
MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

15 octombrie, 2021
Nr. 31-32 (4365-4366)

Preţul 16 lei
Fondat: martie 1941

Serie nouă:1990

ISSN 1857-3851

Acceptăm să fim trepte, numai dacă generațiile viitoare vor veni cu 
tălpile curate.

Vasile GHICA, profesor de română, autor de maxime

Fondator: Ministerul  Educaţiei  şi  Cercetării al R. Moldova
săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi

Pr
em

iu
l  

In
te

rn
aţ

io
na

l 
Pe

n
tr

u
  C

a
lI

ta
te

  ş
I  

ex
Ce

le
n

ţă

“Steaua CalItăţII”
Categoria  aur

International Gold aw
ard 

STAR  FO
R  LEADERSHIP  IN

  Q
UALITY

PARIS 2008

Salutare , dragă „Orizont cognitiv”!
De la un timp, mă gândesc la conflictul dintre generaţii, 

care nu mai are sfârşit, ci pare a se agrava tot mai mult. 
Deseori cei maturi vor să-i lipsească pe adolescenți de 
independenţă şi iniţiativă, nu le recunosc dreptul la opinie şi 
la libera exprimare a ei. Vor să dicteze doar  dânşii regulile 
vieţii! Prăpastia dintre generaţii s-a mărit ameninţător în 
ultimul timp, părinţii multor copii fiind plecaţi la muncă 
peste hotare, iar odraslele lor rămânând  în grija bunicilor 
sau a altor rude, care cunosc doar o singură interjecţie: 
„Nu!” DE CÂND a început conflictul dintre generaţii?  De ce 
tensiunea devine tot mai acută? Există  vreo soluţie sau nu? 

Gheorghe CEPRAGA, elev în clasa a VII-a „A”
mun. Chișinău,
Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”

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

DE CÂND a început conflictul dintre generaţii

www.floriledalbe.md

(Continuare în pag.2) a

Acord  liric
Ana VAIDA

ConfliCt
Puteţi să râdeţi, voi, 
generaţii noi!
Dacă îmi reneg trecutul,
dacă uit de părinţi, de tradiţii,
de jocurile copiilor naivi şi cuminţi,
sunt pierdut.
Încerc să înţeleg 
nerăbdarea şi graba.
Încerc să descifrez 
noutăţile lumii voastre
superficiale şi terne, 
simplificate, abreviate, 
fără sentimente,
doar de ban guvernate.
Încerc să mă modernizez, 
să acumulez.
Dar voi? Voi ce efort faceţi 
ca să-mi înţelegeţi timiditatea,
nesiguranţa, neputinţa 
de a ingera brusc noutatea, 
de a renunţa la sentimente, 
la lumea mea cu erori 
şi victorii discrete? 
V-aţi gândit? n-aveţi timp.
timpul e prea grăbit!

Conflictul dintre generaţii, dragii mei ti-
neri cititori, a existat întotdeauna, indi-
ferent de epocă, zonă geografică, cul-

tură sau educaţie. El se manifesta uneori sub 
o formă mai voalată, alteori luând amploarea 
unui fenomen în masă, ca cel al mişcării hip-
pie, de exemplu. Dezechilibrul dintre cele două 
tabere „antagoniste” devine tot mai flagrant, 
însă nimeni, deocamdată, nu reuşeşte să gă-
sească o cale amiabilă, ajungându-se uneori 
la adevărate războaie! De o parte a baricadei 
vă situaţi voi, tinerii noştri, iubiţi sau blamaţi, 
sufocaţi de conformism, revendicându-vă, ade-
sea prea devreme şi vehement, dreptul de a fi 
independenţi, de a fi trataţi ca „oameni mari”, 
cu drept de vot sau veto în ceea ce priveşte via-
ţa voastră, ce-i drept, lipsită de experienţă. De 
partea cealaltă a baricadei suntem noi, părinţii, 
bunicii, rudele sau profesorii, împărtăşindu-ne 
experienţele, dorind să vă ferim de necazuri, 
lipsiţi uneori de răbdare şi tact pedagogic, do-
rindu-vă perfecţi dintr-o dată.

– Sunt superficiali, sunt teribilişti, nu au sim-
ţul măsurii, nu ne mai putem înţelege cu ei..., 
declarăm noi, maturii, despre voi, copiii.

– Nu ne înţeleg, vor să fim ca nişte roboţi, să 
executăm doar ce vor ei, nu ne lasă să trăim ex-
perienţe din care să învăţăm singuri, ne conside-
ră nişte bebeluşi..., ziceţi voi, copiii, despre noi, 
maturii.

Evident, tactul nostru, al adulţilor, ar trebui 
să-şi spună aici cuvântul, să cizeleze asperităţile 
şi neconcordanţele. Dar, din păcate, presaţi de 
ritmul infernal al vieţii în condiţiile nemiloasei 
pandemii, obosiţi de gândurile la ziua de mâine 
sau la nesiguranţa viitorului nu prea îndepărtat, 
nu ştim, nu putem sau nu avem răbdarea nece-
sară să rezolvăm pe cale paşnică, amiabilă aces-
te conflicte. De aici şi rezultă problemele grave 
ale confruntării dintre generaţii. Fie că acceptăm 
situaţia ca pe una de criză şi o tolerăm aşa cum 

este, fie că o agravăm prin in-
terdicţii drastice sau, dimpotri-
vă, instaurăm un regim de „lai-
ssez faire” total, adică lăsarea 
copilului de capul lui! De obicei, 
anume acest regim de „laissez 
faire” este tolerat de bunici şi 
rude faţă de copiii rămaşi în gri-
ja lor. Lipsa de control şi liber-
tatea totală, însă, degenerează 
în probleme dintre cele mai 
grave: narcomanie, alcoolism, 
depravare sexuală etc. Oare 
acestea să fie reperele unei 
adolescenţe sănătoase?

Pe de altă parte, voi, copi-

numerele 33, 34 vor apărea pe 5 noiembrie 2021 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

ii, adesea ne acuzaţi pe noi, părinţii, că am uitat  
timpurile când eram şi noi tineri, că am uitat cât 
sufeream din cauza neînţelegerilor cu părinţii. Dar 
tot voi ignoraţi uşor şi nepăsător părerile noastre, 
ale oamenilor trecuţi prin viaţă, care ştim bine că 
„nu tot ce zboară se mănâncă”. Şi asta ne doare 
mult, căci tot ce  ne dorim, în ultimă instanţă, e să 
vă ocrotim pe voi de posibile rătăciri şi insuccese. 
Suntem conştienţi de faptul că societatea umană 
este dinamică, în permanentă schimbare, iar mo-
delele morale şi culturale se transformă. Cei din-
tr-o anumită generaţie, formaţi după un set de va-
lori, care au propriile convingeri morale legate de 
viaţă, riscă să fie mai puţin receptivi la schimbări. 
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CURIOZITĂȚI  DIN  CULISELE 
TEATRULUI NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”

La muLți ani, 
„Ginta  Latină”!

ANIVERSĂRIEVENIMENT  CULTURAL
Pe 6 octombrie 2021, Teatrul Național „M.Eminescu” a marcat 100 de 

ani de la înființarea sa cu statut de teatru național. Evenimentul cultural 
s-a desfășurat sub înaltul patronaj al doamnei Maia SANDU, Președinte 
al Republicii Moldova, și Klaus IOHANNIS, Președinte al României. La 
Gala Centenarului a participat doamna Maia Sandu, care a decernat înal-
te distincții de stat actorilor, regizorilor și personalului auxiliar.

Știați că Teatrul Național „Mihai 
Eminescu” a fost prima instituție tea-
trală de expresie română din Basara-
bia? Chiar dacă la Chișinău au existat 
teatre și până atunci, totuși acesta este 
primul Teatru Național.

Teatrul Național „Mihai Eminescu” 
a apărut ca urmare a unirii de la 1918. 
Aproape 100 de ani teatrul a bucurat şi 
continuă să bucure iubitorii de artă şi 
cultură. Mergem la spectacole, auzim de 
lansări de spectacole noi, trecem deseori 
pe lângă el, dar imaginați-vă:

Cum ar fi să te strecori în spatele 
scenei, și să descoperi viața Teatrului 
Național „Mihai Eminescu” din culise?

6. În 1928 prin decizia consiliului comunal al 
oraşului cu susținerea primarului Gherman Pân-
tea s-a decis construirea unui nou teatru național 
lângă banca oraşului (astăzi Sala cu Orgă).

7. Din 1911 până în 1941 România a avut 
un ziar zilnic de cultură „Rampa” care reflecta 
evenimentele din teatru, literatură, artă, inclu-
siv cele de la Chişinău.

8. În 1928 trupa teatrului împreună cu regi-
zorul Aurel Ion Maican şi directorul teatrului 
Corneliu Sachelărescu au fost în vizită de stu-
diu la cele mai prestigioase teatre din Europa: 
Berlin, Koln, Frankfurt, Londra, Paris, Dover 
Salzburg, Viena, spectacolele realizate ajun-
gând să fie foarte apreciate de critici.

9. Clădirea teatrului este monument de artă, 
arhitectură şi istorie de însemnătate națională, 
introdus în Registrul monumentelor de istorie 
şi cultură a municipiului Chişinău.

10. Construcția clădirii teatrului a început în 
anii ̀ 30 ai secolului al XX-lea, dar în legătură cu 
depresia economică, construcția lui a fost con-
servată şi a fost finalizată în primăvara anului 
1954.

Istoria Teatrului Național „Mihai Emi-
nescu” impresionează prin parcursul său 
tumultuos. Totuși „inima culturii noastre” 
a reușit să se consolideze, să se dezvolte și 
să prospere prin spectacolele sale.

Le suntem profund recunoscători și le spu-
nem un mare „Mulțumesc” actorilor și regi-
zorilor talentați care reușesc și astăzi să ne 
educe, să ne sensibilizeze, să ne bucure și să 
ne încânte cu reprezentații extraordinare.

DE CÂND a început conflictul 
dintre generaţii?

Şi aici, dragii mei adolescenţi, e necesar să daţi 
şi voi dovadă de tact şi respect pentru aceste con-
vingeri. Căci psihologii afirmă că mentalităţile nu 
se schimbă uşor. Pe măsură ce trece timpul, oa-
menii nu-şi reconfigurează modul de a gândi. Spu-
nem că nu ar trebui să uite, că au trecut şi ei prin 
asta. Nu uită, dar lumea e în continuă transfor-
mare, iar ei trebuie să treacă printr-un proces de 
dezvoltare în acelaşi fel precum voi, copiii lor, pen-
tru a accepta noile provocări ale timpului şi a vă 
înţelege. În acelaşi timp, voi, adolescenţii, simţiţi 
mai acut nevoia de schimbare, ca parte integran-
tă a formării personalităţii voastre, pe când noi, 
adulţii, avem  personalitatea deja formată şi, fireş-
te, suntem mai conservatori. De altfel, prăpastia 
dintre generaţii devine mai vizibilă atunci când 
voi, copiii, ajungeţi la vârsta adolescenţei. Anume 
această perioadă presupune un proces de opozi-
ţie. Voi, tinerii, încercaţi să vă definiţi propriile va-
lori. Nu sunt neapărat alegerile voastre finale, dar 
simţiţi nevoia să le testaţi, opunându-vă părinţilor.

În multe privinţe, prăpastia dintre noi, părinţii, şi 
voi, adolescenţii, este generată, în mare măsură, 
de faptul că voi n-aţi cunoscut regimul sovietic to-
talitar, cu lipsa libertăţii de exprimare, de cultură 

şi chiar de bunuri materiale, pe care voi, tine-
rii de astăzi, le consideraţi ca obligatorii pentru 
dezvoltarea voastră. Discrepanţa dintre situaţia 
socială din trecut şi cea de azi aţâţă, bineînţeles, 
bătălia dintre generaţii, dar nu ar trebui să devi-
nă fatală. Mentalităţile diferite, schimbarea sis-
temului de valori şi lipsa de comunicare sunt ca-
uzele principale care duc la apariţia conflictelor 
între copii şi adulţi. Dar conflictul dintre genera-
ţii este o constantă a vieţii sociale. Deşi simplă, 
soluţia salvatoare pare greu de pus în aplicare. 
Care este ea? Construcţia unui pod peste pră-
pastie, pod care ar include astfel de „materia-
le”, ca: respectul reciproc; tolerarea opiniilor, 
chiar dacă sunt diametral opuse; negocierea; 
compromisul; independenţa rezonabilă accep-
tată de ambele părţi... Dacă, cu eforturi comu-
ne, obţinem ca acest pod să fie funcţional, în 
consecinţă, devenim prieteni. Iar dacă voi, copi-
ii, ajungeţi să ne consideraţi pe noi, adulţii, prie-
teni adevăraţi, conflictul dintre generaţii este ca 
şi rezolvat. Cine porneşte construcţia podului?

Scrieţi-mi! Adresa: ionanton950@gmail.com
Ion antOn

(Sfârşit. Începutul în pag. 1)

Recent, liceul nostru a împlinit 42 de ani de la înființare. 
Nu au lipsit felicitările elevilor, părinților și, desigur, ce-
remonia de sfințire a instituției. Slujba a avut loc în holul 
liceului, cu respectarea tuturor restricțiilor impuse de

starea de urgență. Au participat un număr redus de 
elevi și profesori, alături de stimata directoare Nina Juc 
și directorul adjunct Violeta Panfil. 

Liceul nostru nu e doar o casă cu minuni, un loc unde 
fiecare copil își creează propria viață. Este un suflet apar-
te, care trăiește împreună cu noi atât fericirea, cât și 
tristețea. Iar 21 septembrie a devenit ziua de naștere a 
tuturor elevilor.  Cu acest frumos prilej, din partea colec-
tivului de părinți și elevi, le mulțumim tuturor dascălilor și 
administrației liceului pentru munca depusă zilnic la asi-
gurarea calității educației, pentru dăruire și devotament. 

Ne alăturăm mesajului de felicitare transmis de picii 
scolii primare: „Dragă liceu! Te felicităm cu drag! Creștem 
împreună cu tine și învățăm, încetul cu încetul, să fim pri-
eteni. Suntem cu toții o familie frumoasă și mare. Tu ne 
demonstrezi că părinții de acasă se completează cu cei de 

la școală. Tu ne dai aripi să zburăm și să atingem culmile pe 
care ni le dorim. Suntem plini de entuziasm, îți pășim zilnic 
pragul cu marea dorință de a învăța. Avem o mulțime de 
visuri pe care abia așteptăm să le realizăm. Îți mulțumim 
că ne ajuți să ne depășim temerile, ne arăți cum să nu 
ne lăsăm doborâți, indiferent de încercările prin care vom 
trece. Ne schimbi în bine și ne încurajezi mereu.”

De ziua liceului, ne reunim simbolic sub stindardul marilor 
valori umaniste, precum Responsabilitatea, Încrederea, 
Bunătatea, Adevărul, Iubirea, Speranța. „Ginta Latină” le 
va păstra, va fi și de acum încolo o citadelă a cunoașterii și 
moralității, va aduna reușite, împliniri și succese prin elevii 
și profesorii săi. La mulți ani, liceu!

Consiliul elevilor de la Liceul Teoretic „Ginta Latină”
mun. Chișinău

expoziţia lucrărilor prezentate de elevi

Ceremonia de sfinţire a instituţiei

Cum e să te plimbi pe coridoarele înguste, 
să descoperi arhiva de costume și varietatea 
de recuzită pe care o vedem în spectacole?

Cum ar fi să vezi sala de spectacole din 
spatele cortinei?

Da, este o experiență fascinantă, impresio-
nantă şi uimitoare. În cadrul Clubului „Rădă-
cina” am făcut un tur ghidat şi am avut oca-
zia să descoperim istorii şi curiozități despre 
viața teatrului. Din prima sursă, de la domnul 
director Petru Hadârcă şi colegii săi am aflat 
povestea teatrului.

Iată 10 lucruri interesante despre Tea-
trul Național „Mihai Eminescu” care trebu-
ie cunoscute:

1. Teatrul a fost inaugurat la 6 octombrie 
1921, ca urmare a inițiativei unui grup de in-
telectuali şi oameni politici: Zamfir Arbore, 
Ion Inculeț, Pan Halippa, Octavian Goga ş.a.

2. Inițial teatrul şi-a desfăşurat activitatea 
în Clubul Nobilimii, astăzi cinematograful „Pa-
tria”.

3. La festivitatea oficială de inaugurare a fost 
dezvelit bustul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. 
Sculptura a fost realizată de Dimitrie Paciu-
rea, unul dintre cei mai mari sculptori români, 
alături de Constantin Brâncuşi. Astăzi aceas-
tă sculptură se află la Teatrul Național din 
Bucureşti şi valorează câteva milioane de euro.

4. Primul spectacol jucat a fost „Răzvan şi Vidra”.
5. Înainte pe locul unde se află acum teatrul 

era amplasat Circul din Chişinău, tot acolo se 
dădeau şi spectacole. El era construit din lemn 
şi a ars total într-un incendiu.
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Educatoarea
Cine e educatoarea? O minune-ntre minuni, –
Linişteşte marea, face oamenii mai buni.
Admiră petale vara şi găseşte drum prin nori,
Cheamă ploaia peste noi, fluturaşii dintre flori.
Ați văzut vreodat' din bulgăr spicele să crească? –
Uite că educatoarea poate să vă povestească.
Ne-a mai spus că mâța toarce şi că toamna-i tare dulce,
Cât din fluier doine zice, pentr-o viață ne ajunge.
Şi-a mai zis precum că pomul ne-ncălzeşte, ocroteşte,  
Prea bine, căci precum omul este mândru şi vorbeşte.
Vântul cântă-nveselit, apa este de argint,
Iară stelele se-avântă să ajungă la pământ.
Ea ne spune că Moldova-i sfânta noastră țară,
Că pe harta lumii mică, are-o limbă veche, rară.
Ba mai mult, că e stăpână şi în Casa ei cea Mare,
Ne-aduce poveşti cu zâne, ne mângâie ca un soare.
Vocea ei fermecătoare îți deschide un mister,
Din care cobor pe zare îngeraşii blânzi din cer.
Asta e educatoarea zi de zi, oră de oră,
Ce ne-aşteaptă ca o mamă, ne cuprinde ca o soră.

Valentina PODREA, educatoare 
la grădinița „Ghiocel”   

s. Răuțel, 
r-nul Făleşti 

ELEVII  DESPRE  PROFESORI 

Lumina spiritului

• Spiritul este găselnița materiei.
• Destinul este acea parte din timp în care isto-

ria își imprimă voința ei asupra noastră. De aceea 
trebuie să-i rezistăm, să fugim de el, să ne refu-
giem în Spectacol.

• Limba este calea, niciodată scopul.
• În loc să gândim noi gândurile, ne gândesc ele 

pe noi.
• Dar ce poate însemna o iubire? Cât poate ea 

dura? Nimic nu durează în lumea asta; totul tre-
ce, totul se preface, totul moare ca să se nască 
din nou, altfel, în altă parte, cu alți oameni.

• O idee fixă triumfă întotdeauna.

MAxIME şI AfoRISME 
de Mircea ELIADE

Șezătoare online

Secvenţă de la întâlnire

ARTIZANII VIITORULUI ȚĂRII 

Recent, le-am făcut o vizită picilor din clasa în-
tâi. Eram curioasă: ce impresii şi-au creat copiii 
despre primele zile de şcoală. Proaspeţii învăţă-
cei erau emoţionaţi, se simţeau onoraţi că vor 
învăţa la Liceul „Ştefan Holban”. Febra trecerii de 
la grădiniţă la şcoală încă nu se potolise, de aceea 
am profitat de moment ca să-i întreb unde le este 
mai bine. Bobocii au răspuns în cor că la şcoală e 
mai bine, din mai multe motive: în primul rând, 
aici învaţă literele şi cifrele; la orele de educaţie 
fizică îşi vor dezvolta corpul, iar la lecţiile de edu-
caţie muzicală, vocea şi calităţile artistice. Unul 
dintre motivele pentru care micuţii preferă şcoa-
la este că, fiind mai aproape de fraţii şi surorile 
lor, care de curând le-au devenit colegi, ei se simt 
mai în siguranţă. 

Pe unii cel mai tare i-a impresionat ziua de 1 
septembrie. Doamna învăţătoare Svetlana Grin-
ciuc le-a oferit copiilor câte un abecedar şi un 
caiet, darurile bucurându-i nespus pe copii.

Alţii s-au lăudat că în prima zi de şcoală au pri-
mit de la părinţi ghiozdanele mult visate, în care 
au găsit setul de cărţi şi toate cele necesare unui 
şcolar. Câţiva dintre pici mi-au relatat cu mân-
drie că acasă, după ore, îi aştepta masa la care, 
din acea zi, aveau să-şi pregătească temele pen-
tru şcoală. Astfel s-au simţit şi mai dornici şi mai 
nerăbdători de a începe învăţătura.

Imediat ce au primit abecedarul, această mică 
uşă spre tărâmul cunoştinţelor, copiii au început 
să-l răsfoiască, să studieze tot ce se ascunde în-
tre filele cu miros proaspăt de tipar.  Novicii au 
descoperit povestioare  care i-au făcut curioşi, 
au reuşit să înveţe  câteva  frământări de limbă, 
s-au teleportat  la balul toamnei, învăţând acolo 
denumirile corecte ale fructelor şi legumelor şi – 
ce e mai important! – au construit propoziţii. Iar 
propoziţia corectă este cheia succesului într-o 
conversaţie, dacă vrei să-l înţelegi pe interlocu-

torul tău şi să fii înţeles.
Despre doamna învăţătoare Svetlana Grin-

ciuc copiii mi-au spus că are o inimă largă, este 
înţeleaptă şi frumoasă ca o lăcrimioară. Sufle-
tul ei emană căldură şi dragoste, fiecare cuvânt 
rostit de ea le inspiră încredere şi dorinţa de a  fi 
buni, oneşti. Doamna învăţătoare le este o ade-
vărată prietenă!

Cunoscând-o pe doamna Svetlana Grinciuc, 
m-am convins că este exact aşa cum o descriu co-
piii. Am întrebat-o ce le urează  elevilor săi la în-
ceput de cale, cum doreşte să-i vadă în viitor. „Le 
doresc acestor copii minunaţi putere şi insistenţă, 
inspiraţie şi multe idei creative, căci drumul spre 
perfecţiune şi succes este foarte anevoios. Să fie 
buni, omenoşi, darnici şi prietenoşi cu cei din jur. 
Drum luminos în Țara Cunoştinţelor! Ne dorim 
să fim sănătoşi şi ne rugăm în orice dimineaţă lui 
Dumnezeu să fie bine şi să  desfăşurăm lecţiile cu 
prezenţă la şcoală, în clasă.”

De curând, am marcat Ziua Pedagogului. Cu 
această ocazie, vin cu un mesaj de felicitare că-
tre toţi pedagogii, în special, pentru cadrele di-

dactice din fostul meu 
gimnaziu „Dumitru 
Creţu” şi actualul L.T. 
„Ştefan Holban”. Să 
ne fiţi sănătoşi şi plini 
de forţe şi dorinţă de a 
modela generaţiile de 
mâine. Avem nevoie 
de dumneavoastră! 
Avem nevoie de un 
viitor!

teoctista COlţa, 
elevă în clasa a x-a 

la liceul teoretic 
„ştefan Holban”

s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

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

Părinții ne ajută să devenim oameni, cărțile să rămânem
Aurelian SILVESTRU

Cartea „Șezătoarea” de Nicolae Rusu, ca și romanul 
„Misterul de Est” al Lucreției Bârlădeanu, a devenit una 
dintre cele mai solicitate în țara noastră, dar și peste hota-
rele ei. Aceasta se întâmplă, în mare măsură, grație biblio-
tecarilor, cadrelor didactice și părinților care s-au încadrat 
în Campania Națională de Promovare a Lecturii „Să citim 
împreună!”, ediția a X-a, lansată de Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă”.
E un lucru confirmat şi de 

elevii din raionul Şoldăneşti, 
ghidaţi de dna Ludmila Gli-
jinschi de la Biblioteca Publi-
că Orăşenească. Chiar dacă 
şezătorile, conform  tradiţiilor 
noastre, au loc în alt mod, 
BNC „Ion Creangă” împreu-
nă cu scriitorul Nicolae Rusu 
au reuşit să organizeze o 
„şezătoare” mare, virtuală, la 
care au fost conectaţi cititori 
din mai multe localităţi: Cotiu-

jenii Mari, Olişcani, Pohoarna, 
Cobâlea, Găuzeni, Olişcani, 
Climăuţi, Răspopeni… Cei mai 
activi au fost Emilia Vidrașco, 
Alexandru Cernei, elevi în clasa 
a V-a, Liceul „Alexei Mateevici”, 
Şoldăneşti; Drăgălina Roșca, 
elevă în clasa a III-a, Daniel 
Bulgac şi David Uriciuc, elevi 
în clasa a V-a, Liceul „Stefan 
cel Mare” din Şoldăneşti; Ele-
na Gavriliță, Cătălina Gavriliță 
şi Evelina Șmigun de la Liceul 

Vadul-Raşcov; Evelina Țurcan, 
Ana Boico de la Gimnaziul Glin-
jeni, Gabriela Prodan şi Gabrie-
la Untu de la Gimnaziul Salcia ş. 
a. Copiii au pregătit o expoziţie 
de carte şi i-au adresat scriito-
rului o mulţime de întrebări: 
„De ce anume aceste personaje 
au fost alese de autor?”, „De ce 
elefantul Tromp s-a împriete-
nit anume cu şoricelul Scârţ?”, 
„Când a scris prima povestire 
ori poezie?”…

Spre marea bucurie a 
participanţilor, toţi concurenţii 
au fost admişi „în trupa… citi-
torilor, iar unii dintre ei poate 
vor deveni şi scriitori”. Pentru 
a deveni un bun scriitor, însă, 
trebuie să fii, mai întâi, un mare 
fan al lecturii. Copiii au înţeles 
ce bine e să fii prietenos şi să ai 
simţul umorului. Atunci şi viaţa 
îţi pare mai uşoară. 

Cartea merită a fi citită. 
Împrumutaţi-o părinţilor, bu-
nicilor şi prietenilor: se vor de-
lecta pe cinste. Deşi are un tiraj 
modest, de doar 300 de exem-
plare, e ta-a-a-re căutată. Poftă 
bună la lectură!

Tamara PERETEATcU

Pedagogii sunt artizani de personalități – viitorul acestei țări. Totul începe aici, 
pe treapta primară, odată cu prima învățătoare. Datorită ei, ajungem pe tărâmul 
cifrelor și al literelor, datorită ei devenim prieteni cu cartea.
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Nr. 16 (2130)

Sunt  PiEtOn  RESPOnSaBiL!

EşTI ISTEŢ?

Între aceste imagini există 10 diferenţe. 
Găseşte-le, trimite răspunsul corect la 
redacţie şi participă la concurs! Învingătorii 
vor avea parte de premii.

Lidia BATALI

EU  şI  STRADA

Măriuța a venit la vecina lor și o roagă:
– Tata a răcit și trebuie să-l tratăm cu dul-

ceață de zmeură.
– O, doamne! Ai vreun vas?
–  Nu, o pot mânca și aici. 

*  *  *
– Tincuțo, du-te și udă florile din grădină, îi 

spune  Florin surioarei sale.
– Dar afară plouă.
– Nu-i nimic, ia-ți umbrela.

*  *  *
– Tăticule, de când am fost mutat în clasa 

paralelă, nu mai sunt al 39-lea la învățătură, 
ci al 27-lea.

– Bravo, băiete. Dar câți sunteți în clasă?
– 27.  

*  *  *
– Feciorul dumneavoastră e foarte slab la 

geografie, îi spune profesorul unui părinte.
– Dumnezeu cu dânsul! Oricum, cu venituri-

le noastre de azi departe nu ajungi.

Glume

TO AM N A

După o lună de carte, picii din clasa a II-a „C” de la Gimnaziul nr. 7 din ca-
pitală au simţit că au crescut mai mari și pot să meargă singuri la şcoală. Şi de 
la şcoală, acasă.

şi eu cunosc regulile de circulaţie!

 „toamna-mbracă haine noi...”. Desen  de  David laur, elev 
în clasa a III-a „t” la liceul teoretic „n. Sulac” , mun. Chişinău

Dna învățătoare Rodica BUSU-
IOC–POJOGA, care ştie întotdeau-
na ce-şi doresc elevii ei, i-a ajutat 
să facă primii paşi pe acest itine-
rar, invitându-i  la o discuție cu su-
biectul „Drumul sigur spre şcoală”. 
În cadrul lecției de dezvoltare per-
sonală,  copiii au citit o poezie din 
cartea „Eu şi strada” (autori Iurie 
Miron şi D. State), au răspuns la 
întrebările profesorului virtual al 
lecției video „Traseul sigur spre 
şcoală”, de pe portalul educatieon-
line.md, au derulat  fragmente din 
filmul preferat „Drumul colorat”. 
Şi-au reamintit  cu uşurință regu-
lile principale de circulație, pe care le-au învă-
țat în clasa întâi, după care fiecare a desenat 
drumul său spre şcoală(imaginea de mai jos). 
Apoi au studiat şi au apreciat lucrările colegi-

lor: Olivia ŢURCANU, Bogdan BALICA, Ștefan 
CHIHAI, Luca LUNGU, Ștefan RENIŢĂ, Marius 
STAVILA, Maxim CULICENCO, Valeria GRA-
PILA, Mihail DRUCIOC, Ilinca JURATU, Vlada 
GUJUMAN şi Dan GUJUMAN. Deceluşii au fost 
curioşi să afle când a apărut primul semafor, 
de ce are anume aceste culori. Prin Google s-au 
informat despre lucruri incredibile: că cel mai 
mare semafor din lume se află în prezent la Lon-
dra, în zona Cunary Wharf, are forma unui copac 
şi nu reglează nicio intersecție. Acest semafor 
este  simbolul victoriei celor trei culori asupra 
haosului din trafic. Iar înălțimea construcției 
este de 8 m şi e compusă din 75 de semafoare, 
care sunt controlate de un singur computer!

La finalul lecției, fiecare participant  a lipit cu 
mândrie în agenda sa ecusonul „Sunt pieton 
responsabil”. Acum picii dintr-a doua pot circu-
la în siguranță.

Lica MOVILĂ

Iată cine sunt învârtecușii care au dezlegat co-
rect jocurile publicate în următoarele numere.

Nr. 25-26: Victoria GHERBALI (s. Iargara, r-nul 
Leova), Maxim BOTNARU (s. Copăceni, r-nul 
Sângerei). 

Nr. 27-28: Tatiana CAZACU (s. Măgdăceşti, 
r-nul Criuleni), Victoria GHERBALI, Maxim BOT-
NARU.  

BRAVo, ISTEŢILoR!

De trei zile, numai ploaie. 
toamna-mbracă haine noi.
Într-un nuc, mândru-şi înfoaie 
Penele un piţigoi.
şi în salcia pletoasă,
Într-o scorbură, de zor, 
Veveriţa nuci îndeasă 
Pentru ea şi-un puişor. 

Saci cu pleavă aurie
Cară o furnică-n spate,
Ca să pună-n farfurie
Copilaşilor  bucate. 
Iară eu fac gem de mure
Pentru  nepoţeii mei,
Ca stejarii în pădure 
Să se-nalţe, voinicei. 

Poveşti  autumnale
Vlad PAOMI

PiCtORuL  PE  CaRE 
nimEni  nu  L-a  VăZut

A sosit toamna.  Ea a umplut 
beciurile gospodarilor cu mere, 
pere, struguri, cartofi, varză şi 
alte bunătăţi. După aceasta s-a 
apucat să facă ordine în casă. 
În locul verdelui de peste tot 
au apărut pomi de un galben 
luminos, roşu-aprins, iar pe 
unele locuri, chiar şi violet.

– Dana, cine merge cu 
pensula în mână şi vopseşte 
frunzele copacilor?

– Nu ştiu, Dola. E un pictor pe 
care nimeni nu l-a văzut.

– Noi vom fi primele!
– Încercaţi!
Şarmi şi Dola au luat-o spre 

pădure. Mergeau cu mare 
atenţie, ca în jocul de-a v-aţi  
ascunselea, să nu le vadă 
pictorul necunoscut. Ajunse 
într-o poiană, au stat la pândă 
o jumătate de zi, dar pictorul 
nu a apărut. Flămânzind, au 
pornit, întristate, spre casă. 
Prima întrebare pe care le-a 
pus-o Dana a fost dacă au văzut 
pictorul.

– Nu. Se vede că el lucra în alt 
capăt al pădurii.

– Ba, mi se pare, pictorul 
desena chiar în poiana voastră.

– Nu se poate, l-am fi văzut.
– Ia daţi-vă, suratelor, în faţa 

oglinzii!
Dola a privit în oglindă şi nu 

i-a venit să-şi creadă ochilor. 
Obrăjorii îi erau roşii ca  bujorii. 

Şarmi mai păstra urmele 
brumei pe botic.

– Vezi cât de neatentă eşti? a 
vorbit cam în glumă Dana. Nu 
ai luat măcar de seamă cum ţi-a 
vopsit obrajii.

– Ei şi! răspunse Dola. Chiar 
dacă nu l-am văzut, îmi place 
acest pictor. El le oferă daruri 
frumoase tuturor copiilor şi nu 
se laudă cu munca sa. 

(Din cartea 
„Poveşti cu Şarmi”)

GHiCitORi
are zeci de ace groase,
nici nu ţese, nici nu coase.

(Ariciul)
*  *  *

Cine mă înţelege, minte 
culege.

(Cartea)
*  *  *

Farfurie umblătoare
Cu cap, coada şi picioare.

(Raţa)

*  *  *
Ghici la care şcoală înveţi
Până la adânci bătrâneţi?

(La şcoala vieţii)
*  *  *

nouă fraţi într-un cojoc,
De-i mănânci, gura-ţi ia foc.

(Seminţele de ardei)

Desen: Cristina  COVrIG
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GLOSAR   EXPLICATIV

PARTICIPĂ şI TU!

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

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

REGII  DACILoR  STRĂBUNI

DECEBAL, ultimul rege al Daciei (V)

CETATEA  SOROCA

RoNDELURILE  CETĂŢILOR

Ion  ANTON

CEtatEa  SOROCa
Soarele memoriei în orice zi răsare
Din fiecare piatră şi vârf de metereze
Să ne-amintească nouă că Ştefan-domn-cel-Mare
Continuă şi astăzi hotarul să-l vegheze.
A neamului istorie şi-aici a dat în floare,
Ca pe poteci de veacuri oricând să lumineze:
Soarele memoriei în orice zi răsare
Din fiecare piatră şi vârf de metereze.
Mai auzim şi-acum cantemireasca slovă,
Ce ne-o doineşte Nistrul, curgând domol spre mare:
„Eu liberă am vrut să mi te ştiu, Moldovă,
Să nu-ţi mai calce turcii străbunele hotare…”
Soarele memoriei în orice zi răsare…

rădăcinile lemnului şi cercând mai de adinsul, 
au aflat şi mai mulţi galbeni, mai cu seamă de 
ai lui Lisimahu, craiul Traciei, cu inscripţie gre-
cească. Cum am înţeles din oameni vrednici de 
credinţă, la 400.000 de galbeni şi mulţi sloi (n.r. 
piese) de aur au aflat”, relata Gheorghe Şincai, 
în „Hronica Românilor”. 

(Va urma)

DiCțiOnaR de istorie
B
• beizadea – fiu de domn sau de principe.
• bejenie – părăsire, vremelnică, de către oameni sau o colec-

tivitate, a (casei sau a) provinciei ori (a patriei) din cauza invaziilor 
duşmanilor sau a persecuţiilor politice ori a oprimării fiscale.

• beneficiu – concesiune de pământ conferită de suveran unui 
vasal în schimbul prestării anumitor obligaţii, în special militare.

• Bene-Merenti – numele unei medalii româneşti, instituită de 
Carol I în 1876 şi acordată personalităţilor culturale şi ştiinţifice.

• berat – diplomă sau brevet de învestitură dat de înalta Poartă, 
mai ales domnilor Țărilor Româneşti, la instalarea în domnie; verzi 
şi firman.

• berbec – maşină de război din lemn, având un drug lung, sus-
pendat pe lanţuri şi terminat cu un vârf de fier ca un cap de ber-
bec, întrebuinţată la spargerea zidurilor şi a porţilor unei cetăţi 
asediate.

• berlină – trăsură închisă de mari dimensiuni, folosită în secolul 
al XIX-lea.

• bernă, drapel în ~ (sau pavilion în ~) – pavilion, drapel naţional 
coborât pe jumătate în semn de doliu.

• besant (sau bezant)  – veche monedă de aur din Imperiul Bi-
zantin.

(Va urma)

(Continuare din nr. 27, 28 din 17 septembrie 2021)

(Continuare din nr.25, 26 din 17 septembrie 2021)

● la taifas cu trecutul...

9. Comoara lui Decebal 
Istoricii care au relatat despre războaiele daco-

romane afirmă că armatele împăratului Traian au 
luat prăzi care au totalizat peste 160 de tone de 
aur şi 300 de tone de argint. Cucerirea Daciei a 
fost sărbătorită timp de 123 de zile pe străzile Ro-
mei, iar cetăţenii ei au fost scutiţi timp de un an 
de plata impozitelor. Înainte ca Dacia să fie cuce-
rită de romani, Decebal ar fi ascuns însă o parte a 
comorilor în albia râului Sargeţia, care curgea în 
apropierea capitalei Sarmizegetusa Regia, potrivit 
lui Dio Cassius. „Decebal abătuse râul cu ajutorul 
unor prizonieri şi săpase acolo o groapă. Pusese 
în ea o mulţime de argint şi de aur, precum şi alte 
lucruri foarte preţioase, aşezase peste ele pietre 
şi îngrămădise pământ, iar după aceea aduse râul 
din nou în albia lui. Tot cu oamenii aceia Decebal 
pusese în siguranţă, în nişte peşteri, veştminte şi 
alte lucruri la fel. După ce făcu toate acestea, îi 
măcelări, ca sa nu dea nimic pe faţă”, relata Dio 
Cassius. Istoricul roman susţine însă că Decebal 
a fost trădat de Biciclis, unul dintre apropiaţii săi, 
căzut prizonier în război, iar romanii ar fi desco-
perit comoara. O altă relatare despre comoara 
lui Decebal a revenit în actualitate 14 secole mai 
târziu, când localnicii au găsit în râul Strei tezau-
re extrem de valoroase, despre care se credea că 
au aparţinut regelui dac. „Mergea nişte pescari 
români cu şeicile din Mureşu în Streiu şi, legân-
du-şi luntrile cu un trunchiu, au zărit că sclipeşte 
ceva. Vrând să scoată din apă ceea ce sticlise prin 

Cetatea de la Soroca a fost 
înălțată de Ştefan cel Mare în 
ultimul sfert al secolului al 
XV-lea. O spune tradiția loca-
lă, care-i explică numele prin 
faptul că domnul a pus soroc 
(termen de clădire). Cetatea 
Soroca a fost înălțată împo-
triva cetelor tătare de pradă, 
care prin vadurile Nistrului 
îşi croiau drum în Moldova. 
Soroca n-a fost o cetate mare, 
cu două rânduri de ziduri, ca 
Suceava, Cetatea Albă sau Ho-
tin, ci o fortăreață mică, un 
castel pentru adăpostul unei 
străji de pază împotriva năvă-
litorilor străini.

Cetatea Soroca este un mo-
nument istoric unic în arhitec-
tura construcțiilor defensive 
ale Moldovei medievale. Ceta-
tea de piatră pe care o vedem 
azi a fost ridicată de un grup 
de zidari din Transilvania, 
conduşi de meşterul Iacob, 
care a şi lăsat o inscripție în 
interiorul cetății: „a construit 
acest castel Iacob”. Înainte de 
cetatea de piatră, a existat aici 
o cetate de lemn şi pământ, 
despre care se crede că, deşi a 
fost menționată abia în 1499, 
ar fi fost construită mai înain-
te. Vestigii ale acestei fortifica-
ții de lemn au fost găsite în de-

cursul săpăturilor arheologice 
din interiorul cetății.

Dimensiunile şi forma cetă-
ții Soroca sunt foarte impor-
tante pentru înțelegerea ori-
ginii şi locului ei în sistemul 
de apărare al Moldovei me-
dievale. Cetatea Soroca este 
contemporană realizărilor 
Renaşterii italiene, ea com-
portă trăsături asemănătoare 
cu multe dintre cetățile din 
nordul Italiei (în special cu 
castelul Caprarola), dar exis-
tă şi destule elemente care le 
deosebesc. Dimensiunile mici 
ale cetății, diametrul interior 
egal cu 100 paşi plasează ce-
tatea Soroca printre realizări-
le remarcabile ale arhitecturii 
europene, fiind o mărturie a 
experienței meşterilor ei în 
arta construcțiilor.

La finele secolului al XVII-
lea, în timpul aflării în cetate a 
unui efectiv de 2000 de oşteni 
polonezi, au fost făcute o serie 
de schimbări. Au fost alipite 
pereților incintei 13 încăperi 
pentru păstrarea prafului de 
puşcă, iar deasupra lor au fost 
construite încăperi pentru 
cazare. Intervalele dintre cre-
neluri au fost astupate rămâ-
nând orificii pentru tragerea 
cu arme uşoare. Pentru oşte-
nii polonezi au fost construite 
cazărmi în afara cetății, tere-
nul fiind înconjurat cu un şanț 
şi un val de pământ.

În prezent, accesul la cetate 
–  un reper turistic atractiv – 
este oprit, deoarece au înce-
put să fie efectuate săpături 
arheologice importante.
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„ne  imaginăm  un  viitor  
minunat  pentru  toți  copiii”

nr. 8 (144)

Cea  de-a 75-a aniversare UNICEf

„Nu am putut găsi o modalitate mai bună 
de a marca aniversarea a 75-a a UNICEF de-
cât prin celebrarea copiilor, a vocilor lor şi a 
eforturilor noastre continue de a oferi tuturor 
copiilor şansa de a supraviețui şi a-şi valorifi-
ca întregul potențial”, citim pe pagina acestei 
organizații internaționale.

De la crearea sa în anul 1946, UNICEF a lu-
crat în mod constant pentru a proteja dreptu-
rile tuturor copiilor. indiferent cine sunt ei şi 
unde locuiesc. 

„Celebrând împreună cu „Voices”, ne imagi-
năm din nou lumea pe care o dorim pentru 
copiii noştri — o lume protejată de violență, 
unde copiii au acces la educație relevantă şi de 

calitate şi au posibilitatea să supraviețuiască şi 
să-şi valorifice întregul potențial. Ne imaginăm 
un viitor minunat pentru toți copiii şi pentru fi-
ecare copil în parte”, asigură UNICEF.

Prin activitatea sa în Moldova, UNICEF sus-
ține crearea unor sisteme naționale puternice 
de protecție a copilului, care să funcționeze în 
interesul superior al tuturor copiilor, inclusiv al 
celor vulnerabili. Activitățile de îmbunătățire a 
sistemului de protecție a copilului vizează trei 
domenii principale: 

- păstrarea familiilor împreună; 
- accesul la justiție; 
- prevenirea violenței împotriva copiilor.

Pentru un mediu sigur, cu toleranță 
zero la violența față de copii

„Este prima mea instruire 
în calitate de elev. Sunt foarte 
bucuros că am avut ocazia să 
particip şi să reflectez asupra 
unor lucruri pe care nu le cre-
deam atât de importante. Voi 
transmite neapărat informaţia 
pe care am acumulat-o şi altor 
colegi”, spune GABRIEL, elev în 
clasa a VII-a.

„N-am ştiut că există aseme-
nea posibilitate de instruire. 
Acum sunt mai curioasă de a 
mă implica. Deoarece ni s-a 
prezentat o nouă viziune, iar 
părerea noastră a fost ascul-
tată, fără a fi criticaţi”, declară 
MARIA, elevă în clasa a VIII-a.

Gabriel şi Maria sunt elevi la 
Gimnaziul „Alexandru cel Bun” 
din comuna Larga Nouă, raio-
nul Cahul. După lecţii, cei doi au 
împărţit un computer în incinta 
şcolii, doar ca să fie siguri că nu 
ratează instruirile programului 
educativ online despre dreptul 
copilului de a fi auzit şi despre 
importanţa participării la pro-
cesele decizionale. La fel ca ei, 
şi alţi elevi din 21 de școli din 
raioanele Cahul și Ungheni, 
beneficiare ale proiectului EVA, 
pe parcursul lunilor martie-
mai, au participat la instruiri 
tematice online.  

Elevii au aflat ce este Politica 
de Protecţie a Copilului şi cum 
trebuie să se implice în proce-
sul de elaborare a acestui docu-
ment intern al fiecărei instituţii 
de învăţământ. De asemenea, 
au luat cunoştinţă mai îndea-
proape de campaniile de advo-
cacy, au fost informaţi despre 
tipurile de violenţă şi despre 
faptul cum pot raporta un caz 
suspect de abuz, dar şi cum 
pot interveni dacă observă o 
situaţie de bullying.

Începând cu noul an de studii, 
elevii din Cahul şi Ungheni parti-
cipă direct la elaborarea sau re-
actualizarea Politicii de Protecţie 
a Copilului din instituţiile în care 
îşi fac studiile. În şcoli au fost 
instalate şi bannere ce îndeam-
nă membrii comunităţii şcolare 
să promoveze medii sigure şi 
cu toleranţă zero la cazurile de 
violenţă faţă de copii.

Aceste activităţi sunt realizate 
de către Centrul Naţional de Pre-
venire a Abuzului faţă de Copii 
(CNPAC) în cadrul Proiectului EVA 
„Promovarea egalităţii de gen 
în raioanele Cahul şi Ungheni”, 
finanţat de Uniunea Europeană 
şi implementat de UN Women în 
parteneriat cu UNICEF. 

Sursa: CNPAC

În data de 24 iulie 2021, UNICEF Moldova împreună cu Moldovan National 
Youth Orchestra și corul incluziv „Voices” au organizat un concert în aer liber 
pentru a celebra a 75-a aniversare a UNICEF.

nevoia să o facă. Aceasta inclu-
de şi participarea la votare, pen-
tru a te asigura că cei pe care îi 
consideri demni să te reprezinte 
se vor regăsi în structurile  deci-
dente. Aceasta mai înseamnă să 
urmăreşti dacă lucrurile merg 
cum ai vrea în oraşul sau satul în 
care locuieşti, dacă legile nu sunt 
votate pentru interes propriu. 

Dacă tot noi îi plătim pe 
funcţionarii statului, e bine ca ei să 
facă lucruri bune pentru ţară. Iar 
noi să le monitorizăm acţiunile, 
ca să fim siguri că banii publici 
nu ajung la ei în portofel în loc de 

Dreptul la opinie

Ce poţi face dacă nu te simţi 
confortabil în societatea în care 
trăieşti? Nu eşti de acord cu legi-
le, cu ceea ce decid autorităţile? 
Te simţi nefericit şi mizera-
bil. Nici măcar nu eşti tu dacă 
nu-ţi exprimi nemulţumirea. 
Cetăţenii indiferenţi devin 
cetăţeni nefericiţi, ceea ce duce 
la o societate nefericită. 

Prin urmare, este evident că 
autorităţile au o responsabili-
tate mare faţă de cetăţeni, dar 
ar fi bine dacă şi cetăţenii ar fi 
responsabili şi şi-ar folosi drep-
tul la opinie atunci când simt 

Statul, autoritățile, cetățenii și relațiile dintre aceștia
Autoritățile lucrează pentru cetățeni, din pă-

cate, lucru ignorat de unii, care nu-și onorează 
responsabilitățile față de oameni, nu-și îndepli-
nesc toate obligațiunile de serviciu, nu ascultă, nu 
aud cetățenii (nici nu-i consultă, după cum spune 
legislația!) și nici nu-i ajută când aceștia au nevoie.

investirea acestora în dezvoltarea 
ţării, oraşului, comunităţii în care 
trăim. Din păcate, asemenea lu-
cruri precum furtul banilor ce 
trebuie folosiţi pentru proiecte 
comunitare nu mai sunt o nouta-
te pentru Moldova. Deci, e nevo-
ie să ne asigurăm că banii publici 
sunt repartizaţi corect şi că ajung 
unde le este locul, iar opiniile 
cetăţenilor sunt consultate şi în 
această privinţă, în egală măsu-
ră, a tuturor, nu doar a celor mai 
guralivi, mai pretenţioşi sau mai 
activi.

În concluzie, autorităţile nu 
trebuie să facă abuz de funcţiile 
pe care le deţin, dar şi cetăţenii 
trebuie să se implice pentru a le 
aminti pe cine servesc aceştia. 

thea BarBarOşIe, 
elevă în clasa a x-a 

la liceul teoretic „Spiru Haret”
mun. Chişinău

Ce poți face atunci când ești 
tachinat&agresat de colegi?
1. Ignoră comportamentul de agresare. Comportă-te ca şi 

cum celălalt este invizibil şi acţionează ca şi cum nimic nu s-a în-
tâmplat. Dacă te înfurii sau izbucneşti în plâns, rişti să accelerezi 
tachinarea. Însă ignorarea NU este o metodă bună şi atunci când 
cineva te tachinează de foarte mult timp. Dacă este posibil, este 
recomandat să pleci din situaţie.

2. Folosește răspunsul paradoxal. De exemplu, dacă porţi 
ochelari şi ţi se spune „aragaz cu 4 ochi”, răspunde politicos: 
„Mulţumesc că ai remarcat că am ochelari!” Un alt tip de răs-
puns paradoxal este exprimarea acordului faţă de aspectele la 
care se referă cel ce tachinează. De exemplu: „Ai aşa de mulţi 
pistrui!” „Este adevărat, am o mulţime de pistrui!”. Asemenea 
răspunsuri lasă agresorul fără replică, deoarece conflictul este 
blocat.

3. Răspunde cu un compliment.  De exemplu, dacă cineva 
râde de modul în care alergi, răspunde cu: „Tu eşti un bun aler-
gător!” Umorul este un alt tip eficient de reacţie, deoarece este 
total diferit de răspunsul aşteptat şi subliniază faptul că nu există 
vreun punct vulnerabil care să fi fost atins. În plus, râsul poate să 
schimbe o situaţie cu potenţial de rănire, într-una comică.

4. Pentru situațiile în care comportamentul de bullying se 
menține, este nevoie să le semnalezi problema prietenilor sau 
să soliciţi ajutorul unui adult: profesor, părinte etc. 

În concluzie: Ce trebuie să evite un copil agresat? Să se în-
furie/să plângă; să se comporte agresiv (să lovească, să înjure 
etc.), să aducă alţi copii sau o gaşcă cu ajutorul căreia să-şi facă 
dreptate, să răspundă cu tachinare. Tu cum crezi? Scrie-ne.

Stop bullying!

Dreptul la participare

Membrii corului incluziv „Voices”

Premianţii concursului „Buna guvernare pentru fiecare. Implică-te!”

thea Barbăroşie
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Ţigănuş
Este o specie critic pericli-

tată, al cărei număr scade. 
Se întâlnește în bălțile de pe 
cursul inferior al Prutului și 
cel al Nistrului. Peste hota-
rele țării o găsim în bălțile și 
deltele râurilor din regiunile 
sudice, în Transcaucazia, Ka-
zahstan, Asia Centrală, Euro-
pa, Asia de Sud-Vest, Austra-
lia, Africa, sudul Americii de Nord și în America de Sud.

Preferă pentru trai bălțile de adâncime mică din cursu-
rile inferioare ale râurilor mari, în a căror vecinătate se 
află surse de hrană.

Sosește, de obicei, pe la mijlocul lunii aprilie. La 2-3 zile 
începe să-și aleagă locul de cuibărit, preferând sectoarele 
retrase, greu accesibile omului. Ţigănușul își construieș-
te cuibul pe arbori, în colonii cu alte ciconiiforme. Ponta 
completă, din 3-4 ouă, se finalizează în decada a treia a 
lunii aprilie. Clocesc ambii părinți. Ecloziunea se produce 
după 21-23 de zile. Stolurile de migrație se formează în 
decursul lunii august în zonele cursului inferior al Prutu-
lui și părăsesc teritoriul țării spre sfârșitul lunii.

Anterior în bălțile cursului inferior al Prutului și cel al 
Nistrului cuibăreau câteva sute de indivizi. În prezent, au 
fost semnalate cca 20-30 de păsări, venite în căutarea hra-
nei (în perioada cuibăririi), și peste 100 de păsări de pasaj.

Ţigănușul este ocrotit conform legislației în cadrul Re-
zervației Științifice „Prutul de Jos”.

Dialog cu pădurea

Coordonator de pagină: Octombrina OnOFreI

Cântăm  şi  desenăm  natura

 – Pădurice, pădurea,
Care este mama ta?
eşti orfană, 
n-ai nici tată?
eşti bolnavă, defrişată.
– Dragul meu, eu sunt orfană,
n-am nici tată şi nici mamă.
Dumnezeu mie mi-a dat
Să-i ajut pe toţi din sat.
– Dar cu ce ne-ajuţi pe noi,
Căci eu văd numai gunoi?
Văd hârtii şi sticle goale, – 

eşti murdară până-n poale.
– eu vă dau aer curat, 
numai bun de respirat.
Însă voi îl poluaţi 
Cu otrăvuri şi nitraţi.
De-aceea vă-mbolnăviţi,
Căci nu ştiţi să preţuiţi
Ce natura vă oferă,
Ca s-aveţi viaţă prosperă.

Bianca MIHAILOV, elevă 
mun. Chişinău

De ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI, elevii din clasa a VI-a „A” de la Liceul 
Teoretic „A.Mateevici” din Căușeni, împreună cu diriginta dna Tatiana Cucu, vin 
cu câteva sfaturi pentru a avea un mediu ambiant salubru și frumos. Grija pentru 
lumea în care trăim trebuie să devină un stil de viață pentru fiecare dintre noi!

Natura  în  viaţa  noastră

MAGIA  TOAMNEI 
Toamna e cel mai spectaculos și magic anotimp al anu-

lui. De cum ne pășește pragul, își exercită meseria. Ca un 
maestru, se ocupă de un decor nemaipomenit al pădurilor, 
văilor și livezilor. Cerul își schimbă haina senină pe cea 
înnorată prin care, ici-colo, mai străbate câte o rază gin-
gașă, mângâietoare și atunci simțim nostalgia după zilele 
de vară.

În pas melancolic începe valsul multicolor al frunzelor, 
sub ultimele cântece ale păsărilor călătoare. Zilele se 
scurg, cedând, sfioase, tot mai mult loc nopților. Legănate 
de vânt, păsările își iau rămas bun de la noi. Pădurile sunt 
învelite cu covorul auriu din frunze, lăsându-și crengile 
goale și amorțite. Tot mai mult își fac loc tradiționalele 
ploi ciobănești pline de tristețe. Totuși, toamna rămâne 
un anotimp domnesc, iar noi, an de an, îi descoperim ma-
gia.

Bogdan CARAMAN, elev 
or. Căușeni

Concursul „Urmaţi-ne exemplul!”

După cum știm cu toții, tră-
im într-o lume din ce în ce mai 
poluată, dar în care zilnic vrem 
să respirăm aer curat. Situația 
ne obligă să schimbăm ceva în 
comportamentul nostru față 
de mediu. Este responsabilita-
tea noastră să conștientizăm că 
utilizarea în exces a resurselor 
în scopuri inutile ne conduce 

încet și sigur spre scăderea lon-
gevității noastre. A fi „green” 
a devenit o adevărată modă. 
Este bine să știm că, în fond, 
este vorba de viața noastră, a 
tuturor.

Putem ocroti natura, făcând 
lucruri banale, dar care pentru 
planetă înseamnă mult. Iată 
câteva dintre ele:

Folosește apa potabilă cu 
moderație, nu lăsa robinetul 
deschis fără rost!

Stinge lumina când ieși din 
cameră.

Sortează-ți deșeurile! Este 
una dintre cele mai simple me-
tode de a proteja planeta de 
poluare.

Nu arunca deșeurile în natu-
ră! Au nevoie de sute de ani ca 
să dispară, dar până atunci dis-
trug ecosisteme.

Plantează copaci, amenajea-
ză spații verzi la tine acasă!

Dacă urmăm măcar o parte 
din aceste sfaturi, vom trăi mai 
sănătos atât noi, cât și urma-
șii noștri. Sănătatea valorează 
mai mult decât toate bogățiile 
din lume. Prin urmare, fii tu cel 
care salvează Pământul și evită 
poluarea!

adrian MOVIlă, elev
s. Roșu, r-nul Cahul

Din poşta ediţiei
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LA  BRAŢ  CU  TERPSIHoRA

măiestria „LiEi-CiOCâRLiEi”

Coordonator de pagină:  Renata cUPcEA

Fiecare dintre noi este iubitor de folclor, dar în-
deosebi de jocurile populare ce redau frumusețea 
tradițiilor și obiceiurilor moldovenești, încântă prin 
splendoarea costumelor naționale, oferă mereu 
dispoziție bună și chiar ne fac sufletul să danseze, 
călătorind imaginar  în copilărie, la bunici  în sat...

Iată că și eroina noastră, 
Andreea Batalov, elevă în  
clasa a VI-a la Liceul Teo-
retic „Natalia Dadiani” din 
Chișinău, nu doar e pasionată 
de astfel de dansuri, dar și 
le practică deja de șapte ani. 
Pentru ea este o mare bucu-
rie să meargă la repetiții, să 
se scufunde în feerica lume 
a Terpsihorei. „Răzășeasca”, 
„Suita de la Nord”,  „Două 
împletiri”, „Joc Mare” sunt 
doar unele din cele mai cu-
noscute jocuri moldovenești 
pe care le învață Ansamblul 
de dans popular „Speranța” 

de la „Artico”, din care face parte și Andreea.  
„Am emoții mari de fiecare dată când mergem la con-

cursuri. Totodată, inima mi se umple de fericire, deoare-
ce e ceea ce-mi place cel mai mult să fac. Sora mea mai 
mare, la fel, a fost dansatoare în acest ansamblu. Cred că 
părinții noștri sunt mândri de noi”, spune Andreea.

La primele repetiții, ca și toți începătorii, prindea greu 
mișcările, la concursuri se temea să nu greșească pașii, 
dar, cu timpul, fricile i-au dispărut. Au rămas doar emoțiile 
și dorința de a reuși. Bineînțeles, participările la concer-
te, festivaluri și concursuri de dans i-au redat încrederea 
în forțele proprii. Mult au motivat-o și încurajările din 
partea celor apropiați, părinților, dar și a profesorului de 
dans, dl Andrei Tataru. Recent trebuiau să participe la 
un concurs internațional, însă pandemia le-a ruinat planu-
rile. Dezamăgirea a fost de nedescris, dar și-au zis că au 
câștigat timp pentru a pregăti o serie de dansuri frumoa-
se, demne de a fi prezentate la concursul ce va avea loc 
până la finele anului.

Pe parcursul anilor, Andreea a căpătat experiență, a de-
venit mai responsabilă și mai încrezătoare în forțele pro-
prii. Această fetiță sociabilă și veselă știe cu siguranță că 
talentul îți dă numai un impuls pentru zbor. Reușita ține 
de perseverență, de dorința de a-ți crește propriile aripi.

Exprimarea  sentimentelor  prin  DANS
Baletul contemporan îmbină intr-un mod cât se poate de creativ tehnicile ba-

letului clasic cu cele moderne, fiind considerat unul dintre stilurile cele mai 
încărcate din punct de vedere emoțional.

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 8 (48)

MeSaGerul  MuzelOr 

ARTA  CoRALĂ

Este potrivit pentru copi-
ii/tinerii care preferă dansul 
dinamic, fără a renunţa la 
frumuseţea armoniilor clasi-
ce. Copiii învaţă să realizeze 
mişcări specifice stilului clasic 
contemporan, să creeze inde-
pendent un desen al dansului, 
să monteze compoziţii coregra-
fice, să-şi promoveze individua-
litatea artistică.

Ansamblul de balet contem-
poran „Bolero” de la Centrul 
Republican pentru Copii şi Ti-
neret „ARTICO” este un colec-
tiv relativ tânăr. Am început, 
în anul 2015, cu un grup de 12 
copii, o mare parte din care au 
rămas în componenţa acestuia. 
Pe parcurs nu ne-am extins prea 
mult. Nu sunt adepta cantităţii, 
ci a calităţii, mai ales că baletul 

contemporan este o ramură co-
regrafică dificilă, care necesită 
foarte multă implicare. În mo-
mentul de faţă avem două gru-
pe. Grupul avansat (de concert) 
şi grupul de pregătire şi iniţiere. 
„Bolero” participă cu plăcere la 
toate evenimentele organizate: 
concerte, spectacole, filmări etc. 

Orele din sală, în general, în-
seamnă antrenamentul pentru 
baletul clasic, care este baza 
pregătirii. E vorba de exerciţiile 
la bară şi în mijlocul sălii, sări-
turi, piruete,  gimnastica par 
terre, montarea şi repetiţia co-
regrafiei dansurilor grupului.

Baletul contemporan cuprin-
de elemente din mai multe ge-
nuri, cum ar fi: modern, jazz, 
liric şi balet clasic. O altă ca-
racteristică specifică a acestuia 
ţine de modul creativ în care 
este folosită gravitaţia. Este un 
stil plin de energie, personalita-
te şi expresivitate.

În  lumea  dansului  popular

Picii din ansamblul coral „Lia-Ciocârlia” învață cu multă pasiune să inter-
preteze piese de autori contemporani. Măiestria o deprind de la  profesoara lor, 
dna Svetlana  Istrate.

Colectivul „Lia-Ciocârlia” este format din grupe 
corale în funcţie de  vârsta copiilor. Prin răbda-
re şi cu afecţiune faţă de cei mici, dna Istrate le 
oferă cunoştinţele necesare în domeniul muzicii 
corale. De la o vârstă fragedă  le cultivă copiilor 
dragostea faţă de muzică şi îi învaţă cum să-şi 
dezvolte talentul. Fostă elevă la „Lia-Ciocârlia”, 
dumneaei şi-a dorit foarte mult să devină dirijor 
coral. Astfel, în 1994, o aflăm conducător de cerc 
la corul mic, iar din 1998 are deja 70 de copii pe 
care îi ghidează pe tărâmul artei muzicale.

Elevii studiază piese de muzică populară, clasică, 
modernă, multe din acestea aparţinând compozi-
torilor contemporani. Ei încep cu melodii uşor de 
memorat şi de interpretat. Pregătirile pentru con-
cursuri se fac conform programului. Chiar dacă 
toate concertele şi concursurile se desfăşoară on-
line, copiii nu se lasă pe tânjeală, ci se pregătesc 
intens, cu mare responsabilitate. Unele repetiţii 

le fac şi în studio, desigur, pe grupe, cu respecta-
rea normelor de igienă şi sănătate.

„Lia-Ciocârlia” este  un exemplu demn de toată 
admiraţia, fiind prezent la toate concertele mu-
zical-corale din Republica Moldova şi nu numai. 
Copiii „Ciocârliei” au cântat şi pentru publicul din 
Ucraina, Rusia, România, Letonia, Lituania, Bela-
rus, Turcia, Franţa, Belgia, Bulgaria etc. Formaţia 
a lansat discul Cântă „Lia-Ciocârlia”, precum şi 
două filme muzicale.

În ultimii şase ani, colectivul a călătorit dese-
ori cu turnee concertistice în România şi Bulga-
ria. Este laureat şi deţinător al Diplomelor de 
gradul I în cadrul festivalurilor şi concursurilor 
naţionale şi internaţionale, printre care: Con-
cursul naţional coral „Hora primăverii”; Festi-
valul-concurs internaţional de muzică corală „A 
ruginit frunza din vii”; Festivalul-concurs coral 
internaţional pentru tineret „Gavriil Musicescu”.

Membrii colectivului au avut 
o prestaţie frumoasă în cadrul 
mai multor evenimente, pre-
cum: Aventura de Crăciun, Hra-
mul oraşului Chişinău, Târgul de 
Crăciun, spectacolul „Frumoasa 
şi Bestia”, spectacolul „Mitul 
primăverii” etc.

Baletul contemporan pune 
accentul, înainte de toate, pe 
inovaţie, pe improvizaţie şi 
doreşte să surprindă prin uni-
citatea mişcărilor, lăsând în-

totdeauna o cale către o inter-
pretare deosebită. E stilul care 
presupune ca cel care îl practi-
că să-şi exprime propriile senti-
mente şi trăiri prin intermediul 
paşilor de dans şi astfel să-şi 
compună propria coregrafie 
care va fi unică şi originală.

liliana SCarlat, profesoară
în ansamblul de balet 

contemporan „Bolero”
la Centrul „ARTIcO” 

CoREGRAfIA  MoDERNĂ
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O  hartă  falsă  a  americii 

Îţi  vine  să  crezi?

Sticla securizatăImprimarea 3D 
a oaselor

 în corpul uman

Rețele  sociale  din  anul  1560

DAIGO-JI
Nr. 8 (353)

Minuni create de om

Daigo-ji este un important templu budist din Japonia, decla-
rat patrimoniu mondial al UNESCO. A fost fondat în anul 874 
de către Rigen-daishi. Mai multe clădiri, inclusiv o pagodă cu 
cinci etaje, sunt comori naționale ale Japoniei în care se află 
valori culturale importante. Complexul monastic a fost numit 
în onoarea împăratului Daigo, care a abdicat de la tron şi a 
îmbrățişat preoția. 

Imagine: Pinterest

reCreaţIa  Mare

Invenţii

Imprimarea 3D este folosită pentru fabricarea 
obiectelor biomedicale. În viitor, în acest fel ar 
putea fi create organe şi părţi ale corpului uman. 
Deocamdată ştiinţa nu a atins asemenea succese, 
dar s-au făcut paşi distincţi în această direcţie.

Specialiştii de la Universitatea din South Wa-
les din Sydney (Australia) au reuşit să dezvolte o 
cerneală pe bază de ceramică ce interacţionează 
bine cu celulele vii. Gelul se întăreşte într-un me-

diu apos direct în corpul pacientului. 95 la sută 
din celule supravieţuiesc. 

Noua tehnologie promite o revoluţie în medi-
cină: oasele distruse ar putea fi refăcute integral. 
Invenţia deschide multe oportunităţi, inclusiv co-
rectarea defectelor osoase mari, pe care organis-
mul nu le poate repara automat. 

Pe termen lung, autorii speră că imprimantele 
vor fi amplasate direct în sălile de operaţie. 

Sursa: zoom.cnews.ru

În secolul al XVI-lea nu exista 
nici Telegraph, nici Facebook, 
dar tinerii din Olanda au in-
ventat ceva similar. Ei au numit 
reţeaua „alba amicorum”, în 
traducere din latină „cărţi pen-
tru prieteni”. Vechile reţele soci-
ale funcţionau aproape la fel ca 
cele moderne, cu excepţia fap-
tului că informaţiile se scriau în 
cărţile de hârtie, fiind distribuite 
apoi între prieteni şi cunoscuţi. 
Când îi venea rândul cuiva, per-
soana respectivă putea scrie 
noutăţi sau bârfe, glume, ver-
suri ale melodiilor preferate şi 
chiar comentarii despre politică.

Sursa: billionnews.ru

Oamenii de știință au de-
monstrat că fragmente de oase 
pot fi tipărite direct în corpul 
uman. Acest lucru a devenit 
posibil datorită inventării unei 
compoziții unice pentru impri-
mare - cernelii biocompatibile 
pe bază de ceramică. Era uşor de fabricat şi ieftină. 

Astfel  a fost folosită pentru len-
tilele măştilor de gaz pe care le 
purtau în luptă soldații în tim-
pul Primului Război Mondial. 
Producătorii de maşini au ezi-
tat să aprecieze invenția, cu 
excepția lui Henry Ford, care, în 
1919, a început să pună sticlă 
de siguranță în maşinile sale şi, 
zece ani mai târziu, acestea au 
devenit standard pentru toate 
automobilele de această marcă. 

Problemă  de  logică

Cu întârziere a trimis răspunsul la problema din 
vacanţă Sofia IANCIURSKAIA (elevă la Liceul „Ginta 
Latină” din Chişinău). În septembrie au fost mai harnici 
Maxim BOTNARU (Copăceni, Sângerei), Tatiana CAZACU 
(Măgdăceşti, Criuleni) şi Teoctista COLȚA (Cărpineni, 
Hânceşti). 

Vă propunem o problemă nouă. Succes!

Coordonator de pagină:  Mariana GaBură

Cumpărată de prestigioasa 
Universitate Yale şi prezenta-
tă publicului cu mare pompă, 
în 1965, Harta Vinland, care 
înfăţişa continentul american, 
s-a dovedit un fals, scrie Smitsh-
sonian Magazine. 

La începutul anilor 1960, co-
merciantul american Laurence 
C. Witten a cumpărat harta cu 
3.500 de dolari şi a propus-o 
Universităţii Yale, care a refuzat 
să plătească 300.000 de dolari. 
Însă Paul Mellon, un absolvent 
înstărit al instituţiei, a dat banii şi 
a oferit harta universităţii dragi.

Curatorii de la Yale împreună 
cu colegii lor de la British Mu-
seum au stabilit autenticitatea 
manuscrisului, datându-l cu 
anii 1440, pe baza caligrafiei şi 
a vârstei pergamentului. Abia 
acum s-a aflat, însă, că experţii 
au dat-o în bară cu evaluarea. 
Marja de eroare e de cel puţin 
jumătate de mileniu. Analiza 
recentă a metalelor din cernea-
la folosită pentru crearea hărţii 
a dezvăluit că documentul a 
fost falsificat prin anii 1920.  

De fapt, nu e vorba de singurul 
fals referitor la vikingi. În 1898, 
imigrantul suedez Olof Öhman 
a anunţat că a descoperit o rună 
vikingă sculptată pe o piatră din 
statul american Minnesota. Dez-
baterile privind Piatra cu rune de 
la Kensington continuă decenii 
în şir, în pofida dovezilor că este 
o imitaţie. Mai mult chiar: poeţii 
americani au pus în versuri 
noi poveşti vikinge epice şi în 
oraşele din nordul continentului 

Tehnologii  uluitoare

Un chimist francez este au-
torul invenției care a salvat 
nenumărate vieți. E vorba de 
Edouard Benedictus (1879-
1930), care a fost şi pictor, cu-
noscut pentru Deco images. În 
1903, aflându-se în laboratorul 
său, Benedtictus urcă pe scară 
şi dădu jos accidental un vas 
de sticlă de un raft. Spre sur-
prinderea lui, cioburile de sti-
clă au rămas prinse împreună 
în aceeaşi formă. Peste puțin 
timp, şi-a amintit că în balon 
fusese nitrat de celuloză, care 
s-a evaporat şi a lăsat o peliculă 
subțire pe interior. Imediat i-au 
apărut în fața ochilor ştirile 
despre accidentele de maşină 
în care pasagerii se răneau grav 
la spargerea geamului parbri-
zului. Următoarele 24 de ore 
savantul le-a petrecut făcând 
experimente, ca, în sfârşit, să 
creeze prima sa bucată de sticlă 
securizată, numind-o Triplex. 

Curiozităţi  istorice

au fost înălţate statui ale război-
nicilor. Totuşi poveştile nostalgi-
ce despre vikingi au crescut în 
jurul unui sâmbure de adevăr. În 
anii 1960 arheologii au descope-
rit o aşezare scandinavă la L’Anse 
aux Meadows în Newfoundland, 
confirmând că vikingii călători-
seră din Islanda în Groenlanda şi 
apoi pe coasta canadiană la înce-
putul epocii medievale.

După HotNews.ro 

Imprimarea structurii sintetice într-o baie de gelatină. 
Imagine: UNSW 
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PROVOCăRiLE 
fRanCOfOniEi

ISPITA   CUVÂNTULUI

În cadrul concursului internațional de nuvele, or-
ganizat la Saint-Etienne, Franța, Bianca CHIOSA 
și Alexandra BLIȘCEAC se situează în topul celor TREPTELE  ASCENSIUNII

Paula ERiZanu și Cea Mai 
Frumoasă Carte a Lumii, 2011

Este un fragment din cartea de debut a Mariei-Paula ERI-
ZANU „Aceasta e prima mea Revoluție. Furați-mi-o”. În ea 
se povesteşte despre protestele din primăvara anului 2009, la 
care a participat şi tânăra. Cartea a văzut lumina tiparului la 
Editura Cartier, în 2010. A fost tradusă în engleză de către au-
toare, apoi în franceză, cehă şi germană. În anul 2011, câştigă 
Premiul internațional UNESCO Germania și Buchstiftung Pentru 
Cea Mai Frumoasă Carte a Lumii în 2011. A primit şi numeroa-
se premii naționale, precum premiul de debut al Uniunii Scri-
itorilor din Moldova, premiul pentru cea mai populară carte a 
Bibliotecii Naționale „Ion Creangă”.    

În 2015, Paula ERIZANU vine cu volumul de poezie „Ai grijă 
de tine”. Iată cum povesteşte autoarea despre ce a făcut-o să 
scrie cea de-a doua carte: 

„Îmi place să scriu şi cartea a apărut din această necesitate. 
A fost şi o schimbare în mine, o deschidere față de lume. Am 
încercat să redau toate momentele de fericire pe care le trăiam, 
pentru ca, atunci când eram nefericită, să îmi amintesc de ele. 
Cartea aceasta nu a fost scrisă, pentru ca cititorii să descopere 
ceva despre mine, ci pentru a împărtăşi idei, stări şi gânduri 
despre prietenie, lumină, adolescență, pentru ca cititorul să fie 
deschis spre explorarea propriilor asociații şi să simtă că a par-
ticipat la un dialog”.

Născută la Chişinău, în 1992, Paula a absolvit liceul în Marea 
Britanie, unde a studiat cu o bursă. Şi-a făcut licența în Istorie şi 
Literatură la New College of the Humanities, Londra, iar maste-
ratul – în jurnalism, la City University, Londra. Ea mărturiseşte 
că acolo a avut parte de multe oportunități, dar nu i-a fost uşor 
să se integreze. Totuşi, datorită instituțiilor în care a învățat şi 
prietenilor „a simțit că şi-a construit satul ei la Londra”.

Paula Erizanu şi-a construit o carieră fulminantă în literatură 
şi jurnalism. Articolele ei au apărut în publicații internaționale 
cu renume precum  The Guardian, CNN, London Review of Books, 
Aeon, Dazed, dar şi în publicații din România şi Republica Mol-
dova. A participat la festivaluri literare în România, Ucraina, 
Slovenia şi Cehia. Actualmente, este redactor de cultură la re-
vista online The Calvert Journal, la Londra.

În 2019, Paula ERIZANU a fost nominalizată la premiul 
Jurnalista Anului în cadrul concursului Word by Women, 
Marea Britanie, la categoria jurnalism cultural. Ea recunoaşte 
că mai aproape îi este domeniul literaturii, dar îi place să scrie 
despre intersecția dintre teatru, cinema, modă, sau orice altă 
artă şi contextul politic sau social al proiectelor vizate. 

Recent, această tânără talentată a propus cititorilor noul ei 
roman cu titlul „Ard pădurile”. Cartea a fost deja nominaliza-
tă la Premiile Sofia Nădejde, la categoria proză, alături de alte 
patru titluri apărute la diverse edituri din România. Gala de de-
cernare a Premiilor Sofia Nădejde va avea loc pe 17 octombrie 
2021, la Apollo111, la Bucureşti, România. 

Să ținem pumnii pentru Paula Erizanu, de la care aşteptăm 
noi volume inspirate! 

Sursa: moldova.orgCoordonator de pagină:  eudochia VerDeş

Ediţia 2020-2021 a Concursului de nuvele, or-
ganizat de Mediateca municipală din Saint-Etien-
ne, Asociaţiile „Lire à Saint-Etienne” şi „Prietenii 
Moldovei din regiunea Rhône-Alpes-Auvergne”, 
Franţa, i-a invitat pe participanţi să continue is-
torioara ce începe cu o frază propusă de scriitorul 
Alain Gillot, care este şi „părintele” acestui con-
curs: „Sur le parking il y avait foule, je me suis de-
mandé d’où venaient tous ces gens” („Parcarea 
era aglomerată, m-am întrebat de unde veneau 
toţi acei oameni”).

Ce stă la baza succesului obţinut de Bianca 
CHIOSa şi alexandra BlIşCeaC? Bineînţeles, 
ambiţia şi perseverenţa acestor adolescente, o 
muncă asiduă din partea lor. Dar şi ghidarea unui 
dascăl dedicat profesiei, precum doamna Galina 
Berbeu, profesoară de limba franceză şi respon-
sabilă de clasele  bilingve la Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri” din Ungheni.  

aceasta a fost prima întrebare pe care am 
adresat-o proaspetelor laureate.

Bianca CHIOSA, 
elevă în clasa a IX-a: 
– Îi sunt foarte recu-
noscătoare doamnei 
Galina Berbeu pentru 
susţinere. Este cea 
care m-a însufleţit în 
cunoaşterea limbii 
franceze, m-a îndru-
mat şi m-a povăţuit în 
pregătirea de concurs. 
Graţie dânsei, astăzi 
culeg roadele. 

– Faptul că sunteţi 
într-o clasă cu studiere aprofundată a limbii 
franceze vă oferă mai multe posibilităţi de afir-
mare?

Alexandra BLIȘCEAC, 
elevă în clasa a XII-a:

 – Bineînţeles. Am ales 
o clasă bilingvă fran-
cofonă de când am 
început studiile gim-
naziale. Şi de atunci 
viaţa mea s-a schim-
bat. Sunt o persoa-
nă energică şi m-am 
implicat cu ardoare în 
toate activităţile legate 
de proiectul francofon. 
Ca rezultat, am fost de 

două ori în Franţa, împreună cu dna dirigintă şi 
colegii de clasă, am făcut faţă mai multor provo-
cări. Totuşi cea mai mare realizare a mea este pre-

miul care mi-a fost acordat recent la concursul de 
nuvele. N-a fost defel uşor, deoarece a trebuit sa 
trimitem o nuvelă de 3 pagini scrisă în limba fran-
ceză şi am concurat ce elevi din toată republica. 
Când am aflat că am nimerit printre laureaţi, am 
fost în culmea fericirii!

– acest concurs s-a desfăşurat online. ai putea 
să ne povesteşti şi despre călătoriile anterioare 
în Franţa şi ce surprize v-au adus? 

Alexandra BLIȘCEAC: – Abia terminasem clasa 
a V-a, când a apărut ocazia nemaipomenită de 
a participa  la Festivalul „Printemps théâtrales” 
(„Primăveri teatrale”). Totul se datorează dirigin-
tei, doamnei Galina Berbeu, care ne-a îndrumat 
să pregătim de acasă piesa „Orfani pentru o pe-
rioadă” (în franceză „Orphelins à temps partiel”). 
Ajunşi în Franţa, am fost repartizaţi pe grupe şi 
fiecare grupă a avut lecţii cu actori profesionişti 
francezi. Eram foarte emoţionată: nu ştiam cum 
va decurge prezentarea noastră, dar publicul ne-a 
aplaudat, am fost apreciaţi. Finalul a inclus şi un 
număr de dans popular moldovenesc. Surpriza a 
fost că toţi ceilalţi participanţi, veniţi din Spania, 
Portugalia, Franţa, Italia, s-au ridicat în picioare şi 
ne-au oferit o porţie de aplauze care ne-au um-
plut inimile de bucurie. Din această experienţă 
am învăţat lucrul în echipă, am venit acasă cu un 
bagaj de amintiri frumoase şi un vocabular mai 
bogat în limba franceză. 

– Dragă alexandra, eşti în ultimul an de şcoală. 
Ce alte pasiuni ţi-au colorat viaţa de liceană? 

– Sunt membră a senatului liceului, particip 
la activităţi de voluntariat, frecventez  cercul de 
dans. O altă pasiune a mea este modelingul. Iar 
atunci când vreau să meditez, să mă relaxez, pun 
mâna pe pensulă. Astfel, am participat la Concur-
sul de pictură dedicat oraşului Ungheni cu ocazia 
împlinirii a 555 de ani de la fondare. Am încercat 
să aşez pe foaie o privelişte frumoasă, care leagă 
cele doua maluri ale râului Prut, numind-o Podul 
Eiffel. A fost un moment de inspiraţie, nu m-am 
gândit că voi lua un premiu, dar lucrarea a fost 
apreciată cu locul I.

– Felicitări!
– Mulţumesc! Încerc să-mi ocup timpul liber 

cât mai productiv, ca să cresc şi să mă dezvolt atât 
din punct de vedere academic, cât şi personal. În 
curând va trebui să-mi aleg viitoarea profesie şi 
vreau să  fiu pregătită de a face acest pas.

– Îţi doresc să-l faci cât mai reuşit, iar colegilor 
de liceu – noi realizări  surprinzătoare în cadrul 
proiectului francofon! 

Consemnare: Eudochia VERDEȘ

Nr. 8 (8)

CurIOşI şI talentaţI

mai buni tineri autori. Ambele sunt eleve la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
din Ungheni, clasele bilingve francofone.

„La 13 ani, părinţii credeau că trec printr-o criză. 
Eu, nu. În plus, scriam poezii, desigur. La 14 ani, mi-
am cumpărat prima rochie, după o perioadă de câţiva 
ani de rock şi gândaci gender. La 15 ani, credeam că 
oamenii care nu citesc nu au ce căuta pe glob. Între 
timp, am hotărât să-i las în viaţă. La 16 ani, visam la 
o revoluţie. La 17 ani, visez lucruri mai paşnice.”

Participnţii la Proiectul francofon

lansarea volumului de poezie „ai grijă de tine”
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PODURI  DE  SPIRITUALITATE

Mii de copii, scriitori, oameni de cul-
tură au avut posibilitatea să viziteze 
locurile pe unde a copilărit sfătosul 
bunic din Humuleşti, să vadă „Oza-
na cea frumos curgătoare şi limpede 
ca cristalul…”, să intre în ograda lui 
Creangă, să fie pelerini pe la locuri-
le sfinte. Familia părintelui Teoctist 
Caia şi a preotesei Olguța Creangă-
Caia a fost şi a rămas inițiatoarea mai 
multor proiecte educative şi gazda 
primitoare a torentului de copii olim-
pici din Republica Moldova. Astfel în-
vingătorii Concursului „La izvoarele 
înțelepciunii”, Corul „Vocile primăve-
rii”, copiii premianți la diverse concur-
suri de creație au avut posibilitatea să 
viziteze ținutul Neamț. 

În acest an, în vacanța mare, la 
invitația familiei Caia, un grup de scri-
itori, profesori, bibliotecari şi elevi 
din Republica Moldova au participat 
la rarisime evenimente spirituale. De 
organizarea echipajului din Chişinău 
au avut grijă Claudia Balaban, direc-
tor de onoare, Eugenia Bejan, director 
general al BNC „Ion Creangă”, Adrian 
Ghicov, Aurelian şi Larisa Silvestru. 

La Iaşi am fost întâmpinați de scrii-
torul Ion Muscalu, bun prieten al BNC 
„Ion Creangă”, participant la Saloa-
nele de carte de la Chişinău. Am ur-
mat calea spre Mănăstirea Putna, la 
mormântul lui Ştefan cel Mare. Eram 
încântați de frumusețea naturii aces-

tui ținut de basm. Serpentinele mun-
toase ne deschideau un caleidoscop 
de privelişti fermecătoare: brazi înalți, 
izvoare cristaline şi aşezări de poves-
te…

La Târgu Neamț, prin grija Prea-
cuviosului Părinte Stareț Benedict 
Sauciuc, am fost găzduiți la Mănăs-
tirea Neamț. Pelerinajul „Pe urmele 
sfinților nemțeni” a inclus vizitarea a 
12 mănăstiri, unde ne-am rugat şi ne-
am închinat în fața icoanelor, podoa-
belor bisericeşti, am admirat picturile 
lui Nicolae Grigorescu, picturile mura-
le de la vechile mănăstiri: Moldovița, 
Voroneț, Sucevița, Humor, comori 
unice de artă medievală, testamentul 
artei moldoveneşti, după cum au fost 
apreciate de cercetători. 

Punctul culminant, emoționant până 
la lacrimi, al pelerinajului a fost Litur-
ghia de la Mănăstirea Sihăstria, ofici-
ată de înaltul sobor de preoți şi epi-
scopi, încununat de Înalt Preasfințitul 
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bu-
covinei. Curtea spațioasă a mănăstirii 
abia reuşea să îmbrățişeze pelerinii în 
costume naționale, haine de sărbătoa-
re, veniți din toate părțile. În această 
dumnezeiască atmosferă, ÎPS Teofan a 
oferit onorabila distincție bisericeas-
că „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” 
preotesei, scriitoarei Olguța Crean-
gă-Caia, autoarea colecției „Copilăria 
copilului creştin”, apărută la editura 

Doxologia din Iaşi, sub binecuvântarea 
Înalt Preasfințitului Teofan. De aceeaşi 
distincție s-a învrednicit Violeta Za-
bulica-Diordiev, care a ilustrat cele 10 
cărți ale colecției. În semn de prețuire 
a întregii activități, distincția mitropo-
litană a fost decernată şi dlui Aurelian 
Silvestru, director fondator al Liceului 
de Creativitate şi Inventică „Prome-
teu”, dr. în psihologie, scriitor, autor a 
peste 30 de cărți, printre care şi „Co-
pilul cerului”, apărută la editura „Do-
xologia”, cu binecuvântarea ÎPS Teofan. 

Au urmat excursii la Mănăstirea 
Agapia, la mormântul Veronicăi Micle, 
ulterior şi la muzeul Veronicăi Micle 
din Târgu-Neamț, la Mănăstirea Vă-
ratic, la peştera Sfânta Teodora de la 
Sihla. Mii de pelerini au venit să se în-
chine preacuvioasei, care a trăit într-o 
asceză extremă, în nevoință. Era zi de 
hram şi izvorul de credincioşi curgea 
cu şipot de rugăciuni, încărcat de pu-
terea miraculoasă a Cuvioasei. Cu ade-
vărat necunoscute încă pentru mulți 
sunt comorile spirituale ale neamului 
cu acest ținut de basm.

În cadrul programului de activități 
au fost incluse colocviile spiritual-li-
terar-artistice: „Cei doi buni prieteni: 
Mihai Eminescu şi Ion Creangă” şi 
„Cei doi buni prieteni: Grigore Vieru 
şi Adrian Păunescu”. O serată specta-
culoasă care a îmbinat armonios lan-
sarea volumului „Autorul anonim” de 
Aurelian Silvestru, versurile lui Adrian 
Păunescu în recitalul lui Adrian Ghi-
cov, dr. în filologie, profesor universi-
tar. Poetul Ianoş Țurcanu, cu umorul 
lui fin şi versurile cantabile, a impresi-
onat publicul. Am ascultat versuri de 
Claudia Partole şi mărturisiri despre 
creația sa. Scriitoarea Olguța Creangă-
Caia ne-a transferat în lumea amintiri-
lor despre iluştrii poeți Grigore Vieru 
şi Adrian Păunescu. Programul artistic 
a inclus muzică academică, populară, 
uşoară, dans în interpretarea soliste-
lor: Ana Dragu, Gabriela Ujică din Târ-
gu Neamț, la care s-a alăturat şi Ana-
stasia Pereteatcu, elevă la Liceul de 
Creativitate şi Inventică „Prometeu-
Protalent” din Chişinău, toate fiind 
laureate ale mai multor concursuri de 
creație naționale şi internaționale. 

Aducem mulțumiri celora care au 
contribuit la organizarea acestor eve-
nimente importante în menținerea şi 
dezvoltarea relațiilor educativ-cultu-
rale, în special familiei marelui căr-
turar, traducător, părintelui Teoctist 
Caia şi  a preotesei, scriitoarei Olguța 
Creangă-Caia, care au înălțat poduri 
durabile de spiritualitate între cele 
două maluri de Prut.

Tamara PERETEATCU

PE  LOCuRiLE  SfătOSuLui  
BuniC  Din  HumuLEȘti

Cu 30 de ani în urmă, la invitația dnei director Claudia Bala-
ban, într-o iarnă geroasă, la Biblioteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă” a sosit Olguța Creangă-Caia, strănepoata lui Ion 
Creangă, cu cele trei mlădițe, fetițele ei: Ana-Maria, Claudia și 
Olga. A fost un eveniment emoționant și memorabil, la care au 
participat scriitori, profesori și copii. De atunci și până în prezent, 
au fost incluse în CV-ul acestei prietenii organizarea a sute de 
evenimente captivante, desfășurate pe ambele maluri ale Prutului.

Aurelian SILVESTRU, Violeta zaBulICa-DIOrDIeV, Olguţa CreanGă-CaIa 
învredniciţi de onorabila distincţie bisericească

Ecourile vacanţei mari 

CE ASCUND 
CUVINTELE

E iarăși toamnă şi forfotă 
în preajma școlii. Împreună 
cu copiii, prin clase dau nă-
vală amintirile vacanței ce s-a 
retras în câmpii, parcuri, la 
mare şi munte, devenind tăcu-
tă și cuminte. Elevii îi duc do-
rul, amintindu-şi de clipele re-
laxante când savurau cu nesaț 
din deliciile zilelor de odihnă.

În vacanță cartea era şi ea oriunde 
cu cei care o au de bun prieten tot anul, 
indiferent de anotimp ori stare sufle-
tească. Doar ea şi muzica îşi mai adu-
nau prietenii la bibliotecă. Astfel că, în 
zilele de vacanță, un grup de benefi-
ciari ai săi au participat la o întâlnire 
online cu poetul Ianoș Ţurcanu, ajuns 
la frumoasa a 70-a aniversare. „Ce as-
cund cuvintele” – acesta a fost generi-
cul seratei. Copiii au recitat din poezii-
le preferate, au cules din înțelepciunea 
multor aforisme – toate semnate de 
către invitat sau, pur şi simplu, au di-
alogat, dat fiind faptul că mulți elevi 
de la Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” 
din Drochia, printre care: David Ce-
botari, Adelina Necoară, Alexa Va-
silean, Mădălina Ghebea, Matei Ba-
bără, Vasian Popovici şi Laurențiu 
Văzdăuțan au mai avut ocazia de a se 
întâlni cu protagonistul acestei mani-
festări de cultură. Publicul prezent în 
sală a ascultat cu mare plăcere şi mi-
nunatul recital de poezie susținut de 
Anastasia Bejenari, Vitalina Babii, 
Afina Mocan şi Mirela Ceban – eleve 
la Gimnaziul „Ion  Creangă” din satul 
Țarigrad. Cu mari emoții şi-au pre-
zentat lucrările plastice elevii care au 
ilustrat diverse texte semnate de către 
sărbătorit. Junii artişti: Bianca Mas-
li-Balan (L.T. „M. Eminescu”), Xenia 
Grumeza (L.T. rus nr.3), Virginia Ur-
săchilă (Gimnaziul nr.2) şi Victoria 
Cebotari (Gimnaziul Fântânița) au dat 
dovadă de străduință şi talent pentru 
a-şi exprima cât mai concis, dar sincer, 
dragostea şi stima față de o persoană 
notorie deosebită în cultura republicii, 
poet care îşi are rădăcinile în zonă. În 
final, elevii le-au mulțumit celor care 
ne-au ajutat la realizarea întregului 
program: dlui Ianoş Țurcanu, doam-
nelor Victoria Vasilică, colaborator al 
BNM, Silvia Zaporojanu, director ad-
junct al bibliotecii-gazdă, şi Ala Bugai, 
specialist în biblioteconomie a DCTTS. 

Nina BEJAN, bibliotecară,
Silvia ZAPOROJAN, 

director adjunct,
BPR „I. Filip”, filiala copii

or. Drochia

Grupul de scriitori, profesori, bibliotecari şi elevi la Mănăstirea Sihăstria
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„Fr aierul”

...

  ROMANUL  PENTRU  ADOLESCENŢI 
Claudia PARTOLE

Mama şi medicul care mă operase vor-
beau despre mine. Nu-şi imaginau că sunt 
ascultaţi, că-s auziţi. Mă credeau absent! Şi 
medicii, cum se vede, nu ştiu ce poate simţi 
un pacient în stare de inconştienţă. Ei doar 
presupun. Eu auzeam mai bine decât dacă 
aş fi fost treaz. Vorbele mă săgetau, ca ra-
zele Roentghen, mă loveau ca nişte pietre, 
îmi scrijelau fiinţa. Se izbeau în mine, iar eu 
nu eram în stare să mă împotrivesc. Ure-
chile mele recepţionau şi respiraţia dintre 
cuvinte... Domnul doctor îi vorbea mamei 
cu glas scăzut, dar cu o fermitate biciuitoa-
re: „Pregătiţi-vă, doamnă, şi de ce poate fi 
mai greu: a îngriji un invalid... Cumpăraţi 
un cărucior, pentru că fiul dumneavoastră 
s-ar putea să nu poată să păşească... nicio-
dată! Vă spun eu, ca chirurg cu o suficientă 
experienţă. Nu e prima dată când văd un 
asemenea caz...” N-am ascultat răspunsul 
mamei, pentru că acest „Niciodată!” se 
cramponă în timpanele mele şi aproape mi 
le blocă: „Nici-o...nici-o...dată!” Toată fiinţa 
mea urla: nu cred! Nu se poate!!! Nu! Nu! 
Nu-u-u-u! Medicul îi făcu semn de rămas 
bun mamei, apoi părăsi salonul. Mama 
mă mângâie uşor, trecând cu palma peste 
frunte, apoi umeri, piept, până ajunse la 
tălpi. I-am simţit căldura când îmi atinse cu 
buzele fruntea. Abia-şi stăpânea lacrimile, 
iar eu o alungam: „Du-te! Pleacă! Te rog!” 
Nu mă auzea. O fi aşteptat să deschid ochii, 
să-i zâmbesc, să mă bucur de prezenţa ei. 
Nu mă bucuram. În acea clipă nu mă bucu-
ram nici chiar de existenţa mea. La ce bun? 
Motivul fiind ceea ce mi se prezisese. Nu 
voi mai fi niciodată cum am fost... Mai bine 
să nu fiu! 

„Bine că a rămas în viaţă!” zise un glas 
dintr-un capăt al tunelului. „Ce înseamnă: 
Viaţă? întreb eu din celălalt capăt. Cât de 
aproape sau departe de moarte poţi ajun-
ge?” 

*  *  *
Timpul trece peste mine, ca apa peste 

pietre. Se preling clipele, orele, zilele...  
Trec! Fără să le pese lor de mine, iar mie 
de ele. Nu mă interesează absolut nimic! 
Trăiesc profund, mai mult în durere su-
fletească şi nesiguranţă, contopindu-mă, 
plonjând întruna la adâncime, fără să-mi 
doresc să ies. Timpul, deşi curgător, pare 
împiedicat de neputinţa mea. Voiesc, dar 
şi nu... să dispar. O stare imposibil să-mi fi 
imaginat când eram bine, sănătos. Acum 
sunt înlănţuit de o tristeţe sfâşietoare. 

*  *  *
M-am născut! Mama m-a adus pe lume. 

M-a ajutat să cresc, dar, după ce am căzut 
rău de tot, să renasc ar fi un miracol...

Simt cu toate fibrele fiinţei neputinţa de 
a întoarce înapoi timpul, ca să-l schimb... 
Să-l schimb în „cum”? Să nu urc în maşină 
cu Gelu?! Să nu încerc să miros praful bles-
temat?! Să nu-i aspir gustul ameţitor, să 
nu fumez, să nu beau alcool! Să nu... Să 
nu! 

Să cum/ce?!?
Viaţa mea acum e din crâmpeie. Am în faţă 

o fotografie ferfeniţată pe care încerc s-o re-
constitui, s-o lipesc la loc, dar zadarnică tru-
dă. Se pare că cineva a rupt-o intenţionat, 
cu un anume scop (?!). E o poză peste care, 
posibil, treceam superficial cu privirea, 
cândva, nu acum. Cercetez cu lupa fiecare 
detaliu, analizez fiecare mimică imortaliza-
tă, rebobinez filmul întâmplării, dar rămân 
împiedicat de neputinţa de a retrăi secvenţa 
fatală. Parcă aş fi pe un câmp de luptă, după 
o explozie. Caut capul, picioarele, mâinile, 
ce aparţin unor oameni care fac sau făceau 
parte din viaţa mea. Reconstitui ca într-un 
puzzle games secţiuni, frânturi, detalii din 
imagini trunchiate. Îmi dau seama că e 
mult mai greu să refaci decât să faci ceva 
din nou. Nu întâmplător croitorii preferă să 
croiască o haină nouă, decât să cârpească 
una veche. O ştiu de la bunica Liza, pasiona-
tă de croitorie... Cine-a zdrenţuit imaginea 
fotografiei? Memoria-mi o fi crâmpoţit-o 
în asemenea hal? Eu! Căci mie-mi aparţine 
această memorie. Sunt al ei. Ea făcând par-
te din mine. Din existenţa mea... Cum eram 
atunci, dacă am devenit un altul? Am fost 

un ingrat?! Acum voi fi antonimul acestuia! 
Atât de radicală să-mi fie metamorfozarea? 
Cine-s, totuşi? Care-s cel adevărat? Ori-
cum, realizez că voi deveni mai atent, mai 
circumspect, poate şi mult mai pedant... 
Mai abil?! Înţelept – nu! Înţelepciunea e 
altceva, care vine sau nu vine niciodată, 
chiar dacă ţi-ai da cărunteţea cu var (vorba 
bunicului Alexandru). Oricum, de un lucru 
îmi dau seama: altădată nu aveam timp să 
gândesc, să-mi ordonez viaţa! Eram mereu 
în mişcare. Acum am timp berechet! Sunt 
privat de mişcare. Am devenit un sedentar. 
Spaţiul meu e ca o gaură uriaşă. Iar gândul e 
o scară pe care urc-urc, tot mai sus, cu riscul 
de a aluneca (dacă privesc înapoia mea). Şi, 
ca să nu mă uit în jos (şi nici în sus), ca să nu 
ameţesc – urc! Avansez. Mai contează şi no-
rocul de a nu aluneca pe fuscel sau de a nu 
se nimeri vreo vergea deteriorată. Totuşi, 
de ce întruna caut ba în sus, ba în jos? Cine 
îmi ademeneşte privirea? Nu am luat în 
calcul ceva? Care lecţie, care materie n-am 
însuşit-o bine? De la care oră am lipsit? De 
ce mi se învârte capul şi alunec, şi cad în 
acelaşi abis al uitării. Ca pe un lunecuş... 

*  *  *
Litera O… De ce „O”? Nu e litera mea! 

Nu-mi este dragă? De ce? E o simplă lite-
ră! Da, însă... Când făceam cunoştinţă cu 
literele, mi le imaginam ca ceva concret: 
un corn de lună, o antenă, pe care am vă-
zut-o la ţară, un ou spart, o gură ştirbă, o 
limbă scoasă afară. Literele seamănă cu 
ceva sau cu cineva. Dar niciuna nu m-a 
supărat ca litera O. Poate n-a fost vina ei… 
Când învăţam a o desena, tata se întorse-
se acasă enervat (din cine ştie care motiv. 
Adulţii mereu găsesc motive, pe care copiii 
lor nu le înţeleg, dar le suportă…) Se uită la 
şiragul de O-uri de pe foaia din faţa mea şi 
explodă. Parcă vedea această literă pentru 
prima dată! Fără a-şi ridica privirea din ca-
iet, o strigă pe mama:

- Vino să vezi ce caracatiţe face fiu-tu!
Din cauza O-urilor mele se dezise de 

mine. Eram doar al mamei!
- Ce vrei de la o literă care abia învaţă să 

„păşească”?!
- Ce să vreau de la nişte litere şchioape, 

cucuiete şi crăcănate?
- Lasă-mă, te rog! Acum nu se face ca-

ligrafie ca pe timpul peniţelor şi călima-
relor cu cerneală. Ai uitat ce-ţi povestea 
taică-tău? Umblau toţi pistruieţi, cu pete 
pe faţă, pe haine. Erau însemnaţi, ca nişte 
pui...

Ascultam dialogul părinţilor, care altă 
treabă nu aveau decât să mă judece. O-ul 
meu desenat exact atunci rămase cu gura 
căscată.Tata îmi luă pixul din mână şi, cu 
îndârjire, desenă trei O-uri atât de diferite/
diferiţi, de parcă se ouaseră în acelaşi cuib 
o găină, o curcă şi o prepeliţă. Literele se 
uitau curioase şi străine una la alta, gata să 
se rostogolească fiecare în altă parte.

- Ei, vezi?! zise tata încântat.
O-urile mele chicoteau. Mama, ca să nu 

izbucnească în râs, ţâşni în bucătărie. Doar 
O-ul cu gura căscată înlemni aşa cum era 
ştirb.

- Fă zece rânduri de „O”!
- Educatoarea ne-a zis să facem numai 

trei şi, iată, le-am făcut!

- Eu am zis să faci 10 şi... punct!
- Punct nu ne-a zis să facem... mormăii 

eu supărat.
- Să facă şapte! se auzi glasul mamei din 

bucătărie.
- Dacă mai întindem vorba, ajungem la 

20 de rânduri... Gata! S-a hotărât. Ultimul 
cuvânt îmi aparţine…

Oho! O-urile mele, deja existente, au-
zind că nu sunt luate în serios, s-au bo-
sumflat, dar bine că nu s-au umflat să 
explodeze. Alte O-uri, de diferite dimensi-
uni, apăreau ca ciupercile după ploaie. Mă 
durea mâna! Îmi vărsam toată supărarea 
în capul bietei litere. În urechi îmi răsuna 
ecoul: „O-o-O-OFFFFFFFFFF!” Când am 
scris ultima literă – un „O” – burduşit, am 
simţit un dezgust pentru această literă – 
fie mare, fie mică. Nu-mi mai plăcea! Mi-
am jurat să nu mai mănânc O-uă! 

Iată atunci am înţeles cât de nedrepţi pot 
fi părinţii, comparându-şi copiii cu ei, acei 
care au fost odată, în alt timp şi spaţiu, dar 
au uitat cum se simţeau când îi tachinau 
părinţii. Aşa o fi: părinţii pedepsiţi pe ne-
drept în copilărie se răzbună pe copiii lor! 
Nu mă îndoiesc că, dacă i-aş aminti lui tata 
această întâmplare acum, s-ar scărpina la 
ceafă, mirat: „Chiar aşa a fost?! Nu cred!” 
Eu cred! Am o cicatrice cât un O pe tabla 
memoriei. Şi de fiecare dată când văd un 
ou în farfurie, fie fiert sau prăjit, îmi piere 
pofta, chiar de-s flămând... 

*  *  *
Bunicul Ilie îmi vorbea, de fapt, vorbind 

cu sine:
- ... Ia, spune-mi, băiete, ce ai avut în ca-

pul tău? Te-ai săturat de viaţă? N-ai casă, 
masă? N-ai ce mânca? Eşti singur pe lume? 
Ehe-he! O bătaie bună îţi lipsea, numai că, 
acum, cică, nu se poate... Dar vezi cum 
te bate soarta? Ei nu-i poate interzice ni-
meni! Dacă n-are dreptul părintele să-şi 
chelfănească odrasla, când acesta face 

vreo bazaconie, are grijă mai târziu ea. Ce 
timpuri! Doamne fereşte să ridici vocea la 
propria-ţi odraslă: nu ai dreptul! Copilul 
poate să-şi facă de cap, iar părintele, dacă 
îndrăzneşte să-l „cuminţească”, riscă să fie 
privat de dreptul de-a mai fi părinte. Astfel 
e pedepsit! Tot el... Unde s-a mai văzut aşa 
ceva? Zău că s-a întors lumea cu capul în 
jos, ca să nu zic, pardon: cu fundul în sus! 
Măi, Nicuşor, măi! Prea aveai de toate şi 
erai înconjurat de dragostea alor tăi! N-am 
dreptate? Haide, spune-mi, că n-am! Buni-
cile te adoră, noi, bunicii ne mândrim... Iar 
tu ai făcut-o lată! Te-ai înhăitat cu nişte răi 
şi, poftim... Aş vrea să-mi spui dacă te-ai 
gândit la părinţii tăi, când ai băgat în tine 
otrava ceea? Eu, când am auzit, nu m-am 
supărat pe tine, m-am gândit că-i un bles-
tem... Că o fi din cauza mea! Nu am avut 
curajul să le zic colegilor mei, ofiţeri, să nu 
consume ei droguri şi nici soldaţilor să nu 
le dea. Zilnic îi drogau, îi turmentau, le luau 
minţile. Îi îndobitoceau! Justificându-şi 
gestul că doar astfel îţi poţi menţine mora-
lul, te poţi mobiliza în lupta cu duşmanii... 
(Care duşmani?!) Altfel, cică, soldaţii ar fi 
dizertat... Unde să fugă? În faţa armelor 
mujahizilor, să piară de foame sau mâncaţi 
de fiare prin pustietăţile afgane... Ceea ce 
făceau mai marii era o crimă! Eu nu am în-

drăznit să le spun în faţă, mi-a fost frică... 
Sărmanii tineri! Puţini din cei trimişi în Af-
ganistan au avut norocul să nu piară pe pă-
mânt străin. Dar şi cei întorşi acasă, mulţi 
dintre ei, n-au mai fost ca până la mobiliza-
re. Sufereau de sindromul afganez. Îi com-
pătimesc şi-i înţeleg, pentru că am trăit 
acelaşi coşmar din care credeam că n-o să 
ies niciodată. Dar am avut voinţa şi cura-
jul să-mi păstrez Eul, identitatea de om şi, 
poate, de aceea am avut norocul să scap 
cu zile... Tu, de ce te drogai? Ce motive 
aveai? Voiai să ne uiţi?! Prea ţi-am dat to-
tul?! Prea le aveai de toate, fără a depune 
eforturi... Voi, tinerii de azi, sunteţi nu doar 
ciudaţi, dar şi nepăsători! Şi faţă de voi, nu 
doar faţă de alţii... Nu vă înţeleg, parcă aţi 
căuta răul în bine. Până şi în felul cum vă 
îmbrăcaţi vreţi să demonstraţi nu ştiu ce. 
Umblaţi ca borfaşii! Ca sărăntocii... N-aţi 
văzut şi nici gustat din sărăcie! Dar, poate, 
eu nu pricep acel ceva care vă lipseşte? 
Ce scopuri aveţi, ce vreţi să obţineţi de la 
viaţă? Poate prea multe cunoaşteţi! Filme-
le astea pline de violenţă, nu cumva ele 
vă învaţă cum să fiţi? Ele vă derutează... 
Înţeleg şi nu prea, pentru că voi vă lăsaţi 
foarte uşor manipulaţi tocmai de ceea ce 
e distructiv, având totodată alte priorităţi 
şi posibilităţi, decât le aveam noi la vârsta 
voastră. Mult mai „înalte”, mai „moderne”, 
mai „progresiste”. Sunteţi avansaţi în toa-
te – în comportament, în gândire. Părerile 
noastre pentru voi nu au valoare, cu pă-
rere de rău, până la un anumit moment... 
Totuşi, de ce umblaţi cu fundul gol, dacă 
mintea vi-i plină?... De ce îmbrăcaţi haine 
rupte-n coate şi genunchi, fără jenă? Ma-
mă-mea nu mă lăsa să îmbrac aşa ceva 
nici când râneam în goger la porc. Zicea 
că astfel umblă numai râsurile satului. Iar 
tată-meu, străbunicu-tău, ştii cum mi-a 
stimulat pofta de-a învăţa? Într-o bună 
zi, m-a luat cu el la moară. La întoarcere, 
a oprit căruţa plină cu saci lângă podeţul 
care trece peste râuleţul Căinari şi mi-a 
zis: „Ia sacul în spate!” „De ce?”, m-am 
împotrivit, el însă, fără a-mi explica, mi-a 
poruncit să trec puntea de trei ori de pe un 
mal pe altul. Când a văzut că mă îndoi de 
spate, nu mai am puteri, mi-a luat sacul cu 
o uşurinţă incredibilă – era puternic, antre-
nat! şi mi-a zis: „Uite aşa ai să te speteşti 
toată viaţa, dacă n-ai să înveţi carte şi n-ai 
să prinzi la minte!” Şi m-am pus pe învăţat, 
n-am mai chiulit o zi! Fără pile, cum era 
moda pe-atunci, am intrat la Politehnică. 
Şi nu mi-a fost uşor! Adevărat că, totuna 
m-am cocoşat, dar din cauza că am stat 
aplecat deasupra cărţii...

Bunu Ilie mă întrebă, răspunzându-şi în 
locul meu: 

- Ştii care e deosebirea între mine când 
eram mic şi tine? Cred că nu ştii! Noi ne 
adresam celor mai în vârstă respectuos, 
cu matale, voi cu tu, de parcă aţi fi de-o 
vârstă... Noi ne ajutam părinţii, voi însă 
consideraţi aceasta exploatare. Noi aveam 
ruşine şi respect faţă de taţii noştri, ca de 
Dumnezeul care te vede şi când te ascunzi, 
vouă nu vă este. Nu vă trece prin minte că 
orice faptă iese la iveală. Voi vă bizuiţi pe 
drepturi şi mai puţin pe obligaţii. Nu ştiţi 
că acestea-s surori şi fraţi gemeni... O fi 
printre voi şi copii cumsecade, nu zic, dar 
răul întotdeauna o ia înaintea celor buni...

*  *  *
...Contează primul pas, apoi al doilea, 

apoi al treilea şi... Nu-ţi mai e teamă de 
cădere, iar senzaţia durerii dispare încetul 
cu încetul. 

Deci: unu! Haide, mişcă-te... Do-o-i! 
Aterizare pe fund, pardon de cuvântul 
poponeaţă, ca să nu-i zic altfel. Cel mai 
greu te ridici, după ce cazi. Mai ales când 
nu doreşti să ai martori la cădere, dar şi 
ridicare. Oricum, îi ai!

- Aoleu! Ai căzut?! Doamne, stai că te 
ajut! (Mama)

- N-am căzut... Mă odihnesc!
- Te ajut să te ridici?!
- Nu! Lasă-mă, te rog, să mă mai gân-

desc...
- Vezi! Dacă termini de gândit şi ai nevo-

ie de sprijin, cheamă-mă.
- Mulţumesc! Nu voi avea, sper.
Gata, pot şi singur!... (Mie-mi: simt! 

Simt că voi putea merge singur!)
Copil fiind, la cădere, aşteptam reacţia 

celor vârstnici. Dacă mă jeleau, izbucneam 
în plâns. Aşteptam să se apropie mama 
sau bunica. Să mă consoleze! De obicei, 
îmi mângâia poponeaţa şi bătea pămân-
tul, de parcă el era vinovat. Îmi era milă 
de mine. Atunci o fi început egoismul meu 
şi dorinţa de a-i învinui pe alţii... Acum rog 
locul unde am căzut să mă ierte că l-am 
lovit. Câte vânătăi o fi având pământul din 
cauza căderilor noastre nesăbuite...

(fragmente)
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FLORILEGIU 
UMORISTIC 

de Efim BIVOL

EVOLUŢIE
Stăbunelu' – odată om,
Bunelul – gentilom,
tatăl – gospodar,
Iar feciorul – un ştrengar!

DESTIN
zdravăn, sănătos, stătut,
Merge mândru, încrezut
Spre viitorul luminos,
Dirijat de tatăl-boss!

PROPOZICERI  RIMATE
• Cine se scoală mai dimineaţă, e harnic, nu-i nătăfleaţă...
• Hai la tablă, măi băieţi, să vă vedem de deştepţi!
• Frumoasă din clasă în clasă, până a ajuns... mireasă!
• la bar e concurs pe bune – bere rece cu alune – fac pe 

timp de pandemie consultaţii la chimie!...
• tare e la box Dănilă, are pumnul de o chilă, a lovit în ma-

să-o dată  şi-a rămas o muscă moartă...
• Intră profa-n cancelarie, cu nervii rupţi de enervare; o sa-

lută-administraţia: „asta-i situaţia!”...
• racul, Broasca şi o ştiucă, într-o zi, s-au apucat să rezolve 

o problemă şi pe loc s-au pus la sfat: „Cum avem putere-n 
net, o găsim pe Internet!”

CONVORBIRE  VIRTUALĂ
- Salut, ala, care-i treaba?
- Mâlc! ne-nterceptează „Baba”!
- Vii în parc la ora şapte?
- Mai târziu dacă se poate...
(Intră tata supărat)
la algebră ce ne-au dat?
- Igrec, ics şi zet cu sacul...
(pauză)
- Mulţumesc. S-a dus babacul.
- Ce faci?
- Iau cafeaua nes. Pe la unsprezece ies...
 - te aştept la scară jos.
- un pupic, fii sănătos!
- Pa, alina. te susţin.
- Cum adorm băbacii, vin!

Poveste de toamnă
Septembrie ne vine cu cel mai drag şi mai jucăuş anotimp, guvernat 

de Zâna Toamnă, o fiinţă ce iubeşte mult artele frumoase. Ea stă cu 
Zâna Vară până când oamenii se pot bucura că afară-i cald. Are doi 
vrăjmaşi – vântul şi ploaia, care, însă, după ce o sperie, pleacă. Ră-
mânând singură, începe să picteze frunzele în culori maronii şi aurii. 
Vântul le rupe de pe crengi şi ele cad, cad, dar ea, valsând uşor, le 
prinde din zbor, închipuind cu ele o horă fantastică, ceea ce nu place 
ploii şi vântului.  

Ploaia, văzând ca vântul nu se descurcă, trimite şuvoaie mari ce 
dau jos toate frunzele. Acestea zâmbesc, luându-şi rămas bun de la 
Zâna Toamnă până la anul. Tristă şi mai însingurată cu fiece frunză 
căzută la pământ, ea îşi pierde speranţa de viitor. În schimb, ploaia şi 
vântul se bucură de isprava lor.

Dintr-o dată, Zâna Toamnă descoperă în calea-i o alee de brazi ca 
nişte soldaţi devotaţi care nu au trădat-o niciodată. Vântul şi ploaia 
se supără şi trimit furtuna peste ei, însă brazii rămân înalţi, neclintiţi 
şi minunaţi apărând cu râvnă eroică parcul. Ei sunt siguri că nimeni 
n-o să-i învingă, deoarece sunt ostaşii lumii care mereu vor fi la da-
torie. 

Bucuroasă, Zâna Toamnă se învârte în dans, iar vântul şi ploaia, 
văzând că au pierdut partida, pleacă în ospeţe la Zâna Iarnă ca să-i 
ceară ajutorul. Luându-şi rămas bun de la brazi şi de la parcul pustiit 
de păsări şi verdeaţă, Toamna pleacă în drumul său. Astfel Zâna Iar-
nă va rămâne stăpână pe aceste locuri alături de brazi, care vor păzi 
parcul de ploi şi de vânt, şi îl va acoperi din belşug cu un covor alb de 
zăpadă…

Ana-Maria CLIfoS, elevă
la Liceul Teoretic „M. Eminescu”

or. Edineţ 

DEBUT  LA  „f.D.”

LEII ŞI COPIII
– Iată eu! Iată eu!
repeta un pui de leu,
O s-ajung mare şi tare,
Fără de asemănare!
leul-tată-i face vânt,
De-l doboară la pământ:
– Pân-vei creşte „minte creaţă”,
Ia aminte şi învaţă
tot ce-n viaţă-i necesar,
Ca s-ajungi leu exemplar!
leuţul a ascultat,
apoi a evoluat;
Pân-la urmă a ajuns
leu de forţă, foarte sus!
. . . . . . . . . . . . 
„leii” noştri cei umani,
Ce n-ascultă de cei mari,
azi ajung de nu-i cunoşti:
Mândri,-nfumuraţi şi proşti...

GrIjulIul
S-a trezit cu noap-

tea-n cap. S-a spălat, a 
mâncat, a băut cafeaua 
și iar s-a culcat să mai 
doarmă. Şi-a zis: „Cât pe 
ce să uit, să-mi iau cina, 
pe care am uitat s-o iau 
aseară...”

eleV-FenOMen
Îl asculta pe profesor 

cu cea mai mare atenție 
ce povestește despre 
Europa, dar se gândea 
mereu la Asia, noua sa 
cunoștință de pe Inter-
net...

MOnOlOG
– Aveam un diriginte de 

aur! Nu ne certa, nu ne 
divulga la părinți, dacă 
eram obraznici și habar 
n-avea, dacă aveam ne-
voie de ceva. Acum avem 
alt diriginte, care e vice-
versa fostului. Parcă-ar 
fi din epoca de bronz...

MICRONUVELE

Desen de Milena ManSurOV, elevă  la şoala de arte, or. edineţ
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IN MEMORIAM: Vera MALEV
Vera MALEV (n. 5 octombrie 1926, Chişinău, d. 28 

ianuarie, 1995). Autoare de romane, cărţi pentru copii şi 
volume publicistice. Povestea Niculăieş i-a adus Premiul 
I al Uniunii Scriitorilor din RSSM, 1947. Debut edito-
rial – povestirea Meleag nesupus, 1956. Până în 2007, 
i-au apărut următoarele titluri: Prietenii mei, Cântecul 
îşi face cale, Revedere, Flori de dumitriţă, Cumpăna, 
Tăcere şi strigăt, Zile de arşiţă, Paşii vremii, Vârsta de 
argint, Scrieri alese (2 vol.), Recviem pentru Maria, Noi, 
cei vii. Premii şi distincții (1960-1996): Maestru emerit 
al artei, Ordinul „Insigna de Onoare”, Premiul de Stat al 
Republicii Moldova ş.a. 

POVESTEA
Puiului  de  pom

– Îl vedeți? zise Văcuța 
cicălitoare. Puiul de 

pom a şi zburat în sus lăsând 
sămânța din care a ieşit. Mâi-
ne-poimâine, îl vezi că înfrun-
zeşte şi îşi ia zborul cu adevă-
rat.

– Dar spuneți-mi, vă rog, 
ce înseamnă „a-ți lua zbo-
rul”? După cum ați vorbit, mi 
s-a părut că nu e ceva tocmai 
bun… Aş vrea să ştiu ce e, de 
fapt. Cred că nu mi-ar fi de 
nici o trebuință…

Nu-i răspunse nimeni şi 
abia atunci observă că Vă-
cuțele Domnului se făcuseră 
iarăşi nevăzute. Observă că 
şi lumina prinse să se stingă 
puțin câte puțin. Apoi se lăsă 
răcoarea. Curând începu să 
se întunece. Se întristă, căci 
n-ar fi vrut să se despartă de 
calda atingere a zilei. Şi, fără 
să-şi dea seama, făcu o sfor-
țare dorind parcă să se ridice 
mai sus şi să prindă ultima ei 
rază ce se mai strecura prin-
tre umbrele aspre, cenuşii din 
spatele lui. 

Însă zadarnică strădanie. 
Uriaşii pomi, nemişcați şi ta-
citurni, în scurtă vreme, i-o 
ascunseră de-a binelea.

Când apăru din nou lumi-
na, văzu în jurul său o droaie 
de firicele subțiri şi mărunte 
care piuiau neastâmpărate 
privindu-l cu sute de ochi is-
coditori.

– Cine sunteți? întrebă el, 
mirat şi fericit că a mai apă-
rut cineva, căci de la un timp 
Văcuțele Domnului nu se mai 
arătaseră.

– Ia auziți-l! râseră firicelele 
neastâmpărate. Cine suntem 
noi?! Pe ce lume trăieşti? Nu 
vezi? Suntem noi, ierburile.

– Da? Foarte frumos, spuse 
el binevoitor. Şi de unde v-ați 
luat?

– E locul nostru. Apărem aici 
în fiecare primăvară de când e 
lumea. N-o să răbdăm ca orice 
venetic să ne ia la rost!

Şi atunci un glas de tunet, 
dar blând şi împăciuitor, veni 
parcă din înaltul cerului.

–  Lăsați-l în pace. Şi vedeți 
de nu-l înăbuşiți cum vă este 
năravul. Are şi el dreptul la 
trai pe acest meleag. E stră-
stră-strănepotul nostru.

I se păru sau vorbise unul 
din uriaşii din spatele lui!

Mulțimea de firişoare piuiră 
toate odată, apoi, mulcomin-
du-se, îl priviră parcă uimite, 
dar vădit cu mai multă curio-
zitate. Ierburile, cum se vede, 
le purtau de frică uriaşilor, 
fiindcă imediat îşi schimbară 
atitudinea față de pomuleț.

– Hai să ne jucăm, i se adre-
să careva prieteneşte. 

– Hai, se grăbi să răspundă 
el. Dar cum?

– Uite aşa. Ne legănăm. Eu 
spre tine, tu spre mine şi, când 
ne atingem, sărim înapoi. Cine 
sare mai repede, acela câştigă.

Se jucară un timp sub piui-
tul zgomotos al spectatorilor 
care se angajară şi în rolul de 
arbitri şi de fiecare dată el ie-
şea învingător. Acum nu mai 
avea timp să mediteze sau să 
se plictisească. În fiecare zi 
îşi făcea noi cunoştințe. Lu-
mea se umplu de vietăți de 
tot felul. Şi fiecare aducea cu 
ea o nouă descoperire. Soa-
rele, acel cerc de lumină care 

la început fusese atât de dulce 
şi mângâietor,  acum, pe zi ce 
trecea, devenea tot mai fier-
binte, tot mai necruțător. Îl 
ocroteau, însă, străbunii, care 
în cele mai arzătoare ore ale 
amiezii,  îşi trimiteau umbra 
protectoare până la el lăsând 
să treacă prin frunzişul lor 
numai nişte raze mici, jucău-
şe.

Într-o zi, una din ființele 
acelea negre ce alergau fără 
odihnă pe o moviliță din apro-
piere, începu să se cațăre pe 
tulpina lui şi se tot cățără aşa 
până ajunse în vârf.

– Uf, uf! răsuflă ea când 
ajunse sus de tot: Dă-mi voie 
să-mi fac un punct de obser-

vație aici,  pe una din cele trei 
frunze ale tale.

– Poftim, se oferi pomulețul 
mărinimos. Nici nu ştiam că 
am frunze. Deşi Văcuța Dom-
nului îmi spusese că îmi vor 
creşte şi o să-mi iau zborul.

– Văcuțele Domnului sunt 
chiar nişte leneşe. Şi tot atât de 
leneşă le e şi mintea. Mai de-
grabă poate căpăta aripi o fur-
nică, decât ar  zbura un pom.

– Eu sunt pom? se bucură el.
– Ba bine că nu! Atunci ce 

eşti?
– Nu ştiu.

– Dar ar fi timpul să ştii. E 
adevărat. Eşti abia un pui de 
pom. Şi totuşi te văd de mult 
zbenguindu-te pe aici … Apoi 
ai şi dat drumul la frunze, sla-
vă Domnului.

Tonul musafirei îi păru de-
zaprobator.

Înțelegând că prea l-a luat la 
trei parale, Furnica confirmă 
discuția mai împăciuitoare, 
căci nu era ea doar o furnică 
din acele mici lăsate în grija 
sorții şi apoi de bine, de rău, 
se afla pe frunza lui şi avea de 
gând să vină mai des pe aici.

– La urma urmelor, de nu ți-
aş fi spus-o eu, mai devreme 
sau mai târziu, ai fi aflat-o de 
la alții. Semenilor noştri le 

face o deosebită plăcere să 
vorbească de neajunsurile al-
tora.

– Mulțumesc că mi-ați 
spus-o, vru el să arate că e 
bine crescut. Nu ştiam că am 
frunze, dacă aceasta aveți în 
vedere.

– A avea frunze nu este un 
neajuns. Dimpotrivă. Deşi, 
dacă stai să te gândeşti, nu e 
nici merit. Totul e cum le ştii 
a folosi.

– Aş fi bucuros să mi se spu-
nă. Nu prea cunosc multe. Ştii, 
gângăniile roşii …

– Iarăşi gângăniile roşii! Ți-
am spus că n-ai ce învăța de la 
ele!

– Dar de la cine anume?!
– De la viață. Cât trăieşti – 

înveți.
– Mulțumesc.
– Mă rog…, zise ea mai îm-

bunată. Dar cum rămâne cu 
autorizația? 

– Cu au… Cu au…?
– Iți spuneam că vreau să-

mi instalez aici un punct de 
observație.

Tăcu copleşit. La urma ur-
melor, poate că musafira avea 
dreptate încercând să-i bage 
mințile în cap. Nu era nimic 
de el. Nu ştia nimic. Şi apoi 
vizitatoarea aceasta a lui era 
cum se vede mult mai înțe-
leaptă decât toți cei pe care îi 
întâlnise până acum. El însă 
nu înțelegea multe din cele ce 
spunea ea.

– Dacă nu înțelegi ceva, tre-
buie să întrebi, păru să-i ghi-
cească ea gândurile. Nu trebu-
ie sa taci, că rămâi de prostuț 
şi mai departe. Îți spuneam 
că de pe frunza ta se vede 
de minune până hăt depar-
te unde se duc suratele mele 
după provizii. Aşa că eu de 
aici pot să le urmăresc, să văd 
care dintre ele e mai harnică, 
care leneveşte. Sau dacă le 
amenință vreo primejdie, să 
le trimit ajutoare. Asta se nu-
meşte un punct de observație. 
Fireşte, dacă te învoieşti. În 
neamul nostru n-au fost nici-
odată acaparatori de teritorii 
străine.

– Poftim. Cu plăcere, se gră-
bi el s-o asigure acum, când 
înțelesese ce are în vedere.

– Ai dreptate că accepți. La 
nevoie poate că-ți voi fi şi eu 
de folos. Sunt multe de învă-
țat. Bunicii ăştia ai tăi sunt 
bătrâni cât lumea. Li-s cam 
împrăştiate gândurile.

Şi porni să coboare tot pe 
acolo, pe unde venise.

Pomulețul mai continua să 
mediteze asupra acestei vizite 
atât de importante, când auzi 
nişte sunete necunoscute.

– Pst, pst! făcea cineva jos la 
rădăcina lui.

Privi într-acolo, dar nu văzu 
nimic. Vru să se întoarcă iar la 
gândurile sale, dar sunetele se 
repetară.

– Pst, pst!
Mai privi o dată, aplecân-

du-se cât putu şi atunci zări o 
gaură în pământ, iar în ea, doi 
ochi bulbucați şi nişte ațe care 
ar fi putut să fie şi muştăți.

– Mă aveți în vedere pe 
mine? se interesă el.

– Pe cine altul aş putea avea 
în vedere? întrebă cel din gau-
ră un pic nemulțumit.

– Ştiu eu… 

– Ştiu, nu ştiu!
Părea să fie o ființă foarte 

nervoasă.
– Ce ți-a spus Furnica des-

pre mine?
– Furnica?! A-a-a! Vasăzică 

aceea era Furnica? … Nu mi-a 
spus nimic.

– Bine, dar despre ce ați vor-
bit?

– Despre mine, despre Vă-
cuțele Domnului. A zis că sunt 
leneşe. Nici despre mine nu 
are o părere tocmai bună.

– Aha! Uite asta este păre-
rea dumneaei despre toată 
lumea. Unii sunt proşti şi in-
capabili, alții lenoşi şi fluştu-
ratici. Numai ea este ce este.

Se simțea că se frământă fu-
rios acolo în gaura lui.

– Şi despre punctul de ob-
servație am discutat.

– Asta ce mai e?
– Cu toate că pricepuse par-

că tot ce-i spuse Furnica, sim-
țise că nu va fi în stare să ex-
plice lucrurile şi el tot atât de 
convingător. De aceea întrebă, 
la rândul său:

– De ce nu ieşi de acolo?
– Nu am poftă. E prea multă 

lumină afară.
– Păi e bine la lumină.
– Asta cui şi cum îi place. 

Mie îmi place să stau la um-
bră, însă prieteniei noastre 
asta nu cred să-i strice.

– Crezi că putem fi prieteni?
– De ce nu? Eu, în tot cazul, 

n-am nimic împotrivă.
Puiul de pom stătu un pic pe 

gânduri, apoi se învoi, deşi nu 
văzuse decât nişte ochi bulbu-
cați şi două mustăți lungi ca 
nişte fire de ață. 

Era la o vârstă când toate 
vietățile se împrietenesc re-
pede.

Deoarece conveniseră asu-
pra punctului de observație, 
Furnica începu să urce zi de zi 
până la el... 

În asemenea clipe se auzeau 
sunetele cunoscute.

– Pst, pst!
– Ce mai este? se apleca Pu-

iul de pom încercând să des-
luşească ațele negre ale mus-
tăților printre firele verzi de 
iarbă.

– Ce-a mai zis? Şi încotro a 
alergat atât de grăbită?

– Nu ştiu.
– Da' eu ştiu. E o zgripțu-

roaică. S-a dus să gonească 
din urmă Furnicile lucrătoare. 
Să muncească... 

– Când sosi Furnica, Puiul 
de pom o întrebă:

– De ce trebuie să munceas-
că furnicile?

– Toate vietățile trebuie să 
muncească.

– De ce?
– Ca să se hrănească. Să tră-

iască.
El nu se simți în apele sale. 
– Eu de ce nu muncesc? 
– Cum, adică, nu munceşti? 

Cine ți-a spus, drăguță, că nu 
munceşti?

– Nu se vede. Stau locului, 
nu alerg.

– Nu  alergi că aşa ți-i  scris, 
să stai pe loc. Dar de lucrat, 
lucrezi zi şi noapte. Altfel cum 
ți-ai hrăni frunzele, cum ai 
creşte?

Fără să-şi dea seama prea 
bine de ce, Puiul de pom se 
simți mândru de  sine.

(fragment)

Desen de Cristina COVrIG
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ROCKUL  ESTE  VIAȚA  SA

Dumnezeiasca iubire și Calea nemuririi  între viață și moarte…

Interpreţi  preferaţi 

„Pentru Iubire noi trăim
 și murim...”

Albert Einstein

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

Cezara este o interpretă ce adoră rockul. Tânără, 
frumoasă și talentată, oferă dispoziție bună prin 
piesele sale. S-a născut la Chișinău, dar copilăria 
și-a petrecut-o mai mult la Odesa, alături de bu-
nici, la baștina mamei. Talentul l-a moștenit de la 
bunicul care avea o voce superbă.nu e poveste!

Nr. 7 (7)

„O poveste epică, un compendiu, dacă vreți” , 
aşa declara deunăzi un jurnalist la TV.

Domnule jurnalist, eu nu vreau să aud ase-
menea exprimări la posturile de televiziune! 
Substantivul „poveste” înseamnă „specie a epi-
cii (populare) în care se relatează întâmplări 
fantastice ale unor personaje imaginare în 
luptă cu personaje nefaste şi în care binele tri-
umfă; narațiune cuprinzând fapte posibile sau 
reale.” (DEX)

Adjectivul „epic” are semnificația următoare: 
„care exprimă, în formă de narațiune, idei, sen-
timente, acțiuni etc. ale eroilor unei întâmplări 
reale sau imaginare”. (DEX)

Şi, pentru că nu vă era suficient, ați folosit 
şi substantivul „compendiu” care înseamnă 
„expunere sintetică a unei lucrări, a unei disci-
pline, a unei concepții; conspect; publicație în 
care se face o asemenea expunere”. (DEX)

Aşadar, nu se pot alătura substantivul „poves-
te” şi adjectivul „epic” pentru că spuneți acelaşi 
lucru de două ori creând un frumuşel pleonasm! 
Adăugarea  cuvântului „compendiu” e ca nuca 
de perete! E o fractură de logică, un nonsens: ori 
e o poveste, ori e o prezentare pe scurt! 

Lectura FACE BINE LA LIMBĂ! Îți îmbogățeşte 
vocabularul şi te fereşte de greşeli!

intrigant
„El pune la cale un plan intrigant” - iată 

afirmația pe care o putem auzi şi în emisiunile 
TV, dar şi în vorbirea curentă. 

Cuvântul „intrigant” este substantiv, dar şi 
adjectiv. Indiferent ce parte de vorbire este, el 
se referă numai la persoană. O persoană poa-
te fi intrigantă. Sensul lui este „persoană care 
face sau bagă intrigi”. (DEX)

Vornicul Moțoc, celebrul personaj al lui 
Costache Negruzzi din nuvela „Alexandru 
Lăpuşneanu”, este gata de trădare, pentru că 
„ştia că Alexandru-Vodă o să aibă nevoie de un 
intrigant precum era el.” Că acest lucru nu prea 
i-a folosit este o altă poveste!

Planul nu poate avea această calitate. El poa-
te fi diabolic, mârşav etc.

Cunoaşterea sensului cuvintelor FACE BINE 
LA LIMBĂ!

articolul genitival!
Revin la greşelile pe care le fac mai mulți vor-

bitori:  nu nimeresc acordul în cazul articolului 
genitival. Şi cum greşeala aceasta apare destul 
de des, vă amintesc:

1. Formele articolului genitival se schimbă 
după gen şi număr: al, a, ai, ale;

2. El face legătura dintre două cuvinte (sub-
stantive, pronume): un băiat al mamei, tatălui, 

o fată a mamei, tatălui, doi băieți ai mamei, ta-
tălui, două fete ale mamei, tatălui etc.;

3. Se observă cu uşurință că primul substantiv 
impune genul articolului genitival ca şi numă-
rul, adică acordul se face cu primul cuvânt, nu cu 
substantivul sau cu pronumele în cazul genitiv.

Folosirea corectă a articolului genitival FACE 
BINE LA LIMBĂ!

Când a mers la şcoală, părinţii 
au înscris-o în ansamblul de mu-
zică „Lia-ciocârlia”. Ei au insistat 
ca Cezara să urmeze calea mu-
zicii. Tatăl ei e cel care a ajutat-o 
mult în această privinţă. La 14 ani, 
fetiţa deja era cunoscută în Mol-
dova ca rockeriţă. Atunci a înre-
gistrat primul hit care se intitula 
„Noaptea inocentei”. Nu poate 
uita nici acum emoţiile provocate 
de fericitul eveniment când a fost 
încurajată de tatăl ei, pe atunci 
redactor-sef cu renume la postul 
naţional de radio, acum jurnalist şi prezentator.

Cu o experienţă bogată şi realizări multe pe piaţa muzicală din 
Republica Moldova, interpreta Cezara este cunoscuta prin hiturile: 
„Să nu mă laşi”, „Să dansăm”, „Bădişor”, „Nu mă uita” ,„Enter my 
room”.

A absolvit Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”, apoi şi Conser-
vatorul, secţia dirijat. Pe parcurs, şi-a schimbat stilul muzical, şi-a 
format o trupă rock cu numele ei şi a lansat albumul „Singură în 
casă”. Astfel apărea cu ceva nou pe piaţa muzicii autohtone, de-
venind în scurt timp regina rock-ului feminin din Moldova. A luat 
şi premii pentru cea mai bună voce feminină pop-rock. Împreună 
cu formaţia a avut momente de neuitat la numeroase concerte, 
a participat la festivaluri internaţionale, câştigând experienţă de 
interpretare live.

Şi-a încercat puterile şi la preselecţia pentru Eurovision, în 2006 
clasându-se pe locul 4 cu piesa „Bădişor”. A urmat o colaborare cu 
regretatul interpret din Portugalia, Peter Machado, împreună înre-
gistrând melodia „Dis moi”, o piesă care a devenit imediat un hit.

Este mămica unui băieţel care-i poartă numele, Cezar. Fiul ei, la 
fel, e pasionat de muzică şi vrea să devină un star, dar, până atunci, 
o va urmări pe Cezara perfecţionându-şi cântecele pentru a bucu-
ra inima publicului. 

Renata cUPcEA

Plinătatea divină a Iubirii care dă rost însăşi 
vieţii, existenţei socioumane, legământului 
cu divinul, cu starea de cer va fi dezvăluită  în 
capitolul al 37-lea al cărţii a doua a romanu-
lui „Geamăna Pământului. Păcături de ubire 
şi Lumină”, Editura IDEAL, Ch. 2021. Şi aici 
intervine dialogul dintre Christi şi Zâna de pe 
celălalt tărâm, planetă, poporul căruia poartă 
numele de „picături de Iubire şi Lumină”. Ei, 
purtătorii dialogului…, se află într-un „Univers 
real, nu cerebral, ireal ca cel de unde a venit” 
Christi. Aceasta, Zâna, îl edifică substanţial-
mente pe protagonist ca „să ştie, odată pen-
tru totdeauna, că acesta este ceva real şi nu 
un vis. Într-adevăr, precizează Ea, este ceva cu 
totul diferit tot ce se întâmplă cu tine. Pentru 
anumite motive, care ţi-au fost explicate încă 
în viziunile tale din copilărie, ai fost ales pen-
tru această Mare Călătorie pe care foarte pu-
ţini pământeni au făcut-o – mai ales în ultima 
vreme. Suntem, tu şi noi, în acest moment, 
într-un univers real, nu cerebral, ireal, ca cel 
de unde ai venit tu.  Pentru a te salva de la 
moartea sigură pe tine arzând de viu în nave-
ta ta, noi, cei din acest Univers real, am folosit 
un fel de „dop pneumatic”. Din acel moment, 
timpul curge altfel pentru tine şi poţi rămâne 
aici câţi ani vrei şi apoi, când o să te întorci pe 
Pământul de unde ai venit, o să fii aproape la 
fel ca şi cum nici n-ai fi plecat de acolo”. 

Interesantă şi de neuitat profunzimea dialo-
gului în continuare („Corpul meu fizic, întrea-
bă Christi, va rămâne de-a dreptul neschim-
bat?” – „Aproape neschimbat până la 160 
de ani, remarcă Zâna.” – „Dar cum se poate 
întâmpla una ca asta? Ce faceţi voi şi ce nu fa-
cem noi, pământenii, că ne bucurăm de viaţă 
doar 60-90 de ani? zise Christi. Poate timpul 
aici se scurge mai încet?” – „Nu, face Zâna”. 
– „De ce atunci? Pentru că sufletele noastre 
au uitat de existenţa Iubirii?” rămâne nedu-
merit astronautul. – „Minţile voastre au uitat 
de Creaţia Iubirii. Sufletele nu pot uita, Chris-
ti.” – „Mintea noastră, a pământenilor, este un 
lucru diabolic?” face astronautul. – „Numai în 
lipsa Creaţiei Iubirii.” – „De ce? face el, de ce 

ar trebui să depindă cugetul clar şi judecata 
dreaptă de suflet?” – „Nu, replică Zâna. Ele nu 
depind de suflet. Dar când cugetul nu mai este 
clar, sufletul ar putea să vă ajute să nu vă uitaţi 
ţinta...” – „Ce înseamnă cuget clar, Zână? face 
Christi. Nu este oare ştiinţă? Care afirmă că nu 
exişti?” – „Este şi nu este. Ştiinţa voastră încă 
nu este Ştiinţă.” – „Nu înţeleg”, conchide Chris-
ti. – „Aveţi o poveste cu un purice…” – „Adică 
interpretăm greşit unele lucruri?” – „Iluziile vă 

at o simplă substituire în cea mai faimoasă 
ecuaţie de-a mea. Dacă în loc de E=mc2, ac-
ceptăm că energia, pentru a vindeca întrea-
ga lume, poate fi obţinută din multiplicarea 
iubirii cu viteza luminii la pătrat, atunci ajun-
gem la concluzia că iubirea este cea mai pu-
ternică forţă ce există, deoarece nu are nicio 
limită.

După eşecul umanităţii în a utiliza şi a con-
trola celelalte forţe din univers, care, până la 

urmă, s-au întors împotriva noastră, 
este imperios să ne hrănim pe noi în-
şine cu o altă formă de energie…

Dacă vrem ca speciile noastre să 
supravieţuiască, dacă vrem să desco-
perim sensul vieţii, dacă vrem să sal-
văm lumea şi fiecare fiinţă conştientă 
ce trăieşte, atunci Iubirea este unicul 
răspuns.

Probabil, nu suntem încă pregătiţi 
să creăm o bombă a Iubirii, un meca-
nism destul de puternic pentru a dis-
truge ura, egoismul şi lăcomia care 
devastează planeta.

Cu toate acestea, fiecare individ poar-
tă cu sine un mic, dar puternic generator de iu-
bire, a cărui energie aşteaptă să fie eliberată.

Când o să învăţăm să oferim şi să primim 
această energie universală, dragă Lieserl, 
vom putea afirma că iubirea învinge tot, că 
poate transcende totul şi orice, deoarece iu-
birea este chintesenţa vieţii.”

Universalitatea Iubirii devine astfel princi-
piul de bază, fundamental şi primordial al în-
zestratului prozator Vlad Halipli, care sondea-
ză în naraţiunile sale tot mai profund ideea de 
Om şi de Dragoste dinspre Clipă şi Eternitate, 
întru a-şi şcoli şi familiariza contemporanii cu 
dorul de sentimente selenar-solare şi secu-
lar-milenare în raport armonios cu Firea şi cu 
evoluţia ideii de credinţă nonmentală şi provi-
denţială. Ochiul scrutător de cercetător tena-
ce, de-o acribie legendară îl ajută pe scriitor 
să imprime prozelor sale artistice un caracter 
cultural-spiritual, instructiv, nondidactic şi im-
nic, istorico-evolutiv şi evenimenţial persuasiv 
în măsura firească a lucrurilor pe care le de-
scrie dintr-o imperioasă necesitate interioară, 
proprie atât naturii personajelor epice, cât şi 
trăirilor personale ale acestora, sub un anume 
unghi de vedere psihologic sau reflexiv.

Deschiderea spre starea totală de Cer, de 
Creaţie a Iubirii, proprie romanelor novatoa-
re şi ezoterice halipliene, denotă şi în cazul 
„Picăturilor de Iubire şi Lumină” faptul că 
harul ce l-a îndrăgit îl menţine de-a dreapta 
Cuvântului. De unde inspiraţia divină îl poartă 
prin Necunoscutul, atât de cunoscut Iubirii, 
spaţiotimpului cosmic al inimii însetate de 
nemărginitul divinului, de odiseea cunoaşte-
rii interioare a „Adevărului Nobil”. Subiectul 
naraţiunii îşi dezvăluie albiile în faţa căutări-
lor revelatoare ale actanţilor vieţii supuşi unei 
„singure legi”, zisă „Legea de Aur a Iubirii” sau 
„Legea Superiorităţii Existenţei în Comun”. 
„Jocul imaginat” de narator este „creat în 
conformitate cu Legea de Aur”, altfel putem 
să ne închipuim că „ar fi un haos total”, vor-
bind în termenii săi proprii. Or, Domnia Sa 
deloc întâmplător încearcă să ne convingă că 
„doar prin Iubire suntem în legătură cu toţi şi 
toate”. De unde şi ne aduce întru confirmare 
şi spusele cercetătorului fizicii cuantice Henry 
Stapp: „Universalitatea privită ca un TOT este 
nu doar o caracteristică centrală experienţei 
mistice, ci şi una dintre cele mai importante 
descoperiri ale fizicii moderne. Este cea mai 
importantă descoperire în istoria ştiinţei.”

Dialogul lui Christi Lupu cu Zâna de pe „pla-
neta Pământul Iubirii şi Luminii” îl ajută final-
mente să afle „răspunsul suprem” (!) la care „a 
ajuns” deloc uşor şi celebrul Albert Einstein, 
după cum am văzut anterior în scrisoarea se-
cretă către fiica sa Lieserl. Dar, odată convins 
că „Universul este Iubire”, evident, va căuta 
să dezvăluie „care este legătura dintre fizica 
cuantică şi Iubire?”. „Cunoscută sub numele 
de mecanica cuantică, subliniază prozatorul 
Vlad Halipli, această ramură a fizicii moderne 
încearcă să facă lumină în microcosmosul par-
ticulelor elementare, construind teorii care 
să explice comportamentul electronilor şi al 
celorlalte particule elementare, deci să facă 
lumină în interiorul Creaţiei Iubirii. Fizica mo-
dernă cuantică spune că energia este Iubire. 
Vibraţia energiei şi energia magnetică sunt 
Iubirea care face posibilă crearea…”. Asociaţia 
şi disociaţia explică în felul lor prezenţa indu-
bitabilă şi universală a Iubirii. 

tudor PallaDI

Sugestii  de  lectură

guvernează, iar ştiinţa voastră este empirică. 
… Sunteţi abia la început şi mai aveţi încă mult 
până să ajungeţi la Ştiinţa Ultimă, care, într-
adevăr, vă va duce şi ea tot la Iubire...” – „Din 
nou la Iubire?” face Christi. – „La creaţia Iubi-
rii? Mai ţii minte ce a spus Einstein?”

Scrisoarea secretă a lui Einstein, despre for-
ţa nevăzută care guvernează totul, care este 
în spatele oricărui fenomen care are loc în 
univers este una dintre cele 1400 de scrisori 
donate în anii 1980 de Lieserl, fiica lui Einste-
in, Universităţii Ebraice din Ierusalim, cu men-
ţiunea de a nu fi publicate decât după mini-
mum două decenii după moartea tatălui său. 

„Când cercetătorii, scrie Einstein, au investi-
gat o teorie unificată a universului, au uitat de 
cea mai puternică forţă nevăzută. Iubirea este 
Lumină, care îi luminează pe cei ce o oferă şi 
o primesc. Iubirea este gravitaţie, deoarece îi 
face pe unii oameni să se simtă atraşi de alţii. 
Iubirea e putere, deoarece multiplică tot ce 
avem mai bun şi oferă umanităţii şansa de a 
nu pieri în propriul egoism orb. Iubirea expune 
şi revelează. Pentru iubire noi trăim şi murim. 
Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu este Iubire.

Această forţă explică totul şi oferă sens 
vieţii… Pentru a evidenţia iubirea, am cre-

Rubrică susținută de Gabriela MORARU
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neţ (director dna Stela MINUŢ). În ediţia de azi a Vernisajului debutează Vlada 
PÎSLARI, care studiază pictura la Filiala din satul Cuconeşti, acelaşi raion, 
inaugurată în 2009. 
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Iată ce ne spune despre 
această elevă profesoara 
Irina GUŢU:

- Vlada este o fetiță talenta-
tă şi sârguincioasă. Desenea-
ză de timpuriu. Deşi are nu-
mai 13 ani, a participat deja 
la multe concursuri locale şi 
raionale.

Fire creativă şi emotivă, 
fetița ne mărturiseşte: 

- Când pictez,  sufletul meu 
se face una cu imaginea din 
fața mea. Îndeosebi îmi place 
să aştern pe pânză vopsele de 
ulei. O satisfacție deosebită 
îmi aduce gândul că lucrări 
de-ale mele împodobesc ca-
sele multor rude şi prieteni 
care îmi apreciază cu sinceri-
tate efortul şi dorința de a mă 
dedica pasiunii pentru artele 
plastice. Nu-mi doresc decât 
să studiez ulterior la faculta-
te, perseverând în domeniu. 
Cum zi de zi caut şi revelez 
frumosul în lumea ce mă în-
conjoară, sper că visul meu se 
va împlini.     

Primele sale lucrări se inti-
tulează: „Moldova”, „Darurile 
toamnei”, „Familia”, „Casa vi-
selor mele”, „Marea”, „Peisaj 
rural”, „Iarna”, „Primăvara”, 
„Pisicile” ş. a. 

Azi portofoliul Vladei Pîs-
lari e mult mai bogat, semn că 

munca noastră, a profesorilor, 
nu este zadarnică, iar succe-
sele adolescentei şi ale cole-
gilor ei, ataşați de criteriul 
estetic în tot ce creează, sunt 
un pas în ascendența lor spre 
culmile dorite.

Irina GUŢU, profesor 
de arta plastică, 

Şcoala de Arte, 
Filiala Cuconeşti

or. Edineț

FlOrIle aDOleSCenţeI

aMurG

DarurIle tOaMneI
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