I se zburleau penele 
de atâta plâns.

– Bine, i-a spus Gogoşel, 
dacă nu-ţi place societatea 
mea, te las. Mă grăbesc să 
ajung în Africa, să văd cum 
elefanţii îşi fac cuiburi în 
palmieri.

– Vai! a ţipat lebăda. În 
sfârşit, a apărut cineva 
care mă crede. Le-am po-
vestit aseară broaştelor 
din lacul acesta despre ele-
fanţi şi palmieri şi nu m-au 
crezut. Au râs de mine 
toată noaptea. Răsunau îm-
prejurimile de orăcăitul lor 
batjocoritor.

– Dar am citit în ziarul 
de dimineaţă că se apropie 
sezonul cuibăritului la ele-
fanţi.

– Aţi auzit? s-a înfoiat le-
băda către broscuţele care 
se iţeau, ruşinate, din apă. 
Acum plec şi eu în Africa. 

Iar la întoarcere îmi voi că-
uta un alt lac, cu broscuţe 
care vor şti să asculte cu 
respect tot ce le voi spune.

– E cale lungă până în Afri-
ca? a întrebat Gogoşel, aju-
tând lebăda să iasă din lac.

– Dacă ne ţinem de căra-
rea aceasta, ajungem cam 
într-un sfert de oră.

Și au pornit împreună 
spre păduricea din apropi-
ere. Când au ajuns la primii 
copaci, au auzit un scâncet 
jalnic. Au căutat printre 
tufişuri şi au dat de un pui 
de lup care muşca cu poftă 
dintr-o banană aurie.

– De unde ai banana? l-au 
întrebat Gogoşel şi Lebăda.

– Am găsit-o. Și ta-a-a-
re-i bună! Nu mai vreau să 

fiu lu-u-up, vreau să fiu mai-
mu-u-u-ţă, să mănânc numai 
bana-a-a-ne!

– S-ar putea să devii lupo-
maimuţă, a spus, gânditor, 
Gogoşel. Pentru asta trebu-
ie să mergi cu noi în Africa. 
Dacă te înfiază o familie de 
maimuţe, eşti salvat.

Și au pornit toţi trei pe 
cărarea mărginită de flori 
şi mure.

...Îmi vine greu să v-o spun 
acum, când totul pare a se 
îndrepta cu repeziciune 
spre un deznodământ fe-
ricit: povestea aceasta nu 
poate decât să sară din de-
sen în desen şi, cum nimeni 
n-a desenat harta Africii 
pentru călătorii noştri, dru-
mul lor promite a fi lung şi 
plin de aventuri neaştepta-
te. Desenele stau bine într-
o mapă, unde nu riscă să fie 
spălate de ploaie sau deco-
lorate de soare. Suntem si-
guri că, în cele din urmă, se 
va găsi cineva să deseneze o 
Africă frumoasă, pe potriva 
aşteptărilor celor trei prie-

teni, iar noi vom avea grijă 
să le-o oferim, punând-o în 
aceeaşi mapă. Sunt de in-
vidiat călătoriile care nu 
sfârşesc prea repede. Doar 
ele îşi ating adevăratul scop.

Încă n-am găsit o Africă 
potrivită, aşa că am pus în 
mapa călătorilor noştri o 
foiţă cu aceste versuri de 
Antonio Machado:

Drumeţule, nu există drum, 
Drumul se croieşte din 

mers!
O foaie de hârtie a ajuns, 

purtată de vânt, în faţa 
celor trei. Puiul de lup a ri-
dicat-o şi a examinat-o cu 
atenţie.

– Se pare că suntem pe 
calea cea bună, a declarat 
el într-un sfârşit.

Buna ziua, dragă redacţie!
Mă numesc Elena Țîrdea-Spinei şi locuiesc în oraşul So-

roca. Sunt o tânără ziaristă şi vreau să prezint cititorilor re-
vistei „Florile Dalbe” câteva poezii de-ale mele. De curând, 
acestea au fost publicate în cărțulia intitulată „S-AU COPT 
CirEȘELE, COPii!”, lector - scriitorul Titus Știrbu.

Caterina
În grădină cresc lalele,
Sunt prietenele mele.
Pe la zori, când mă trezesc,
Mă salută, îmi zâmbesc.
– Caterina, vino-ncoace,
apa caldă mult ne place!
nu uita de stropitoare,
Că ne ofilim la soare!

Desen de adina Ideeva, 
elevă la şcoala de arte 
Plastice, or. edineţ

Desen de Daniela Groza, 
elevă la şcoala de arte 
Plastice, or. edineţ

Desen de Melisa Fetco, elevă la şcoala de arte Plastice, 
or. edineţ

Desen de Bianca Mihailov, 
elevă, or. Chişinău
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„Prichindel”
ion CUZUiOC

Desen de Oxana eDInaC, şcoala de arte Plastice, or. edineţ

Toată lumea-i zice Prichin-
del. Îi zice de când s-a născut. 
Îi zice și acum, cu toate c-a 
trecut de șaptezeci; cu pletele 
ninse și spinarea gârbovită.

– Ei, cu ce-s eu vinovat, dacă 
n-am avut îndeajuns ploaie la 
rădăcină? se revoltă moș Mili. 
Prichindel, dar am trăit șapte-
zeci de ani. Iat-așa cum sunt. 
Și voi mai trăi încă vreo șap-
tezeci, dac-oi fi sănătos. E-he-
he-e!  Pace să fie și nițică so-
coteală, că mai departe treaba 
merge fără voia ta. Și cu baba, 
iată, o târâi nu de râsul lumii. 
Și fete mari am măritat, și flă-
căi am însurat. Dacă ar fi nu-
mai atât. Chiar și nepoțeii se 
grăbesc să-i zică cu însurătoa-
rea. Le este teamă că nu voi 
ajunge până la nunta lor… 

– Ei, Mili, Mili, da câți saci de 
nuci am cules noi din copacul 
ista! se repede cu vorba și mă-
tușica Chița. Tot satul știe, tot 

satul a gustat din ele. Nu țin 
minte praznic sau nuntă în sat 
la care să nu vină cineva și să 
zică: „Lele Chiță! Fă-mi bine 
cu niște nuci de-a matale, că-s 
mai gustoase ca ale noastre”. 
Cum să nu le dai? Unii din 
gospodari mai ziceau și câte 
un bogdaproste, ceilalți uitau 
la cine au venit.

– Auzi, Chiță, cică atunci 
când s-a usca nucul, ne-om 
usca și noi. Așa zic vorbele 
rele, Chiță, așa zic. Să le crezi, 
să nu le crezi, da-s vorbe.

– Noi ca noi. Au murit oa-
meni și mai ceva. Vorba lui Ște-
fan Cazacu, fie-i  țărna ușoară, 
că milostiv om a mai fost. Dar 
nucul, nucul să trăiască. Ce 
rău le-a făcut el oamenilor? 
Nu l-or lăsa să se usuce. Și pe 
noi ne vor pomeni.

– Fii pe pace, Chiță. Ne vor 
pomeni oamenii. 

– Ne vor pomeni, Prichindel, 
ne vor pomeni. Și pe mine, și 
pe tine. Ne vor pomeni, măcar 
de atâta c-am știut să-i cău-
tăm de grijă nucului.   

– Cum să nu mă pomeneas-
că, dacă mă știu că-s prichin-
del, iar la lucru nu găsești om 
mai harnic!... E-he-he, Pri-
chindel o să le mai arate cine-i 
el. Că nu moare azi-mâine!

– Ei, Mili, hai că ne vine nu 
știu cine. Cred că după nuci o 
fi venit. 

– După nuci? Stai să mă ca-
țăr eu în copac. Să vadă lumea 
cine-i Prichindel, să vadă că 
mai trăiește…

Poezii  de  Tatiana  AFAnASiE-CrĂCiUn

Coșul cu jucării
am pornit azi la plimbare
Cu mămica, pe răcoare, 
şi mi-am pus de toate-n coş: 
un ponei şi un cocoş, 
Căldăruşă, lopăţică, 
Pe cuţu tim şi o pisică, 
O păpuşă vorbitoare – 
Coşu-i gata de plimbare!
Când am vrut să-l iau de jos – 
a căzut prea zgomotos! 
Poate-l va lua mămica, 
Că, vezi, ea nu-şi ia nimica! 
Doar pe mine-o să mă ducă, 
Sus, în braţe, că sunt mică! 
eu îi voi fi de ajutor, 
Doar...
Să mai cresc niţel, cu spor!

La bibliotecă
azi am fost în ospeţie 
În a cărţii-împărăţie. 
vai!, ce multe-s, colorate, 
şi cu grijă aşezate. 
elegante şi frumoase, 
Foarte, foarte preţioase.
Dar sunt mică, din păcate,
şi nu pot s-ajung la toate. 
am rugat-o pe mămica 
Să-mi dea cartea cu pisica,
apoi, una cu căţelul 
şi pe cea cu porumbelul...
eu le voi citi, pe rând, 
Să mi-aducă bunul gând. 
vreau să ştiu de toate-n lume – 
Cărţile mi le vor spune! 
vrei să fii si tu ca mine? – 
am una şi pentru tine! Mingea

am o minge colorată, 
Care, ziulica toată, 
Sare-sare, chiar si zboară
Parcă-i pana cea uşoară.
De-o arunc, să se mai joace – 
Iar spre mine se întoarce. 
De o salt în sus, spre soare – 
vine la o-mbrăţişare!
ne jucăm cu-ai mei amici – 
şi cu marii, şi cu pici. 
numai seara, la culcare, 
Stă cuminte şi nu sare.
O-ngrijesc şi o învelesc, 
„noapte bună!" îi doresc – 
Ca să doarmă cât mai bine, 
Să mă joc cu ea şi mâine!

Bicicleta
Bicicleta mea cea nouă, 
Chiar de-i soare, ori de plouă, 
Mă tot plimbă printre case 
Până vine ora şase.
Căci, acuma, buni-al meu 
va veni. şi-am să-i spun eu
Mulţumesc! şi o urare 
Pentru daru-acesta mare – 
Bicicleta cu trei roţi –
Ca să-i plimbe pe nepoţi! 
Pedalez în grabă mare – 
Căci bunelul timp nu are!

Ploaia fermecată
Bate ploaia la fereastră 
Ca să intre-n casa noastră. 
– nu se poate! Stai afară, 
udă florile de vară!
noi vom sta cuminţi la masă – 
Cu pisica mea pufoasă, 
Cu timon şi Cătălina, 
eva şi cu Mădălina.
vom ieşi, apoi, pe prag, 
Să te admirăm cu drag! 
umbreluţele ne-ajung 
Pentru dansul tău, prea lung.
Când, încet, tu vei pleca – 
Curcubeul va apărea. 
vom vedea florile toate 
Cu stropi mari din diamante.Ilustraţii de 

viorica DIDIC-vlaS

Nu voi uita...
Copilărie, primul meu rai,
aş vrea o clipă să mai stai,
vorba cea bună să-mi dai
Pe al sufletului plai.
Întoarce-mă în satul meu,
Sat plin de Dumnezeu!
De prunci ce gânguresc mereu,
În satul meu, în satul meu.
unde-s nopţile cu greieri?
au dispărut pe veci, în eră.
acele zile sunt acum himeră
şi scumpe-s ca un giuvaier.
unde-i sătucul meu feeric,
unde e scumpul meu amic?
Să mă mai joc măcar un pic
Pe-a lui câmpie, copil mic.
ne ascundeam şi alergam,
Cărări în lung şi-n lat băteam,

la suflet blânzi, curaţi eram,
Mâncam doar când 

ne aminteam.
În jur – duet cu vrăbiuţe, curci
şi năzdrăvanele pisici
Pe nas cu fluturi dragi şi mici, 
De nu-ţi venea să te 

mai culci...
eu niciodat' nu voi  uita
la Bujoreni cum învia
Hristos şi cum se arăta
la mii de candele, Maica.
şi mulţumesc treimii ne-ncetat
Pentru iubirea ce-a turnat
Din plin şi fără măsurat
În sufletul meu luminat.

Lucian Andrei ROŞCA, 18 ani
or. Bârlad, România

Poetul
eminescu, Poetul,
Ce-i Internetul nu ştia.
Prietenul său, caietul,
Dorul mereu îi purta.
De codri şi de izvor,
De-al ţării viitor.
De luceafăr arzător
şi de veac nemuritor.
ramul frunza-şi scutura,
Frunza sufletu-alina,
tot în vers se aşeza
şi codrul se aduna...

Frumoasă 
poveste

eminescu, frumoasă poveste,
Iubirea de viaţă în vers a descris.
Mama, natura adus-a-n poezie,
Farmecu-adânc fredonat 

şi plâns.
veşnic viu rămâne-al său scris,
adevărata podoabă şi 

ne mândrim.
eminescu e basm, cântec şi vis –
Cu el şi din el vom trăi şi trăim...

Eminescu
Plete mari
asemeni mătăsii
Pe vânt.
Frunte senină,
aprinsă din stea
luminoasă.
eminescu.
În privirile sale  –
a lumii durere
şi sufletul iubirilor.
Inimi opera-ţi leagă.

Codrii rostesc
Cu păsări şi frunze mii.
ah, eminescule,
luceafăr ceresc,
nemuritor să fii!

Vlădălina PLEŞCA,
elevă în clasa a VIII-a „C”

or. Chișinău,
Liceul Teoretic „Ginta Latină”

Desen de Daniela GrOza, şcoala de arte Plastice, or. edineţ

Muguraşi
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Liviu DAMIAN, poet, eseist, jurnalist, om de cultură, scri-
itor și traducător, marcă a generației sale, s-a născut la 13 mar-
tie 1935. A decedat la 20 iulie 1986. E  înmormântat în satul 
natal Strâmba (azi Corlăteni, Râşcani).

În 1960 a absolvit Facultatea de Litere a Universității din 
Chișinău. Activează în calitate de redactor-șef adjunct al re-
vistei „Nistru”, după care, în anii 1976-1986, a fost secretar al 
Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova. 
În anul 1995, în satul de baștină al scriitorului, a avut loc inau-
gurarea Muzeului literar „Liviu Damian”, iar în anul 2000, la 
Chişinău, pe faţa casei în care scriitorul a locuit în ultimii săi 
ani de viață, a fost dezvelită o placă comemorativă. Azi una 
din străzile oraşului Durlești (municipiul Chișinău) îi poartă 
numele.

Debut editorial: Darul fecioarei, 1963. Până în 1985 a scris 
cărţile de poezie: Ursitoarele, Sunt verb, De-a baba iarba, 
Partea noastră de zbor, Îngânduratele porţi, Mândrie și răbdare, 

Altoi pe o tulpină vorbitoare, Salcâmul din prag, Dialoguri la 
marginea oraşului (eseuri), Inima și tunetul, Coroana de umbră, 
Cavaleria de Lăpușna, Scrieri (vol. I-II). Postume: Un spic în 
inimă, Saltul din efemer, Din rană creşte ramul ş.a. Distincţii: 
Premiul „N. Ostrovski” al fostei URSS (1967), Premiul de Stat 
pentru Literatură (1984), titlul onorific Maestru Emerit al 
Artei (1985) şi Ordinul „Insigna de Onoare". Aprecieri: Mihai 
Cimpoi, Ion Ciocanu, Mihai Dolgan, Grigore Vieru, Andrei 
Ţurcanu, Ana Bantoş, Lucia Ţurcanu ş. a.

Vasile Romanciuc: „Liviu Damian s-a aflat într-o permanentă 
competiție cu timpul său. Și, de cele mai multe ori, a reușit să-l 
devanseze cu un pas... A fost și rămâne un poet modern, care 
a avut o contribuție sensibilă la «schimbarea la față» a poeziei 
românești din Basarabia. Susținător fervent al tinerilor, de 
fiece dată când o cereau «împrejurările», ne lua apărarea 
în fața cerberilor literari de odinioară. Noi, cei mai tineri, îi 
ziceam cu drag: «Taica Liviu»...”  

Dialog

Punctul  meu  de  sprijin  e  iubirea

– De unde vii aşa pe sus
şi nu ca oarecine?
– eu vin pe sus că singur nu-s,
Copiii sunt cu mine.
– Dar poţi aceasta dovedi
Cu lumea faţă-n faţă?
– eu nici a fi, nici a iubi
nu ştiu cum se învaţă.
– şi dacă ai inima lor,
De ce tristeţea ta e trează?
– Pentru că-atunci când arzi 

de dor,
Cenuşa te urmează.
– Dar dacă zici că totu-i ars,
De ce eşti aşteptare?
–  Poate că partea ce-a rămas
Încă n-a dat în floare.

Strălucire
Fugit irreparabile tempus...

Vergiliu
Fără vârstă e apa,
a ei strălucire.
Fără vârstă e viaţa
Izvorând din iubire.
şi doar clipa aceasta,
Ce dă-n floare şi ţine,
e de-o vârstă cu roua,
e de-o vârstă cu mine.

Colind
e seară şi din bezne-adie
Suflare tainică şi rece.
Iubito, să păzim copiii
De întunericul ce trece.
zăpada cade ca uitarea.
Stau păsări albe-n ramuri.
e trează pâinea doar şi sarea
şi veghea ta la geamuri.
târziu, când ramuri vii se frâng
Sub aripi căzătoare,
noi murmurăm prin 

somnu-adânc
al clipei ce ne are.
Păzindu-ne de foc şi apă,
Ferind de geruri viţa viei
şi de rugina ce ne sapă,
Iubito, să păzim copiii.

Iar tu urcai
eu coboram, iar tu urcai, uşoară,
şi ne-am privit o clipă doar, grăbiţi.
Dar un frământ crescu în ierbi, afară,
un vânt lovi în gene şi-n răchiţi.
eu coboram, iar tu urcai uitând,
şi înfrunzind spre alte sfere largi,
Ca poamele din vise de pământ,
Ca liniştea din rariştea cu fagi.
eu coboram ducând acolo, jos,
un fel de-a fi în verde şi sub coasă
şi să vedem – pe mal – un chiparos
Purtând o trenă lungă şi sârmoasă.
eu coboram tăcut pe-acelaşi drum,
Iar flacăra infernului din mine
Cu limbă de nelinişte şi scrum
Îţi lumina colinele senine.

Liviu Damian. Pictură de aurel David

Albă dimineaţă
albă dimineaţă,
albă – dragostea.
Mi-au trecut pe faţă
lacrima şi-o stea.
albă dimineaţă,
albă şi tăioasă.
Mi-ai trecut pe faţă
lacrima şi-o coasă.
albă dimineaţă,
albă-ţi este glezna.
Mi-au trecut pe faţă
lacrima şi bezna.
albă dimineaţă,
albă şi departe.
Mi-au trecut pe faţă
lacrimă şi moarte.

E adevăr
e adevăr – eu frunzelor le-am spus,
e adevăr c-o am şi c-o iubesc.
e adevăr în ochii ei de sus,
e adevăr în trupu-i nelumesc.
e adevăr când cade în genunchi
şi cheamă peste duhul meu blesteme.
e adevăr când plânge şi se teme
În casă ori afară lângă trunchi.
e adevăr când mă aşteaptă-n poartă
şi-n deal, şi-n valea cu fântâne pline
C-o mână apărându-se de soartă
Cu alta – adunându-mă pe mine.
e adevăr în ce nu mă desparte,
e adevăr tremurător şi crud.
e adevăr, e adevăr departe,
acolo nu mai pot s-aud...

Nu mă lăsa
Sunt blând şi învăţat, iubita mea,
răbdarea mi-i ca marea, te asigur,
Dar nu lăsa, ah, nu lăsa, ah, nu lăsa
Să se răscoale sângele meu singur.
şi marea are capăt uneori,
şi malul se cutremură şi cade
De-atâta veghe singură la zori,
De-atâta rouă care stânca roade.
nu mă lăsa să fiu aşa cum sânt
şi să trezesc furtunile de sus,
Peste această frunză în frământ,
Peste aceste ziduri care nu-s.
nu mă lăsa, nu mă lăsa, nu mă lăsa... 
Cum nu mă lasă stelele şi marea
şi caru-acest cu roţile de nea
la care se alătură uitarea.

Mamei
Mamă, tu n-ai fost la marea albastră,
Mi te-ai simţit deplină şi fără malul mării.
Seara, din toate zările, peste căsuţa noastră
năvălesc aştrii prin pânzele depărtării.
 
ni te-ai uitat la stele în văzul tuturor,
Iar marea ai văzut-o în vis şi pe furiş.
Pe malul mării aspru şi sonor
eu urma ţi-am găsit-o în pietriş.
 
şi cântecele tale le cânta în zbuciumare
Marea purtând corăbii ca surcele,
Iar tu stăteai pe prispa casei tale
şi nu-ndrăzneai a te uita la stele.

Elegie
alcătuire fragedă ce eşti,
Ca aburul din nevăzute ceşti,
În zi descreşti, în noapte iarăşi creşti,
De ce te visezi căprioară-ntre lupi?
 
Cine te fură pe un val fugar
În cerul cui frumoşii ochi tresar
şi plâng prin somn cu plâns sfios şi rar
Ca-ntr-un spital cu plopi cărunţi la poartă?
 
Îngheţi de ce ca frunza în păduri,
Blestemul cui, tremurătoare, -nduri
Când pun pe pacea istovitei guri
Sărutul meu neputincios ca tine?
 
Surori – dar ale cui? – din plin eter,
În albe haine coborând sub ger,
Privesc din neguri fir de foc stingher
şi noi, iubito, nu ştim a ne-ascunde.

Pânda eternă
Iubito, te jelui că mături
şi scuturi, dar nu se vede.
Colbul se-ascunde în pături,
În perne şi-n ochi se repede.
Spune-mi, iubito, grijile, spune.
noi avem aceeaşi cărare.
ştergem de pe feţele lumii
Colb şi uitare.
De pe frunze şi cuvinte,
De pe lumină şi dureri,
De pe vise şi de pe morminte,
De pe ziua de mâine şi ziua de ieri.
Cu mături de plop, tremurătoare,
Cu mături străvechi de stejar,
Cu mături subţiri de cicoare,
Cu mături de laur, amar...

Te-am căutat
te-am căutat frumoasă ca să sufăr,
te-am căutat tăcută, să te-ascult,
te-am căutat când nu erai, demult
În flori de scrum, în floarea cea 

de nufăr.
te-am căutat cu rară demnitate,
Cu inimă te-am căutat suferitoare
şi ţin coloana demnităţii tale,
şi-mi joacă ochii în mărgăritare.

te-am căutat în viţele de vie
În vasele de piatră şi de lut,
Ce-au încăput prelungă veselie,
Dar şi otravă grea au încăput.
te-am căutat ca să te pierd mereu,
Să mi te vrea oricine te-o vedea,
acel iubit şi mistuit sunt eu,
Dar va mai fi cândva – 

şi umbra mea!

IN MEMORIAM: Liviu DAMIAN

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

Desen de vitalina 
Sprîncinatu, elevă la laaP 
„Igor vieru”, or. Chişinău

Desen de Melisa Fetco, elevă la şcoala de arte 
Plastice, or. edineţ
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PLANURI  AMBIȚIOASE  PENTRU  VIITOR

poezia  toamnei 
 și toamna  poeziei...

sugestii  de  lectură

interpreţi preferaţi 

Nu vă întristați de toamnă - 
Toamna e o primăvară
Înțeleaptă și cuminte,

Ce-nflorește-a doua oară.
Emilia PLUGARU

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

De natură contemplativ-medi-
tativă, poezicerile Emiliei Plugaru, 
adunate sub titlul „O toamnă ca un 
cântec”, traduc în fond stările prin 
care trece personajul ei liric – ele-
giac-sentimentală și narativ-dialo-
gală, mozaical-picturală. Paleta de 
culori autumnală provine pe mai 
departe dintr-o călătorie prin ce-
lelalte anotimpuri ale clipei ţesute 
dintr-un miraj primăverin-estival 
și hibernal, depănat pe firele unei 
pânze, unui tablou  albroitor și 
multicolor, scânteietor și ademe-
nitor nu numai vizualmente, dar și 
interiormente: „Cât priveşti, iubi-
re-s toate.../ Fără floare ce ne-am 
face?/ De cum vine primăvara/ 
Se aşterne-n suflet pace.// Primăvara luminează/ şi acoperă pă-
mântul/ Cu un abur alb, de lapte,/ şi ce tainic suflă vântul...// 
vântul cel de primăvară/ Bate lin, aleargă nori.../ Îl aud, îi simt 
suflarea/ Gâze, fluturi, iarbă, flori.// Pare o nimica toată/ Să 
trezeşti din amorţire/ Iarbă, gâze, flori şi fluturi,/ e nevoie de... 
iubire.// valuri albe peste glie,/ valuri, valuri de culoare,/  Cer 
senin şi ploi albastre,/ Primăvara-i sărbătoare!// verdele e viaţă 
pură,/ Sufletul se primeneşte,/ De atâta frumuseţe,/ Soarele pe 
cer zâmbeşte.// totu-i dragoste, iubire,/ Soare, zâmbet şi căldu-
ră.../ Fără pace şi-mpăcare/ nu ar exista... natură”.

Tabloul psihologic este unul colorat emoţional de cel exterior, 
de descrierea evoluţiei anotimpului înnoitor care debutează feeric 
prin înflorirea Naturii-Mume legănate de vraja luminii și a pămân-
tului, de trezirea la viaţă a florei și faunei moldave, surprinse de 
un penel pastelic și imnic. De unde și „valurile” vibrante de culori 
și emoţii alimentând din belșug, abundent sentimentul netrecător 
al naturii, al edenului ei sufletesc și solar, al armoniei vegetale  și 
universale, pline de „soare, zâmbet și căldură”, dar și de „pace și-
mpăcare”, de suflarea creatoare a Tatălui Ceresc.

Telurice și pastelice, imnice și peisagistice, ludice și gnostice, 
piesele plachetei sunt rodul unei iubiri interiorizate venite din că-
utările obsesive și meditative ale frumosului. Dovadă și alte poe-
moscrieri, între care „Nopţi de vară”, trecând peste alte meditaţii 
– „Eu caut, caut primăvara”, „Cad clipe grămadă în vreme”, „Nin-
soarea e povestea noastră”, „M-a văzut în noapte luna”, „Ești feri-
cit” („Și chiar de ești trist, tu ești fericit,/ De ai împăcare cu lumea, 
cu sine...”).

Poeta trăiește aievea stările sufletești descrise, care depășesc 
esenţialmente copiile după natură, călăuzită de perenizarea ideii 
de frumos, de necesar și de ideal. Oricum, multe poeme mai mult 
sau mai puţin relevă însetarea continuă de tot ce-i măreţ și fără 
de preţ atât în Natură, cât și în sufletul, și în inima Omului din om 
(a se vedea mai ales excelentele poeme „Ninsoare”, „E iarnă, o 
iarnă a noastră...”, „Toamnă-tu, toamnă-eu”, „Fără de iarbă, fără 
de floare” („Privește, Pământul e plin de iubire./ Iubirea-i lumină, 
iubirea e ... viaţă”), „Ce e cu toamna asta, amice?” („- lăsaţi-o în 
pace, e toamna ca toamna,/ Frumoasă, urâtă, cuminte şi rea./ 
e tristă... şi plânge că timpul ei trece,/ Ce vreţi de la toamnă? 
Femeie-i şi ea...), „Cerc de culori” („afară cad frunze, cad frunze 
frumos,/ De parcă din cer ar cădea ceva sfânt./ Degrabă e iarnă 
şi frunzele cad,/ Din dragoste frunzele cad pe Pământ...”),  „tristă 
toamnă, tristă, tristă” („...vei pleca fără de veste,/ vom uita de 
tine, toamnă./ Dar nu plânge, căci la fel/ vom uita apoi de Iar-
nă.// şi doar Primăvara-n floare,/ Cu parfumul ei cel sfânt,/ Cu 
miros de tinereţe,/ n-o putem uita nicicând”), care îndreptăţesc 
căutările tropice/metaforice, imnice și ludice auctoriale ale Emiliei 
Plugaru, admirând din pragul nevăzut al Cuvântului împlinirea mi-
raculoasă a sentimentului și poeziei lui intraductibile. „O toamnă 
ca un cântec” poate fi înţeleasă și ca „O iubire ca un dor”, ca un 
„izvor” nemuritor. Ideea de cântec e acoperită de muzica strofelor, 
de ritmurile sentimental colorate și animate expres dinspre dăru-
ire și trăire, dinspre reverie și poezie („nu vă întristaţi de toamnă 
- / toamna e o primăvară/ Înţeleaptă şi cuminte,/ Ce-nfloreşte 
a doua oară”).

Toate sunt Una, ne învaţă Biblia, Cuvântul Domnului la propriu 
și la figurat. La fel și anotimpurile, poezia nescrisă a existenţei Na-
turii, care în Toate manifestările ei perene ne insuflă nemărgini-
rea dragostei Creatorului faţă de toate și de Tot. De aceea Poezia 
Toamnei și Toamna Poeziei pentru Emilia Plugaru e aceeași Lumi-
nă și Iubire ce ne ţine în preajma Cuvântului și ne inspiră aspiraţia 
noastră dintotdeauna spre tot ce-i frumos și senin, autumnal și 
ideal, necesar și estival, primăverin și divin. „Văzând cum plânge-n 
inima ei un trandafir,/ Simțim că-n suflet e și ea... poet”. 

tudor PallaDI

Cristina Croitoru este o tânără interpretă născută la 30 iulie 1987 în orașul Du-
băsari. De prin clasa a Vii-a, când a început să studieze muzica (clasa chitară) la 
Şcoala de muzică din Dubăsari, visa la cariera de interpretă. Părinţii au încurajat-o, 
făcându-i la timp unul dintre cele mai preţioase cadouri din viaţa ei – o chitară. 

Chinurile învestirii

Nr. 7 (7)

„Investirea guvernului…” Această știre am 
auzit-o recent la toate posturile de televiziune.

Greșeala pe care o fac mai toți prezentatorii 
TV (și nu doar ei!) se numește confuzie paro-
nimică: se folosește un cuvânt în locul paroni-
mului său.

„A investi” înseamnă „a plasa, a aloca, a 
cheltui un fond într-o întreprindere, a face o 
investiție”. (DEX)

„A învesti” are sensul „a acorda cuiva în mod 
oficial un drept, o autoritate, o demnitate, o 
atribuție”. (DEX)

Așadar, zilele trecute am asistat la învestirea 
Guvernului R.Moldova.

Confuzia paronimică NU FACE BINE LA LIM-
BĂ! Lucrativ

„Iată că avem un guvern lucrativ”, declara re-
cent un ditamai deputat. 

Adjectivul lucrativ, -ă, -i, -e are sensul ur-
mător: „care aduce câștig; profitabil, rentabil, 
folositor, util”. (DEX)

Această zicere a apărut în contextul în care 
deputatul remarcă faptul că toată lumea este 
în concediu, prin urmare, nimeni nu lucrează. 
Doar guvernul! Deseori acest adjectiv este uti-
lizat în mod eronat și referitor la alte instituții, 
comisii, ședințe etc.

O activitate lucrativă, carevasăzică, aduce bani!
Așadar, ținând cont de context, enunțul co-

rect este:
„Iată că avem un guvern care lucrează (în 

exercițiu)”.
Cunoașterea sensului cuvintelor FACE BINE 

LA LIMBĂ!

Învățăturile tatălui 
către fiul său!

La marea cea mare, pe plajă. Tatăl către fiul 
său:

„E o apă mare, de aceea îi zice mare.”
Adjectivul mare și substantivul mare sunt 

omonime parțiale.
Primul provine (probabil) din latină – mas, 

maris, iar al doilea, tot din limba latină – mare, 
-is.

Este marea „o apă mare”, dar tot o apă mare 
este și oceanul.

Așadar, cele două cuvinte românești au origi-
ne comună latinească, dar provin din termeni 
diferiți.

Marea se numește mare nu pentru că este o 
apă mare, ci pentru că termenul provine din 
latinescul mare, -is.

Cunoașterea etimologiei FACE BINE LA LIM-
BĂ!

Absolvește cu succes Școala de mu-
zică, apoi Liceul „Mihai Eminescu”. Pe 
parcursul studiilor, a fost membră a Tea-
trului de estradă „Ovaţie”. Tot în acești 
ani a început să compună primele sale 
cântece.

La primul său debut oficial în scenă, 
obţine primul trofeu, la vârsta de 16 ani, 
în cadrul concursului „Vocile nistrene” 
de la Tiraspol. În anul 2005, devine stu-
dentă la Academia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice, Facultatea de canto jazz-
estradă. 

Este laureată a concursurilor: „Faces 
of Friends”, „Doi inimi gemene”, „Due-
tul anului”, „Steaua Chișinăului”, „Stea-
ua Elatului”.

După ce și-a luat licenţa, doi ani la  
rând  s-a numărat printre finaliștii selec-
ţiei naţionale Eurovision (2009-2010), 
iar în anul 2012 participă din nou la 
preselecţia naţională cu cântecul „Fight 
for love” și obţine premiul telespectato-
rilor.

În palmaresul său artistic se înscriu 
colaborările cu trupa „Akord” (la piesa și video-
clipul „Când”), cu interpreţii Boris Covali, Karizma, 
Mihai Teodor și alţii. Cristina Croitoru e autoare 
de muzică pentru piesele sale, printre care: „Lele-
le”, „Vreau”, „Femeia ” etc.

În 2012 și-a lansat primul videoclip cu piesa 
„Fight For Love”. Cristina are planuri ambiţioase 
pentru viitor, își dorește să se ocupe numai de 
muzică: să compună cântece, să lanseze albume, 
după care și-ar dori să-și încerce forţele în cine-

matografie. Niciodată nu a refuzat participarea 
la concertele de caritate, mai ales când trebuia 
să plece la o casă de copii, la o școală-internat. 
Pentru ea e foarte important să vadă zâmbetul 
pe feţele celor nevoiași și îi face plăcere ca ea și 
piesele ei să fie motivul unor bucurii, mici, dar 
care umplu sufletul cu căldură. Poate faptul că 
e mămica a doi copii minunaţi o face mai sensi-
bilă, dorind să-i ajute pe alţii. 

Renata cUPcEA
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Dragă „Florile Dalbe”!   
Elevii instituţiei noastre au acceptat cu drag invitaţia de a participa la acest Vernisaj. Printre sem-

natari sunt şi absolvenţi care, în luna iunie, au realizat lucrări de examen – fiecare câte un triptic. 
Sperăm că cititorii revistei vor aprecia la justa valoare cele câteva lucrări incluse în această ediţie. 
Creaţia plastică a copiilor reflectă culorile realităţii, frumuseţea naturii ce nu scapă ochiului tinerilor 
înzestrați cu har. noi, profesorii, mereu îi susținem în elanul creativ, punând accent pe sensibilitatea 
individualizată, pe o perspectivă profesională, ale cărei baze fiecare în parte, oră de oră, şi le pune azi 
muncind la modul serios, cu multă inspiraţie şi dăruire.

Propunem cititorilor revistei nişte reflecţii ale acestor tineri artişti ai penelului care dezvăluie crâm-
peie din paleta propriilor trăiri estetice. Sunt emoțiile, gândurile și frământările lor despre viață, 
oameni şi mediu, transmise prin intermediul unor lucrări de artă picturală executate în diverse teh-
nici. Copiii nu sunt observatori pasivi a tot ce se întâmplă în jurul lor, astfel că, prin realizările lor 
artistico-plastice, ei încearcă să sensibilizeze sufletul oamenilor la tot ce e valoros, esenţial, frumos  
și irepetabil.
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În  Căutarea  lInIştII

octavian SAMoIlă: 
- Compoziția „Pă-

mântul - misterul Uni-
versului” (guașă) am 
executat-o în contrast 
închis-deschis, vrând să 
atrag atenția tinerilor, și 
nu numai, la frumusețea 
naturii și la problemele de ecologie. 
Pământul, casa noastră comună, tre-
buie ocrotit, căci noi, urmașii, vrem să 
trăim mâine pe o planetă curată și lu-
minoasă.

Evelina JArDAn: 
- Am executat lucra-

rea „În căutarea liniștii” 
(guașă) cu multă plăce-
re. A fost o revelație să 
aflu lucruri uimitoare 
din viața fluturilor care 
sunt, de fapt, o enigmă 
a naturii. Multicolori și 

misterioși, ei zboară neprihăniți dea-
supra pădurilor, apelor și orașelor, bu-
curând sufletul celor care-i admiră și-i 
ocrotesc. 

Adelina PrEGuZA: 
- Pânza „Dreptun-

ghiul magic” (guașă) 
am realizat-o în culori 
complementare, bine 
armonizate. La baza 
acesteia stă dreptun-
ghiul care, prin mode-
lare artistică, poate lua diverse forme 
expresive în spațiu, de pildă triunghiu-
lare. Cum anume triunghiul semnifică 
perfecțiunea, la fel și omul poate tinde 
spre vis și realizările dorite. 

Denis BonTA:
- Ideea lucrării „Mu-

zica dimineții” (grataj) 
mi-a sugerat-o vioara. 
Sunetul ei incredibil 
trezește la viață tot ce 
există pe lume: omul, 
plantele, păsările, pă-

durile… Când prinde glas vioara, natu-
ra vibrează și cântă.

Sanda CrICoVAn:
- De mică priveam ce-

rul și încercam să-mi 
imaginez cum arată 
spațiul dintre stele, cum 
se mișcă planetele și se 
schimbă lumina. Prin 
urmare, am încercat 
să redau cosmosul prin culori con-
trastante, pentru a arăta adâncimea 
și imensitatea universului așa cum îl 
simt și-l concep eu. Deci, titlul „Miste-
rele cosmosului” (guașă), evident, nu  
mi-a venit întâmplător. 

Vasile  HUBENCO, 
profesor de arta plastică, 

grad didactic superior
la Școala de Arte 

s. Cojușna,
r-nul Strășeni 

Cheltuielile privind drep-
tul de autor în acest număr 
au fost suportate de către 
Institutul Cultural Român.

Această revistă a fost tipărită cu spri-
jinul Departamentului pentru Relația 
cu Republica Moldova. Conținutul 
acestei reviste nu reprezintă poziția 
oficială a D.R.R.M. 


