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Salut, dragă „Orizont cognitiv”!
Am citit cu plăcere răspunsul la întrebarea „DE CE 

adolescența este considerată anotimpul visării?” (F. D., nr. 
27-28 din 17 septembrie a.c.) și am hotărât să vă expediez și 
eu întrebarea care mă frământă de ceva vreme: „DE UNDE 
părerea că adolescenții de azi sunt foarte obraznici?”. Auzim 
reproșuri și de la părinți, și de la profesori, precum că noi sun-
tem foarte diferiți de adolescenții de altădată. Sunt sigură că 
răspunsul la această întrebare ar trezi interesul tuturor: și al 
adolescenților, și al maturilor.

Olivia CIOBANU, elevă în clasa a XI-a
or. Șoldănești,Liceul Teoretic „A. Mateevici”

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

DE UNDE

Prin rațiune, nu prin forță, trebuie să fie învinsă adolescența. 
Publilius SYRUS (sec. I î. Hr.), scriitor latin

Acord  liric

Această mare e acoperită de adolescenți
care învață mersul pe valuri, în picioare,
mai rezemându-se cu brațul, de curenți,
mai sprijinindu-se de-o rază țeapănă, de soare.
Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect
și îi contemplu ca la o debarcare.
O flotă infinită de iole. Și aștept
un pas greșit să văd, sau o alunecare
măcar pân' la genunchi în valul diafan
sunând sub lenta lor înaintare.
Dar ei sunt zvelți și calmi, și simultan
au și deprins să meargă pe valuri, în picioare.

nichita StăneSCu

Adolescenţi pe mare
Paradoxal, însă așa este: deși anii adolescenței 

constituie cea mai visătoare și frumoasă pe-
rioadă a vieții, totuși ei sunt însoțiți și de cele 

mai mari turbulențe emoționale, fiind afectați și voi, 
copiii, dar și noi, maturii. Pentru că anume adolescența 
este timpul când se iau multe decizii importante, 
cu consecințe pentru tot restul vieții. Și, ca aceste 
consecințe să nu vă întunece grav și irecuperabil viito-
rul, părinții și profesorii  se văd obligați să stea de veghe 
la hotarul vârstei voastre dintre copilărie și maturitate. 
Căci voi, adolescenții, nu mai sunteți deja copii, dar 
nici maturi sadea încă n-ați devenit. Alarma părinților 
și profesorilor nu este deloc una falsă. Pentru că voi, 
adolescenții de azi, sunteți supuși mai multor influențe 
și tentații decât în orice altă perioadă a istoriei. Pe filiera 
Internetului, voi aveți acces la  multe informații poziti-
ve, dar și la unele negative, nefiltrate de adulți. Tocmai 
de aceea, pentru părinți și pedagogi, pubertatea și anii 
adolescenței reprezintă cel mai greu test pe care îl au de 
trecut ca susținători și îndrumători ai voștri. 

Deși-s conștienți că adolescența este o perioadă di-
ficilă pentru relația cu voi, cei mai mulți părinți sunt cu 
totul surprinși de schimbările dramatice din compor-
tamentul vostru. Într-adevăr, voi, adolescenții, sunteți 
adesea capricioși, nesiguri, irascibili, certăreți, impul-
sivi, impresionabili și rebeli. Într-un cuvânt, obraznici.  
Dacă până nu demult psihologii dădeau vina pe hor-
moni pentru toate toanele, capriciile, egoismul sau iri-
tabilitatea adolescenților, apoi studiile recente au ară-
tat că nu hormonii sunt de vină, ci tot ceva ce nu poate 
fi controlat de  voi, tinerii care sunteți abia... adulți în 
devenire. Vorba e că la voi, adolescenții, creierul se 
dezvoltă într-un ritm mai lent decât corpul. Testele 
efectuate la National Institute of Mental Health din 

părerea că adolescenții de 
azi sunt foarte obraznici

numerele 31-32 vor apărea pe 15 octombrie a.c. în ediţie cu volum dublu (16 pagini)

abonarea — 2022
Rămâneți prieteni ai „Florilor Dalbe"!

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 – 396 lei
Pentru persoane fizice:
3 luni – 84 lei, 

 6 luni – 168 lei, 
 12 luni – 308 lei

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

PARIS 2008
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“Steaua CalItăţII” Categoria  aur

Buthesta, Maryland (S.U.A.) au demonstrat că 
schimbările creierului nu pot ține pasul cu cele de 
ordin fizic. Cel mai greu se maturizează partea din 
față a lobului frontal, care răspunde de controlul 
impulsurilor, judecată și luarea deciziilor. Așa s-ar 
putea explica măcar o parte din deciziile bizare ale 
adolescenților, explicație de care noi, maturii, sun-
tem obligați să ținem cont și să nu vă pisăm întru-
na cu reproșuri. Deși creierul acționează în această 
etapă a vieții ca un burete în privința acumulării de 
cunoștințe, absența unui control asupra impulsu-
rilor explică, în bună parte, motivele pentru care 
voi, adolescenții, luați deseori decizii iraționale. 
Cu atât mai îndreptățiți sunt părinții și profesorii 
voștri (dar, mai ales, părinții!) în manifestarea unei 
vigilențe sporite de grăniceri severi la hotarele 
adolescenței! Pentru că ei nu doresc în nici un caz 
să vă vadă cum cădeți pradă în mrejele consumu-
lui de alcool, tutun, canabis și alte droguri, tata și 

mama știind că prevenția mala-
diei este mai simplă decât trata-
mentul. Dar ar fi bine ca și noi, 
maturii, să ne amintim de pro-
pria adolescență, când ne jenam 
din cauza erupțiilor de acnee, 
când admiram starurile vremii 
și copiam comportamentul, nu 
întotdeauna decent, al acestora. 
Nici grupurile de tineri de astăzi 
nu mai seamănă cu cele în care 
noi, părinții lor, ne-am trăit când-
va adolescența. Iată de ce, dragii 
mei, ne și străduim să pătrundem 

în cele mai dosite „colțișoare ale adolescenței” 
contemporane, pentru a avea mai multe șanse 
de a vă ajuta pe voi, copiii noștri, să tranzitați în 
siguranță această perioadă. În scopul de a da sens 
timpului liber, ținând cont de restricțiile impuse de 
pandemie, vă oferim, împreună cu profesorii, cât 
mai multe activități extrașcolare (sport, cluburi te-
matice, cercuri artistice etc.), care nu numai că vă 
ajută la dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor, 
dar vă și ocrotesc de necazuri.

Apropo de necazuri. Nu dorim să le aveți, dar, 
dacă s-a întâmplat, totuși, ceva grav, nu suferiți în 
surdină. Vorbiți oricând și pe orice temă cu noi, 
părinții voștri. Vă suntem cei mai buni și devotați 
prieteni, gata să comunicăm deschis și sincer. 

Dar voi ce credeți? Vă îndemn să pornim o 
discuție. Scrieți-mi! Adresa: 

ionanton950@gmail.com
Ion antOn
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TRECUTUL  ȘI  PREZENTUL

Trei  oameni  de  creație
din R. Moldova 

au fost decorați cu 
o distincție internațională

AcTUALITATE • răBOj  InFOrMatIv

A sosit Toamna cu aromele sale de pâine nouă, de poamă busuioacă, de măr 
și gutuie. E anotimpul dărniciei și belșugului oferit de Natura-Mamă omului 
care a îngrijit cu hărnicie lanul, via, livada... 

Și evenimentul pe care vi-l prezentăm în continuare, dragi tineri cititori, tot 
despre belșug și dărnicie este. Atât doar că aceste calități autumnale s-au ma-
nifestat la modul metaforic pe câmpul Omenescului și al dorinței de a trans-
mite simbolic Trecutul și Prezentul în mâinile Viitorului. 

EVENIMENT  CULTURAL

ora 7.30. Eu citisem, filă cu 
filă, prima ediție a acestei ori-
ginale cronici despre Gașpar, 
descoperind că autorul ei, 
regretatul Tudor Bâtrânac, 
și-a zidit în pagini, cu migală, 
sufletul și sârguința sa nativă 
de cercetător al istoriei aces-
tei vetre de oameni harnici 
și demni. Devotamentul față 
de satul natal în dezvoltare 
și schimbare continuă, dra-
gostea pentru oamenii cei de 
ieri și cei de azi, care au avut 
grijă să păstreze și să dezvolte 
această așezare umană, l-au 

schimbat aspectul, iar locu-
itorii satului au suportat noi 
transformări demografice, 
psihologice și spirituale. Auto-
rul, adică Tudor Bătrânac, a 
reușit să fixeze unele evoluții 
în domeniile menționate mai 
sus, având buna intenție să 
le includă în cea de-a doua 
ediție a cărții sale. Simțind 
însă că puterile îl părăsesc și 
nu va reuși să-și vadă visul 
împlinit, a lăsat testament 
cele circa o sută de noi pagini 
scrise de el unui consătean 
de nădejde, având încredere 

Scriitorul Ion Anton, traducătorul Ivan Pilchin și 
pictorul Lică Sainciuc au fost distinși cu Diploma 
de Onoare a Consiliului Internațional al Cărții 
pentru Copii și Tineret (IBBY) pentru anul 2020. 
Ceremonia de înmânare a diplomelor a avut loc la 
Congresul Internațional IBBY, care s-a desfășurat 
în perioada 10-12 septembrie, în orașul Moscova, 
relatează MOLDPRES.

Scriitorul Ion Anton a obținut această distincție pentru cartea 
„Vesel îndrumar pentru vestiar”, destinată preșcolarilor și ele-
vilor din ciclul primar, pictorul Lică Sainciuc - pentru ilustrarea 
volumului „Moara de frig” de Dan Coman, și Ivan Pilchin - pentru 
traducerea cărții „Istorioarele unui dud bătrân” de Stella Nartea.

La eveniment au participat traducătorul Ivan Pilchin, 
președintele Consiliului Național al IBBY, Eugenia Bejan, direc-
torul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, și Claudia 
Balaban, directorul de onoare al aceleiași instituții.

Solicitat de agenție, Ion Anton a menționat că, pentru el, este 
o mare onoare această distincție internațională. „Din păcate, 
n-am putut lua parte la eveniment, deoarece trebuia să fiu pre-
zent la Adunarea Generală a Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
care a avut loc pe 10 septembrie, eu fiind membru al Consiliului 
Uniunii Scriitorilor. Însă mă bucur mult că diploma mea și cea 
a lui Lică Sainciuc vor ajunge la Chișinău, grație Eugeniei Bejan, 
fapt pentru care îi mulțumesc”, a mai spus scriitorul.

Ion Anton s-a născut la 3 decembrie 1950, în satul Ghelăuza, 
raionul Strășeni. În 1977 a absolvit cu mențiune secția de jurna-
listică a Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova. 
În 1977-1987 a fost secretar general de redacție la săptămânalul 
„Literatura și Arta”. Începând cu 1987 și până în 1994 este secre-
tar general de redacție și redactor-șef adjunct la revista săptă-
mânală pentru copii și adolescenți „Florile Dalbe”. În 1994 este 
numit, prin concurs, redactor-șef al aceleiași reviste. Debutează 
editorial cu volumul de versuri „Vamă pentru speranță” în 1983, 
urmat de „Viitorul ca moștenire”, apărut în 1992. Până în pre-
zent a editat 30 de cărți pentru copii și adulți, dintre care cinci 
romane apreciate înalt de cititori. În calitate de ziarist, Ion Anton 
a promovat instruirea filozofică a copiilor și adolescenților în pa-
gina tematică lunară „Căderea pe gânduri” din „Florile Dalbe”, 
actualmente susține rubrica „Orizont cognitiv” și „colorează” 
„petele albe” din istoria românilor în pagina lunară „Patrimo-
niu”. 

În 2000 Ion Anton a fost distins cu medalia „Meritul civic”, iar 
în 2010 cu „Ordinul de Onoare” și cu Diploma de Onoare a Gu-
vernului Republicii Moldova. Este laureat al mai multor premii 
literare din R. Moldova și România.

Lică Sainciuc s-a născut pe 29 iunie 1947, la Chișinău, în fami-
lia pictorilor Glebus Sainciuc și Valentina Rusu-Ciobanu. În 1971 
își ia licența în arhitectură la Institutul Politehnic din Chișinău. 
Debutează ca scenograf și autor de păpuși la teatrele din Repu-
blica Moldova. A ilustrat peste o sută de cărți. Printre acestea se 
numără cele scrise de Ion Creangă, Spiridon Vangheli, Petru Că-
rare, Grigore Vieru, Constantin Dragomir. Este autorul desenelor 
din „Albinuța” și „Abecedar”. Este pictorul care a ilustrat primul 
„Abecedar” cu grafie latină de după 1989. Pasionat de istoria și 
arhitectura orașului Chișinău, semnează cărțile: „Colina ante-
nelor de bruiaj, Ioan Halippa”, „Chișinăul pe vremea lui Pușkin 
(1820-1823) cu 333 de intersecții de Lică Sainciuc”, „Chișinăul 
ascuns”.

Ivan Pilchin (născut în 1983) este poet, traducător și cerce-
tător. A absolvit Facultatea de drept și cea de limbi și literaturi 
străine a Universității de Stat din Moldova. În perioada 2005-
2019 a fost lector de literatură universală și germană la Cate-
dra de literatură universală a USM. În prezent este șeful Secției 
activitate editorială la Biblioteca municipală „B. P. Hasdeu” din 
Chișinău și traducător la postul de Radio Europa Liberă Moldova.

Cu Diploma de Onoare a Consiliului Internațional al Cărții pen-
tru Copii și Tineret (IBBY) au fost distinși, în diferiți ani, scriitorii 
Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Romanciuc, Iulian Filip 
ș.a.   

Nicolae ROIBU (Moldpres) 

Plouă mărunt. Stropii se 
lovesc, când mai sfios, când 
mai îndrăzneț, de parbrizul 
automobilului, de parcă ar 
încerca să ne strice dispoziția 
de călătorie sau să ne facă să 
întârziem acolo unde suntem 
așteptați cu nerăbdare. Za-
darnică încercare! Omul de la 
volan conduce nu pentru pri-
ma oară un automobil pe timp 
de ploaie. Și noi, trei pasageri 
din habitaclu (scriitorii Tudor 
ȚOPA, Liviu BELÂI și sub-
semnatul) avem certitudinea 
că vom ajunge la destinație cu 

bine și la timp. Doar pe post 
de șofer e ditamai... academi-
cianul Viorel PRISĂCARU, 
doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, expert în 
domeniul epidemiologiei, tot 
el inițiatorul acestei călătorii 
la baștina lui strămoșească 
– satul Gașpar din raionul 
Edineț.

Tustrei pasagerii răs-
foim cu multă curiozitate 
volumul „Gașpar – vatră 
strămoșească”, de la care adie 
a vopsea tipografică proas-
pătă-proaspătă, căci cartea a 
fost recepționată de la Tipo-
grafia Centrală din Chișinău, 
în dimineața zilei de azi, la 

ajutat să aștearnă pe hârtie 
o cronică emotivă a vetrei cu 
numele Gașpar.

Regretatul autor a acordat 
o atenție aparte și consăteni-
lor care s-au născut aici, au 
copilărit pe acest „picior de 
plai, gură de rai”, iar apoi, 
după absolvirea școlii din sat, 
au prins la aripi și au zburat 
în lumea largă. 

Prima ediție a cărții „Gașpar 
– vatră strămoșească” a văzut 
lumina tiparului în anul 2007. 
Firește, pe parcursul anilor ce 
s-au scurs după apariția ei, sa-
tul Gașpar a trecut prin mai 
multe metamorfoze economi-
ce și sociale. Localitatea și-a 

totală că anume el va duce la 
bun sfârșit munca migăloasă 
începută cândva de dânsul, 
un simplu sudor rural, dar 
un fiu destoinic al satului, om 
înzestrat din naștere cu ta-
lent și cu o deosebită dragos-
te pentru istorie. Regretatul 
Tudor Bătrânac i-a consacrat 
acelui consătean de încredere 
mai multe rânduri din această 
carte. E vorba de Cetățeanul 
de Onoare al satului Gașpar, 
dar și cetățean de Onoare al 
statului Nebraska din SUA 
(!), domnul Viorel Prisăca-
ru, membru-corespondent al 
Academiei de Științe a Moldo-
vei, savant cu renume mondi-

Domnul academician viorel PrISăCaru, coordonator-editor al cărţii „Gaşpar – vatră 
strămoşească”, ediţia a II-a, le povesteşte elevilor despre procesul de pregătire şi editare a 
volumului.

elevii şi profesorii au ascultat cu atenţie „lecţiile de istorie” prezentate de oaspeţi
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al în domeniul epidemiologiei, 
profesor care a condus, timp 
de 30 de ani, Catedra de epi-
demiologie a USMF „Nicolae 
Testemițanu” și a exercitat 
concomitent funcția de pro-
rector pentru știință mai bine 
de 23 de ani, apoi și funcția 
de vicepreședinte al AȘM, 
gășpăreanul care acordă, de 
mai mulți ani în șir,  burse 
de merit celor mai buni elevi 
ai gimnaziului. De ce l-a ales 
anume pe acest strălucit des-
cendent din Gașpar? Pentru 
că această personalitate emi-
nentă și generoasă i-a insuflat 
siguranța că munca sa de cro-
nicar nu se va pierde, iar car-
tea va fi reeditată în ediția a 

Aniversări culturale

LA TIMPUL VIITOR

doua, revăzută și completată 
cu noi date, în numele trans-
miterii cu destoinicie a ștafetei 
istoriei satului Gașpar, a 
generațiilor de ieri și de azi în 
mâinile viitoarelor generații 
de gășpăreni.

...Și iată că, în spațioasa sală 
de festivități a Gimnaziului 
din Gașpar, în prezența a zeci 
de profesori și elevi, a soției 
regretatului Tudor Bătrânac, 
doamna Maria, și a fiului lor 
Victor, dar și a nepoțeilor 
autorului, cu respectarea 
restricțiilor impuse de pande-
mie, a avut loc lansarea ediției 
a doua a cărții „Gașpar – va-
tră strămoșească”. Toți vorbi-
torii, inclusiv dl academician 

Viorel Prisăcaru, coordonato-
rul acestei noi ediții mai mare 
cu 200 de pagini decât prima 
carte, omul care a îndeplinit 
rugămintea testamentară a 
lui Tudor Bătrânac, jertfind 
timp și energie, dar și mijloace 
financiare personale, au apre-
ciat acest act de cultură drept 
o importantă și emotivă lecție 
de istorie pentru elevii gimna-
ziului. Și prietenii devotați ai 
domnului Viorel Prisăcaru, 
dar și ai Gimnaziului Gașpar, 
scriitorii Liviu Belâi, redactor 
al cărții, Tudor Țopa, cunos-
cut autor de cărți cu tematică 
istorică, și subsemnatul au 
îndemnat elevii să citească cu 
nesaț acest volum (cea mai 

mare parte a tirajului va fi 
dăruită profesorilor, inclusiv 
celor aflați la odihnă bine-
meritată, elevilor și tuturor 
personajelor din carte care lo-
cuiesc în sat. Iar doamna La-
risa GRIBINCEA, directorul 
Gimnaziului Gașpar, a pro-
mis că vor fi organizate lecturi 
tematice la orele de istorie cu 
utilizarea cărții nou-lansate.

În încheierea evenimentu-
lui, colectivele de amatori ale 
elevilor (conducător artistic 
Constantin CIORNEA) au 
evoluat în fața oaspeților cu 
un bogat și variat program 
artistic. 

Ion ANTON
Foto de autor

evoluează ansamblul „Sălcioara”: grupa mare şi grupa mică.

Doamna larisa GrIBInCea, directorul Gimnaziului Gaşpar, 
promite să introducă această carte în lista lecturilor tematice 
suplimentare la orele de istorie. (în picioare, în prezidiu) 

Lumina spiritului

• Dacă nimic nu e real, dacă totul e o creație 
gratuită și absurdă, ca într-un mare vis, un joc 
iresponsabil repetându-se la infinit, existența 
noastră n-ar mai avea nicio semnificație și nicio 
valoare. Am fi definitiv pierduți.

• A fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi res-
ponsabil față de tine însuți.

• Întotdeauna când iubim, concepem dragostea 
ca fiind singura sursă de fericire și fiind eternă, 
iar persoana iubită fiind iubitul etern.

• Binele făcut la nevoie ți-l răsplătește înzecit 
Dumnezeu când nici nu te gândești…

MAxIME şI AfoRISME 
de Mircea ELIADE

TEZAUR DE CARTE ROMÂNEASCĂ
Recent, atmosfera sărbătorească din scuarul Bibliotecii „Transilvania” a 

provocat atenția și curiozitatea multor locuitori din sectorul Ciocana al capi-
talei. Oaspeți de la Cluj, personalități marcante din Chișinău, bibliotecari, 
vizitatori și cititori de diverse vârste au avut posibilitatea să participe la acest 
eveniment deosebit din viața culturală a capitalei noastre. 
Biblioteca „Transilvania” a fost 

înființată, în 1991, ca filială a Bi-
bliotecii Municipale „B.P. Has-
deu”, la inițiativa unui grup de 
intelectuali din Cluj, România. 
Bibliotecile, ticsite pe atunci cu 
tomuri scrise în grafie chirilică, 
aveau nevoie stringentă de carte 
românească, odată cu trecerea 
la alfabetul român. Entuziaști 
care au susținut cu bucurie ideea 
strălucită s-au găsit la Chișinău, 
primii fiind: Iulian Filip, Lidia Ku-
likovski, Parascovia Onciu și alții. 
Regretatul Traian Brad, director 
al Bibliotecii „Octavian Goga” 
din Cluj, era sufletul acelui eve-
niment istoric. „Era un om care 
știa să-și apropie semenii, să-i 
mobilizeze, un adevărat lider…”, 
își amintește Parascovia Onciu, 
directoarea Bibliotecii „Transilvania”. Biblioteca 
a devenit un important Centru Comunitar pen-
tru locuitorii din sectorul Ciocana. Pe lângă lotu-
rile de carte care soseau din România, aici a fost 
inaugurată și prima ludotecă, oferind copiilor un 
spațiu aparte, unde, prin intermediul jocurilor, 
aceștia pot să-și dezvolte diferite abilități. 

Cu mesaje oficiale au venit Sorina Stanca – ma-
nager al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” din 
Cluj, scriitorul Iulian Filip, Elena Triboi –  vicepre-
tor în sectorul Ciocana, Valentina Volontir – șef al 
Direcției Cultură a municipiului Chișinău, Maria-
na Harjevschi, director general al Bibliotecii „B.P. 
Hasdeu”, Lidia Kulikovski. Evenimentul a fost mo-
derat de Gabriela Lungu, Maestru în Arte, direc-
tor al  Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță”.

La festivitate au participat: Formația „Fulger” 
a Inspectoratului General de Poliție al MAI, 
Colectivul de dans modern „Angeles dance”, 
Ansamblul de instrumentiști de la Centrul de 
Creație a Copiilor „Ghiocel”, interpreta și com-
pozitoarea Daria Radu, Teatrul Municipal de 
Păpuși „Guguță”. Vernisajul de pictură și cera-
mică „Memorie și culoare”, expoziția „Cămașa 
tradițională – grai și suflet strămoșesc”, oferită 
de Comunitatea „Șezătoarea Basarabia”, dar și 
multe alte surprize s-au împletit armonios în ca-
navaua sărbătorii.

În timp ce picii vizionau spectacolul „Fata ba-
bei și fata moșneagului” (inspirat din viața mo-
dernă), prezentat de actorii Teatrului „Guguță”, 

în alte săli au avut loc diverse activități. Sub 
genericul „Pledoarie pentru bibliotecă” au 
fost lansate cărțile: „Biblioteca „Transilvania”: 
trei decenii de contribuție comunitară”, autori 
dr. Lidia Kulikovski, Parascovia Onciu, Ludmila 
Capița; „Biblioteca din inima mea”, Parasco-
via Onciu; „TRANSILVANIA, trepte ale împlini-
rii mele sufletești”, Mila Șeremet; „Pledoarie 
pentru lectură”, Tatiana Donțu; ediția jubilia-
ră „INFOLABIRINT”. Acești autori-bibliotecari 
întotdeauna găsesc ineditul, fascinantul în 
relațiile cu Măria Sa Cititorul de orice vârstă. 
Despre aceasta au vorbit și cei mai buni elevi-
cititori de la diverse instituții de învățământ, 
care sunt antrenați în varii concursuri de lec-
tură. În această zi, le-au fost decernate diplo-
me din partea bibliotecii, un motiv de mândrie 
pentru apreciere și încurajare. De o importanță 
majoră a fost și Conferința „Autoritatea limbii 
române la 30 de ani de independență a Re-
publicii Moldova: între festus și nefastus”, 
susținută de Elena Prus, doctor habilitat.

Copii și părinți, majoritatea în straie 
naționale, respectând condițiile impuse de 
pandemie, s-au bucurat de un program festiv 
pentru toate gusturile și vârstele. Tinerii cititori 
ne-au mărturisit că sunt satisfăcuți și fericiți că 
au la îndemână acest Tezaur minunat de carte 
românească. La mulți ani, TRANSILVANIA din 
inima Ciocanei!

Tamara PERETEATcU
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Visoca – sat pitoresc

Pagină pregătită de 
Renata cUPcEA

Un nou început

Bucurie 
împărtășită

Cei mai încântați sunt co-
piii, pentru că pot merge 
la grădiniță.  Doar aici ei 
pot cunoaște pe larg lumea 
prin comunicare cu cadre-
le didactice bine instruite 
și semenii lor, curioși ca și 
dânșii. 

Pentru ei, locul preferat 
este, desigur, terenul de 
joacă din curte. Tobogane-
le, balansoarele și leagăne-
le de acolo sunt o minune. 
În curând frunzele multi-
colore vor acoperi terenul 
cu un covor moale și numai 
bun de jucat pe el. Atmo-
sfera de poveste urmează 
să fie întregită de jocurile 
pe care numai imaginația 
picilor le poate inventa.  

„Îmi place la grădiniță: 
aici avem jucării frumoase, 
cărți colorate în care dese-
năm. Mi-am făcut prieteni 
noi, iar mâncarea e foarte 
gustoasă”, spune  micuța 
Anghelina.

Grădiniţa „Prichindel” : mai mare dragul să priveşti la ea!

Satul Visoca se află într-o zonă pitorească, populată din vechime, 
lângă unul dintre cele mai mari dealuri din Câmpia Sorocii, la doar 
10 km de Rudi, o atracție turistică foarte cunoscută și vizitată. Se 
știe că denumirea veche a localității a fost Valea Fetei. Denumirea 
Visoca, probabil, provine de la cuvântul slav „высокий», care se 
trage de la Dealul Geamăn, sau Dealul Visoca, cu o înălțime de 330 
m deasupra nivelului mării, situându-se astfel pe locul 5 printre cele 
mai înalte culmi din Republica Moldova. Tot aici se află și Pădurea 
vie – o geană de pădure, rămășiță a codrilor de stejar de altădată.

Un vis comun devenit realitate

La cele peste o sută de grădinițe renovate până 
acum cu suportul financiar al Guvernului Româ-
niei, recent s-a mai adăugat încă una: Grădinița 
„Prichindel” din satul Visoca, raionul Soroca. 
Reparația clădirii, schimbarea acoperişului şi re-
staurarea faţadei, alte lucrări de renovare s-au fă-
cut conform standardelor moderne.

Început de toamnă și de an școlar cu dreptul. Cu 
mândrie și emoții mari pășim în grupă alături de copii 
frumoși și plini de energie, care vor să cunoască 
lucruri utile și fascinante.
Doamna Tatiana DABIJA, directoarea instituției, 

e foarte mulțumită că și-a început activitatea în 
noua grădiniță și a declarat cu satisfacție:

 - Avem o grădiniță spațioasă, pe care o frecventea-
ză  68 de copii încadrați în 5 grupe. Acum e perioada 
de acomodare și vin mai puțini copii. Unii dintre ei s-au 
adaptat repede, pentru că i-a atras atitudinea binevo-
itoare a educatorilor față de ei, grija și afecțiunea pe 
care o primesc. Toate acestea îi fac să simtă căldura 
de acasă. Educatorii erau dornici de a reveni la muncă 
în satul natal. Atenția și bunăvoința lor îi motivează pe 
copii să vină la grădiniță.

Împreună spre un viitor luminos
Angela DUMITRAȘ, educatoare, își împăr-

tășește sentimentele de mulțumire și bucu-
rie:

- Sala de grupă este încăpătoare, dotată cu 
materialele didactice necesare. Părinții sunt 
foarte mulțumiți că pot să-și lase aici copiii 
în siguranță. Durează ceva timp până cei mici 
se adaptează, deoarece pentru ei e ceva nou. 
Bineînțeles, pe de o parte, le este teamă de 
necunoscut, dar, pe de alta, curiozitatea de a 
cunoaște  lucruri interesante, de a vedea fețe 
noi, de a învăța le sporește dorința de a veni la 
grădiniță.

*  *  *
Anul acesta în Visoca a venit nu doar cu roade 

bogate , dar și cu o surpriză extraordinară pen-
tru copii, părinți și educatori.

„Suntem fericiți că, în sfârșit, putem aduce 
copiii la grădiniță. Ne era foarte greu să lu-
crăm cu ei în preajmă, nici acasă nu-i puteam 
lăsa. Condițiile în grădiniță sunt foarte bune. Le 
mulțumim educatorilor pentru răbdare. Este o 
bucurie enormă că grădinița s-a redeschis. Am 
așteptat acest eveniment de foarte mult timp”, 
afirmă o mămică, Livia ȘINDIRINSCHI.

Cu mic, cu mare - la inaugurare!

Deschiderea grădiniței după 27 de ani

Acum, însă, e mai mare dragul nu doar să o 
privești, dar și să-i calci pragul. Clădirea veche 
a grădiniței a fost reconstruită cu susținerea fi-
nanciară a Guvernului României, care a alocat 
pentru lucrările de renovare 1 mil. de lei. 

Pentru ca picii să poate frecventa grădinița, 
au fost făcute reparații capitale. Mobila nouă în 
grupe și dormitoare este o mare bucurie pen-
tru cei mici, dar și pentru educatori. În bucătă-

rie sunt instalate cuptoare funcționale, la care 
bucătăreasa gătește cu drag. Au fost schimbate 
geamurile și termoizolați pereții. Acoperișul și 
pavilioanele, la fel, au fost reparate și schimba-
te. Vestea redeschiderii instituției i-a bucurat 
nespus de mult pe părinți, deoarece erau ne-
voiți să-și ia copiii la serviciu sau să-i lase fără 
supraveghere acasă. Acum au răsuflat ușurați: 
copiii lor vor fi în siguranță la grădiniță.

Iar e toamnă. Zilele sunt tot mai răcoroase. Soarele se ascunde mai des după norii 
cenușii. Ploile ciobănești sunt tot mai aproape. Copacii încep să-și scuture frunzele care 
se rup încet și cad la pământ. Acest lucru, însă, nu-i mai întristează pe micuții din satul 
Visoca, raionul Soroca, deoarece ei s-au așezat confortabil pe covorașele călduțe din 
grupe. Cântă, dansează, ascultă poveștile citite de educatori și se bucură de copilărie. 
Grădinița „Prichindel” s-a redeschis după o pauză foarte mare. Timp de 27 de ani a fost 
pustie, uitată, sătenii trecând pe alături doar privind-o cu mâhnire și sperând că, într-o 
bună zi, copiii lor vor merge la grădiniță, că se va întâmpla o minune și acea clădire va 
fi reparată, renovată, dar deocamdată nu se întâmpla nimic.

Grigore PLEȘCA, primarul pentru care problemele locuitori-
lor sunt foarte importante și care caută mereu soluții de rezolva-
re a acestora, a declarat:

- Suntem recunoscători Guvernului 
României pentru sprijinul financiar 
acordat, pentru faptul că s-au gândit 
la noi, la copiii noștri. Cu acești bani 
am putut face o reparație capitală a 
clădirii. Imaginați-vă, dacă atâția ani 
grădinița a fost închisă, pentru re-
novarea ei s-au investit foarte mulți 
bani. Pentru mine personal acest eve-
niment – redeschiderea Grădiniței de 
copii „Prichindel” – înseamnă foarte 
mult, fiindcă visul de a avea o astfel de 
instituție, într-un sat mare ca al nostru, 
este unul comun al tuturor locuitorilor.

   Realizarea visului a fost rezultatul 
implicării și participării mai multor 
persoane și instituții, inclusiv de peste 
hotare. Astăzi vreau să amintesc că, în 

anul când s-a făcut proiectul acestui 
edificiu (2014), costul era de 3.280.000 
lei, dar pe parcursul timpului costuri-
le au crescut simțitor. Până la urmă, 
au venit și banii – 1.000.000 de lei din 
partea Guvernului României, în cadrul 
Programului ROM-1 (prima intervenție 
a Guvernului de la București la 
reconstrucția grădinițelor de copii din 
Republica Moldova), 800.000 lei de la 
Guvernul Republicii Moldova, restul 
banilor fiind alocați din fondul primări-
ei. Consiliul Raional Soroca a alocat alți 
350.000 lei pentru amenajarea terenu-
lui de joacă și procurarea mobilierului. 
Mulțumim tuturor pentru colaborare 
și sprijin, iar copiilor le doresc drum 
bun în noua lor Casă a Cunoștințelor.

Hai să tăiem mai repede panglica!

aspect din interior...
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TITI, TINA  ŞI  ALBINEL
 AU PORNIT LA DRUM

Coordonator de pagină: lica MOvIlă

CaDran  COGnItIv  Pentru  MICuţI

ZICEŢI
 REPEDE

şade-o ceată
Sus, pe-o cioată.

*  *  *
vulpea scapă coada-n 

cadă,
vulpea-n cadă n-o 

să cadă.
*  *  *

Grapa trece peste groapă,
Grapa-n groapă se 

îngroapă.

ARICI-POGONICI
Pentru a confecționa acest arici 

amuzant, nu ai nevoie de materia-
le scumpe. Caută pălăria de floarea 
soarelui din care adineaori ai ciugu-
lit toate semințele. Modelează  forma 
corpului acestui animăluț, înlăturând 
porțiunile de prisos ale pălăriei. Nu-ți 
rămâne decât să faci din plastilină na-
sul și ochii ariciului. Înfige-i în spina-
rea țepoasă câteva pomușoare,  2-3 fe-
lii de măr, o ciupercuță. Cadoul pentru 
frățiorul mai mic e gata. Înmânează-l 
piciului, acompaniind gestul cu o poe-
zie sau un cântecel vesel. 

INELUŞ

DOUĂ  MERE

fă-o cu mâna ta!

Educaţia  online  fără  frontiere

Un copil îl întreabă pe tatăl 
său:

– Tăticule, de ce tremură 
lumina stelelor?

– Păi...  nu vezi că bate vân-
tul?

*  *  *
– Cel mai șiret animal este 

vulpea, spune Costică. Am 
alergat o zi întreagă după ea 
și, când am prins-o, s-a dove-
dit a fi un câine.

*  *  *
– Dănuț, astăzi sunt nevoi-

tă să-ți dau  un „ cinci” la ma-
tematică. Ești mulțumit de 
notă?

– De ce nu, doamnă învăță-
toare? Nu ne-ați spus chiar 

dumneavoastră proverbul 
„Nemulțumitului i se ia da-
rul”?  

*  *  *
– Omul este făcut să mun-

cească, îi spune tatăl lui Ni-
cușor.

– De ce? Se teme să nu se 
urce din nou în copac?

*  *  *
– Săndele, am citit compu-

nerea ta și-mi pare că nu ai 
scris tu, ci colega ta Cristina. 
Tu ai alt stil.

– Posibil, doamnă profe-
soară. Am împrumutat pixul 
ei pentru a scrie compune-
rea.

Glume

nepoftit şi rău, un vânt
a venit în miez de noapte
şi a prins din pom să rupă
Mere rumene şi coapte.
Frunza verde a căzut
şi sub pom s-a aşternut,
Merele-au căzut pe jos,

„vara pleacă, vine toamna.” Desen de Beatricia GOrGOS, elevă 
în clasa a III-a „t” la liceul teoretic „n. Sulac” din mun. Chişinău

Bine ai venit la noi, albinel!

Aurel CIOCANU

Sfidând frontierele geografice și restricțiile pandemice, copiii şi educatorii de 
la două instituţii preşcolare: IET Grădinița nr.1, grupa „Fluturașii”, din comu-
na Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, şi Grădinița nr.1, grupa 
„Albinuțele”, din localitatea Panciu, județul Vrancea, România, au fost parte-
nerii unui proiect  transnațional.

Timp de câteva luni, am 
reușit să avem o colaborare fru-
moasă și eficientă cu grădinița-
partener din România. Întâi de 
toate, această practică ne-a de-
monstrat că se pot face lucruri 
interesante și prin intermediul 
platformelor web de comu-
nicare la distanță. Pe această 
cale am putut beneficia de co-
operare și învățare reciprocă. 
Am împărtășit și am confruntat 
idei, diverse metode de lucru.

„Fluturașii” s-au arătat cu-
rioși și dornici de implicare în 
proiectul „Ursuleții Călători”. 
Erau foarte fericiți să-l vadă pe 
ursulețul Albinel, sosit din Ro-
mânia, prezent la activitățile 
lor: lectură, desen, modelare. 
Noi, cei maturi, ne străduiam 
să-i încurajăm și să le stimulăm 
creativitatea, deschiderea spre 
colaborare, astfel formându-
le abilități de lucru în echipă. 
Micul musafir a fost martor 
chiar și la aplanarea unor mici 

nereguli, în final stabilindu-se 
anumite norme de compor-
tament. Copiii au participat 
cu mare plăcere la activitățile 
artistice, în cadrul cărora i-au 
prezentat oaspetelui tradițiile 
noastre culturale. Cu un entu-
ziasm de admirat l-au dus pe 
ursulețul Albinel într-o excur-
sie de cunoaștere a localității 
unde poposise acesta, comu-
na Trușeni. Marea surpriză a 
fost călătoria la Chișinău. Aici 
am beneficiat și de ajutorul 
părinților, care au asigurat se-
curitatea deplină a copiilor.

Nici ursuleții noștri, Titi și 
Tina, nu au pierdut timpul în 
zadar. Ei s-au întors de peste 
Prut cu experiențe bogate și 
impresii frumoase. Prin inter-
mediul agendei și întâlnirilor 
online, am aflat despre aventu-
rile, jocurile și diferite tipuri de 
activități ale copiilor din Româ-
nia, prin care au trecut și mas-
cotele Grădiniței din Trușeni.

Pentru noi, educatorii, dar 
și copiii din Republica Moldo-
va, acest proiect a însemnat o 
practică reală și benefică pen-
tru utilizarea noilor tehnologii 
în procesul educațional. Sesi-
unile online ne-au oferit opor-
tunitatea de a stabili relații de 
prietenie cu o instituție nouă 
din România, cadrele ei didac-
tice și, evident, copiii de aco-
lo. Dialogul și comunicarea cu 
„Albinuțele” din județul Vran-
cea i-au învățat pe „Fluturașii” 
noștri să-și formeze noi compe-
tențe, să fie mai toleranți, mai 
prietenoși, mai altruiști. 

   Acest succes îl datorăm și 
colaborării cu părinții, care 
ne-au asigurat un parteneriat 
familie-școală de calitate.    

natalia IOnaşCu, 
educatoare, 

Iet Grădiniţa nr. 1
com. Trușeni, 
mun. Chișinău

şi cel bun, şi viermănos.
ramurile-au suspinat,
Goale că s-au clătinat.
Două mere au rămas
Pe un ram scăldat de soare,
Se ţin strâns ca doi copii
Ce-şi iubesc mămica tare.

EşTI ISTEŢ?
Ajută puişorul să găsească drumul spre  mama-cloșcă. Trimite 
răspunsul la redacţie şi participă la concurs! 
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O experiență 
frumoasă și utilă

Din  poşta  ediţiei

Nr. 8 (117)

Liceul nostru a avut onoarea să fie primul din Republica Moldo-
va în care a demarat această campanie. Atelierele de lucru, 4 la 
număr, la care am interacționat cu specialiști, au trezit un interes 
deosebit din partea noastră: prevenirea incendiilor, primul ajutor 
calificat, comportamentul corect în preajma bazinilor acvatice, 
respectarea regulamentului circulației rutiere. Toată informația 
prezentată a fost însoțită de tehnica respectivă, echipamente di-
verse care au fost instalate pe stadionul din fața liceului. Am fost 
întâmpinați și de mascota lor, cățelul Furtunel.

Prima parte a Campaniei de prevenire a riscurilor a început 
printr-o lecție introductivă. Ofițerul de presă, Liliana Pușcașu, 
conducerea IGSU, generalul-maior Mihail Garabagiu și directo-
rul Liceului Teoretic ,,Mihail Sadoveanu” Olga Zdorovețchi  ne-au 
îndemnat să memorizăm toată informația, care ne poate prinde 
bine pe parcursul vieții, subliniind că cel informat este protejat, 
dar și de un real folos altuia într-o situație de risc. Pe teren au fost 
prezenți elevii din toate clasele, păstrând distanța fizică de un me-
tru și purtând mască.  

În partea a doua a manifestării s-a lucrat în atelierele menționate 
mai sus, în cadrul cărora am fost instruiți de către salvatori antrenați 
și deja obișnuiți cu urgențe, cum trebuie să prevenim pericolele și 
cum să acționăm în caz de pericol, dar și cum încercăm să facem 
resuscitarea unei persoane. De asemenea, ei ne-au demonstrat 
cum salvează oamenii și ce echipamente folosesc. L-am admirat 
și pe câinele Zara, salvatorul care, de dragul copiilor, a îndeplinit 
câteva comenzi.

A fost o experiență foarte frumoasă, interesantă și utilă. Cu 
siguranță, multora le vor prinde bine aceste informații. Mulțumim 
mult Inspectoratului General pentru Situații de Urgență!

Gabriela Panţa, elevă în clasa a Ix-a „B”
la liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”

s. Fârlădeni, 
r-nul Căușeni

Secolul al XXI-lea este unul al digitalizării și tehnologizării. 
În ultimii ani, tânăra generație a fost etichetată ca responsabi-
lă de cele mai posibile și imposibile vicii, din motivul că gadge-
turile și internetul o captează tot mai mult. Suntem considerați 
incapabili și inapți, auzim doar reproșuri în adresa noastră. 

Mereu ni se remarcă doar laturile negative și puțini adulți ne 
acordă timp pentru descoperirea adevărată a noastră, a eului 
nostru, a vocii noastre cu spirit tineresc. Și toate acestea din 
percepția că nu sclipește în noi dorința de a face schimbări, de 
a ne dezvolta, de a ne ocupa cu ceva într-adevăr valoros. Aceste idei, evident, 
sunt neargumentate și neveridice pentru toți. 

Am pornit în documentarea asupra cazului, pe urmele adevărului și am dis-
cutat cu mai mulți elevi de la gimnaziul „Dumitru Crețu”. M-am bucurat mult 
auzind că tânăra generație și în circumstanțe pandemice nu zăbovește, ci, din 
contra, se află în căutarea și dezvoltarea sinelui. Suntem ca niște albinuțe în 
căutare de nectar.

Octombrina COVRIG

Poezii  adolescentine

Între ieri și mâine
Mai există un azi –
Dorul ce rămâne
Rază pe obraz.
Între azi și mâine
Sunt și eu, și tu –
Clipa ce rămâne
În dulcele-ți sărut.
Între ieri și mâine
Este-al nostru dor –
Clipa ce ne ține
În al iubirii zbor.Tinerii de azi - pasionați de lucruri valoroase

C l i p e

Recent, în incinta Liceului Teoretic ,,Mihail Sa-
doveanu” din s. Fârlădeni, r-nul Căușeni, s-a 
desfășurat un eveniment memorabil consacrat 
Campaniei de prevenire a riscurilor pe înțelesul co-
piilor, organizată de Ministerul Afacerilor Interne.

Gabriela BoSTAN, elevă 
în clasa a VI-a: - Tinerii din 
secolul al XXI-lea, odată cu 
apariția acestui virus nemilos, 
au început să se preocupe de 
sănătatea lor. Noi  ne dorim 
note bune și perseverăm zilnic 
spre atingerea acestui scop. 
La fel, mă pasionează muzica, arta și dansul. 
Avem dorințe mari, dar și oportunitățile  nu 
sunt mai puține.

Ecaterina RECICHIN, ele-
vă în clasa a VI-a: - Secolul al 
XXI-lea este unul diferit de ce-
lelalte, fiind marcat de îngrozi-
toarea pandemie. Aflându-ne 
în carantină, am început să ne 
căutăm câte un hobby ce ne 
face cu ochiul. Unii elevi sunt 
interesați de noile tehnologii, 

alții încearcă să exceleze în artă. În această 
perioadă ne-am descoperit adevărată noastră 
personalitate.

Constantin MARCU, elev 
în clasa a VI-a: - Pe timp de 
pandemie, am avut grijă de 
sănătatea noastră și a rudelor 
noastre. Internetul ne-a ser-
vit drept sursă de informare. 
Totuși, am pus preț pe regulile 
de izolare și carantină.

Ion Rogoja, elev în clasa a 
VIII-a: - Majoritatea timpului 
liber am stat în casă, ocupații 
am destule. Uneori, pictez 
ceva drag sufletului meu, 
cum ar fi un colț de natură 
sau spațiul stelar. Din când în 
când, navighez pe internet în 
căutarea unor filme. Vreau să 

studiez programarea, intenționez să creez un 
joc electronic. În ultimul timp, învăț limbajul 
de programare C++.

Iraida RACHIU, elevă în cla-
sa a VIII-a: - În circumstanțele 
create, populația se confruntă 
cu unul dintre cele mai peri-
culoase virusuri care a pertur-
bat grav liniștea omenirii. Pan-

demia ne-a tăiat aripile. Am rămas izolați de 
persoanele dragi, lucru care ne-a durut foarte 
mult. Dar am fost nevoiți să ne conformăm și, 
într-un final, ne-am adaptat la viața izolată de 
toți. Am vizionat multe filme în această perioa-
dă, am discutat la telefon cu rudele și prietenii, 
evitând contactul direct, pentru că îmi pasă de 
ei și îi vreau alături cât mai mult timp, am făcut 
sport, m-am ocupat de treburile casnice, fiind 
mai mult timp cu mama.

Alexandrina RotaRu, ele-
vă în clasa a VIII-a: - În aceste 
circumstanțe pandemice, mă 
interesează ocupațiile oame-
nilor și cum se dezvoltă pen-
tru a le putea urma exemplul. 
În același timp mă pasionează 
lectura. În prezent, citesc ro-
manul „Singur în fața dragos-
tei”' de Aureliu Busuioc. De asemenea, desenul 
este un alt hobby de al meu.

Consemnare: 
Teoctista COLȚA, elevă în clasa a X-a

la Liceul Teoretic „Ştefan Holban”
s. Cărpineni, 
r-nul Hâncești

Secvenţă de la atelierul de lucru organizat în cadrul Campaniei de prevenire a riscurilor pe înţelesul copiilor
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„Mă străduiesc să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi 
înaintea oamenilor.”                                             (Sfânta Scriptură)

Nr. 8 (76)

Sărbători  creştine
1/14 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului 

Pocrovul, cum mai este numită în popor această 
sărbătoare, ne aminteşte că Maica Domnului este 
ocrotitoarea şi mijlocitoarea tuturor creştinilor. Prin 
nevoinţă şi rugăciune, putem primi şi noi, în greutăţile 
vieţii noastre, neîncetatul ei ajutor. Spuneţi această 
rugăciune scurtă ori de câte ori aveţi o problemă: 
„Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-ne 
pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperământ”. 
14/27 octombrie – Cuvioasa Maica noastră 

Parascheva
Cuvioasa Parascheva sau Sfânta Vineri este 

considerată ocrotitoarea Moldovei şi a celor aflaţi 
în suferinţă. Moaştele Cuvioasei se află în Catedrala 
Mitropolitană din Iaşi, unde mii de credincioși vin 
cu inima curată spre închinare și unde zilnic se 
săvârșesc minuni. Dumnezeu te iubește pentru lumina din tine

Sunt mândră de numele meu
Din cele mai bune răspunsuri

învățătură vie, ai trăi-o și ai fi fericit încă de aici, 
de pe pământ, înțelegând că nu ai niciun motiv 
să te tulburi, că necazul, nenorocirea, ca și bu-
curia ta pe pământ, sunt la fel de trecătoare; că 
viața ta, așa cum e, are un rost dat de Dumne-
zeu și că, împlinind învățătura Lui, vei ajunge să 
dobândești viața veșnică.

În fiecare om există o lumină. Dumnezeu te iu-
beşte pentru ceea ce este în tine lumină, pentru 
ce ai tu bun, nu pentru păcatele tale.

(Preotul martir Constantin Sârbu, 
Lacrimă și har, 2010, p. 177)

La botez fiecare copil primeşte un 
nume şi odată cu el capătă un ocro-
titor ceresc care se roagă pentru noi 
lui Dumnezeu.

Numele meu bisericesc este Teoc-
tista. În traducere din limba greacă 
înseamnă „Zidit de Dumnezeu”. 
Considerând că este mai greu de 
pronunţat, părinţii au decis să-mi 
zică feoctista. Este numele pe care 
îl am în documente şi pe care îl port 
în circumstanţe zilnice, adică în fa-
milie, la şcoală, în anturajul de co-
municare. Iniţial, îmi plăcea să mi 
se spună atât Teoctista, cât şi feoctista, dar de la o vreme prie-
tenii optează pentru prescurtarea Teo, care îmi oferă o senzaţie 
de drăgălăşenie, de copilărie...    

Am aflat că numele meu provine de la Sfânta Cuvioasa Teoc-
tista, care şi-a petrecut mai toată viaţa în singurătate, evitând 
astfel răutatea şi viciile umane. În opinia mea, este o decizie 
înţeleaptă. A locui în conexiune cu natura şi cu Dumnezeu con-
stituie un mod sigur de a-ţi purifica sufletul şi a te îndepărta de 
toate relele şi tentaţiile. 

Zilnic, îmi propun şi eu, la rându-mi, să evit lucrurile ce ar pu-
tea să-mi provoace traume sufleteşti. Vreau să fac fapte bune şi 
să fiu de folos oamenilor, aşa cum ne învaţă credinţa ortodoxă. 
şi sunt sigură că lumea ar deveni mult mai bună dacă fiecare ar 
avea credinţă în suflet. 

Sunt mândră de numele pe care îl port, fiindcă el mă defineşte 
o personalitate unică!

Teoctista CoLŢA, elevă în clasa a x-a 
la Liceul Teoretic „ştefan Holban”

s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Cuvinte duhovniceşti 

Cei  trei 
prieteni 

Se povestește că un om a fost acu-
zat, odată, de o faptă pe care n-o 
făcuse. Pentru a scăpa de pedeapsă, 
cineva trebuia să depună mărturie 
că omul acesta este nevinovat. Așa 
că s-a dus la cei trei prieteni pe care 
îi avea și i-a rugat ca, a doua zi, să 
meargă împreună cu el la judecător 
și să-l scape astfel de pedeapsă. A 
doua zi, primul prieten s-a scuzat 
că nu mai poate veni. Al doilea l-a 
urmat până la ușa tribunalului, însă 
acolo s-a răzgândit și a făcut cale în-
toarsă. Cel de-al treilea prieten, pe 
care omul contase cel mai puțin, a intrat, a depus mărturie pentru 
el și l-a salvat, redându-i astfel libertatea. 

La fel se întâmplă cu fiecare dintre noi. Cei trei prieteni pe care 
îi avem în viață și care ar putea vorbi despre noi, așa cum suntem 
cu adevărat, sunt averea noastră, rudele noastre și toate faptele 
bune pe care le-am făcut, însă, când murim, realizările noastre, fie 
ele cât de mari, rămân aici, fără să ne ajute cu ceva. Rudele ne ur-
mează până la groapă, dar rămân și ele tot aici, în lumea aceasta. 
Doar faptele noastre bune, cel de-al treilea prieten, sunt cele ce ne 
urmează și dincolo de moarte, arătându-I lui Dumnezeu adevărul 
despre sufletul nostru. De aceea, valoarea unui om este dată de 
faptele bune pe care le-a făcut. 

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din 
Iaşi, românia

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

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

Pretext pentru meditaţie

În fiecare om există o lumină. Dar pentru fieca-
re trebuie să vină clipa rânduită de sus, când să te 
vezi așa cum ești și să-L cauți pe Hristos. Dumne-
zeu te iubește pentru ceea ce este în tine lumină, 
pentru ce ai tu bun, nu pentru păcatele, petele, 
întunecimile tale. Iar tu nu poți fi și cu ale lumii și 
cu Dumnezeu: Cine va voi să-și scape viaţa, o va 
pierde; iar cine va pierde viaţa sa pentru Mine și 
pentru Evanghelie, acela o va afla (Marcu 8, 35).

Dacă ai iubi cu adevărat pe Hristos, viața ta ar fi 
alta. Ai fi om cu adevărat, ai răspândi în jurul tău 
lumină și pace. Ai face din învățătura lui Hristos o 

Închinare la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi

Ce este rugăciunea?
Rugăciunea este înălţa-

rea sufletului către Dumne-
zeu spre a-L lăuda, spre a-I 
cere ceva sau a-I mulţumi 
pentru binefacerile ce ne-a 
dat. Ea este, aşadar, de trei 
feluri: de laudă, de cerere şi 
de mulţumire.

Cu cine nu trebuie 
să fim prieteni?

Să nu legi prietenie şi să 
nu ai legătură cu vrăjmaşii 
Bisericii lui Hristos, cu ere-
ticii şi cu schismaticii. Tre-
buie să fugi de acei oameni 
care nu se tem de Dumne-
zeu şi nu-L cinstesc. 

Sf. Cuvios Serafim de 
Sarov

ABC creştin-ortodox

Maica Domnului ne ocroteşte
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„Muzica  populară  are  un  
loc  aparte  în  sufletul  meu”

TINERE  TALENTE

Recent, la Soroca, s-a desfășurat Festivalul–concurs al interpreţilor de folclor 
„Trandafir de pe Cetate”, la care au evoluat concurenți din toate raioanele re-
publicii. Premiul Mare a fost câștigat de tânăra interpretă Corina TELEATNIC.

Corina Teleatnic are 17 ani, 
a absolvit Gimnaziul „Dumitru 
Matcovschi”. În prezent e stu-
dentă la Colegiul de Arte „Nico-
lae Botgros” din orașul Soroca. 
Primele cântece le-a învățat de 
la tata, muzician de profesie. De 
mică, a devenit „vedeta casei”, 
astfel a fost firesc să urmeze 
Școala de Arte pentru copii din 
orașul natal, unde a studiat vioa-
ra, pianul, teoria muzicii, a făcut 
parte din mai multe colective 
artistice de copii. A avut parte 
și de profesori de canto foarte 
buni și dedicați, precum: Rus-
lan Zabolotnîi, Inga Rotari, Olga 
Avramioti, Cornelia Ștefăneț. Își 
amintește cât de încrezătoare a 
pășit pe scenă la primul concert. 
Se simțea atât de energică și fe-
ricită, totul în jur cânta! „Muzica 
este ceea ce mă reprezintă, prin 
ea trăiesc și în ea mă regăsesc”, 
spune tânăra cu emoție. 

Succesul a însoțit-o pretutin-
deni pe Corina. Participând la 
numeroase festivaluri, concer-
te și concursuri, ea a obținut 
mereu locuri de frunte. Inter-
pretează atât muzică popu-
lară, cât și alte genuri. Totuși, 
mărturisește că preferă folclo-
rul, căruia îi revine un loc apar-
te în sufletul ei. Profesoara care 
i-a insuflat dragostea față de 
muzica populară este Tamara 
Boboc-Cosciug, cea care a în-
drumat-o să cânte în ansamblul  
folcloric „Colinda”, în cadrul că-
ruia tânăra a rămas până în pre-
zent. Pentru a preciza detalii, 
i-am adresat Corinei Teleatnic 
câteva întrebări. 

– te vezi pe viitor interpretă 
de muzică populară?

– De multe ori mi-am imagi-
nat că pot deveni o interpretă 
de folclor, deoarece este un 

gen extrem de frumos și mi se 
potrivește în totalitate. Totuși 
există și alte genuri de muzică 
care mă inspiră la fel de mult, 
ca, de exemplu, jazz-ul, pe care 
îl ador. 

– numeşte una din ultimele 
tale evoluări care te-a marcat.

– Unul din ultimele concursuri 
la care am câștigat Premiul Mare 
și care m-a impresionat enorm a 
fost MusicForKids Internațional 
Festival de la Iași, România. 
Acolo m-am simțit minunat, iar 
emoțiile pe care le-am trăit au 
fost superbe! Public numeros, 
concurenți din toată lumea și 
camere de filmat peste tot!

– Ce-ţi place să faci în timpul 
liber, ce te pasionează?

– Îmi place să-mi petrec tim-
pul cu familia, cu prietenii. Să 
cânt la vioară și la pian. Tocmai 
am compus prima mea piesă 
pe care, probabil, o voi lansa în 
timpul apropiat. 

– Cum compui o melodie?  Îţi 
ia mult timp?

– Să compui o melodie nu e 
atât de complicat precum pare. 
Ai nevoie doar de inspirație și 
emoții ce vin din suflet. Mi-a 
luat ceva timp, dar cred că re-
zultatul va fi frumos. 

– Cine este Corina teleatnic 
şi ce-şi doreşte ea?

– Este o fată energică, plină 
de ambiție și încrezătoare în 
forțele proprii. O luptătoare 
pentru atingerea oricărui scop 
propus. Îmi doresc să ajung o 
interpretă de succes, iar me-
lodiile mele să fie ascultate de 
toată lumea!

– Îţi urez succes!
Consemnare: 

Eudochia VERDEȘ

Parada portului popular, Festivalul „la Poale de codru”, ediţia a vIII-a, Căpriana

ARTA  TAPISERIEI

„Tezaur moștenit de la bunica”
Cu siguranță, în timpul vacanței 

mari nimeni dintre voi n-a mers la 
muzeu de două ori pe săptămână, 
așa cum au făcut-o membrii grupului 
„Tezaur moștenit de la bunica”. Este 
vorba de Școala de vară cu acest ge-
neric, organizată de Muzeul Național 
de Etnografie și Istorie Naturală și 
dedicată meseriei de tapiser și teh-
nicii tradiționale de țesut covoare. 
În cadrul acestui program inedit, 
mai mulți copii au avut posibilitatea 
să guste din splendoarea vechilor 
tradiții și să facă o călătorie în timp. 
Folosind războiul de țesut în minia-
tură, fiecare participant și-a creat 
propriul covor, pe care ulterior l-a luat acasă. 

Mai întâi, meșterii începători s-au bucurat de o excursie prin 
muzeu, aflând lucruri interesante despre țesutul tradițional. De 
asemenea, au avut posibilitatea să-i adreseze întrebări doamnei 
Raisa Lungu, meșter popular. Apoi au purces la treabă: au pregă-
tit materialele necesare, au învățat cum se urzește un covoraș. Și 
abia după ce au ales ornamentul, au încep să țeasă. Pas cu pas, 
au înaintat cu câte 3-4 centimetri pe zi, până la finalizarea lucrării 
propuse. Și iată că a venit ziua cea mare când copiii și-au prezentat 
rezultatele muncii în cadrul unei expoziții. Toți au fost apreciați cu 
diplome, pentru că au fost harnici și au pășit pe calea promovării 
valorilor istorico-culturale. 

Cursul a durat cinci săptămâni (câte două lecții săptămânal) și a 
fost dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani.

Legenda Toamnei
Demult, demult, în negura timpului, pământul era stăpânit de 

spiritele naturii. Ființe, animale, plante, fenomene ale naturii – 
toate își foloseau puterile pentru a face lumea mai frumoasă. 
Aici trăia și Tatăl Anotimpurilor, împreună cu cele patru fiice ale 
sale: Primăvara, Vara, Toamna și Iarna. Neastâmpărate și ferme-
cătoare, alergau zi de zi de colo-colo, aducând zâmbete pe fețele 
tuturor. Fiecare dintre ele avea câte un har aparte. Primăvara 
venea cu flori și o explozie de culori. Vara - cu grâne mănoase și 
multă bucurie. Toamna - cu roade gustoase și culori pastelate. 
Iar Iarna - cu o nemărginire de alb și multă liniște.

Într-una din zile, hoinărind pe dealuri, Toamna a văzut Soarele 
și a rămas tare uimită de strălucirea lui. În acel moment a încolțit 
în gândul ei dorința de a fi mai frumoasă și mai iubită decât Soa-
rele. Oricât de mult au încercat bătrânul tată și surorile ei să o 
convingă că nu are niciun motiv să fie nemulțumită, Toamna de-
venea din ce în ce mai posomorâtă. 

Într-o dimineață, înainte de a se trezi toată lumea, Toamna a 
plecat de acasă. A mers ea cât a mers, cu gândul de a ajunge pe 
cel mai înalt munte. Voia să fure Soarele de pe bolta cerească 
și să-l ascundă în hăul unei peșteri. Doar că vântul i-a aflat gân-
durile și a început să sufle, spunându-le tuturor despre intenția 
Toamnei.  

Zânele pădurii au hotărât să prindă fata și o să bage într-o 
cușcă. Toamna a fost prinsă. Oricât s-a zbătut, nu a putut scăpa. 
Urma acum să fie judecată. Soarele a aflat și el ce i se pregătea. 
Doar rugămințile Tatălui Anotimpurilor l-au înduplecat să nu-i 
pedepsească fiica pentru nesăbuința ei. 

De atunci lumea s-a schimbat. Echilibrul a fost zdruncinat și 
familia bătrânului Anotimp s-a destrămat. Fiecare dintre fete 
urma să călătorească singură prin lume câte trei luni și să le adu-
că oamenilor câte ceva din harul ei.

Iată de ce, în septembrie, an de an, Soarele își întoarce fața. 
Copacii și lumea plantelor mor pentru a renaște primăvara, când 
Soarele revine. Toamna pășește la fel de melancolică și tristă, 
cuprinsă de remușcări. Păstrează încă roadele bogate, dar tot ea 
aduce și vânturi, și ploi reci.

Coordonator de pagină: eudochia verDeş

Participanţii la şcoala de vară

DE  LA  LUME  ADUNATE...

Corina teleatnic, laureată a Concursului „trandafir de pe Cetate”

urzeala este gata
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Citius,
altius, 

fortius! Nr. 8 (86)

ediţie de sport

Matteo Obleac s-a născut la Roma, Italia. La vârsta de 8 ani, a început să joa-
ce în echipa „ASD Lodigiani”, unde evolua și fratele său mai mare, Raul, care 
i-a transmis pasiunea pentru fotbal. Matteo, fiind impresionat chiar de la prime-
le antrenamente, și-a format o relație puternică cu fotbalul, pe care o menține 
și o dezvoltă în continuare.

Victorie la Campionatul European

Joacă tenis de masă de trei ani și îi place nespus de 
mult. Chiar dacă părinții ei au fost uimiți la început 
de alegerea Cristinei de a deveni tenismană, totuși 
au acceptat acest lucru și o susțin mereu.

Cu pași siguri spre succes

Coordonator de pagină: Renata cUPcEA

Cea de-a X-a ediție a Campionatului Sud-Est European de orientare sportivă 
s-a desfășurat la Zagreb, Croația. Au participat reprezentanți din nouă țări: 
Bulgaria, România, Turcia, Slovenia, Serbia, Moldova, Croația, Macedonia de 
Nord, Bosnia și Herțegovina. În cele patru probe sportivii și-au încercat pute-
rile  conform categoriilor de vârstă: 16 ani, 18 ani, 20 și 21 de ani, Elite, ultima 
categorie fiind considerată universală. Sursa: diez.md

Un moldovean la AS Roma U-15

Cristina Lipcan este elevă în cla-
sa a IX-a la Liceul Teoretic „Prin-
cipesa Natalia Dadiani”. În afara 
orelor, dedică mult timp antrena-
mentelor zilnice la Academia „So-
fia Polcanova” din Chișinău.  

„Pentru prima oară, am venit 
la antrenament cu o prietenă, 
din curiozitate.  Jocul m-a atras. 
Apoi am revenit. Îmi era foarte 
greu să mă adaptez, dar nu am 
cedat. Acum nu aș schimba pe 
nimic antrenamentele. Ador te-
nisul de masă”, spune Cristina. 

Într-o perioadă scurtă de timp 
a reușit să participe la câteva 
competiții. I-au părut foarte difici-
le. Cu timpul, emoțiile i s-au tem-
perat, iar adolescenta le învinge 
concentrându-se pe joc, deoare-
ce  experiența o face să aibă mai 
multă încredere în forțele proprii.   

Anul trecut tânăra s-a clasat în 
top 10 cei mai buni tenismeni. 
Recent, a participat la Festiva-
lul școlilor sportive  la tenis de 

masă a țărilor din CSI, care a 
durat trei zile,  desfășurându-se 
în mai multe etape, la diferite 
categorii de jucători. La jocul in-
dividual sportiva a ajuns pe lo-
cul 9 din 30 de jucători. Echipa 
Moldovei a obținut locul 5 din 
12 echipe.

„Cristina este o elevă care 
muncește, iar diferența jocului 
ei de la început și acum e foarte 
mare. Dovada sunt rezultatele 
frumoase pe care le are în pre-
zent. Nu toți copiii preferă tenisul 
de masă. La prima vedere, acesta 
pare ușor, dar, de fapt, necesită 
abilități deosebite”, menționează 
antrenorul Cristinei.

Cea mai mare dorință a ado-
lescentei este ca, la 18 ani, să 
ajungă în top 3. Pentru asta e 
nevoie de mult efort, dar tânăra 
consideră că tenacitatea și opti-
mismul o vor ajuta  să-și atingă 
scopul.

Renata cUPcEA

La proba distanță medie și sprint, Zlata Savino-
va s-a clasat pe locul întâi (categoria W16) și, re-
spectiv, pe locul 3. La aceeași probă, lui Iaroslav 
Davîdov i-a revenit locul 3 la categoria de până 
la 18 ani.

La distanță lungă, Victoria Nosenco a fost a 
doua în clasament la categoria de până la 16 ani. 
Pentru Victoria ar fi trebuit deja să fie a doua 
medalie la acest campionat. La sprint sportiva 
noastră a avut cel mai bun timp, doar că, din ca-
uza unei erori tehnice, a fost descalificată.

Speranţe sportive

SPORT NEwS

La ultima probă, ștafetă, sportivii moldoveni au 
reușit să obțină locul 3 la categoria M21 Elite. În pri-
mele două etape, s-a format grupa de lideri: Româ-
nia, Bulgaria, Moldova și Slovenia.

Moldova și Slovenia urmau să lupte pentru bronz. 
Sportivul sloven era mult mai bine pregătit fizic de-
cât Ivan Fomiciov, dar a hotărât să alerge printre 
văi pe linie dreaptă, pe când Ivan a ales varianta pe 
înconjurate. În momentul decisiv, sportivul moldo-
vean a accelerat și astfel a reușit să se detașeze de 
concurent.

foTBALIST  DE  LA  8  ANI

Având o prestație foarte bună la ASD Lodigiani, 
cu care a cucerit mai multe trofee, printre care 
și cel care i-a dat titlul de „cel mai bun jucător al 
echipei”, a fost invitat la AS Roma, unde evoluea-
ză cu succes deja al șaptelea an consecutiv.

În această echipă, Matteo are o concurență 
foarte mare. În plus, la fiecare doi ani, se schim-
bă antrenorul, deci tânărul fotbalist trebuie să 
se impună mereu la maximum pentru a câștiga 
încrederea staffului tehnic. În anul 2019, Matteo 
și colegii săi au participat la un turneu în S.U.A., 
unde s-au remarcat printr-o evoluție foarte bună.  

„Nu am fost convocat la selecționată, dar voi fi 
foarte bucuros și onorat să joc pentru Naționala 
Moldovei. Pe viitor trebuie să muncesc și mai 
mult pentru a atinge rezultate mai bune în fot-
bal, dar, totodată, pentru mine contează și rezul-
tatele de la liceul teoretic, unde mă prezint bine, 
urmând în viitor să devin inginer în construcții”, a 
declarat Matteo Obleac.

Pentru Matteo importante sunt două calități: 
disciplina și modestia. Vrea să studieze la univer-
sitate, dar și să exceleze cât mai mult în fotbal, 
deoarece sportul este pasiunea lui cea mare. Deși 
joacă la Roma, fotbalistul de la care se inspiră 
este Giorgio Chiellini, căpitanul naționalei Italiei 
și jucător la Juventus Torino.

ATELIER  NAŢIONAL

Atelierul ,,Sport sigur pentru copii” are drept scop dezvoltarea 
abilităților de protecție a copiilor la managerii din domeniul spor-
tului. La atelierul în cauză au participat reprezentanți ai liceelor 
și școlilor sportive, federațiilor pe probe de sport, Agențiilor Teri-
toriale Olimpice, precum și colaboratori ai administrației publice  
locale responsabili de sport.

Atelierul a fost moderat de consultantul internațional Valeriu 
Nicolae, ex-reprezentant special al secretarului general al Consi-
liului Europei.  La demararea lucrărilor atelierului au venit cu un 
cuvânt de salut  Excelența Sa dl Ambasador William Massolin, 
reprezentant permanent al Oficiului Consiliului Europei în Repu-
blica Moldova, și dl  Nicolae Juravschi, președintele Comitetului 
Național Olimpic și Sportiv, dublu campion olimpic.

În perioada 21- 22 septembrie 2021, la Chișinău, 
au fost organizate lucrările primului atelier național, 
realizat în baza Memorandumului de înțelegere 
dintre Comitetul Național Olimpic și Sportiv și AO 
,,AVE Copiii” pentru realizarea Proiectului Consi-
liului Europei ,,Combaterea violenței împotriva co-
piilor”. Sursa: olimpic.md

„Sport  sigur  pentru  copii”
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Ce nu știați despre Cristofor Columb

Nr. 8 (292)

Obiecte neidentificate în picturi istorice

t. Puebla. Prima debarcare a lui Cristofor Columb în lumea nouă, 1862

„Buna-vestire cu Sfântul emidius” (1486)

Sosirea lui Columb în Hispaniola (Haiti) în 1492 Coordonator de pagină: 
Mariana GaBură

puțin timp înainte de a afla că îl 
va naște pe Iisus Hristos. Con-
form versiunii canonice, o rază 
de lumină din cer îi spune Ma-
riei vestea. Adepții unor teorii 
despre extratereștri ar zice că 
raza care trece cu ușurință prin 
perete pornește dintr-un OZN, 
chiar dacă acesta e format din 

trei cercuri cu îngeri, ceea ce în-
seamnă o maximă concentrare 
a forței divine.

În anul 1538, în orașul Bru-
ges, Belgia, a fost creată o ta-
piserie cunoscută ca „Triumful 
Verii” (1538). Aceasta arată 
accederea unui conducător 
local la tronul țării. S-ar părea, 
un eveniment obișnuit, dacă 
atenția privitorului nu ar fi atra-
să de trei obiecte pe cer, care 
seamănă cu OZN-uri și nicide-

cum cu nori negri. Publicul in-
teresat, contrar opiniei istorici-
lor, ar putea argumenta că norii 
cu forme specifice farfuriilor 
zburătoare nu pot avea nimic 
în comun cu simboluri divine 
firești picturilor religioase. Tapi-
seria este în prezent la Muzeul 
Național Bayerisches din Mun-
chen, Germania, și admiratorii 
artei medievale se pot convin-
ge de un adevăr.

După cunoastelumea.ro

Columb nu a fost primul european 
care a traversat Oceanul Atlantic. Întâ-
ietatea i-a fost recunoscută vikingului  
Leif Eriksson, despre care se crede că a 
ajuns în actualul Newfoundland în ju-
rul anului 1000 d.Hr., cu aproape cinci 
secole înainte de faimosul navigator.

Biografia lui Cristofor Columb 
conține mai multe pete albe decât 
adevăr incontestabil. Numele lui este 
înconjurat de legende. Până de cu-
rând, a fost considerat un mare desco-
peritor, dar unii istorici ne fac să-l ve-
dem altfel. Americanul Howard Zinn e 
convins că apariția coloniștilor euro-
peni în Lumea Nouă a marcat începu-
tul colonizării în masă, comerțului cu 
sclavi și exterminării popoarelor indi-

gene. De aceea nu e de mirare că, de 
ziua lui Columb, sărbătoare marcată 
în S.U.A., mulți băștinași ies în stradă 
cu proteste.  

Cea mai gravă greșeală a lui Columb 
a fost credința că a ajuns pe țărmurile 
Asiei. Evident, până la continentul 
mult râvnit avea de parcurs o distanță 
de cel puțin trei ori mai mare decât se 
aștepta, dar în calea sa a descoperit 
pământuri noi. 

Columb și-a supraapreciat meritele 
în fața coroanei spaniole, cerând să 
fie numit vicerege. Regele Ferdinand 
a considerat aceste ambiții excesive, 
deși navigatorul i-a făcut multe oferte 
profitabile. De exemplu, el i-a propus 
să trimită acolo criminalii ca să colo-
nizeze noile terenuri, ceea ce a redus 
costul întreținerii lor în închisori.  

Argumentul principal al lui Columb 

a fost presupunerea că Asia era plină 
de zăcăminte de aur, de care Spania 
avea nevoie. El s-a angajat să-l obțină 
pentru trezoreria statului, însă și-a 
dorit o zecime din profit, guvernarea 
pământurilor noi și gloria descope-
ritorului. A promis, de asemenea, să 
aducă în Spania un număr nelimi-
tat de sclavi. De fapt, nu a reușit să 
găsească aur suficient, iar localnicii 
făcuți sclavi nu supraviețuiau călă-
toriei. Columb a manifestat cruzime 
față de băștinași, iar vestea despre 
fărădelegile lui au ajuns în Spania. 
Comisarul regal l-a adus în Spania în 
cătușe, dar navigatorul l-a convins 
pe Ferdinand  să-l elibereze și chiar 
să-i finanțeze a patra expediție în 
Lumea Nouă.

„Nina” și „Pinta” nu erau numele 
reale ale corăbiilor lui. În Spania se-
colului al XV-lea, vasele navale erau 
numite după sfinți. Cu toate aces-
tea, marinarii le dădeau porecle: 

de exemplu, „Pinta” (Cea pictată) sau 
„Nina” pentru „Santa Clara” (după nu-
mele proprietarului său, Juan Nino). 
Nava amiral „Santa Maria” în limbajul 
neoficial era „La Gallega”, după provin-
cia Galiția în care a fost construită.

În februarie 1504, Columb, disperat, 
a fost blocat în Jamaica, abandonat de 
jumătate din echipajul său și refuzat 
de mâncare de către insulari.  Aven-
turierul, știind că urma să aibă loc o 
eclipsă de lună la 29 februarie 1504, 
i-a avertizat pe localnici că zeul său 
este supărat pe ei și că luna va „răsă-
ri plină de mânie”. Într-adevăr, eclip-
sa a făcut luna roșie, iar aborigenii 
îngroziți i-au oferit provizii lui Columb 
și l-au rugat să-i ceară milă zeului său.

Fapt curios: moștenitorii lui Columb 
s-au judecat până în 1536 cu coroana 
spaniolă, dar procedurile legale au 
continuat până la a 300-a aniversare a 
faimoasei călătorii a lui Columb.

 După history.com

„triumful verii” (1538)

Arheologii nu mai sunt 
surprinși să vadă o nouă elipsă 
ori un triunghi desenat pe pe-
retele vreunei peșteri preisto-
rice. Poate că își zic: „Din nou, 
un OZN - nimic interesant”. Dar 
dacă acestea pot fi atribuite 
imperfecțiunii tehnicilor artei 
vizuale ale strămoșilor noștri 

îndepărtați, atunci apariția 
obiectelor zburătoare în pictu-
rile medievale cu conținut reli-
gios este oarecum ciudată.

Tabloul „Buna-Vestire cu 
Sfântul Emidius”, 1486 (aflat 
la „Galeria națională” din Lon-
dra), pictat de Carlo Crivelli, o 
reprezintă pe Fecioara Maria cu 
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Planetele Hycean – posibile gazde 
pentru extratereștri

Atunci când oamenii merg la pescuit, cu siguranță nu se așteaptă 
să prindă lipii în cârlig. Cu toate acestea, un pescar din Florida a 
prins ceva similar cu un pește, dar și cu o lipie. Sursa: descopera.ro

Peștele de forma unei lipii

Un alt studiu despre PLANETA NOUă

Ediţie pentru curioşi           Nr. 8 (106)

Coordonator de pagină: 
Renata CUPCEA

Trei vulcani  au 
erupt în același timp

Un nou studiu sugerează că cei care caută viața extraterestră ar 
trebui să-și mai lărgească orizonturile. Vânătorii de extratereștri 
s-au concentrat până acum pe planete similare cu Pământul, ceea 
ce este un punct de pornire rezonabil, având în vedere faptul că 
lumea noastră stâncoasă și acoperită de ape este singura despre 
care știm că găzduiește viață. Sursa: descopera.ro

Aflat în continuă căutare a ipotezei legată de cea de-a noua planetă din Sis-
temul Solar, profesorul Michael Brown, astronom la CalTech și omul care a 
„omorât” planeta Pluto, despre care a spus în 2006 că este pitică, se numără 
printre autorii cercetării.

ASTRONOMIE

sau chiar o gaură neagră, deoarece 
Planeta Nouă nu a fost niciodată 
văzută, Brown și Batygin au stabi-
lit în studiul publicat recent în As-
tronomical Journal că gruparea nu 
este o coincidență.

Noul studiu include, de aseme-
nea, o „hartă a comorilor” a orbitei 
probabile a planetei, despre care 
s-a spus că durează în jur de 7.400 
de ani pe Pământ și este mai aproa-
pe de Soare, față de studiul realizat 
în 2016, potrivit Extreme Tech. O 
orbită mai apropiată de Soare ar 
face planeta mai strălucitoare și 
mai ușor de văzut, potrivit Masha-
ble India.

Planeta Nouă ar avea o atmosfe-
ră cu mult hidrogen sau hidrogen-

heliu sau o atmosferă mai densă de vapori de 
apă, o atmosferă gazoasă la fel de mare pre-
cum are Neptun, cea mai îndepărtată planetă 
cunoscută din Sistemul Solar. Potrivit NASA, 
Neptun are o suprafață solidă formată în mare 
parte din hidrogen, heliu și metan.

Sursa: descopera.ro

Vietăţi  curioase

VULCANOLOGIE

Trei vulcani din lanțul Insulelor Aleutine din Alas-
ka au erupt, iar alți doi sunt tot mai neliniștiți. Ulti-
ma oară când trei vulcani din Insulele Aleutine au 
erupt simultan a fost în urmă cu cel puțin șapte ani.

Vulcanul Great Sitkin, Pavlof și Semisopochnoi se aflau la 
stadiul de alertă de grad portocaliu la data de 15 august 2021. 
Asta înseamnă că erupțiile erau în plină desfășurare, însă la 
scară diminuată cu un nivel minim de cenușă.

Doar cantități minuscule de cenușă au fost detectate la Pavlof 
și Semisopochnoi, iar la Great Sitkin nu au fost observate deloc. 
Cu toate acestea, lava curgea din Great Sitkin, iar seisme și ex-
plozii însemnate au fost înregistrate la Semisopochnoi.

Deși o astfel de activitate vulcanică simultană în Insulele 
Aleutine este neobișnuită, nu este nemaivăzută. Insulele re-
prezintă un lanț de vulcani răspândiți de-a lungul graniței de 
subducție dintre două plăci tectonice, anume placa Pacificului 
care împinge dedesubt placa Americii de Nord. 

Geologii și vulcanologii vor continua să monitorizeze situația 
pentru a vedea dacă pot găsi o legătură între evenimente an-
terioare de activitate simultană, dar și pentru a încerca să afle 
mai multe despre acest lanț misterios de vulcani.

Sursa: descopera.ro

Totuși, Universul ascunde o diversi-
tate impresionantă de planete, unele 
dintre acestea fiind locuibile, în ciuda 
faptului că nu seamănă deloc cu Terra.

Într-un nou studiu, oamenii de 
știință au identificat o astfel de catego-
rie de lumi extraterestre, numite pla-
nete de tip Hycean, care sunt de 2,5 ori 
mai mare decât Pământul.

Lumile Hycean sunt similare cu „su-
per-Pământurile” și „mini-Neptunuri-
le” gazoase, două dintre cele mai co-
mune tipuri de exoplanete din galaxia 
noastră. Planetele de tip Hycean sunt 
distincte, având densități între cele ale 
„super-Pământurilor” și „mini-Neptu-
nurilor”, potrivit noului studiu publicat 
în revista The Astrophysical Journal.

Planetele Hycean sunt și foarte di-
verse. Unele își orbitează stelele-gaz-
dă foarte aproape, în timp ce altele de 
la distanțe foarte mari, astfel primind 
foarte puțină radiație stelară, însă viața 
ar putea exista chiar și în lumi atât de 
extreme, susțin oamenii de știință.

Așadar, căutarea vieții pe planetele de 
tip Hycean ar putea începe în curând. 
Nikku Madhusudhan de la Institutul de 
Astronomie din Cambridge, care a con-
dus cercetarea, și colegii săi au identi-
ficat un număr de lumi Hycean ale că-
ror atmosfere ar putea fi analizate de 
următoarea generație de observatoare, 
precum Telescopul Spațial James Webb 
de 9,8 miliarde de dolari al NASA, care 
este așteptat să fie lansat anul acesta.

Între  ştIInţă  şI  FantaStIC

Oamenii de știință au susținut mai întâi, într-un 
studiu  care a apărut în 2016, că Pluto s-ar fi format 
în afara Sistemului Solar, fiind la un moment dat cap-
turată de gravitația Soarelui. Alți astronomi sunt de 
părere că Pluto a fost una dintre lunile lui Neptun.

În timp ce unii astronomi au spus că gruparea ra-
portată în studiul din 2016 ar putea fi o întâmplare 

Tom Bosworth, pescar, a prins 
peștele, în timp ce pescuia alături de doi 
prieteni. Totuși, peștele a fost identificat 
mult mai târziu de către specialiștii de 
la Florida Fish and Wildlife Conservati-

on Commission (FFWCC) ca aparținând 
speciei Aluterus schoepfii, „peștele plat 
portocaliu”.

Nu este prima oară când un pes-
car întreabă oamenii de știință despre 

acest pește. În fiecare an, 
cel puțin trei poze cu acesta 
sunt trimise experților de la 
FFWCC,  a explicat Eric Post, 
angajat al instituției guver-
namentale americane.

Deși nu este la fel de co-
mun ca alți pești din Tampa 
Bay, „peștele plat portoca-
liu” nu este neobișnuit. În 
ciuda denumirii sale, spe-
cia are o varietate de culori 
și modele, de la măsliniu și 
portocaliu până la nuanțe al-
bicioase și mici pete așezate 
în tipare complexe. În cazul 
de față, peștele s-a întâm-
plat să fie foarte similar cu 
o lipie. Specia poate fi găsită 
pe ambele părți ale Atlanti-
cului, scrie Live Science.

Vietatea are „un me-
canism” de apărare se-
cret. Atunci când se simte 
amenințat, peștele pătrun-
de într-o gaură sau crăpătu-
ră din apropiere și își ridică 
o antenă subțire situată în 
vârful capului, apoi rămâne 
blocat acolo până când peri-
colul trece, astfel evitând să 

fie înghițit de vreun prădător.

Cercetări senzaţionale
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PEşTELE  BUCLUCAş

Lidia UNGUREANU Muguraşi 

Astăzi...
am primit o scrisoare,
Semnată de către generaţia de ieri.
Stropită cu lacrime-amare,
Sfinţită cu sânge în lupta crâncenă
a trecutului.
Paginile ei sunt arse de soarele
Ce-a topit trupul duşmanilor...
Prăfuită-i încă scrisoarea,  
Pentru că cei în a căror mâini a ajuns
nu i-au dezlegat enigma...
linii drepte trasează orizontul 

cuvintelor
Ce plutesc în rânduri cu singura 

doleanţă:
De a transmite scrisoarea 

generaţiei tinere.
Cuvinte şterse, fraze întrerupte –
toate ascund astăzi un adevăr:  
Să vorbim corect limba română
şi din valoarea ei să nu ştirbim.
S-o apărăm cu demnitate,
Precum au făcut-o înaintaşii.
Să trăim cu speranţa că ea va dăinui 

etern
Prin cuvântul şi fapta urmaşilor.  
azi să ne mândrim cu frumoasa 

vocabulă-a ei.
Să ne bucurăm că limba română 

este a noastră.
Deoarece s-ar putea ca mâine 

să nu mai fie.
Să sperăm, însă, că, în zori, va răsări
O nouă generaţie,
Poate mai responsabilă decât noi 

la capitolul
limba noastră în veci limba română!

Teoctista COLŢA, 
elevă în clasa a X-a 

la Liceul Teoretic „Șt. Holban”

s. Cărpineni, 
r-nul Hâncești

Aniversări

În adânca mea copilărie prindeam, 
câtu-i ziua de mare, la balta din preaj-
ma casei părintești, chișcari, țigănași, 
zvârlugi și băboi pe care, tăvăliți prin 
făină și prăjiți bine, îi mâncam la cină 
de-a valma cu mămăliguță și mujdei. 
Şi prindeam acei peștișori mărunței 
cu sita, cu strecurătoarea, iar cei mai 
dibaci dintre noi – cu fatca.

Şi cum ne aflam ca niște copii fericiți 
pe malul Cuboltei, fiecare cu bucuriile 
și lumea lui, la un moment, Jenica, o 
colegă de școală, sosită și ea la grăma-
dă, a prins un peștioi cât două palme, 
voloneț și iute. Îl ținea strâns deasu-
pra capului, cu amândouă mâinile, tot 
ferindu-l ba într-o parte, ba în alta de 
copilăraia care tot atunci nărăvea să i-l 
smulgă cu orice chip și gata.

Şedeam în soare fără de gânduri pri-
vind la acea scenă neașteptată ce se 
întâmpla ca între copii. Deodată, stri-
gai fără de sine:

– E peștele meu! Eu l-am prins!
– Da, da! E peștele Lidei! apucară hă-

țurile micii actori ai clipelor de vară, 
urlând într-un glas. La râvna lor ve-
selă și gălăgioasă, Jenica, care taman 
trecea cu grabă pe alături, scăpă brusc 
„comoara” drept în gâțele mele împle-
tite coroniță. Peștele se opri pe-o clipă 
din zbaterea sa zadarnică și, oscilând 
larg în aer, îmi zvârli între ochi câțiva 
stropi mășcați, după care, liopăind 
scurt, căzu în troscot.

Râvnit de noi toți și tămurzit de mai 
multe mâini nerăbdătoare să-l ducă 
mai degrabă acasă și să-l frigă, acesta 
își cam pierdu luciul de început. Mai 
zvâcni a eliberare de vreo două ori, 
încercând să-și ridice foarfeca slăbită 
a cozii…

…Pe valea întinsă a Cuboltei se au-
ziră apoi urale victorioase, de asalt 
și hoarda de copii, dornici de minuni 
ziua în amiaza mare, năvăli furtunos 
asupra bietului trofeu încă viu.

Dar unul Dumnezeu știa ce se în-
tâmpla…

Poate că acel pește năzdrăvan era un 
înger deghizat, cu ochii larg deschiși, 
care prindeau lacom cerul senin al 
Chetrosului în oglinda lor mică și iner-
tă. În tăcerea oarbă ce se lăsase pes-
te șes ori poate chiar în sufletul meu, 
brusc ceva îmi sclipi în minte. Smul-
gând hulpav peștele din chica udă a 
ierbii, am țâșnit iute printre ceilalți și 
tiva înainte, ținând strâns pestelca în 
care foia sărmanul capturat fără de 
voie. Hoarda – după mine, căci se tre-
zi și tresări ca dintr-o vrajă slobozind 
niște chiote asurzitoare, ca de luptă. 
Care mai de care mă atingea cu dege-
tele din fugă cu gând să mă găbjească, 
tăbărându-mi în spate. Ajungându-
mă, unul mă trăgea de cap, altul de 
colanul pestelcii cu flori și de faldurile 
potricălite ale rochiței – doar să mă 
apuce mai bine.

Sufocată la culme, n-aveam cuvinte, 
vocea mi se stinse. Muream de răul 

dracilor de copii, dar nici în rup-
tul capului să le las lor, cu una, cu 
două, bunătatea de pește!...

În sfârșit, era ca și al meu, cu 
adevărat, în acea fierbințeală a 
copilăriei când tălpile-mi goale 
nu alegeau nici drum, nici căra-
re, nici prundiș. De la malul apei 
bătut cu vălurele line o luasem 
otova, peste șes, către tăpșanele 
uscate pe unde păscură iarbă și 
buruieni cirezile de vite, lăsând 

în urma lor doar niște cioturi ascuțite 
și tari ca fierul dezgolit care-mi intrau 
în carne, dar parcă mai simțeam ceva?

Nicidecum. Levitam, ușoară, apoi 
zburam săgeată încotro mă duceau 
ochii, de parcă aș fi ascuns în poală un 
boț de aur, nu alta. Dar a pârâit pânza 
rochiței mele, pestelca s-a slobozit de 
la bată și peștele meu a și fost ridicat 
pe sus cu urale victorioase, trecând de 
la copil la copil…

Pe neașteptate, înfierbântați de 
emoție, băieții începuseră a se întinde 
înde ei, uitând de „trofeul” mult râvnit 
ce rămase să zacă fără viață pe nisipul 
apos al bălții. Cum o văzură pe Jenica 
bocindu-l în gura mare, toți s-au ferit 

nedumeriți în lături și ea o luă înceti-
șor înspre centru sughițând de plâns. 
Buimăcită, intra cu tot cu peștele ei 
scump în vârtejul soarelui ce asfințea, 
făptura ei umilă, cu umerii lăsați to-
pindu-se în albia razelor sale.

Răcoriți de adierea înserării, copi-
ilor le trecuse ca din senin pofta de 
harță. Supți de apă și mozoliți cu mâl, 
cu hăinuța atârnând pe ei alandala, 
priveau cu uimire cum li se duce de 
sub nas bucuria acelei zile – jucăria cu 
solzii arzând în soare și coada jucând 
în văzduh.

În ce mă privește, nici până azi n-am 
înțeles a cui a fost să fie, adică cine, 
totuși, a prins acel pește buclucaș. Eu, 
sau… Jenica?

Trag, însă, jeratecul la turta mea și 
vă spun cu mâna pe inimă că l-am pes-
cuit chiar eu, totuși… Ce mai vorbă?!

Şi cum slava merge mereu înaintea 
omului și că era taman o seară de du-
minică, câțiva măhăleni de-ai noștri 
se și adunaseră ciucure la taifas. Ce-i 
drept, voiau să vadă minunea de pește 
cu pricina, prins anume de fata tatei.

Iar el, chefos și mândru, nevoie 
mare, la o așa noutate mă aștepta cu 

nerăbdare. Mama mea de-a doilea, 
Maria Mândru, mesteca harnică un 
mămăligoi – buturuga carului, cât să 
rătuiească destule guri „și să mai ră-
mâie încă” – vorba ei. O „tava” rotundă 
sta de-a gata să se frigă în „oloi” macra 
dulce și sățioasă a peștelui. Doar că 
pestelca mea cu flori atârna pe mine 
plină doar de mătasea broaștei.

Lacrimi grele ca niște mărgele țigă-
nești îmi brăzdau obrajii roșii foc, pe 
care, după o zi de soare și vânt de vară, 

răsări o puzderie de puișori – niște cră-
păturele minuscule ce ustură a naibii.

– Unde-i peștele, Lidune? întrebă cu 
mirare mama Maria, în timp ce meles-
teul din dreapta ei înțepeni, înecându-
se în jeandra ce clocotea vioi în ceau-
nul de la cuptoraș.

– L-am scăpat în apă! am bâiguit, to-
pită.

– Cum l-ai scăpat în apă?! întrebă ea 
apăsat. Vezi tu, Ioane, ce-i cu peștele 
cela, vine odată ori nu?

Ah, nici gând să vină și eu mi-am 
ascuns repede jalea în casă cu tot cu 
puișorii ce mă ardeau, de puteai să te 
cațări pe pereți până nu-i ungeai cu-n 
pic de undelemn ori cu seu proaspăt.

…Înserarea deasă potolea din plin 
forfota sufletelor noastre pe valea 
Cuboltei ce-și desfăcea poalele verzi 
a liniște și taină. Familia noastră, de 
rând cu măhălenii, s-a mulțumit să 
amăgească măligoiul cela cât roata 
căruței cu „tochitură” de porc și niște 
scrijele de curechi murat scos din beci 
de care avea grijă tata, lăsându-mă în 
voia Domnului:

– Ia mai îndemnați, oameni buni. Ce 
să vrei de la un copil?...

Iar eu nici până atunci, nici după 
istoria cu mult pătimitul pește, n-am 
văzut ca cineva dintre noi, copiii Che-
trosului, să fi prins la baltă un altul la 
fel, de-un cot, cu solzii ca de argint.

Dar mă întreb și azi:
– Cine l-a prins, totuși? Eu, sau… Je-

nica?
De fapt, așa și n-am înțeles vreodată. 

Cred că adevărul îl știe numai ea, Cu-
bolta, balta noastră dragă, care, subți-
ată și strânsă de timpuri pe la maluri-
le cândva bogate în apă, mai curge și 
acum tăind cu-a ei strălucire satul în 
două. Parcă o văd aievea…

21 februarie 2019

Desen de autor

Desen de elena Buhnă, elevă la liceul 
teoretic „şt. Holban”, s. Cărpineni, 
r-nul Hânceşti
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IN MEMORIAM: Leonida LARI

Pagină pregătită de:  Ion antOn

S-a născut la 26 octombrie 1949 în s. Bursuceni, rai-
onul Sângerei (d. la 11 decembrie 2011, Chișinău), 
într-o familie de învățători. A absolvit Universitatea 
de Stat din Chișinău, facultatea de filologie.

A debutat cu placheta de versuri „Piața Diolei” în 
anul 1974, urmată de alte 24 de cărți de poezie și 
eseistică. Membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova 
și România.  

A fost colaborator la Muzeul de Literatură „D. Can-
temir” din Chișinău, redactor la revista „Literatura 
și Arta”,  redactor-șef al primei publicații în grafie 
latină din Republica Moldova  – „Glasul națiunii” 
(1988–2003).

Leonida Lari s-a aflat printre fruntașii Mișcării 
de emancipare națională în anii 1988-1991. A fost 
deputat în Sovietul Suprem al URSS (1988-1990) și 
membru al Biroului Permanent al Frontului Popu-
lar din Republica Moldova (1990–1992), deputat 
în primul Parlament al Republicii Moldova. Între 
1992-2011, a fost deputat în Parlamentul României.

A fost distinsă cu Premiul „M. Eminescu” al AȘR, 
Decorată cu ordinul Republicii.

„Leonida Lari a fost o poetă sensibilă, romantică, 
dar și o poetă luptătoare, mesianică, ea a îmbinat 
simplitatea și clasicitatea poeziei cu militantismul, 
suavitatea sentimentelor cu iluminarea vizionară. 
Leonida Lari a venit în anii ’70 cu o altfel de poezie, 
debutul ei, alături de alte talente tinere, a schimbat 
fața poeziei basarabene. Demersul ei de atunci se 
detașa categoric de grilele realismului socialist. Înce-
pând cu perioada renașterii naționale, Leonida Lari 
a devenit un poet tribun, angajat și prin scris, dar și 
prin aparițiile publice, prin forța personalității sale, 
în miezul evenimentelor. Astfel o va reține istoria li-
teraturii, astfel va rămâne în memoria celor care au 
cunoscut-o și au apreciat-o. Cartea ei va rămâne des-
chisă, ea va trebui reactualizată, reevaluată și readu-
să în circuitul de valori.” (Arcadie Suceveanu).

Oamenii
Fiinţe triste, slabe, trecătoare, 
am mai veni de chinuit pe lume, 
De n-am avea nevoie de o stare, 
O stare unicală ce să-nsume
regretul evei pentru neascultare, 
Durerea lui adam, căzut pe hume
În circuitul unei scoici solare.
Fiinţe trecătoare, slabe, triste, 
am mai iubi cu-atâta dăruire
Pe-un altul eu, de n-ar fi să persiste
aceeaşi surdă gravă tânguire
În toţi ce-au existat şi-au să existe, 
Că am pierdut ceva în nemurire, 
Care oricând şi-oricum va să existe. 

Flori de toamnă
Ce flori frumoase! Doamne, ţine mult
explozia aceasta de culoare, 
Prin care se întâmplă să ascult
Cum sufletul se-ngână cu o floare.
Mai lasă-le şi-ntârzie cu ploi
Peste postata asta de natură, 
În care-a fost să nimerim şi noi 
şi să privim cu sufletul la gură.
Cum ultimele-albine cară-n stup 
O miere întomnată şi-amăruie, 
Cum frunzele de la copaci se rup, 
Cum urcă-n cer aroma de gutuie.
şi cum ţăranii trag la teasc umplând
Cu chiote deşertul pân-la lună
şi cum perechi se-nvolbură crezând 
Că fi-vor pentru-o viaţă împreună.
acoperă cu flori, o, tu, cel sfânt, 
şi depărtat în veci de-acestea toate,
Să simtă că trăit-au pe pământ 
şi că-au gustat un pic din libertate.
Oamenii ăştia, apăsaţi de nori,
De griji, de îndoieli, de infuzorii, 
Primiţi cu flori şi petrecuţi cu flori
şi neînţelegând lumina florii.
Ce flori frumoase! am să mor aici, 
Într-o astfel de toamnă-ntârziată, 
Printre căzute frunze şi furnici, 
la cap cu-o crizantemă-ndoliată. 

Enigma
O cunoşti pe vrăjitoarea cea născută 

pentru sine?...
azi era aşa-mbrăcată, 
şi frumoasă, şi ciudată, 
şi striga prin toată piaţa:
„vreau o lume fără mâine!”
O cunoşti pe vrăjitoarea, 

ce-alerga-n atâtea seri
După noi pe străzi ascunse?
azi în piaţă mă ajunse
şi îmi spuse la ureche:
„vreau o lume fără ieri...”
eu mă duc din casa asta, 

că la noapte iară vine
Cică-n rochie albastră
şi-o să bată la fereastră, 
şi-o să-ntrebe:
„unde-i lumea fără ieri şi fără mâine?”

Târzie toamnă
târzie toamnă cu parfumul stins
şi verdele pălit de întristare –
a trebuit să ningă şi a nins
Pe-o ţară între munţi şi între mare.
târzie toamnă cu un cer atins
De păsurile noastre trecătoare –
a trebuit să ningă şi a nins
Pe trandafirii roşii din cărare.
târzie toamnă cu un cer prelins
Pân-dincolo de vârste şi hotare – 
a trebuit să ningă şi a nins
Pe-o minunată clipă de visare.
Când stat-am în cărare pâlpâind
Ca nişte ruguri mut întrebătoare
Cu mâinile-n neştire mângâind
Flori încă vii sub grabnica ninsoare.
Când timpul ne-mblânzitul ne-a învins
Cu veselii venind din disperare
şi noi în miez de suflete am strâns
O toamnă-ntârziată-n fiecare.
târzie toamnă cu obrazul plâns
Mai mut în iarna fără de culoare – 
a trebuit să ningă şi a nins
şi pe iubirea mea nemuritoare.

E magul 
Poetului Grigore Vieru

În brazi, în dulcea pulbere de lună, 
Pe urmele lăsate-acum o clipă, 
eliberat, ca după o furtună, 
astralul chip al lui se înfiripă.
tot mai desprins de fruntea sa, de mâna, 
De ochii care mai păstrează plânsul, 
Se limpezeşte-aproape, căci lumina
Ca o durere-a săgetat printr-însul.
tremurător pe firele de iarbă, 
De neatins ca tot ce e visare, 
Se-ndepărtează-ncet şi, ca o oarbă, 
Cât umbra-i se mai zbuciumă-n cărare.
nu-l arde, Doamne!... Poate că anume
aici, în astă clipă ni se-arată
Ceva din tine călător prin lume
De-atâtea ori şi parcă niciodată!
e magul... cine-ar mai putea să cheme
acea putere tainică-n cuvinte
şi să se nască-aşa, din vreme-n vreme, 
şi că-a murit să nu-şi aducă-aminte... 

Portretul Leonidei Lari. Pictor nicolae Guţu

S-a lăsat toamna...
S-a lăsat toamna, dragostea mea, o auzi, 
atingând cu răceala-i partea noastră de viaţă, 
apărându-mi privirea de ochii tăi cruzi
Cu fuioare de ceaţă.
a pălit verdele, crângul e mai sărac, 
De mult ce-am ars, departe-s de tine c-un veac, 
Deşi trăim într-o clipă.
S-a lăsat toamna, dragostea mea, mai domol  
Se mişcă apa sub vraful de frunze căzute, 
Sufletul meu, credulul, de tine e gol.
Presimţirea se-ascute.
Mai flutură nişte aripi printre copaci, 
Chipul tău se dezvăluie sub un cort de tăcere –
S-a lăsat toamna, dragostea mea, ce te faci 
Cu atâta vedere?...
te cunosc totuşi mai bine decât s-ar părea –
Orice cuvânt îşi sapă în mine traiectorie, 
S-a lăsat toamna, ce te faci, dragostea mea, 
Cu atâta memorie?...
S-a lăsat toamna, dragostea mea, în sfârşit, 
atinsă mă simt şi eu de-a ei răsuflare –
vin de parcă mă duc, plec de parcă-am venit
C-un surplus de visare.

Poate cândva...
Poate cândva se vor stinge 

pe lume durerile
şi ne-om întoarce pe-acolo 

pe unde-am trăit, 
şi după noi s-or întoarce şi munţii 

şi mările, 
şi toţi acei pentru care 

cu sânge-am plătit.
Proaspăt născuţi, vom păşi peste 

apele clarele
Ca Orion, dăruitul cu mers prin vâltori, 
vântul va trece prin noi fără piedici 

şi soarele, 
Căci noi vom fi nişte gânduri de dor 

în culori.
Către un ţărm mă va duce lumina ta 

geamănă, 
şi m-a lăsa amintirii pe tandrul nisip, 
Poate cândva ne-om găsi mai uşor cei 

ce seamănă, 
nemaiputând să ne-ascundem ca azi 

după chip.

Spiritul
Ce oameni trişti cu faţa mată, 
Ce oameni veseli fără faţă
Într-o cetate-asediată 
trăiesc ceva pe nume viaţă.
Cei trişti găsesc un drum pe apă, 
În marea lor singurătate, 
Cei veseli îi lovesc şi-i sapă,
vrând monopol pe-eternitate.
Iar undeva, într-o lumină, 
Stă între timp un spirit mare
Ce-alege grâul de neghină
Cu lumea asta la picioare. 

Copacii care fug 
prin ceață...

Copacii care fug prin ceaţă
Cu braţele de floare pline, 
lumina care-mi râde-n faţă, – 
acestea, ştiu, vor fi şi mâine.
Prea draga vântului stihie, 
Inelul care-i de la tine
şi negustata-mi poezie, –
acestea, ştiu, vor fi şi mâine.
Doar fruntea ta cea gânditoare
şi ochii tainic duşi în sine, 
şi-amara noastră-mbrăţişare, – 
acestea nu vor fi şi mâine. 
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Pâinea  neagră

În culmea bucuriei
Casa noastră, casă, 
Prag, dar şi ogradă,
Ochi-mi trişti se lasă
Chemării lumii pradă.
Inima singură plânge
şi-i arsă de durere.
vântul toamnei frânge
Sufletul meu în tăcere.
timpul rece, pe-o urmă
resfiră pom şi frunză.
nu eşti pe-aproape, mumă –
regrete să mă pătrunză.
M-a sprijini, ştiu bine,
adierea sfântă a gliei
şi nu voi şti de nimeni
În culmea bucuriei...

Marina MARANDICI, elevă
 la Liceul Teoretic „M. Eminescu”

s. Sipoteni, r-nul Călărași 

Gabriela MORARU (București)

Curate-nchipuiri de îngeri
Cărora uneori le şi semeni –
Sunt pruncii care se nasc aievea
Drept cei mai sinceri oameni.
ei sunt fără de păcate,
şi nici un gând păgân.
De-ajung în împărăţia cerului,
au aripa şi sufletul blajin.
acolo-n faţă-s porţi de aur
şi cupe-nalte sunt, de-argint.
Iar nişte guri binecuvântate
Descriu poveşti care nu mint.
Drept gardian, un înger mic,
Ce face calcule-n păcate.
Mai scormoneşte-n amintiri
Grijile neîmpăcate.
În rai precum ieri şi acum,
trecerea noastră e limitată.
şi cel care-a fost un rău
urmează-n iad îndată.
Sufletu-i zace de durere –
n-a fost milostiv ca un prunc,
În al cărui ochi speranţa 
arde iubirea ce-şi caută drum… 

Iana GALATA, elevă 
la Colegiul Agroindustrial 

or. Râșcani

Pleacă păsările-n stoluri
şi frunzele, frunzele cad.
Soseşte toamna grabnic
Cu mireasma-i în parc.
vântu-mi bate în faţă,
şi timpu-i ca vara împrejur.
azi mă topesc de disperare,
tăcuta-mi inimă s-o rup.
trec păsările, zilele trec.
nimic nu-i nou aici sau vechi.
Mâine viscolele m-or bate
Cu friguri înrăite şi ninsori…

Muguraşi 

Jocul cu jucăriile nu era un lucru 
care se petrecea așa, dintr-o dată, ci 
trebuia pregătit. Mai întâi, era obliga-
toriu să stabilim cine ce aduce. Pen-
tru că niciun joc serios nu putea să se 
desfășoare fără cratițele, oalele și, mai 
ales, tigaia pe care le avea Maria, pen-
tru că, nu-i așa?, cum să faci mâncare 
fără ele?

Maria avea darul să ne enerveze pe 
toți prin felul ei de a întârzia lucruri-
le. Şi pentru că nu era punctuală. Ac-
cepta cu greu să se ducă în casă să ia 
prețioasele obiecte, dar, până apărea 
ea, noi, ceilalți, pur și simplu, nu pu-
team să ne apucăm de jucat. Ai ghicit, 
nu aveam oalele, cratițele și, mai ales, 
tigaia. Şi nu cumva să uite mașina de 
gătit care era foarte frumoasă, făcută 
din tablă și plină de culori. De cele mai 
multe ori, o uita și trebuia un efort su-
praomenesc s-o convingem pe Maria 
să se ducă din nou în casă și s-o aducă.

Trebuie să recunosc că o invidiam 
puțin pentru jucăriile ei pe care i le 
adusese Tăntița, mătușa ei, o feme-
ie înaltă și slabă, cu un zâmbet lipit 
pe față și care venea duminică de 
dimineață acasă la Maria în vizită, tot-
deauna primită cu strigăte de bucurie 
de nepoți.

Nu știu cum ești tu azi, dar noi eram 
foarte devotați jocului și pentru că era 
un lucru foarte serios și, de cele mai 
multe ori, pașnic, foarte important, 
nu era o joacă. Nu ne prea certam și 
pentru că fiecare dintre noi își ducea 
povestea în același timp cu poveștile 
celorlalți:

– Acum eu fac o ciorbă, dă-mi tu bu-
cata de carne din dulap!

– Eu mă duc la piață că nu avem cea-
pă!

– Eu am grijă de copii să nu se mur-
dărească.

– Eu repar mașina. (Asta era poves-
tea unui băiat pe care noi, fetele, cu ge-
nerozitate, îl primeam în jocul nostru. 
Trebuie să recunosc că băieții de pe 
strada mea erau de treabă și nu ridicau 
prea multe pretenții în timpul jocului.)

– Eu nu vreau ciorbă, fac cartofi 
prăjiți! (și tigaia era înhățată de sub 
nasul tău)…

O atenție specială primeau păpușile.
– Acum eu îmbrac copilul cu rochița 

asta verde.
– Nu, mă, nu cu aia verde. Cu asta 

roz, că e mai frumoasă!
Da. Era un joc pașnic.
Uneori trebuia să oprim jocul, iar 

motivul pentru care îl opream era 
că ni se făcea foame! O foame de aia 
care trebuie imediat rezolvată și nu 
cu orice, ci cu regina gustărilor. Dar 
oprirea jocului se făcea pentru puțin 

timp, foarte puțin, așa că o zbugheam 
cât se poate de repede în casă ca să ne 
întoarcem în cel mai scurt timp la joc.

Tu astăzi te uiți la televizor sau pe 
telefon în timp ce ronțăi tot felul de 
prostii, cum le spun eu acum nepoților 
mei. Eu nu am auzit aceste vorbe, nu-
mai avertismentul mamei să nu-mi 
stric foamea, că acuși mă cheamă la 
masă!

După cum vă spuneam, la un semn, 
fugeam în case, unde, în maximă vi-
teză, pregăteam febril cea mai bună 
gustare care există: o felie de pâine 
neagră unsă cu untură și presărată cu 
sare!

Nu, nu te grăbi să-ți manifești deza-
probarea! Te gândești la grăsimi, la ce 
nu e sănătos, nu? Nu e adevărat! Uite, 
îți explic!

Pâinea trebuie să fie musai neagră, 
rotundă și proaspătă. Proaspătă era 
totdeauna, pentru că pâinea de la 
domnu Toma nu apuca nici să se ră-
cească, dar nu să se învechească!

Cumpăram pâinea de la mica bru-
tărie, unde domnu Toma era secon-
dat de doamna Toma, despre care eu 
credeam că este gardian, îl păzește pe 
soțul ei. Niciodată nu zâmbea, îi tuna 
și fulgera tot timpul, cu toate că eu nu 
am auzit-o vorbind vreodată.

Amândoi erau îmbrăcați cu halate 
albe, iar doamna Toma avea pe cap 
totdeauna o basma în culori prăfuite, 
legată sub bărbie.Părea mai bătrână 
decât soțul ei înalt, cu mustață neagră 
și părul tot negru, ca pana corbului. Ea 
era mică și îndesată, dar asta nu-l îm-
piedica pe domnu Toma să-și trateze 
soția cu atenție.

Duminica așteptam să vină pâinea. 
Se făcea coadă, da lumea avea răbda-
re. Recunosc, nu-mi plăcea că mama 
mă trimitatea duminica dimineața la 
pâine și protestam și-i reproșam că 
nu a luat ea pâine de sâmbătă. Asta 
era o blasfemie! Cum să iei pâine de 
sâmbătă? Duminica se mănâncă pâine 
proaspătă!

În fine, sosea și mașina de pâine. 
Domnu Toma ieșea vesel din brutărie 
și șoferul sărea sprinten din mașină și 
deschidea ușile duble. Așezate în lăzi, 
pâinile se lăfăiau unele lângă altele, 
calde și pufoase, iar mireasma lor care 
învăluia lumea ne îmbăta.

Din coadă se desprindeau vreo doi, 
trei bărbați sau copii mai răsăriți care 
se aliniau în spatele brutarului în șir 
până în magazin. Pâinile erau trecute 
două câte două, lipite una de alta, din 
mână în mână, până ce ultima din șir, 
doamna Toma, le așeza în raft.

Ești îngrijorat de microbi? Dar dacă 
îți spun că plăteam pâinea cu bani 
murdari și ofiliți pe care domnu Toma 
îi lua cu aceeași mână cu care îți dădea 
pâinea caldă, aburindă, care îți încăl-
zea palmele și cu o coajă care trebuia 
imediat ruptă și mestecată? Uneori o 
pâine rotundă ajungea acasă jupui-
tă toată de învelișul ei crocant și așa, 
despuiată, o înmânam mamei care 
profețea că mi-am stricat pofta de 
mâncare.

Ai înțeles cum era pâinea? Nu era 
congelată, nu avea E-uri, conservanți, 
coloranți, aditivi… Avea făină, apă și 
maia. Nu știi ce e maiaua? E drojdia. 
Plămădeala care face pâinea să creas-
că.

Dintr-o astfel de pâine tai o felie să-
nătoasă (dacă pâinea nu mai are colț, 
pentru că a fost cineva mai rapid). O 
ungi cu untura primită de la bunica de 
la țară de la porcul ei crescut cu drag, 
chiar dezmierdat, Ghiță, scărpinat pe 
burtă până ce îl faci să guițe de plăce-
re, dar pe care îl tai înainte de Crăciun 
și din carnea lui faci minuni culinare 
din care bunica trimite și copiilor de la 
oraș să guste și ei. Şi, în final, după ce 
ai uns bine felia de pâine cu untura lui 
Ghiță, presari pe deasupra sare, dar 
nu fină, ci din aceea grunjoasă care se 
vede bine pe patul unsuros.

Cu un astfel de trofeu, pe care îl ții 
cu atenție între degetul mare și cel 
arătător, ieși alergând din casă să te 
întâlnești cu prietenii tăi care poartă 
ca niște învingători olimpici propriile 
felii de pâine cu untură. Pâine neagră!

Salvador Dali. Fecioara de la Port Lligat (fragment)

PoVESTIRI  DE  SEAMA  VoASTRĂ
Dragă redacţie! 
Mă numesc Marina Marandici. Cu 

sprijinul îndrumătorului meu, dna 
Ecaterina Rău, am scris mai multe po-
ezii. Aș dori enorm să-mi fie publicate 
primele încercări în ale scrisului în pa-
ginile revistei „Florile Dalbe”, pe care 
o citesc mereu din clasele primare.

De  toamnă

Îngeri
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au ales în fruntea oştii
un ministru de război.
Stând pe gardul din grădină,
Comandantul le vorbeşte:
„Să acţionăm degrabă!
Câinele nu bănuieşte
Că îl paşte răzbunarea.
Îl vom aştepta cu toţii
Chiar la gară. Cum soseşte,
Îl lovim în toiul nopţii”.
„Gata, şefu, spun pisoii,
De succes înfierbântaţi.
aşteptăm să daţi comanda,
năvălim când ordonaţi!”
Bine pregătiţi de luptă,
Mieunând cu demnitate,
Stau ca trupele prusace
În coloane ordonate.
şi-au plecat, aşa, spre gară
Pentru-a pregăti terenul.
nu puteau să piardă clipa
Când avea să vină trenul.
Către seară, totu-i gata
şi începe aşteptarea;

Două mâţe-nspăimântate,
ziua în amiaza mare,
Dau năvală într-o curte
unde-ajung fără suflare.
Stau aşa… o clipă, două,
Sufletul să şi-l mai tragă,
După care-şi spun năvalnic
Supărarea lor întreagă.
„Miaoleu şi vai de mine,
zice una, surioară,
ne aşteaptă vremuri grele!”
„Cum se poate?” – „astă-seară,
un vecin care-i prieten
Cu stăpânul nostru, spun,
va aduce-aici un câine
Cam turbat şi cam nebun.
ştii şi tu, Grivei, săracul,
Câine bun, prietenos,
a murit acum vreo lună,
Înecându-se cu-n os.”
„linişteşte-te, îndată,
vrei să paţi vreun pocinog?
zi mai bine, noul câine
e atât de rău, mă rog?”

De puteai să-ţi pierzi galoşii,
toţi motanii îşi montează
Ochelari cu infraroşii.
Din tranşeele ascunse
Sar îndată pe cărare.
Ordinul era s-aştepte
Dar nu mai aveau răbdare.
Se avântă cu furie
Câinele să-l prindă-n gară.
Din privirea lor ţâşneşte
numai foc şi numai pară.
unii caută pe-afară,
alţii scotocesc prin săli.
„unde este criminalul?”
Strigă cineva pe nări.
Când ajung, surpriză mare!
trenul tocmai se urnise,
Iar peronul, ca prin farmec,
De mulţime se golise.
Dup-o lungă cercetare,
au găsit un căţeluş
Ce stătea întins pe burtă
Peste perna lui de pluş.
toţi pisoii-l înconjoară.
vin în jurul lui degrabă.
nici ministrul nu-nţelege
Ce se-ntâmplă şi întreabă:
„tu ai fost trimis încoace
Să bagi spaima în pisici?!”
„nu, eu, deocamdată, sperii
Motăneii cei mai mici!”
Când să spună comandantul
„Cruciada este gata!”,
Căţeluşul glăsuieşte:
„Staţi puţin, că vine tata!”
„aoleu, se vait-o mâţă,
unde este, băieţel?”
„uite-l!” – „e sfârşitul lumii,
tatăl e cât un viţel!”
Imediat se duce vestea:
„Inamicul a sosit!”
la această ştire proastă
Mâţele-au îngălbenit.
şi, cum toamna pică frunza,
veştedă şi fără viaţă,
Cad pisicile grămadă

Dis-de-dimineaţă, alarma setată la 
telefon sună cu putere. N-am mai auzit 
acest zgomot enervant de mult timp. E 
ora şase dimineaţa, afară-i semiîntuneric, 
iar în cameră este răcoare. Pătura cu care 
eram învelită nu prea îmi ţinuse cald, aşa 
că frigul nopţii îmi încleştase oasele şi îmi 
înceţoşase mintea. Trezirea matinală nu 
e tocmai unul dintre atuurile mele, deşi, 
odată cu trecerea timpului, am reuşit să-
mi creez deja o rutină stabilă care mereu 
îmi permite să ajung la timp, în special în orele de vârf. Ai crede 
că în cei zece ani petrecuţi la şcoală m-am acomodat, am nu 
numai o multitudine de cunoştinţe teoretice, dar şi un ghid per-
sonalizat de supravieţuire în haosul social.

La început de an şcolar nu vom avea careu. Din partea mea 
e în regulă, mai ales că mereu am urât ceremoniile superficiale, 
pline de discursuri sterile. Cui oare îi place, cu adevărat, să par-
ticipe la vreun careu, dacă nu doar organizatoriilor acestuia?

S-a dat primul sunet de mai bine de 10 minute. În clasă e linişte, 
în mod surprinzător, cu toate că diriginta întârzie cu nonşalan-
ţă. În cabinetul 315 şed în bănci 28 de elevi. Toţi tac şi privesc pe 
geamul care dă spre parc. La ora asta lumea face jogging, iar eu 
aştept să mă lovească plictiseala. Cred că epoca în care copiii ne-
supravegheaţi fac gălăgie infernală a apus. Toţi se concentrează 
avid la telefonul din mână (aproape toate, de ultima generaţie). 
Mă întreb: de unde s-a luat mitul că moldovenii sunt săraci? În 
clasa asta plină de adolescenţi mă simt singură. Peisajul e chiar 
trist de tot – 28 de elevi şi toţi antisociali sau preocupaţi mai 
tare de ce a postat pe net careva din cealaltă clasă ori actorul 
preferat. Am încercat să leg o conversaţie ca între colegi, pe aici, 
pe colo, dar nimic nu a durat mai mult de 5 minute.

S-ar părea că, după trei luni în care nu ne-am văzut, am avea 
multe de povestit  unul altuia sau de întrebat, dar din toate 
acestea te alegi cu...  nimic. Nu vreau să par clişeistă, sau mai 
rău, asemeni unei bătrâne care deplânge vremile sovietice, însă 
digitalizarea adolescenţilor i-a făcut pe aceştia să uite că sunt 
prezenţi, că se află aici, printre oameni, că, pentru moment, nu 
e nevoie să trimită de urgenţă vreun mesaj banal cuiva, ori să-şi 
delecteze ochii cu cine ştie ce filmuleţe de pe TikTok sau poze 
provocatoare de pe Instagram.

A trecut o lecţie întreagă şi nimeni dintre noi n-a avut ceva de 
zis. În timpul recreaţiei, unii s-au dus la cantină, alţii - la fumat 
ilegal. S-au găsit şi câţiva care au decis că le e destul pentru ziua 
de azi, după ce-au auzit că au câte un „doi” la română. Întreb o 
colegă dacă vrea să mergem afară, dar îmi răspunde că e obosită 
din cauza pantofilor cu toc şi că nu are chef să coboare tocmai 
la etajul 1. Mă resemnez, mă aşez pe un scaun în hol şi privesc 
marea de elevi care se îmbulzesc în speranţa de-a ajunge la vreo 
destinaţie. E patetic, ştiu, dar nu văd o alternativă. În toată 
această situaţie mă simt o fiinţă incomodă, iar dorinţa mea de a 
socializa se izbeşte de zidul indiferenţei. Cred că acum absenţele 
nemotivate de la şcoală nu mai sunt o problemă la fel de arză-
toare ca odinioară. Regretabil, azi elevii nu lipsesc de la şcoală, 
ci lipsesc chiar din propria lor viaţă.

Nicoleta GUşTIUC, elevă în clasa a xI-a 
la Liceul Teoretic „V. Alecsandri”

mun. Chişinău

Petre CRăCIUN (București)

„un dezastru fără margini!
a umblat prin multe sate,
Izgonind la nouă poşte
Mâţele nevinovate”.
„Dumnezeule, ce monstru!
Mi se rupe inimioara.
Cred că vrea să nu mai fie
O pisică-n toată ţara”.
„Chiar aşa, dar ştii prea bine,
rasa noastră minunată
e puternică, surato,
nu dispare dintr-o dată!
Hai să anunţăm degrabă
toată partea motănească,
Să întâmpine duşmanul,
În luptă să-l nimicească.”
au plecat să ducă vestea.
uliţa cumplit vuieşte,
Oastea mâţelor se-adună,
De război se pregăteşte.
Imediat se strâng în curte
Într-o mare adunare,
Ca să afle cu ce arme
vrea să lupte fiecare.
unii-au zis să îl atace
la un colţ retras de stradă.
nu-i soluţie mai bună
Ca această ambuscadă!
alţii, motănei mai tineri,
Cu ştiinţă mai puţină,
au cerut să îl înfrunte
Chiar pe faţă, pe lumină.
În final, ca să evite
un posibil tărăboi,

Cercetaşii stau de veghe
şi, atent, scrutează zarea.
Când abia se lasă noaptea,
Peste gară, peste sat,
un cotoi anunţă iute:
„trenul s-a apropiat!”
şuieratul său puternic
Întăreşte-această ştire.
„Gata, a sosit momentul!”
Se aude prin oştire.
Cum se-ntunecase bine,

În grădina cu verdeaţă.
Iar dulăul, plin de pete,
un dalmaţian de rasă,
Îşi alintă juniorul
şi-i şopteşte: „Hai acasă!
Drumul ăsta, măi băiete,
M-a cam obosit, ce zici?
am crezut că stai de vorbă
C-o grămadă de… furnici!”

(Din volumul „Cruciada pisicilor”, 
Ed. Zorio 2012)

Desene: Cristina  COvrIG

(Poveste)

Muguraşi 

PRIMUL  SUNET  şi  absența 
elevilor  din  viața  reală...

ARMONIE. Desen de elena BuHnă, elevă la liceul teoretic 
„şt. Holban”, s. Cărpineni, r-nul Hânceşti
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Pictura ca mod de viață
Elena Buhnă, elevă la Li-

ceul Teoretic „Șt. Holban” 
din satul Cărpineni, raionul 
Hâncești, are 16 ani și este 
o fire creativă. În 2016 și-a 
început studiile la Școala de 
Arte din localitate, pe care a 
absolvit-o în anul curent. Pen-
tru ea pictura a fost și este 
un mod de viață. Dragostea 
pentru artă i-a fost insuflată 
de sora mai mare care, la rân-
dul ei, urmase niște cursuri în 
domeniu. 

O altă persoană care a moti-
vat-o să aleagă calea creației 
e profesoara de specialitate 
dna Maria Jucov, grație căre-
ia Elena a decis să se dedice 
în serios artei plastice. Îi place să imorta-
lizeze peisaje în vopsele de ulei, creând o 
gamă aparte a culorilor. Natură îi servește 
drept sursă de inspirație, tânăra artistă 
considerând-o drept o muză veritabilă. În 
lista operelor ce-i aparțin putem găsi și 
lucrările ce i-au asigurat succesul dobân-
dit până acum la diverse concursuri locale, 
naționale și internaționale, la care pictori-
ța s-a clasat pe locurile de frunte.

Între timp, colega mea de școală studi-
ază cu o deosebită satisfacție tot ce ține 

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. 

de patrimoniul cultural româ-
nesc, dar și de realizările ma-
rilor maeștri din lume, fiind 
fascinată îndeosebi de origi-
nalitatea creațiilor lui Leonid 
Afremov, pictor din Belarus.  

În viziunea Elenei arta plas-
tică e un râu multicolor, în care 
toate nuanțele sunt importan-
te și au sensul lor aparte. Ta-
blourile pe care le semnează 
protagonista acestor rânduri 
comportă semnificații esteti-
ce deosebite. Pentru autoare 
acestea reprezintă ceea ce 
și-a dorit atât de mult exer-
sând mereu, deoarece emoția 
pe care o redă pe pânze face 
parte din viața artistului plas-

tic care se deschide lumii. 
„Artele frumoase sunt o modalitate 

de salvare prin faptul că purifică spiritul 
de rutina vieții de fiece zi”, afirmă Ele-
na cu speranța că și mai departe adevă-
rata pictură va rămâne pe viitor unica sa 
predilecție.
Teoctista COLŢA, elevă în clasa a X-a 

la Liceul Teoretic „Şt. Holban” 
s. Cărpineni,
r-nul Hâncești 
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