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Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești.
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Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Sunt unul din miile de cititori ai săptămânalului FLORILE 

DALBE și, în special, al rubricii „Orizont cognitiv”,  care 
ne oferă răspunsuri la întrebările adresate. În ultimul timp, 
mă frământă și pe mine o întrebare la care v-aș ruga să-mi 
răspundeți: DE CE în societate este nevoie de bani? De ce 
ei sunt atât de importanți pentru oameni? Unii semeni cred 
că, având mulți bani,  poți ajunge și în rai. Așa să fie oare?

Sandu BANUH, elev în clasa a VII-a
s. Gașpar, r-nul Edineț

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

DE CE

www.floriledalbe.md

abonarea — 2022

Acord  liric

Rondelul 
generozităţii

De aş avea vreo zece buzunare,
Ticsite cu bancnote de o sută,
Eventual o sumă în valută,
Mi-aş pune bunătatea la-ncercare.

Aş merge pe o cale cunoscută,
Dar, stăpânit de calm şi de răbdare,
De aş avea vreo zece buzunare,
Ticsite cu bancnote de o sută.

Şi, întâlnindu-i pe aceia care
Fac din necinste veşnica dispută,
Le-aş oferi bancnote la derută,
În schimbul unui gest de remuşcare.
De aş avea vreo zece buzunare?

La prima vedere, într-ade-
văr, banii par a fi sursa 
tuturor celor bune și ce-

lor rele din lume. Ei sunt per-
manent un motiv de conflict și 
împart lumea în cei care au bani 
și cei care nu-i au. O vorbă din 
popor spune că „banu-i ochiul 
dracului”, iar crimele, certurile 
și toate problemele legate de 
bani nu fac decât sa confirme 
această zicală. Și atunci, ne în-
trebăm, pe bună dreptate, de 
ce este nevoie de bani? La ce 
sunt buni ei? Vom încerca să 
găsim împreună răspunsul în 
rândurile ce urmează.

Așadar, de ce este nevoie 
de bani? La începuturile eco-
nomice ale civilizației umane, 
schimbul-troc funcționa foarte 
bine. Oamenii își ofereau sur-
plusul de produse în schimbul  
produselor care le lipseau. În 
comunitățile preistorice hra-
na, îmbrăcămintea și armele 

Virgil PETCU

reprezentau principalele pro-
duse de schimb. Însă, datorită 
capacității oamenilor de a dez-
volta și înțelege simboluri tot 
mai sofisticate, sistemul trocu-
lui nu avea cum să se perpetue-
ze la nesfârșit. Primii bani erau, 
de fapt, bucăți standardizate de 
metal, sare sau piatră prețioasă 
(abia mai târziu, prin sec. VII 
î. Hr., banii apar sub formă de 
monede în Asia Mica). Aceste 
obiecte, precursoare ale bani-
lor, au reprezentat un salt uriaș 
în economie, salt care avea să 
atragă după el o mulțime de 
transformări în societate. Acum 
nu mai era nevoie să cauți până 
găsești pe cineva dispus să îți 
ofere mâncare la schimb pen-
tru blana ta de urs. Vindeai 
blana de urs pe bani și cu ei 
cumpărai mâncarea. Banii ac-
celerau schimburile comerciale 
la o viteză nemaiîntâlnită până 
atunci.

Banii au însemnat, în același 
timp, și o soluție pentru acu-
mularea averii. Înainte de ei, 
nu puteai păstra averea pen-
tru prea mult timp, pentru că 
mâncarea se altera, uneltele se 
uzau, la fel armele sau hainele. 
Însă banii puteau fi păstrați, 
economiști și lăsați moștenire. 
Acesta a fost începutul ide-
ii de bogăție, dar și al celei de 
capital, capital care a finanțat 
războaie, dar, în același timp, 
și opere de artă, construcția de 
orașe, invenții și așa mai depar-
te. Pe scurt, civilizația de azi nu 
ar fi fost posibilă într-o lume 
fără bani.

Dacă cineva îți spune, dra-
gă Sandu, că banii nu sunt 
importanți, o reacție sănătoasă 
ar fi să te întrebi dacă nu cum-
va acela va încerca să te lase 
fără ei, mai devreme sau mai 
târziu. Categoric, banii sunt 
importanți, dar nu asta îi face 

problematici. Rău este că în so-
cietatea de model capitalist (în 
capitalismul inițial, mai cu sea-
mă!) banii au devenit atât de 
importanți, încât ei obsedează 
minți, schimbă destine, distrug 
pasiuni sau creează false valori. 
Banul nu poate deveni un scop 
în sine. Și cine crede că afacerile 
au drept unic scop profitul, ace-
la suferă de o inversare pericu-
loasă a valorilor. Afacerile sunt 
cele care organizează munca, 
cele care asigură o activitate 
sau creează produse, iar capita-
lismul trebuie privit, zic eu, nu 
ca pe o creație a dumnezeului 
ban, ci doar ca un model de or-
ganizare socială, în care activi-
tatea creativă a omului a atins 
cea mai mare eficiență.

În acest context, banii par 
a fi un rău necesar, o unealtă 
pentru care întreaga respon-
sabilitate  o poartă cel care o 
folosește. Ca orice unealtă, ba-
nii pot fi utilizați pentru a face 
mult bine, dar, în același timp, 
pot fi folosiți și pentru a distru-
ge vieți, destine și valori. Cel 
care face bine va ajunge, pro-
babil, în rai. Și invers. Deci, vina 
nu o poartă banii în sine, ci, ca 
întotdeauna, factorul uman.

Voi ce credeți, dragi tineri ci-
titori, despre bani? Scrieți-mi! 
Iată adresa mea de e-mail: 

ionanton950@gmail.com.
Ion ANTON

Numerele 37, 38 vor apărea pe 3 decembrie a.c. în ediție cu volum dublu (16 pagini)

în societate este nevoie de bani

Rămâneți prieteni ai „Florilor Dalbe"! 
Rețineți, „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 adolescenților 
cele mai potrivite sfaturi în cele mai delicate situații; 

m• Un profesor subtil de educație civică şi moral-creş-
tină, de literatură, istorie, cultură, civilizație, filozofie, 

ecologie, artă plastică etc. — un supli-
ment considerabil la manualele şcolare;

• Un supliment considerabil la manua-
lele şcolare.

Nu mai sta pe gânduri! Consultă, împre-
ună cu părinții, învățătorul sau diriginte-
le, catalogul „Poşta Moldovei” şi roagă-i 
să te aboneze chiar acum!
    Relații 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.

Condițiile de abonare le găsiți şi pe site-ul
www.floriledalbe.md
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Book trailers – 
invitație la lectură

MICI,  DAR  VOINICI!

DOUĂ  SĂRBĂTORI  ÎN  ACEEAȘI  ZI

„FLORILE  DALBE”- O  ENCICLOPEDIE 
PENTRU  COPII  ȘI  ADOLESCENȚI

OPINIA  CITITORILOR

EVENIMENT  CULTURAL

Instituția de educație 
timpurie nr. 74 din sectorul 
Râșcani, mun. Chișinău, a săr-
bătorit pe 8 noiembrie Hra-
mul grădiniței Sfântul Dumi-
tru, căruia i se mai spune în 
popor Izvoditorul de Mir. În 
aceeași zi, în grupa nr. 4 s-a 
desfășurat și manifestarea 
„Toamna aurie”. Copiii, ghidați 
de educatoarele Ana Arhip și 
Lilia Cliuev-Bulat,  au cântat, 
au dansat, acompaniați la pian 
de dna Tatiana Dascăl, con-
ducător muzical.

Doamna Liubovi Pascari, 
directoarea grădiniței, s-a 
arătat mulțumită de felul în 
care au fost organizate eve-
nimentele și a apreciat efor-
tul copiilor și al cadrelor di-
dactice:

- Fiecare copil s-a simțit ve-
detă, important în felul său. 
Chiar și cei cu dizabilități au 
reușit să facă față sarcini-
lor, fiind ajutați de educator. Esențial e că 
toți s-au bucurat de sărbătoare și au avut 
dispoziție bună.

La finele activității,  micii artiști au fost 
încântați de premiile oferite, dar și de sur-
prizele care le-au trezit emoții maxime. În 

continuare s-au simțit mândri că toată lu-
mea a văzut ce salată gustoasă au preparat 
din darurile toamnei împreună cu educatorii. 

Ana ARHIP, educatoare 
la IET nr. 74, magistru în pedagogie

mun. Chișinău 

Captivați de lectura revistei „Florile Dalbe”. Elevii de la Liceul ,,Dante Alighieri”, or. Chişinău

Deși întâlnirea a fost online, 
atmosfera era caldă, plină de 
surprize și emoții. 

„Concursul republican de 
book trailere #PriveșteCitește 
are ca scop stimularea intere-
sului pentru carte și lectură, 
dezvoltarea creativității, gân-
dirii critice, competențelor 
tehnologice prin realizarea 
unor filmulețe despre cărțile 
preferate, dar și îndemnul 
de a-i „molipsi” și pe alți co-
pii și tineri de lectură. De 
menționat că nu a fost indica-
tă o listă anume, participanții 
având libertatea să-și aleagă 
ceea ce le-a plăcut mai mult 
dintre cărțile citite. La con-
curs au participat elevi din 
clasele a VII-a – a XII-a din 
diverse localități. Au fost pre-
zentate 68 de lucrări realizate 
de 96 de participanți. Unii au 
lucrat în mod individual, alții 
în echipă. Pe parcursul reali-
zării sarcinii fiecare și-a expri-
mat propria viziune, propria 
idee, propria competență”, a 
menționat Eugenia Bejan, 
directoarea bibliotecii.

După ore de discuții, păreri 
uneori contradictorii, ana-
lize obiective, juriul format 
din profesioniști competenți: 
Claudia Partole – scriitoare, 
președintele juriului, Euge-
niu Popovici – regizor, Te-
leFilm Chișinău, Tamara Pe-
reteatcu – jurnalist, membru 
al UZP din România, Lolita 
Caneev – șef secție Mediate-
ca, Maria Harea – șef secție 
Dezvoltare în bibliotecono-
mie și știința informării, co-
ordonatoarea concursului, au 
ajuns la un consens. Au fost 
acordate următoarele premii 
și mențiuni:

De Premiul I s-au bucu-
rat: echipa de la L. T. „Spiru 
Haret”, Chișinău (Victoria 
Brânza, Valeria Cernavca, 
Cătălina Slobodaniuc, Adri-
ana Vasilașcu, Vlad Zincov 
(elevi, cl. a XI-a). Titlul lucră-
rii — „Pelinul negru” de Ioa-
na Nicolae; echipa de la L. T. 

La Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă” a avut loc festivitatea de premiere a 
laureaților Concursului republican de book trailers 
#PriveșteCitește, organizat de BNC „Ion Creangă” 
în colaborare cu Săptămânalul „Florile Dalbe”. 
Concursul s-a desfășurat în perioada iunie-octom-
brie 2021. La eveniment au participat 90 de elevi.

„Ion Vatamanu”, or. Strășeni: 
Daniela Croitor și Cătălina 
Botnaru (eleve, cl. a XI-a) 
pentru lucrarea „Fata cu vise 
alb-negru” de Andreea Russo.

Pe locul II s-au clasat:  Ale-
xandrina Panfil, elevă în 
cl. a XII-a, L.T. Țibirica, r-nul 
Călărași, pentru lucrarea 
„Străinul” de Albert Camus; 
echipa de la L.T. „Vasile Coro-
ban”, or. Glodeni: Alexandru 
Turchină, Ion Cecan, Ro-
man Sopivnic, cl. a IX-a „A”, 
Rodion Conișevschi, Vlad 
Manolachi, cl. a VIII-a „A” , 
pentru „Aventurile lui Sher-
lock Holmes” de Sir Arthur 
Conan Doyle.

De locul III au beneficiat:
Anastasia Carlovoi, elevă 

în cl. a X-a, Școala Interna-
țională Heritage, mun. Chiși-
nău, pentru „451 Градус по 
Фаренгейту” de Ray Brad-
bury; Nicolae Marcu, elev 
în cl. a IX-a, I.P. Gimnaziul 
Albinețul Vechi, r-nul Fălești, 
pentru „Jurnalul unei tinere 
adolescente” de Anne Frank.

Premiul special le-a reve-
nit elevilor: Alex Greapco, 
pentru „Romanul adolescen-
tului miop” de Mircea Elia-
de; Vadim Bocancea, cl. a 
VIII-a, L.T. „A. Mateevici”, or. 
Căușeni, pentru „O călătorie 
spre centrul Pământului” de 
Jules Verne; Vlada Pascal, 
cl. a VIII-a, L.T. „Ion Creangă”, 
Chișinău, pentru „Jane Eyre” 
de Charlotte Bronë; Felicia 
Stratu, cl. a XI-a, Liceul Repu-
blican „Aristotel”, Chișinău, 
pentru „Acolo unde cântă ra-
cii” de Delia Owens.

Toți participanții s-au ales 
cu diplome. Plini de emoții 
pozitive, bucuroși de rezulta-
tele obținute, elevii și-au ex-
primat dorința de a participa 
și la anul viitor  la acest con-
curs, unde pot îmbina armo-
nios pasiunea pentru lectură, 
competențele creative și teh-
nologice.

Tamara PERETEATCU

O secvență de la sărbătoare

Tot mai des aud astăzi în 
mediul nostru, al copiilor şi 
adolescenţilor, discuţii despre 
ce fel de jocuri au pe calcula-
tor sau pe telefonul mobil. Şi 
tot mai rar poţi auzi pe cine-
va dintre noi vorbind despre o 
carte citită recent sau discu-
tând despre un material inte-

resant publicat, să zicem, în 
revista săptămânală „Florile 
Dalbe”. Dacă i-aş înţelege şi 
i-aş îndreptăţi cumva pe ado-
lescenţii care afirmă că nu le 
rămâne timp liber  să citească 
cărţi de beletristică, deoarece 
sunt suprasolicitaţi de mate-
riile şcolare, atunci nu pot să 
pricep de ce ei nu citesc măcar 
o publicaţie periodică desti-
nată nouă, bunăoară „Florile 
Dalbe”. Sunt sigură că ei şi-ar 

îmbogăţi şi şi-ar lărgi orizon-
tul lor spiritual şi cognitiv, 
deoarece acest săptămânal pu-
blică multe informaţii despre 
lucruri necunoscute încă nouă, 
abordează un spectru divers de 
teme care ne preocupă pe noi, 
copiii şi adolescenţii de azi, ne 
oferă materiale interesante şi 

preţioase în plus la obiectele 
şcolare studiate de noi. 

Mai pe scurt, în opinia fer-
mă a mea, „Florile Dalbe”, re-
vistă apreciată cu importante 
premii internaţionale, este o 
enciclopedie de cultură gene-
rală pentru toţi copiii, pentru 
toţi elevii - de la clasa întâi 
până la clasa a douăsprezecea! 
Nu-i înţeleg pe părinţii care se 
zgârcesc să-i aboneze pe copiii 
lor la această vie şi dinamică 

enciclopedie, care le oferă cu 
generozitate tuturor cititorilor 
bogăţie spirituală, bunătate şi 
frumuseţe sufletească. Nu-i în-
ţeleg nici pe diriginţii de clasă 
care ar trebui să le recomande 
părinţilor să-şi aboneze odras-
lele la „Florile Dalbe”, dar nici 
pe bibliotecarii din şcoli şi nici 

pe cei din bibliotecile publice 
care ar trebui, în primul rând, 
să perfecteze abonamente la 
revistele destinate nouă, co-
piilor şi adolescenţilor, şi doar 
mai apoi la celelalte. Pentru că, 
indiscutabil, cititorii principali 
ai bibliotecilor suntem anume 
noi, copiii şi adolescenţii!

Snejana BEJAN, 17 ani
s. Săseni, 
r-nul Călăraşi
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Lumina spiritului

• Dacă există o fericire pe pământ, apoi 
aceasta este prietenia.

• În iubire ne deșteptăm totdeauna prea târ-
ziu.

• Viața cunoaște scene și se spune că este 
împărțită în acte, dar cortina se lasă o singură 
dată.

• Descoperirea simbolului, după atâtea secole 
de opacitate, nu poate însă fructifica spiritua-
litatea europeană numai câteva generații…

• La ce folosesc toate ascensiunile, toate aus-
teritățile, toate valorile spirituale din lume – 
dacă faci, prin cucerirea lor, să sufere un sin-
gur om?

• Dacă adevărul nu se află prin dragoste, ori-
unde s-ar afla el, nu mă interesează.

MaxiMe Şi aForiSMe 
de Mircea ELIADEUN SCRIITOR CU MARE HAR DE POVESTITOR

O zi la bibliotecă

CITITUL - TERAPIE  PENTRU  SUFLET

Acolo am întâlnit-o pe An-
dreea Marandici, elevă în cla-
sa a IV-a la liceul din localitate, 
care mi-a mărturisit că, pentru 
prima dată, a pășit pragul bi-
bliotecii pe când era la grădi-
niță și i-a rămas fidelă până în 
prezent. Fetița se implică în 
activități de promovare a lectu-
rii și a obținut titlul de „Cel mai 
activ cititor”.

În biblioteca din Cărpineni 
ești întâlnit cu atâta căldură, 
încât pașii te duc singuri  spre 
rafturile cu cărți care îți oferă o 
lume a cunoașterii, dar și o te-
rapie pentru suflet.

 – Am venit să lucrez la bibli-
otecă în tinerețe cu multe spe-
ranțe. De atunci, am trăit 44 de 
ani plini de satisfacția visului 
împlinit de a-i cultiva tinerei ge-
nerații dragostea față de carte, 
mi-a mărturisit dna biblioteca-
ră Teodora Ciugureanu. 

Dna Maria Nemțanu, care îi 
este colegă de 35 de ani, mi-a 
spus:

– Poți fi un bibliotecar bun nu-
mai dacă ai vocație. Ce poate fi 
mai frumos decât să implici copi-
ii în activități utile legate de car-
te? Oază de inspirație, biblioteca 
e locul în care uiți de probleme și 
griji, meditezi și studiezi în liniș-
te. Astăzi trebuie să fim la nivelul 
unei insituții moderne. În acest 
sens este binevenit programul 
,,Novateca”, care le oferă o nouă 
șansă bibliotecilor de la sate, 
aflate  pe cale de dispariție.

Această bibliotecă se bucură 
zilnic de noi cititori, însă bibli-
otecarele sunt de părerea că 
o mare parte din tinerii de azi 
sunt interesați mai mult de di-
verse tehnologii moderne și tot 
mai puțin de o carte. Deseori, 
copiii vizionează ecranizarea 
unui roman, fără a mai dori să 
citească și cartea. Dar parcă 
poate fi comparată narațiunea 
creată de regizor și cea auten-
tică, a scriitorului? Nicidecum! 

reportaj  din  bibliotecă

Fiind o prietenă fidelă a cărţii, am speranţa că viaţa unei biblio-
teci nu se sfârşeşte azi, ci va continua graţie cititorilor ei. De acest 
lucru m-am convins când am mers la Biblioteca Publică Cărpi-
neni din raionul Hânceşti, unde am fost încântată de atmosfera 
vie, de forfota copiilor și maturilor.

Campania Naţională „Să citim împreună!”

Într-o zi frumoasă de toam-
nă, elevii din clasa a V-a 

„A” de la Liceul Teoretic „Ion 
Vatamanu” din orașul Strășeni 
au participat la o întâlnire onli-
ne  cu scriitorul Nicolae RUSU. 
Evenimentul s-a înscris în șirul 
activităților din cadrul Campa-
niei naționale de promovare a 
lecturii „Să citim împreună!”, 
care se desfășoară anual în în-
treaga țară, în colaborare cu 
Biblioteca Națională pentru 
Copii  „I. Creangă”. Este o cam-
panie ce îndeamnă toți copiii 
să citească și să-și exprime im-
presiile în urma lecturii cărților 
propuse.

Actuala campanie, aflată la 
cea de-a X-a ediție, populari-
zează în rândurile cititorilor 
cărțile „Șezătoarea” de Nicolae 
Rusu și „Misterul de Est” de 
Lucreția Bârlădeanu.

Elevii, ghidați de profesoara de 
limba și literatura română Mar-
cela ANTON, au venit la Bibliote-
ca Publică Raională „M. Sadovea-
nu” cu zâmbete și voie bună, așa 
cum se obișnuiește pe la șezători. 
Cititorii au adus în prim-plan per-
sonajele îndrăgite din cartea  lui 
Nicolae Rusu „Șezătoarea”: ele-

fantul Tromp și prietenul lui de 
nedespărțit, șoricelul Scârț, hipo-
potamul Hipo, Coțofana și ceilalți 
amici de la menajerie, încurajați 
de Doamna Buhnă și directorul 
artistic Rino. Au făcut-o printr-un 
șir de acțiuni realizate cu talent - 
poezii proprii despre personajele 
îndrăgite, înscenarea unui frag-
ment din carte și un desen prin 
care au sugerat autorului să scrie 
și partea a doua a cărții.

Activitatea s-a desfășurat în-
tr-o atmosferă caldă, degajată. 
Copiii l-au asaltat pe autor cu o 

mulțime de întrebări, la care au 
primit apoi răspunsuri clare, in-
teresante și pline de învățătură. 
Ei au înțeles: scriitor poate deve-
ni numai cel mai bun cititor, iar a 
fi prietenos, a avea bun simț, dar 
și sentimentul umorului, e un lu-
cru drăguț și foarte necesar.

Poezia ce urmează, „Priete-
nia”, inspirată din povestirea 
„La dentist”, a fost scrisă de ele-
vul Corneliu GRIȚCO și recitată 
de el în cadrul acestei întâlniri.  

PRIETENIA 
Elefantul Tromp
Face: Of, of, of!
Că durerea-i mare,
Dintele îl doare!
Şoricelul Scârț veni
Şi pe Tromp îl sprijini -
La stomatolog îl conducea
Să scape de-acea măsea.
Când la medic au ajuns, 
Bolnavul nu s-a mai plâns, 
Căci durerea... i-a trecut
Şi cale-ntoarsă au făcut.

Natalia GRIŢCO, director adjunct 
al Bibliotecii Publice

 „M. Sadoveanu” 
or. Strășeni 

 Elevii din clasa a V-a de la L.T. „Ion Vatamanu”, or. Străşeni 
la întâlnirea online  cu scriitorul Nicolae RUSU

Copiii care au devenit ca niște 
robi ai televizorului sau ai in-
ternetului pierd plăcerea de 
a-și dezvolta imaginația parcur-
gând filele tipărite.

La întrebarea ce se află în to-
pul preferințelor elevilor, dna 
Maria Nemțanu a subliniat că 
elevilor le plac, mai ales, cărțile 
de aventuri, de fantastică și 
cele cu povești, gusturile vari-
ind în funcție de vârsta copilu-
lui. Adolescenții aleg fie ceva 
din lecturile incluse în progra-
ma școlară, fie romane sau po-
vestiri cu tematică psihologică.

Biblioteca din Cărpineni or-
ganizează diverse activități cul-
turale. Recent elevii din sat au 
participat la o întâlnire online 
cu îndrăgitul scriitor Nicolae 
Rusu. Au fost prezenți și bene-
ficiarii de la biblioteca liceului 
nostru, eu fiind invitată în cali-

tate de fotograf. Bibliotecarele 
au îndemnat copiii din timp să 
ia cunoștință de cărțile autoru-
lui, ca, apoi, să le împărtășeas-
că invitațiilor impresiile lor și 
să-i adreseze prozatorului niște 
întrebări. 

 – O carte cercetată literă cu 
literă, rând cu rând rămâne în 
amintirea fiecăruia, în special 
cea aleasă în copilărie, susține 
dna Teodora Ciugureanu.

Mă alătur acestor spuse. Să 
facem lecturi de calitate! Să vi-
zităm mai des biblioteca, deoa-
rece este calea spre un izvor de 
cunoștințe necesar fiecărui om 
ce se vrea cultivat și inteligent. 

Teoctista COLŢA, 
elevă în clasa a x-a,

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

abonarea — 2022
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eŞTi iSTeŢ?

Găseşte două păsărele identice şi trimite răspunsul la redacţie. 
Până la finalul concursului au rămas zile numărate. Grăbeşte-
te, mai ai timp să câştigi!  

CU  SUFLETUL  DESCHIS  PENTRU  COPII

Marcela PENEŞ

TOAMNA

POVESTEA  FRUNZEI

PoVeSTiri  De  SeaMa  VoaSTrĂ

– Pui,pui, pui! strigă bunica.
–  De ce hrănești numai puii? Găini-

lor nu le dai nimic? întreabă Ancuța. 
*  *  *

Un domn întâlnește în stradă un bă-
iețel foarte murdar.

– Unde-i mămica ta, piciule? îl în-
treabă domnul.

Copilul începe să plângă.
– N-am să vă spun, pentru că o să 

mă duceți acasă.
– Şi de ce nu vrei să mergi acasă? 

Mămica te bate?
– Nu, mă spală! 

*  *  *
– Petrică, crezi că Radu îți este un 

prieten bun?
– Nu știu, încă n-am căzut la nevoie 

cu el. 
*  *  *

– Mămico, de ce sunt cântăriți be-
belușii? Pentru a afla cât costă?

Glume

Săptămâna  educaţiei  Media

Cade frunza de salcâm
Îmbrăcând cărarea,
Berzele s-au dus acum,
Cenuşie-i zarea!
În crâng, fluturi nu mai sunt!
Păsări nu mai cântă!
Plutesc neguri pe pământ...
Vântul tot frământă.
Pic cu pic, pe geamuri, lin,
Ploaia se prelinge.
Nu e soare, nici senin,
Cerul parcă plânge.

E TIMPUL MERELOR
Despre măr se știe că 

este unul dintre cele mai 
vechi și mai populare 
fructe cultivate de om. 
Oamenii au început să 
consume mere de mai 
bine de 6700 de ani. 
Mărul se află printre 
primele fructe introduse 
în alimentația copiilor, 
datorită conținutului ridicat de apă și a ușurinței cu 
care este digerat. Cu sau fără coajă? Desigur, cu coajă, 
pentru că două treimi din totalul de fibre și mulți dintre 
antioxindanții prezenți în măr se află chiar în coajă. Plin 
de fitonutrienți esențiali pentru sănătate, antioxidanți 
și vitamine, mărul confirmă  celebrul proverb „Un măr 
pe zi ține doctorul departe!”. 25% din volumul mărului 
îl reprezintă aerul, așadar acesta este motivul pentru 
care fructul plutește. Cei mici vor găsi acest lucru 
fascinant, așa că îi puteți încuraja să ajute la spălatul 
merelor înainte de masă.

Nedelea BÂRLAD

De dimineață, grădina era acoperită cu un covor foșni-
tor, galben-ruginiu. La cea mai mica adiere, frunzele se 
desprindeau  de pe ramuri  și, după ce vântul le purta ușor 
pe brațele lui într-o blândă legănare, se așterneau, se aș-
terneau la pământ, îngroșând covorul. 

Doi copii, Ana și Sorin, stăteau pe un buștean și discu-
tau:

– De ce crezi, tu, Ana, că mor frunzele toamna?
– De frica iernii. 

Încă o frunză căzu exact în fața copiilor. La un moment 
dat, ea începu chiar să vorbească. Copiii au făcut ochi 
mari, dar și-au dat semne să asculte vorbele firave și sub-
țiri ale frunzei.

– Demult de tot, dragii mei, frunzele nu cădeau toamna 
și nici în alt anotimp. Ele erau tot timpul verzi și creșteau 
în liniște, vegheate de Zâna Frunzelor - o zână verde, cu 
păr foșnitor, ca o pădure în mijlocul primăverii. Zmeul cel 
Aprig  nu vedea cu ochi buni pacea și liniștea  arborilor și 
l-a trimis pe Ambițiosul Viscol să sufle săgeți de gheață 
asupra bunei și blândei zâne. Așa a fost spulberată viața 
ei. Arborii au jelit-o cu lacrimi din frunze, lăsând-o să se 
odihnească  într-un pat de frunze și acoperind-o cu valuri 
galben-roșcate, ușor cântătoare. 

De atunci, în fiecare toamnă, arborii își trimit frunzele 
spre pământ, învăluind trupul zânei înainte ca gerul să se 
facă simțit.

– Ce frumoasă poveste ne-ai spus, dragă prietenă, a șop-
tit Ana, mângâind  frunza cu toată dragostea. Vezi, Sori-
ne, frunzele sunt  ca și oamenii – au viața și poveștile lor. 
Trebuie numai să știi să le asculți, pentru a le înțelege. 

(Din cartea „Căluţii din nori”)

,,O carte de citire bună, în 
vârstă fragedă, este poate una 
dintre împrejurările cele mai 
hotărâtoare ale vieții unui 
om”, scria dramaturgul român 
I. L. Caragiale.

De o astfel de ,,împrejura-
re” au avut parte și elevii din 
clasele I-i ,,B” și a III-a ,,D” de 
la Liceul Teoretic „Alexandru 
Ioan Cuza” din capitală, în 
ziua în care l-au cunoscut pe 
maestrul cuvântului, poetul 
Iulian FILIP. Intrând în sălile 
de clasă, oaspetele a privit pe 
fiecare în parte, le-a zâmbit 
copiilor cu blândețe, închi-
zându-i parcă într-un colțișor 
al sufletului său. I-a întrebat 
cum se simt, ce-și doresc, la 
ce se așteaptă. Și așa a înce-
put discuția: domol, calm, cu 
multe întrebări și răspunsuri, 
recital de poezii, cântece, dra-
matizări. Elevii au pregătit un 
program artistic divers. Au 
recitat cu mult suflet poeziile 
„Schimbarea dinților” (Laura 
BÎRCA), „Un cocoș hărnicuț și 
un băiețel lenuț” (Sofia PÎN-
ZARI), au înscenat „Spicul de 
grâu și prietenii lui” (Delia 
MORARI, Amelia PASCAL, 

Lev-Ciprian VIŢĂLARI, Sofia 
UNGUREANU) și „Gospodi-
na Dina” (Andreea BUNU și 
Sofia POPA), intrând în rolul 
personajelor ca niște artiști 
adevărați. Avenir ZAVERIU-
HA a făcut portretul scriitoru-
lui, lăsându-l pe protagonist 
uimit de talentul său.

În sfârșit, sosi momentul 
așteptat de toți copiii, cel al 
întrebărilor!

„La ce vârstă ați scris prima 
poezie?” (Amelia TOMOIA-
NU); „Când ați iubit prima 
oară?” (Leon GARABAGIU); 

„Cine v-au fost primii îndru-
mători?” (Nadejda VOLCEA-
NOV); „Suntem în Săptămâna 
Educației Media. Aveți vreo 
poezie cu acest subiect?” (Va-
nessa POPARCEA); „Când ați 
fost cel mai fericit?” (Daniela 
DUBIŢA).

Autorul a răspuns cu sin-
ceritate, bunăvoință și mult 
umor. Domnia sa le-a poves-
tit și despre marea „familie”, 
care participă la editarea unei 
cărți, despre planurile sale de 
viitor, despre visele împlinite 
și frumoasele-i realizări – căr-
țile. La finalul întâlnirii, care a 
fost una de suflet, poetul le-a 
oferit cititorilor săi cartea 
„Plăcințele cu mărar", cu au-
tograf personalizat.

Câtă fericire pe chipul copi-
ilor! Gazdele, cele mici și cele 
mari, i-au mulțumit maestru-
lui pentru timp, carte și bucu-
ria de a-i face fericiți pe toți!

Elena ERIZANU-PÎNZARI,  
Silvia CRICOVAN, 

învăţătoare 
la clasele primare

mun. Chișinău,
Liceul Teoretic 
„Alexandru Ioan Cuza”

Iulian FILIP printre picii din clasa I-i „B”

Poetul în vizită la cititorii din clasa a III-a „D”

Fii  sănătos!

Desen: Cristina  COVRIG
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reGii  DaCiLor  STrĂBUNi

DECEBAL, ultimul rege al Daciei (VI)

roNDeLUriLe  CeTĂŢILOR
Ion  ANTON

CETATEA  ORHEI
A apus cetatea veche în pereţi de beci şi case…
Doamne, cum de se-ndurară să dărâme zidul sfânt
Cei de-şi zic nepoţii lui Ştefan? Vodă plânge şi-n mormânt
De ruinele acestea ce zac astăzi, ruşinoase.
Parcă-i un stejar cetatea, retezat de la pământ,
Lacrime încremenite-s pietrele pe-aici rămase.
A apus cetatea asta în pereţi de beci şi case…
Doamne, cum de se-ndurară să dărâme zidul sfânt?!
Acareturile toate parcă sunt de cariu roase.
Doamne, cariul uitării roade-n pietre şi acum!
Nepăsarea seculară şi-a croit pe-aicea drum,
Mancurtismul calcă ţanţoş pe istorie şi oase…
A apus cetatea sfântă în pereţi de beci şi case.

1985

DICȚIONAR 
explicativ

B
• bicorn – pălărie bărbătească (de uni-

formă) cu două colțuri, care se poartă azi 
de către academicieni, diplomați, militari 
etc. la solemnități.

• bigă – car roman, de obicei cu două 
roți, tras de doi cai, folosit și la curse.

• bill – (în Anglia) proiect de lege pro-
pus parlamentului englez; lege votată de 
parlament.

• bimbașă – comandant a peste 1.000 
de soldați turci.

• biniș – haină boierească lungă de 
ceremonie, cu mânecile largi și despi-
cate, strânsă pe bust și largă la poale, 
căptușită cu blană.

• Bir – impozitul principal perceput în 
statele feudale românești de la țărani și 
meșteșugari. 

• Biserica Vlaherne (Biserica Sfânta 
Maria din Blachernae) – sanctuarul cel 
mai sfânt din Constantinopolul bizantin.

• bitronconic – vas având forma a 
două trunchiuri de con cu baza comună, 
răspândit cu deosebire în prima epocă 
a fierului.

• blazon – ansamblu de elemente 
convenționale care constituie emblema 
unui stat, a unei provincii, a unui oraș, a 
unei familii nobile, a unei bresle etc.

(Va urma)

(Continuare din nr. 29-30 din 15 octombrie 2021)

Scena dramatică a morţii lui Decebal a fost ilus-
trată pe Columna lui Traian. Fresca îl înfăţișează 
pe acesta înconjurat de ostașii romani, în timp 
ce își taie gâtul cu un pumnal. „Decebal știa bine 
că, după ce totul a fost pierdut, urma să fie târât 
în robie, să împodobească triumful împăratului 
învingător. Mândria lui nu suporta o asemenea 
rușine și de aceea a preferat să-și curme singur 
viaţa”, explica istoricul Ioan Horaţiu Crișan. 

Scena a fost relatată și de istoricul latin Dio 
Cassius: „Când a văzut Decebal că scaunul lui de 
domnie și toată ţara sunt în mâinile dușmanu-
lui, că el însuși este în primejdie să fie luat prizo-
nier, își curmă zilele. Capul său fu dus la Roma”. 

Despre locul unde s-ar fi petrecut evenimentul 
se știe mai puţin. Unii istorici plasează sinucide-
rea în apropierea cetăţii Sarmizegetusa Regia, 
iar o legendă spune că acesta ar fi Poiana Omu-
lui, din Munţii Orăștiei. 

10. Cum a murit Decebal 

„MI-A  PLĂCUT  ÎNTOTDEAUNA  ȘCOALA…”
Concurs: LoNGeViVUL  De  LÂNGĂ  Noi

Foto de Marina DAVID

(Sfârşit. Începutul în nr. 15,16 din 23 aprilie 2021)

„Pomii  bătrâni au fructele cele mai dulci”, spune un proverb 
german. Exact despre aceasta este și mica noastră povestioară, 
despre o bătrânică care, indiferent de numărul de ani și de ridu-
rile pe care le are pe fața sa, nu și-a pierdut frumusețea, ci doar 
și-a mutat-o în inimă.

Am încercat să răscolim  și să adunăm cele mai frumoase și cele 
mai emoționante momente din viața dumneaei.

Numele ei este Stepanida Filip Ciu-
mac. S-a născut în anul 1935, la data de 
5 decembrie, în satul Crocmaz, raionul 
Ștefan-Vodă, într-o familie de oameni 
gospodari, care au educat patru copii. 

– De la „școala de acasă”, ne povestește 
doamna Stepanida, am moștenit cele 
mai importante valori de cumsecădenie. 
Pentru că eram patru la număr și părinții 
mei nu au avut un salariu lunar, am trăit 
vremuri grele. Deși observam de foarte 
multe ori că îmi lipsea o haină nouă sau 
purtam un lucru care se uza, nicioda-
tă nu am suferit din această cauză. Nici 
nu am plâns mamei sau tatei de milă, 
pentru că știam că v-or urma și vremuri 
bune și nu puneam preț pe lucrurile ma-
teriale, fiindcă așa am fost noi educați, 
că nu haina îl face pe om, ci invers…

Apoi, ne spune cu durere în glas că a 
avut o copilărie și o adolescență trecute 
prin foamete și deportări, care au sece-
rat multe vieți sau au strămutat în nea-
gra Siberie cei mai buni gospodari de la 
noi. Fața i se luminează abia când prinde 
a vorbi despre visul copilăriei sale.

– Mi-a plăcut întotdeauna școala. De 
mică, îi spuneam mamei că vreau să de-
vin învățătoare. Cred că încrederea pe 
care mi-a insuflat-o mama  cu  fraza  „Tu 
ai să poți!” m-a ajutat să ajung unde am 
ajuns. La școală eram mereu pe primul 
loc (zâmbește ): na!, nu obișnuiesc să 
mă laud cu astfel de lucruri, dar cred că 
vârsta pe care o am îmi permite deja s-o 
spun. 

După finalizarea studiilor la școala 
medie din satul natal,  a făcut studii la 
școala pedagogică, iar visul din copilărie 
se apropia și mai mult de realitate. Ab-

Studiile au continuat 4 ani, toți acești 
ani a locuit la căminul studențesc. Pri-
mea bursă și, având întotdeauna rezulta-
te bune la examene, chiar se întreținea 
din acea bursă. 

...S-a căsătorit și a ales împreună cu 
soțul să locuiască în satul Pepeni, unde 
și-au întemeiat o familie, din care au ur-
mat doi copii frumoși, doi bărbați bine 
realizați. Cel mai mare, Radu, a ales calea 
părinților lucrând ca pedagog. Cel mai 
mic, Renat, a învățat o meserie pe placul 

său - medic veterinar. După căsătorie, au 
urmat alți doi ani de lucru în satul  vecin 
Prepelița, unde, la fel, a fost angajată ca 
profesoară de matematică. Povestește cu 
lux de amănunte despre frumoasele aven-
turi și realizări în domeniul profesional, pe 
care nu ne-ar ajunge file ca să le descriem.

– Am ajuns să fiu angajată la școala 
din Pepeni, prin anii `60, pe atunci școa-
lă medie generală. Am activat inițial ca 
profesoară de matematică, apoi ca șefă 
de studii, lucrând în paralel și la școala 
serală. Am fost foarte dedicată muncii, 
nu în zadar am acceptat să lucrez și după 
împlinirea anilor de pensionare. Începând 
cu anul 1990, am lucrat la Școala Auxiliară 
din satul Răzălăi. Acum nu mai activează 
instituția dată, dar acolo au fost ultimii 
mei ani de lucru cu copiii și personalul 
didactic, activând până la sfârșitul anului  
2010, când mi-am zis: „Gata! Mi-am împli-
nit și supraîmplinit visul meu copilăresc!”

Are o istorie foarte bogată și pestriță 
a locurilor unde a activat, dar și a 
frumoșilor ani înscriși în carnetul de 
muncă: 1954-2010!

– E mult! am exclamat eu, în timp ce 
ea doar a zâmbit...

– Sunt mândră de ceea ce am realizat și, 
datorită acestei convorbiri, mai răsfoiesc 
și eu filele frumoase ale vieții de cândva. 

A ghidat zeci de promoții de elevi care 
astăzi sunt mândri de statutul pe care 
îl dețin. Îi ține minte pe toți cei 15 elevi 
premiați cu medalii de aur și argint, dar, 
cu siguranță, lista poate fi completată. 
Printre cei pe care și-i amintește sunt: 
Leonid Vulpe, ex-director FEE Nord, Alic 
Iedul, profesor de matematică, Galina 
Spînachi, învățătoare de clasele primare, 
Iurie Botnari, întreprinzător individual 
prosper, Eugenia Beșliu, medic-chirurg…

 – Sunt multe de povestit, dar nu înca-
pe istoria vieții mele într-o singură carte, 
conchide doamna Stepanida.

Sergiu GROSU, elev în clasa I-i „A” 
la Liceul Teoretic „A. Agapie”

s. Pepeni, r-nul Sângerei

solvind Școala Pedagogică, își continuă 
studiile la Facultatea de matematică a 
Universității de Stat din Tiraspol. 

Blazonul casei de Brandenburg
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Acum  e  timpul  schimbării 
(Lucrare apreciată cu Locul III la concursul pentru elevi „Buna guvernare 

pentru fiecare. Implică-te!”)

nr. 9 (145)

ABC-ul  drepturilor  mele 

Echipa Senatului Elevilor de la Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, împreună cu administrația instituției, a lan-
sat chestionarea elevilor cu genericul „Starea de bine în 
școala în care învăț”. 

Consider că toți elevii au dreptul la educație de cea mai 
bună calitate, la un program de studii relevant, la o eva-
luare adecvată și la oportunități de învățare egale. Liceul 
nostru oferă un mediu care să favorizeze diversitatea 
elevilor, inclusiv necesități de învățare diferite, pentru a 
maximaliza potențialul fiecărui tânăr. 

19 noiembrie  - Ziua Mondială de prevenire a abuzului faţă de copii

Când ai făcut ultima dată ceva voluntar pentru 
a-ți îmbunătăți calitatea vieții? Asta este întreba-
rea pe care mi-am pus-o mie însămi, acum ceva 
timp, și mă simt rușinată să destăinuiesc faptul că 
nu am găsit prea multe acțiuni pe care să le notez. 
În momentul acela m-am simțit prost pentru lipsa 
de determinare pe care am avut-o atâta vreme. 

Am lăsat celularul deoparte și m-am gândit ce 
aș putea face pentru ca să am o viață mai bună 
la mine acasă. Perioada aceea de incertitudine a 
corespuns cu o temă pentru școală, și anume o 
petiție în care să descriem ceva ce ne deranjează 
în sectorul nostru. În momentul în care sarcina a 
devenit una obligatorie, trenul s-a mișcat foarte 
rapid. Împreună cu alți câțiva prieteni, nu doar 

am scris despre faptul că suntem nemulțumiți de 
modul în care spațiul forestier de la periferie s-a 
transformat într-un depozit de deșeuri menajere 
și resturi animaliere, dar am luat și atitudine. Ast-
fel, în următoarea sâmbătă eram șase adolescenți 
care, din proprie inițiativă, făceau ceva pentru 
comunitatea lor. Pot să vă spun că, în momentul 
acela, m-am simțit parte din guvernământ.

Haideți să venim în ajutorul guvernării cu re-
comandări și acțiuni concrete. Personal, apreciez 
toate mișcările colective din comunitatea noastră. 
Mișcări care au rolul să îmbunătățească starea me-
diului, să optimizeze modul de trai al unor familii 
social-vulnerabile sau să promoveze toleranța față 
de persoanele cu necesități speciale. Asemenea 
acțiuni stimulează procesul de responsabilizare a 
autorităților. Instituțiile publice vor fi mai recepti-
ve la nevoile noastre și vom fi mai informați des-
pre modul în care se cheltuiesc banii publici.

În concluzie, mă alătur cuvintelor jurnalistului 
Constantin Tănase, care spunea într-una dintre 
lucrările sale: „Sunt convins că actuala conduce-
re a Republicii Moldova va rămâne în istorie prin 
tot ce a făcut bun și prin tot ce a făcut mai puțin 
bun.” Dar aș vrea să adaug că o contribuție soci-
ală a fiecăruia dintre noi ne face să ne regăsim în 
efortul comun pentru a ajuta guvernarea. Trebuie 
doar să încercăm să ne implicăm și totul va părea 
mult mai ușor.  

Mesajul pe care îl transmit este unul simplu 
și complex, în același timp. Consider că totul 
pornește de la noi și e necesar să vedem ce putem 
face noi înșine și să acționăm.

Daniela CIUPAC, elevă în clasa a xI-a la
Liceul Teoretic „George Călinescu”

mun. Chișinău  

Starea de bine în școala mea

Ce spune Convenţia ONU 
despre dreptul copilului la protecţie?

Iată câteva dintre cele 42 de drepturi:
- Trebuie să fii protejat împotriva relelor tratamente, tuturor formelor de violență, exploatare, abuz 

sau neglijare. (Articolul 19)
- Ai dreptul la protecție împotriva exploatării sexuale. (Articolul 34)
- Ai dreptul la protecție împotriva răpirii, vânzării sau traficului. (Articolul 35)
- Ai dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare. (Articolul 36)
- Ai dreptul să nu fii pedepsit sau tratat cu cruzime, sau în moduri degradante. (Articolul 37)
- Ai dreptul la protecție împotriva oricărei forme de discriminare. (Articolul 2)

ŞTIAŢI CĂ...
...Democrație provine de la 

cuvintele grecești demos – po-
por – și kratos – putere?

Întrucât, însă, numărul cetă-
țenilor este mare, aceștia nu se 
mai pot aduna acum în piața pu-
blică – precum în agora din cetă-
țile antice – pentru a lua decizii. 
Astăzi poporul își desemnează 
reprezentanți care iau decizii în 
numele său și pentru el. Aleșii 
nu vor lua decizii în interesul lor 
privat și nici măcar în interesul 
privat al celor care i-au ales, ci 
întotdeauna în interes public. 

Citate celebre: „Guverna-
rea poporului, de către popor 
și pentru popor nu trebuie să 
piară de pe Pământ“ (Abraham 
Lincoln, președinte al SUA, dis-
curs din 1863).

Grupul de adolescenți „Noi suntem puterea!” au adus 
suflu nou la Maşcăuți, r-nul Criuleni

Opinia  mea

Suntem liberi 
respectând legile

A fi liber nu înseamnă să 
faci ce vrei, ci înseamnă să faci 
ceea ce este conform regulilor!

Omul este liber. Știind asta, 
ai tendința să faci ceea ce vrei. 
Dar aceeași tendință poate o 
are și o altă persoană cu care 
interacționezi. Nu ar fi corect 
dacă i-ai face altuia un rău sau 
el ție. S-ar ajunge la conflict 
verbal, apoi la agresiuni fizice 
și cineva ar avea de suferit. Or, 
pentru ca fiecare să fie prote-
jat, intervine legea. Legea le  
spune tuturor ce avem voie și 
ce nu avem voie să facem pen-
tru ca fiecare să trăiască și să 
evolueze așa cum își dorește. 
Așadar, tu ești liber atât timp 
cât fiecare este liber să facă 
ceea ce dorește. Adică, a fi li-
ber înseamnă, de fapt, să acți-
onezi potrivit regulilor.

Atâta timp cât respectăm 
legea, suntem în siguranță și 
noi, și ceilalți. Trebuie să ac-
ceptăm că legea nu limitează, 
ci descrie libertatea. Iar cine 
nu respectă legea,  riscă să 

își piardă libertatea – oare nu 
așa se întâmplă cu infractorii 
care sunt duși la închisoare?!

Exersarea libertății presu-
pune ocrotirea celorlalți. În-
seamnă respect acordat fie-
cărui individ cu care venim în 
contact. Înseamnă prețuirea 
lui și a bunurilor care îi apar-
țin. Individul este privit ca 
persoană și nu ca lucru. Dacă 
acceptăm acest aspect, vom 
înțelege de ce un om nu poa-
te fi stăpân peste alți oameni. 
Astăzi, ceea ce ne conduce pe 
toți este legea, așadar, nu tre-
buie să ne supunem oameni-
lor, ci doar legii. De aceea vor-
bim de supremația legii și nu 
de supremația omului.

De reţinut: A fi liber nu în-
seamnă să faci ce vrei, ci în-
seamnă să faci ceea ce este 
conform regulilor!

Citate celebre: „Libertatea 
ta se termină acolo unde în-
cepe libertatea celuilalt”. 

(John Stuart Mill, filozof en-
glez, 1859)

Copiii învață cum să medieze şi să rezolve singuri conflictele

O educație de calitate e concepută, mai degrabă, pentru 
a se adapta elevilor decât pentru a le solicita acestora să 
se adapteze la un sistem existent. Aceasta ar fi concluzia 
de bază reieșită din sondaj. Astfel elevii se implică și în-
trevăd un scop clar în procesul de învățare.

Stas CEBOTARI, elev în clasa a XII-a 
la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

or. Drochia

SONDAJ
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ZIUA  ÎNVERZIRII  PLAIULUI

„Plantează-ți  viitorul!”

Curiozități despre arici

File  din  „Cartea  roşie”

Broască-ţestoasă-de-baltă
Specie periclitată. În Repu-

blica Moldova se întâlnește în 
văile Nistrului, Prutului, Ră-
utului, Botnei, în unele lacuri 
și iazuri. Peste hotarele țării, 
limita de nord a arealului tre-
ce prin Belarus, regiunea Smo-
lensk, cursul superior al Donu-
lui, cursul mijlociu al fluviului 
Volga și nordul Kazahstanu-
lui; la est e răspândită până la 
Kîzîl-Oglî. A fost semnalată în 
Mangîșlak, Uzboi și în bazinele râurilor Atrek și Ceandîri; limita 
de sud-vest ajunge până la Iran, Irak, Asia Mică, Caucaz, Africa 
de Nord-Vest (Maroc), Europa Mediteraneană și Centrală.

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

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

În aspect cantitativ, cea mai înaltă densitate s-a înregistrat în 
bălțile cursului inferior al Prutului, precum și în albiile vechi 
ale Nistrului și Prutului. Deși este ocrotită conform legislației, 
în ultima perioadă, efectivul speciei s-a redus brusc, în unele 
locuri ea chiar a dispărut. 

Coordonator de pagină: Octombrina ONOFREI

Cântăm  şi  desenăm  natura

Eu ştiu cum cântă Terra. Începe fredonarea
Cu raza cea de Soare, ce-n răsărit apare
Să toarne forța vieții în lumea înconjurătoare.
Melodia divină o preia ierbuşoara,
jubilând dimineața în roua sclipitoare.
O răspândeşte vântul năstruşnic cu rafale.
O şopotesc şi codri, o murmură izvoare.
O cântă şi pustiul, o îngână oceanul,
Dansează libelula în liniştea de vară.
O foşneşte şi frunza în valsul trist al toamnei.
O vuieşte şi iarna în hora strălucitoare.
Aşa ne cântă Terra, ca Mamă iubitoare.
Şi atât de mult visează la a ta dragoste mare.

Svetlana CIOBANU

Pe timpuri, în Moldova se 
întâlneau reprezentanți a trei 
familii: erinaceidelor (aricii), 
talpidelor (cârtițele), sorici-
delor (chițcanii). Insectivorele 
consumă un număr enorm de 
insecte și limacși, dăunători 
ai pădurilor și livezilor. Prin 
aceasta aduc un mare folos. 
Aricii pot nimici în pădure (și 

nu în locuința omului) cuibu-
rile de rozătoare împreună cu 
tot cu pui care provoacă dau-
ne agriculturii și gospodăriei 
silvice. În cazuri rare, însă, ei 
pot devasta cuiburile păsări-
lor, ataca broaște, șopârle. Ari-
cii sunt destul de mâncăcioși 
și în ceea ce privește căuta-
rea hranei sunt foarte activi și 

Expoziția tematică „Curiozități despre arici” la Biblioteca „Alexandru  Donici”

Animale  folositoare

„Vino și tu să sădim un copac! Astfel construim o Moldovă verde, sănătoasă 
și prosperă!” Acesta e apelul și îndemnul dnei Maia SANDU, Președintele țării, 
către tineri. Campania națională de înverzire a plaiului a început la 13 noiem-
brie, anul curent. Vă închipuiți cât aer curat, verdeață și frumusețe am avea, 
dacă fiecare om din țara noastră ar sădi un copac?! 

Probabil, oricine se gândește: ce moștenire 
vom lăsa copiilor și nepoților noștri?! Apa, pă-
mântul, pădurile, aerul sunt cele mai scumpe 
comori. Fără ele nu vom admira florile, izvoare-
le, trilurile păsărilor. Astăzi mult mai bine și mai 
profund ca oricând înțelegem că tot de ce avem 
nevoie pentru sufletul, mintea, sănătatea noastră  
găsim în sânul naturii. Ea ne oferă pe gratis aces-
te daruri: liniștea, inspirația, împăcarea cu sine. 
Mai atenți, mai sensibili am devenit la bineface-
rile ei, căci ea ne mângâie, ne alungă tristețea, ne 
vindecă, ne îmbrățișează. Neglijența, brutalita-
tea, nepăsarea o întristează ca pe o ființă vie. Ea 
așteaptă o mână de ajutor, o susținere din partea 
noastră, pentru ca împreună să supraviețuim!

Bibliotecarele de la BNC „Ion Creangă” (Na-
dejda Iovu, șef Secție Carte străină), Eugenia 

Mocrinschi, șef Secție pentru Adolescenți de 
11-18 ani), Tamara Pereteatcu (Secția Dez-
voltare în biblioteconomie și știința informării) 
au pregătit pentru elevii-cititori o expoziție de 
carte cu enciclopedii, albume, literatură cogni-
tivă, artistică despre natură în diferite limbi: 
română, italiană, engleză, franceză, germană, 
rusă. Scopul e de a educa un comportament 
eco-responsabil al copilului, dragostea față de 
natură. Energia, dispoziția, sănătatea noastră 
depind de starea mediului, care se cere ocrotit, 
îngrijit, iubit. Vă îndemnăm să citiți cărțile se-
lectate, care vă vor impresiona, vă vor bucura 
și vă vor face mai buni, mai receptivi, mai gos-
podari.

Tamara  VIERU

Este un mamifer ce face parte din ordinul insectivorelor. Acesta, la rândul său, 
cuprinde șapte familii de animale mici și foarte mici: talpide, solenodontide, 
macroscelide,  tenrecide, soricide, crizocloride, erinaceide.

perseverenți. În condiții casni-
ce, ei consumă aproape tot ce li 
se dă, deși au unele preferințe, 
care au și servit drept sursă de 
legende. Așa este, de exemplu, 
cunoscuta legendă cu merele, 
pe care ei, chipurile, le prind în 
ace și le duc în magaziile lor ca 
rezervă pentru iarnă. 

Eu ştiu cum cântă Terra

De regulă, însă, aricii nu mă-
nâncă fructe și nu-și fac re-
zerve. Se presupune că ei își 
curăță cu suc de mere acele și 
pielea de insecte parazite. Este 
uimitoare rezistența aricilor la 
acțiunea veninului de șarpe, 
veninului de albini și a unor 
substanțe foarte toxice. Aceste 
substanțe în doze care pentru 
om sunt primejdioase, asupra 
aricilor nu au niciun efect. Încă 
o enigmă. Aricii rezistă, de ase-
menea, la temperaturi ridicate. 

În țara noastră trăiesc patru 
specii de arici: ariciul comun, 
ariciul dauric, ariciul cu ace ne-
gre și ariciul urecheat. Cel mai 
răspândit e ariciul comun, mai 
ales în zona Codrilor și de-a lun-
gul Nistrului și Prutului. Poate fi 
des observat la marginea pădu-
rilor, în râpe sau în perdelele de 
protecție a câmpurilor. El evită 
locurile umede, iar pe timp de 
ploaie preferă să stea în culcuș. 
Vara nu-și construiește adăpos-
turi speciale, mulțumindu-se cu 
cele naturale (semi-scorburi din 
apropierea rădăcinilor, tufișuri 
dese și altele). Este activ noap-
tea. Atunci iese la vânătoare. 
Acumulând vara rezerve de gră-
sime, iarna, la temperaturi care 
nu depășesc 10°C, se cufundă în 
somnul de iarnă (hibernarea). 

Primăvara devreme, când în 
pădure mai este zăpadă, aceste 
animale țepoase se trezesc. Slă-
bite, ele pornesc să vâneze tot 
ce pot prinde. Curând după hi-
bernare, la arici începe perioa-
da nupțială. Peste șapte săptă-
mâni, femelele nasc până la opt 
pui orbi și goi. La prima vedere, 
s-ar părea că aricii au un scut de 
apărare foarte bun. Și el, într-
adevăr, e bun, dar și dușmanii 
aricilor sunt numeroși. Pen-
tru arici cei mai primejdioși 
dușmani sunt bufnițele, huhu-
rezii, uliii, înzestrați cu gheare 
lungi, precum și vulpea. 

Ariciul este unul dintre cele 
mai folositoare animale. E de 
dorit ca aricii să fie întreținuți 
doar în colțurile zoologice de 
la stațiile tinerilor naturaliști. 
Locuința omului nu e potrivită 
pentru arici, deoarece ei se simt 
bine numai în mijlocul naturii. 

În imagine vedeți cum se cre-
ează un arici din legume și fruc-
te, măsline, chibrituri, scobi-
tori etc. Adună-ți creativitatea, 
inspiră-te din poza alăturată și 
confecționează împreună cu 
noi și  familia ta un ARICI.

Vera GOLDMAN, şefă filială
Biblioteca „Alexandru Donici”
mun. Chișinău
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DISCIPOLII  TERPSIHOREI

Cu dorință și pasiune pentru dans

Coordonator de pagină:  Renata CUPCEA

Dansul înseamnă emoții, trăiri, neliniște, dar și libertatea de exprimare prin 
mișcări ce arată adevărata conexiune între inimă, suflet și corp.

Tradiții  și  obiceiuri 
într-un  singur  ansamblu

„Constelația  talentelor”
Peste 800 de tineri artiști de diferite categorii de vârstă din 25 de țări (circa 600 

cu prezență fizică și peste 200 online) au participat la cea de-a cincea ediție a 
Festivalului-concurs internațional de cântec, dans, arta vorbirii, cea instrumen-
tală, arta plastică și modeling, care s-a desfășurat în perioada 28-30 octombrie în 
format mixt la Chișinău. Sursa moldpress.md.

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 9 (49)

Voia bună, zâmbetele sincere ale copiilor le umpleau ini-
ma de fericire părinţilor și educatorilor. Cei curioși s-au 
grăbit să vadă expoziţiile amenajate chiar în curte. Vizi-
tatorii au făcut poze, apoi au asistat la un concert de zile 
mari ţinut de copiii-gazde. 

„Nimic nu ar fi fost posibil fără implicarea părinţilor, 
care, alături de educatori, au creat adevărate opere de artă.  
În instituţia noastră educăm mulţi copii, suntem uniţi și 
dornici să facem o schimbare, de aceea parteneriatul este 
prioritar pentru noi,”  a menţionat Tatiana Vrăjmaș, direc-
toarea grădiniţei.

În toamna aceasta, la „Regina Maria” a venit momentul 
pentru pici să afle lucruri interesante despre obiecte vechi – 
adevărate comori lăsate din strămoși. Prin intermediul aces-
tei sărbători, copiii au luat cunoștinţă de tradiţiile neamului, 
obiceiurile frumoase care nu trebuie uitate.

FeSTiVaL-CoNCUrS  iNTerNaŢIONAL

TOAMNA  DE  AUR

MAȘINA  TIMPULUI… 
la grădinița „Regina Maria”

Recent, curtea grădiniței „Regina Maria” din 
orașul Ialoveni s-a transformat într-o adevărată 
mașină a timpului. Costumele naționale, obiecte-
le din lut, instrumentele muzicale vechi expuse au 
creat o atmosferă cu miros de tradiție. Pavilioanele 
în care, în mod obișnuit, copiii cântă, dansează și 
se distrează, în acea zi, au devenit mici muzee de 
istorie și etnografie, deoarece părinții și educato-
rii au decorat împreună curtea grădiniței pentru 
a marca în mod solemn sărbătoarea „Toamna de 
Aur”. Sursa: agora.md

ProMoTori  ai  FoLCLorULUi

Obiceiurile și tradițiile strămoșești, cântecele popula-
re au fost mereu o parte din cultura noastră. Emoțiile 
pe care le-am trăit în copilărie, la țară, când asistam la 
sărbătorile pline de farmec, când se asculta muzică de 
odinioară ne rămân în memorie pentru totdeauna. Se 
cânta nu doar cu vocea, dar și cu inima, cu sufletul. 
Astăzi, colectivele folclorice, printre care și Studioul 
Folcloric „Iedera” de la ARTICO, reînvie tradițiile.

Membrii colectivului au avut 
o prestație frumoasă la mai 
multe evenimente, precum: 
Aventura de Crăciun, Hramul 
orașului Chișinău, Târgul de 
Crăciun, spectacolul „Fru-
moasă și Bestia”, spectacolul 
„Mitul primăverii”, Concertul 
„Popas între Generații” etc. 
Au apărut la emisiunile Radio-

TV  „Ora copiilor”,  „Magazinul 
copiilor”, „Bună dimineața”, 
„Evantai folcloric”. 

Astfel copiii își dezvoltă 
capacitățile vocale, auditive 
și ritmice, iau cunoștință de 
elemente ale limbajului fol-
cloric, învață cântece de joc, 
haiducești, colinde, cântece 
pascale, doine.  

Lesi Mancoș este o tânără de 
20 ani, din municipiul Chișinău, 
pasionată de tot ce înseamnă 
exprimarea emoțiilor prin dans. 
Pasiunea pentru dans i-a fost 
descoperită la vârsta de 3 ani și 
jumătate, dar, ca orice copil, nu 
și-a imaginat niciodată că dan-
sul va deveni  parte importantă 
din viața ei.

În prezent, Lesi este dansa-
toare, dar și coregraf în cadrul 
formației de dansuri „Just Fri-

ends Dance Academy”. În cali-
tate de coregraf, tânăra a reușit 
să le transmită pasiunea pentru 
dans nu doar grupurilor de copii 
pe care i-a instruit, dar și matu-
rilor. „Pentru mine este impor-
tant ca discipolii mei să dea do-
vadă de pasiune și dedicare. Pot 
spune că am o satisfacție enor-
mă atunci când văd un copilaș 
venind fericit și dornic să învețe 
ceva nou la ora mea de dans”, 
menționează dansatoarea.

După câțiva ani de muncă 
în sala de dans, a început să 
colaborăreze cu personalități 
de succes din lumea muzicii. 
Doinița Gherman, Mariana Mi-
hăilă, Adrian Ursu, Diana Ro-
taru și Marcel Roșca sunt doar 
câteva dintre numele artiștilor 
în ale căror videoclipuri Lesi a 
apărut ca dansatoare.

În adolescență, a avut și peri-
oade dificile. Când a trebuit să 
susțină bacalaureatul, iar majo-
ritatea elevilor se aflau în forfo-
ta pregătirilor pentru examene, 
Lesi era prezentă în sala de dans 
uneori săptămâna întreagă, dar 
nu a ignorat pentru nicio clipă 
studiile. Această experiență a 
făcut-o să înțeleagă un lucru: 
dacă ai dorință și pasiune, poți 
să le reușești pe toate.

În prezent, tânăra e studentă la 
Universitatea Tehnică a Moldo-
vei, specialitatea marketing și lo-
gistică. Dorește să devină o pro-
fesionistă, dar, în plus, are și visul 
de a-și înființa o școală de dans.

Până atunci, Lesi va munci 
mult pentru a-și atinge scopu-
rile, dar și pentru a-și face din 
dans un hobby permanent al 
vieții, prin care poate să-și ex-
teriorizeze emoțiile și senti-
mentele.

Mihaela TIMOTIN, studentă

Obiectivele proiectului au fost promovarea 
tinerelor talente în domeniile respective, dez-
voltarea și consolidarea relațiilor de prietenie 
între popoare prin mesagerii și ambasadorii 
păcii, participanți la festival. 

Competiția a durat trei zile și a început cu 
un spectacol-show, în care au evoluat artiști 
cunoscuți din țară și de peste hotare: Ana Cer-
nicova, Amelia Uzun, Nadea Krajevscaia, Vale-

ria Marcu, Mihaela Stratan, Hguyen Khac Hoa 
(Vietnam), Vadim Cocetkov (Ucraina), Ray 
Sorokine (Israel), Elizabet Zaharieva (Bulga-
ria), Dumitru Mâțu, Olga Cicalo (Rusia), Irina 
Scegoleva, Aliona Viscun,  Mkrtchan Harutyun 
(Armenia), colective de dansatori.

În cadrul spectacolului de gală au evoluat 
cei mai buni concurenți. Rezultatele lor au  
fost apreciate de către un juriu profesionist 

internațional, în frunte cu Bedros Kir-
korov, Artist al Poporului din Federația 
Rusă, spectatori și telespectatori din 
mai multe țări. Premiul Mare al Festi-
valului-concurs „Constelația Talentelor 
-  2021” i-a revenit Studioului de dans 
„Angel Dance”, conducător artistic Ele-
na Bogataia. Toți participanții au primit 
Diplome, cupe și medalii.

Prima ediție a Festivalului 
Internațional „Constelația talentelor” 
a avut loc în 2017. Au participat peste 
300 de tineri artiști din 18 țări. Cea de-a 
doua, din 2018, a reunit peste 450 de 
tineri din 19 țări, iar cea de-a treia, din 
2019, 800 de concurenți din 20 de țări. 
Ediția din anul trecut s-a desfășurat în 
format online cu concursul a 650 de ti-
neri artiști din 37 de țări.

MESAGERUL  MUzELOR 
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Cum au apărut 
legile lui Murphy

Apariţia legii lui Murphy a fost precedată de un 
caz. Căpitanul Edward Murphy a pronunţat-o în 
1949, când lucra la Baza Aeriană Edwards (S.U.A.). 
Pe atunci el era inginer în cadrul unui proiect expe-
rimental. Scopul său era de a determina supraîncăr-
carea maximă pentru corpul uman. Un tehnician din 
echipa lui, foarte neglijent în muncă, făcea adesea 
greșeli, ceea ce punea oamenii în pericol. Într-o zi, 
Murphy s-a supărat tare și a exclamat: „Tot ce poate 
fi făcut greșit, va fi făcut de acest om”. Fraza a deve-
nit celebră în formula „Dacă ceva poate să meargă 
prost, va merge prost”. Lucru curios, mai târziu au 
apărut o serie de „legi” atribuite lui Murphy și chiar 
alte „legi” atribuite altor persoane, care completează 
enunţurile devenite celebre. De exemplu, conform 
legii lui Finagle, „dacă ceva poate să meargă prost, va 
merge prost, în momentul cel mai nepotrivit”.  Câte-
va din aceste maxime îi pot viza pe unii elevi: 

• Studenţii (elevii) care obţin nota 10 vor spune că 
profesorul este o somitate.

• Când oamenii sunt liberi să facă ceea ce vor (să scrie 
o compunere pe temă liberă…), de regulă, se imită unul 
pe altul (copiază cu greșeli).

• Ori de câte ori stabilești să faci un anume lucru mai 
întâi (de ex., temele), survine un alt lucru care trebuie 
făcut primul (vizionarea filmului preferat).

Otzi – „Omul  ghețurilor”

Expoziţia universală din Dubai
Nr. 9 (354)

RECREAţIA  MARE

arheologie

Problemă  de  logică

Au găsit soluția 
corectă Teoctista COLȚA 
(Cărpineni, Hâncești), Sofia 
IANCIURSKAIA (Chișinău) 
și Victoria BOTNARU 
(Copăceni, Sângerei). 

Vă propun o problemă 
aparent similară. Succes! 

Nu uitați, la sfârșit de an, 
învingătorii concursului 
vor câștiga premii.

Coordonator de pagină:  
Mariana GABURă

Imagini: zawya.com, archello.com

Otzi omul ghețurilor, 
reconstrucție

Foto: iceman.it

Expoziția universală actuală (1 octombrie 2021 - 31 martie 2022) este unul 
dintre cele mai mari evenimente internaționale care au avut loc de la începutul 
pandemiei.

Toate obiectivele celor 192 de țări 
participante au fost construite de 
la zero. Complexul include 275 de 
structuri, inclusiv o stație de metrou 
pe pământ. În centrul expoziției se 
află Piața Al Wasl cu cea mai mare 
cupolă autoportantă din lume pro-
iectată de biroul Adrian Smith + Gor-
don Gill din Chicago.  În timpul zilei, 
cupola oferă o umbră salvatoare, iar 
seara prezintă o imagine spectacu-
loasă cu lumini multicolore. 

Multe dintre construcțiile demons-
trate la o expoziție universală au fost 
păstrate în orașele-gazdă și au devenit 
cunoscute în întreaga lume: Turnul Ei-
ffel, Atomul din Bruxelles, Complexul 
Rezidențial Habitat-67 din Montreal, 
Turnul Space Needle din Seattle.

Apariția expozițiilor universale (1851) a fost 
strâns legată nu numai de construcții, ci și de 
revoluția industrială, de dorința de a populariza 
realizările acesteia. La Expo, oamenii au văzut pen-
tru prima dată o mare parte din ceea ce este acum 
realitatea noastră familiară: motorul Diesel, filmul 
sonor, scările rulante, telefonul, un satelit artificial 
al Pământului, ketchup-ul etc.  

Pavilionul EAU arată ca o creatură uriașă cu 
pene. De câteva ori pe zi aceasta prinde viață, 
ridicându-și cele 28 de aripi din fibră de carbon, 
care protejează de soare și de furtuni de nisip.  

Pavilionul britanic este, după cum spune auto-
rul său Es Devlin, „un poem colectiv care a luat 
formă arhitecturală”. Clădirea sub formă de un 
megafon uriaș scrie poeme. Versurile apar pe 
multe ecrane mici ale fațadei principale, fiind 
„compuse” în fiecare minut de un algoritm au-
tomat GP2. Acesta le generează utilizând cuvin-
tele trimise de vizitatorii pavilionului prin inter-
mediul unei tablete. Rețeaua neuronală a fost 
„instruită” timp de șase luni cu ajutorul a 15 mii 
de lucrări ale poeților britanici.

În pavilionul Olandei este asamblată o struc-
tură din foi și țevi de oțel. Această atracție eco-
logică grandioasă produce apă, hrană și energie. 
Construcția  este alimentată cu energie din pa-
nouri solare, iar pe pereți cresc ciuperci și 3,5 mii 
de plante comestibile. Apa pentru irigare este 
extrasă din aer. În momentul culminant, ploaia 
se revarsă din tavan, ceea ce impresionează vi-
zitatorii.

După meduza.io

Curiozităţi
Cum a fost inventat plicul de ceai? 

Pliculețul de ceai a fost inventat de 
americanul Thomas Sullivan, în 1904, 
din întâmplare. El a decis să le trimi-
tă ceai clienților în punguțe de măta-
se în loc de conserve tradiționale. Cu 
toate acestea, clienții au crezut că li 
s-a oferit o nouă modalitate de a pre-
para ceaiul și chiar le-a plăcut.

Cum a descoperit Mendeleev 
legea periodicităţii? 
Există o legendă larg răspândi-

tă că ideea tabelului periodic al 
elementelor chimice i-a venit lui 
Mendeleev într-un vis. Odată a fost 
întrebat dacă era adevărat. Savan-
tul a răspuns: „Mă gândesc la asta 
de vreo douăzeci de ani, dar dvs. 

credeți că mi-a venit brusc și ... de gata”.

Cine a rezolvat o problemă dificilă de 
matematică confundând-o cu temele?

Matematicianul american George Danzig, în calitate de stu-
dent absolvent al universității, a ajuns odată târziu la curs și a 
copiat ecuațiile scrise pe tablă pentru teme. I s-au părut mai di-
ficile decât de obicei, dar, după câteva zile, a reușit să le găseas-
că soluțiile. S-a dovedit că a rezolvat două probleme „imposibil 
de rezolvat” pentru întreaga pleiadă a matematicienilor.

Inițial l-au preluat aus-
triecii, însă datele topo-
grafice au dovedit că 
era pe teritoriul italian. 
Acum Otzi se găsește 
la Muzeul de Arheologie 
Alto Adige. În 1991, nu 
erau disponibile tehno-
logiile de imagistică din 
prezent și nici cele le-
gate de ADN. Așadar, 
s-au aflat multe despre 
„Omul ghețurilor”. Otzi 
avea 1,59 m înălțime, 
50 kg și 46 de ani. El 
suferea de o boală de 
inimă, avea dureri ale 
articulațiilor și nume-
roase carii dentare. 
Stomacul lui conținea 
urme de fibre dintr-o 
capră alpină, nanostruc-
tura arătând că această 
carne fusese conserva-
tă (uscată), și nu gătită. 
Cu puțin înainte de a muri, 
Otzi mâncase și un fel de 
terci din grâu. 

El purta în spate un fel de 
raniță de lemn și o tolbă din 
piele de cerb pentru săgeți. 
Avea un pumnal din silex și 
un fel de cutie făcută din 
coajă de mesteacăn, în care 
se găsea un tăciune aprins, 
învelit în frunze verzi de 
arțar. Cu acest tăciune 
strămoșul europenilor pu-

tea să aprindă repede focul. 
Otzi dispunea de un obiect 
foarte valoros: o toporișcă 
din aramă de mare puritate, 
99,7%, cu mâner din lemn. 
Aceasta fusese turnată 
într-o matriță.  Așadar, în 
acea perioadă omul inven-
tase deja niște tehnologii. 
Sursa: 

National Geographic 

S-au împlinit 30 de ani de când s-a făcut una 
dintre cele mai importante descoperiri arheologice 
din secolul al XX-lea. Pe 19 septembrie 1991, la 
granița italo-austriacă, în Alpi, doi turiști germani 
au găsit corpul perfect conservat al unui om care 
a trăit acum 5.200 de ani. De atunci Otzi, care se 
găsește în orașul italian Bolzano, a fost intens stu-
diat cu aparatele cele mai moderne.

Haz de necaz
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Tentația  culorilor
DIALOG  CU  VIITORUL

La 13 ani, Cristina ALEXA nu s-a decis încă ce va deveni în viitor. Ceea ce știe 
cu siguranță este că și-ar dori ca viața ei să fie plină de culoare, în sensul direct 
al cuvântului. De mică a simțit imboldul de a crea frumosul. Chiar și gândurile 
știe să și le aștearnă în culori pastelate, care o fac să zboare. Așa crede dna Olga 
Mardari, profesoara de arte plastice a Cristinei, care o mai caracterizează drept 
„o fire emotivă, de vădită inteligență, iar lucrările ei sunt pline de soare, în care 
se oglindește un suflet  minunat de copil”.

Mica pictoriță este elevă în clasa a VII-a la Gimnaziul „M. Eminescu” și stu-
diază al treilea an la Școala Raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din or. 
Telenești. La gimnaziu are media 9,34, culege deja roade frumoase și în lumea 
artelor: a câștigat Premiul Mare la Concursul Internațional „Vers și culoare”, 
Ialoveni, 2019; Premiul I la Concursul Internațional „Pleiada personalităților 
neamului românesc”, Iași, România, 2018; Mențiune la Concursul de creație al 
tinerei generații „Ars Adolescentina” ș.a. Din  dorința de a afla cum ia naștere 
un talent, i-am adresat câteva întrebări.

de duminică de la 10.00 până la ora 13.00. Sunt 
așteptați elevii din clasele a VI-a – a XII-a.

Înregistrează-te pe pagina web: 
https://momentum-classes.com/

Pentru mai multe detalii poți contacta organi-
zatorii pe pagina de Facebook Momentum sau 
la aceste numere de telefon: 079865061 (Victor), 
062176768 (Adriana).

Coordonator de pagină:
 Eudochia VERDEŞ

CURIOŞI  ŞI  TALENTAŢI

Nr. 9 (9)

Fata care și-a văzut 
visul cu ochii

DO-RE-MI...

- Cum ţi-ai descoperit pasi-
unea faţă de arta frumosu-
lui?

- De mică, îmi plăcea să 
colorez, să desenez diferite 
personaje, să confecționez 
animăluțe, flori. Și eram sigu-
ră că, atunci când voi fi mare, 
voi  crea lucruri frumoase. 
La Școala de Arte Plastice am 
profesori dedicați, precum 
doamnele Olga Mardari și Ali-

Satele Moldovei

Lecții gratuite de Fizică, Matematică și Chimie 
invitaţie  de  la  olimpici

na Furculiță, care mă ghidează 
pe această cale. 

- Ce-ţi place mai mult să 
așterni pe șevalet și ce rezul-
tate care te bucură ai obţinut 
până acum? 

- Nu pot să aleg ce-mi pla-
ce mai mult să desenez. Orice 
obiect îmi trezește interes și, 
de fiece dată, mă simt inspi-
rată atunci când lucrez. Pen-
tru concursul „Personalitățile 
neamului românesc”, organi-
zat de Asociația „Pleiadis” din 
Iași, am ales să-l desenez pe 
scriitorul Spiridon Vangheli 
îmbrăcat în costum național 
și cu cușmă. Țin mult și la lu-
crarea „Primăvara, povestea 
unui nou început”,  pe care am 
prezentat-o la alt concurs din 
România. Prin lucrarea „Flori 
de măr” am vrut să redau înce-
putul primăverii și să transmit 
mireasma florilor răspândită 
de copacii fructiferi.  

- Văd că-ţi reușesc și 
măștile. Școala de Arte Plas-
tice din Telenești a avut un 

vernisaj impresionant la Bi-
blioteca „Onisifor Ghibu” din 
Chișinău. 

- Măștile noastre au pre-
zentat personaje amuzante, 
moșnegi haioși și babe coche-
te și împopoțonate. Împreu-
nă cu colegii mei din clasa de 
pictură, le-am confecționat 
din stofe și din lemn. Ne-a în-
drumat și ne-a ajutat doamna 
Olga Mardari. Am depus un 
efort enorm, dar am și învățat 
multe. Am aflat, de exemplu, 
că măștile din stofă țin de o 
tradiție veche în România, 
când acestea serveau ca un 
fel de barieră. Adică, persoa-
na care își punea mască pu-
tea să zică orice și oricui, iar 
cei prezenți se amuzau de 
înfățișarea ei hazlie. Expoziția 
a avut loc în ianuarie, anul cu-
rent, iar ideea îi aparține dnei 
Svetlana Caprian, directoarea 
Școlii Raionale de Arte Plas-
tice „Nicolae Moisei”, căreia îi 
mulțumim, deoarece am ră-
mas cu impresii de neuitat. 

- Cum ar trebui să fie un om 
de artă, după părerea ta?

- După mine, un om de artă 
trebuie să fie binevoitor și 
calm. Să fie determinat atunci 
când vrea să-și atingă scopuri-
le propuse, să fie optimist și să 
aibă o viziune anume  asupra 
celor ce-l înconjoară.

- Cine este Cristina ALEXA, 
cum te-ai caracteriza? 

- La prima vedere, o fată tă-
cută și calculată. Dar când ai 
ajuns să mă cunoști, vei întâlni 
o persoană puternică, sociabi-
lă și creativă. 

- Mult succes în continuare!
Consemnare: 

Eudochia VERDEŞ

 Mădălina Arnăut, Stivilian Bogza şi Cristina Alexa la 
vernisajul măştilor

Flori de măr

Inga BUGA este o adolescentă visătoare și 
ambițioasă. Îi place mult să-și facă noi prieteni și să 
participe la diverse activități. Pe lângă orele de can-
to la Școala de Arte din Ciorescu, face înot și ia ore 
de pian. Inga îmbină studiile la Liceul Teoretic din 
Măgdăcești cu orele de muzică și lucru în studio, 
pentru că vrea să facă o carieră artistică.

Toate aspirațiile ei sunt legate de 
muzică. Tinerii melomani o recu-
nosc printre participanții de succes 
la mai multe concursuri, inclusiv 
internaționale. La „Giroc Music Art” 
din România, s-a clasat pe locul III 
din 900 de concurenți, a ajuns și 
printre finaliștii concursului „The 
Best Voice 2021”.  Recent, a mai în-
registrat o realizare, la care visa de 
mult timp, și-a lansat prima piesă 
intitulată „Am fost noi doi”. Melodia 
are succes, fiind difuzată în cadrul 
mai multor emisiuni televizate. Tâ-

năra își împărtășește emoțiile: 
- De mică, visam să am propria mea piesă și să ajung pe micile 

ecrane. Profesorii m-au îndemnat mereu să-mi urmez visul, pro-
babil, au văzut că am potențial. Aveam 13 ani când am mers la 
prima oră de canto profesional și cred că de atunci a început po-
vestea mea frumoasă, plină de realizări.  Mi-aș dori mult ca, pe 
viitor, să devin una din vocile care să bucure pe fiecare. Cariera 
de cântăreață este un scop pe care mi l-am propus și merg ferm 
spre realizarea lui.  La piesa „Am fost noi doi” am muncit crea-
tiv și cu multă plăcere. Împreună cu profesoara mea, am depus  
efort și suflet. Este un cântec în care cred că se regăsește orice 
domnișoară, redând apogeul celor mai frumoase sentimente pe 
care le trăiește. Văzându-mi prima melodie lansată, m-am simțit 
mândră de mine și am înțeles că acesta este drumul pe care 
trebuie să pornesc fără frică. 

Sursa: „Est-Curier Junior”

O echipă de tineri olimpici de la Liceul Teoretic 
„Orizont” filiala Durlești a înființat proiectul „Mo-
mentum”, în scopul de a-i ajuta pe elevi să facă față 
obiectelor reale. Doritorii sunt invitați să participe 
la lecții gratuite de matematică, fizică și chimie. 
„Examenele, testele, tezele, temele neînțelese, 
dar, mai ales, bacalaureatul reprezintă pentru 
toți elevii o mare provocare! De aceea, pentru a 
te pregăti mai eficient, echipa noastră îți aduce la 
cunoștință despre posibilitatea de a face lecții par-
ticulare cu unii dintre mentorii noștri!” postează 
„Momentum” pe pagina sa de Facebook.

Proiectul „Momentum” este destinat persoa-
nelor care:

– Întâmpină dificultăți în însușirea unor teme 
din curriculumul școlar;

– Doresc să cunoască mai bine domeniile de 
știință;

– Se pregătesc să susțină bacalaureatul în vii-
torul apropiat;

– Doresc să înțeleagă dacă științele exacte sunt 
un domeniu pe care îl pot îndrăgi.

Ședințele se vor desfășura atât în format onli-
ne, cât și offline – la Biblioteca Națională pentru 
Copii „Ion Creangă”, din Chișinău - în fiecare zi 
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Florilegiu  poetic 

Frescă. Pictor Iurie Matei

PE  URMELE 
VÂNĂTORILOR  DE  ZIMBRI

Desen de Sofia Ianciurskaia, elevă în clasa a Ix-a „D”, la 
Liceul Teoretic „Ginta Latină”, mun.  Chişinău

Uneori… uneori zicem noi 
despre noi că la „scară națio-
nală” (interesantă unitate de 
măsură pentru ceva ce încă 
nu există!)… zicem că sufe-
rim de meteahna de a nu pu-
tea comunica unii cu alții. Se 
întâmplă, de exemplu, să nu 
știm cum se numesc niște lu-
cruri de care ne folosim hăt 
de când pretindem că suntem 
prezenți pe acest „picior de 
plai”. De parcă ne-am afla în 
vremurile acelea de dinain-
tea Cuvântului. Care vremuri, 
după cum bine se știe, au fost 
chiar la început, – adică și îna-
intea lucrurilor fără de nume. 
Iar dacă nu știm cum se nu-
mește ceva sau cineva, iese că 
nu avem la îndemână pârghii-
le esențiale de comunicare. 

Deci, suntem suferinzi...
Din fericire, starea asta, 

când la cogeamite „scară na-
țională” nu putem spune cu 
exactitate cine am fost și cine 
suntem de fapt, cine ne-au 
fost părinții și, mai ales, cine 
ne vor fi urmașii, nu este leta-
lă. E un pic mai mult și un pic 
mai rău decât atâta, pentru 
că e o parșivenie de suferin-
ță latentă. Dar nu și letală. Ne 
salvează unii, care vin și des-
coperă lucrurile, iar apoi le 
potrivesc numele. Ni le spun 
și nouă, cum ne-a spus atâtea 
lucruri Eminescu… și atâtea 
alte lucruri, Creangă, și atâ-
tea altele, Mateevici – ne spun 
cum se numesc, apoi pleacă în 
Eternitatea lor, unde nu pot 
muri nici acolo dintr-un sin-
gur și unic motiv: se gândesc 
la noi și ne supraveghează!   

Așa s-a întâmplat și atunci, 
când unul dintre vânătorii de 
zimbri de demult a văzut o 
priveliște frumoasă și i-a co-
municat însoțitorului său: 

– Ah! Ce picior de plai!
Celălalt vânător, de aseme-

nea, s-a arătat încântat de 
priveliștea ce i se deschidea în 
față, și a confirmat: 

– Ah! Ce gură de rai! 
Probabil, acesta a fost pri-

mul recensământ al valorilor 
noastre naționale, care, odată 
botezate de vânătorii de zim-
bri, au început să o aștepte 
pe aceea ce ar fi trebuit să le 
devină Stăpână și Suverană 
– Națiunea. În acest loc, însă, 
povestea devenirii noastre se 
poticnește un pic, pentru că 
Suverana a cam încurcat po-
tecile și se mai reține și azi pe 
undeva...

Ceea ce nu înseamnă că pa-
trimoniul nostru este anonim 
cu desăvârșire. Ne salvează 
aceiași vânători, care, de la 

dispariția zimbrilor, au un 
nume mai sofisticat – „cărtu-
rari”. Adică, sunt oameni cu 
profundă cunoaștere de car-
te. Iar unul din cei mai mari 
cărturari ai noștri, care a avut 
norocul să se întâlnească și 
cu zimbrii de demult, a fost 
însuși Cantemir – fiul lui Con-
stantin și tatăl lui Antioh.

În timp, au mai fost și alții, 
însă nu suficient de mulți, cât 
să ne transforme și pe noi în 
cărturari ereditari, dar nici 
chiar atât de puțini, cât să fim 
lăsați pradă anonimatului. 
Surprinzător este faptul că 
urmași de seamă ai vânători-
lor de zimbri de odinioară nu 

au lipsit în nici una din epoci, 
oricâte vor fi fost ele de când 
ne tot perpetuăm prin Istorie 
cu stângăcia ce ne caracteri-
zează. Uneori, privind îndărăt 
către timpurile de dinaintea 
Cuvântului, îi regăsim fixați, 
ca niște faruri  mărețe, pe cul-
mile dăinuirii noastre, și le 
deslușim de departe și nume-
le – Neculce, Costin, Milescu 
Spătaru, Cantemir, Creangă, 
Alecsandri, Eminescu... 

Privindu-i cum luminează, 
înțelegem că arderea în sine 
este o comunicare la fel de im-
portantă, ca și inhalarea lumi-
nii pe care ne-o dăruiesc. Tre-
buie doar să o putem percepe. 

Altfel zis, să devenim cititori 
și consumatori sârguincioși ai 
luminii ce rezultă din arderea 
lor... 

Desigur că aflăm și printre 
noi urmași ai vrednicilor vâ-
nători de zimbri de odinioară. 
Vă dau un singur exemplu: Va-
leriu Matei. E contemporanul 
nostru și îl cunoaște  lumea 
de pe  lume. Este apreciat și 
aplaudat pentru tot ce face și, 
mai ales, cum face în meseria 
sa atât de complexă, încât te 
întrebi: oare ce-i mai lipsește 
pentru a se considera împli-
nit? Parcă nimic, nu? 

Ei, aflați că nu este mulțu-
mit. Și, fiindcă nu este mul-

țumit pe deplin, își exprimă 
starea de alertă în niște po-
ezii minunate, scrise într-o 
manieră anume. „Maniera lui 
Matei!”, zic cunoscătorii. Sau 
„Stilul lui Matei”.

Mai înainte credeam că, 
pentru unii, îndeletnicirea 
asta de a scrie poezii este un 
moft boieresc de a petrece 
timpul. În cazul lui Matei, e 
ceva mai simplu: e setea de 
comunicare cu noi, pe care nu 
și-o potolește făcând altceva.

Dar, înainte de toate, e con-
știința unei datorii eterne ce 
i-a fost transmisă prin labirin-
turi genetice de vânătorii de 
zimbri de demult!

Rubrică susținută de Nicolae ROȘCA Galina COTELEA-CHIORSAC
or. Timişoara, România

Pomii îşi leagănă crengile,
Crengile – frunzele.
Frunzele – rodul lor
Pe placul tuturor.
Noi ne legănăm pruncii
Nu cum o fac cucii,
Ci în cuibul părintesc,
Până anii ne albesc...

Roata vieţii

Dor de baştină
Mă cheamă glia străbună,
De unde cândva am plecat.
Sufletul se preface în strună,
La care demult n-am cântat...
Iau vioara amintirii în mână
Să mă ducă în satul uitat,
Să alerg iarăşi pe hudiți,
Unde copilăria-am lăsat...

Să admirăm
Să admirăm un fir de iarbă
Şi-un trandafir în bobi de rouă,
Un zefir lin în seara caldă,
Desfăcând apa lacului în două.
Să admirăm o frunză în 

toamnă,
Ce trist la picioare coboară,
Dar şi fulgul ce-n palmă se 

stinge,
Chiar de o fi să ne doară...
Deci s-admirăm azi tot ce este
Bun şi frumos în astă lume,
Căci mâine vom pleca-n 

poveste
Sau în poemele postume...

Aştept
Aştept lin căderea zăpezii
Să se aşeze încet peste noi,
Şi în tăcerea albă a iernii
Să fim din nou amândoi…
Acum crăiasa rece a iernii
Îşi cerne iarăşi fulgii de nea –
Ei acoperă totul în cale,
Numai nu amintirea mea…

Gutuia. Desen de Daria 
BURLACU, elev, or. Drochia. 

Dorul
Pentru mine e tot:
Lacrimă şi cânt,
Mugur şi rod,
Apă şi pământ...
Infinit şi cer,
Vis şi legământ,
Viață şi mister,
Taină şi cuvânt.
Dragostea mea –
Toamnă ruginie,
Pe aripi de stea
Dusă-n veşnicie...

Noiembrie. 
Desen de Vlad NABOROCA, 

elev, or. Drochia

Odă mamei
Cad frunze aurii
Ca fluturii de toamnă.
Te uită cum te cheamă,
Te uită, dragă mamă…
Întreaga ta făptură
Vibrează-n poezie,
Priveşte, dragă mamă,
Priveşte cum te-mbie…
O viață tumultoasă,
O minte agitată
Şi-un suflet fără margini
Îți țes ființa toată…

Cine toamna îți va scrie 
pe frunze

Şi va petrece cocorii în zbor,
Cine îți va transmite pe unde
Că mi-e dor, mi-e tare dor?
Cine iarna îți va şopti 

printre fulgi
Şi-ți va colinda la fereastră –
Ca tu să nu mă uiți, să nu 

mă uiți
Ca pe-o floare în glastră…

Cine?...

Episod trecător
Aştept un tren ce n-o 

să vină.
Cu batista fluturând,
Petrecând o iubire divină,
Dusă ca frunza pe vânt…
Frunza nu zboară departe:
Se-aşază pe inima mea,
Potolindu-mi dorul în 

noapte,
Învelindu-mă-n aripi 

de stea…
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UMBRELUTA 
din PÃDURE

PENTRU  TEATRELE  DE  AMATORI

Desen de Cristina COVRIG

Iuliu CÂRCHELAN 

,

Scenetă

PERSONAJELE: Ciupercuța, Ploi-
ța, Şoricelul, Iepurașul, Ariciul, Ursul,          
Prezentatoarea

O poieniță în pădure. În poieniță, 
crește o ciupercă – subțirică, înaltă și 
pestriță... Parcă-i o umbrelă.

PREZENTATOAREA (către sală, că-
tre copiii așezați pe scăunele):

În pădure, într-o poieniţă,
Crește o ciupercă-ciupercuţă...
(Arată cu mâna înspre pădure).
Subţirică,-naltă și pestriţă,
Încât pare-a fi o umbreluţă!
Copiii sar de pe scăunele, se prind 

de mâini, încingând o horă – hora 
ciupercuțelor. Sună o melodie. Ciuper-
cuța din poieniță apare în prim-plan pe 

scenă, devine tot mai mare și mai mare, 
crește.

PREZENTATOAREA (cu brațele că-
tre cer):

Iar pe cer: un nor-nourel
Se tot plimbă, plimbă singurel,
Întrebându-se, glumeţ din fire,
Ce-ar mai face, lumea să o mire?
Și a hotărât ca să trimită
O ploiţă pe pământ, pripită...
Copiii se opresc din horă și, grupuri-

grupuri, se bulucesc, se mișcă dintr-o 
parte în alta cu mâinile ridicate în sus, 
fluturând din ele și imitând ploaia.

Peste un timp, ei se așază în ge-
nunchi, își pun mâinile pe cap în formă 

de streașină și roagă ploaia să conte-
nească... În scenă apare Ploița.

PLOIŢA (de parcă ar avea remușcări 
de ceea ce s-a întâmplat):

Bine-am vrut să fac la toţi, dar uite –
Gâze,-animăluţe cum fug iute,
Fug din calea-mi speriate foarte!...
Unde-au să se-ascundă, oare, toate?!
Copiii fug și ei spre scăunelele lor. 

Pleacă și Ploița.
PREZENTATOAREA: 
De sub tufa de sulfină udă,
Iese Șoricelul și aleargă
Înspre poieniţă să se-ascundă
Sub umbrela Ciupercuţei largă.
În sunetele muzicii, în scenă apare 

Şoricelul.

ŞORICELUL (tremurând de frig):
Chiţ, chiţ, chiţ, chiţ, 

Ciupercuţă dragă,
Ia-mă cât mai iute sub umbrelă,
Că am îngheţat grozav, nu șagă,
Și sunt leoarcă ud până la piele!
PREZENTATOAREA:
Își apleacă fruntea Ciupercuţa 
Și îi spune...
CIUPERCUŢA: 
Vino în căsuţă,
Încălzește-te, afară-i tare-i rece,
Stai aici până ploiţa trece!
Şoricelul se ascunde sub umbrelă.

ŞORICELUL (cuprinzând Ciupercuța 
cu lăbuțele sale):

Chiţ, chiţ, chiţ, e cald aici și bine,
N-aș pleca o viaţă de la tine...
PREZENTATOAREA: 
Nu zăbavă,-nspre poiană sare,
Cine credeţi? Iepurașul care,
Ba de frică, ba de frig tot cată
Adăpost să se-ncălzească-odată...
În poiană, apare în fugă Iepurașul.
PREZENTATOAREA: 
De Ciupercă se apropie și prinde
Să o roage cu glas dulce și fierbinte...
IEPURAŞUL: 
Te implor, o! Ciupercuţă dragă,
Ia-mă cât mai iute sub umbrelă,

Că am îngheţat grozav, nu șagă,
Și sunt leoarcă, zău, până la piele!
PREZENTATOAREA: 
Își apleacă fruntea Ciupercuţa
Și îi spune...
CIUPERCUŢA: 
Vino în căsuţă,
Încălzește-te, - afară tare-i rece,
Stai aici până ploiţa trece!
Iepurașul se ascunde sub umbrela 

Ciupercuței.
PREZENTATOAREA:
Se calmează, bietul, și vorbește
Către Ciupercuţă iepurește:

IEPURAŞUL: 
Mulţumesc, e cald aici și bine,
N-aș pleca o viaţă de la tine!
PREZENTATOAREA: 
Printre brazi, arţari și printre pini
Se târăște-un ghemotoc de spini...
Ce e oare, că fug toţi de el?
Pare-mi-se că e... Aricel!
În scenă se cotilește Ariciul.
ARICIUL: 
Vai, vai, vai, ciupercă-ciupercuţă,
Ia-mă, eu te rog, sub umbreluţă,
Că sunt îngheţat, ud pân-la piele,
Și mă frige apa-n ciuboţele!
PREZENTATOAREA: 
Iepurașul cu Chiţ-chiţ s-au dat
La o parte, când el a intrat
Și așa i-au spus...
IEPURAŞUL ŞI ŞORICELUL: 
Pleacă de-aici,
Că noi doi ne temem de arici!
PREZENTATOAREA: 
Dar ciuperca le-ar fi spus:
CIUPERCUŢA: 
Tăceţi!
Eu o să mai cresc ca să-ncăpeţi!
În sunetele unei melodii, Ciupercuța 

„crește” (se înalță pe un suport).
PREZENTATOAREA: 
Aricică-ndată a intrat
Sub ciupercă și s-a așezat
Pe un scăunel, apoi a spus,
Ridicând lăbuţele în sus...
ARICIUL: 
Mult îmi place-aici, sub umbreluţă,
Aer și lumină - cât dorești!
Altă, zău, eu n-am văzut căsuţă-n
Care să îţi placă să trăiești!
PREZENTATOAREA: 
Deodată, trăsnete și jale,
Ramuri rupte, păsări fug din cale...
Ursul, cu pași grei, pe-o potecuţă,
Se apropie, temut, de Ciupercuţă...
În poiană, apare Moș Martin…
URSUL (către cei trei de sub umbre-

lă):
Mor, mor, mor, plecaţi de zor
De aici, că vă omor!
PREZENTATOAREA: 
Ciupercuţa-și nalţă, mândră, 

fruntea
Și cu voce tare îi răspunde...
CIUPERCUŢA (cuprinzându-i pe cei 

trei):
Moș Martine, pleacă, nu mai sta,
N-avem loc noi pentru dumneata!
ARICIUL (către Urs):
Pleacă, Ursule, cu bine,
Nu ne temem noi de tine,
Umbreluţa ne unește
Și de cei răi ne păzește!
IEPURAŞUL (cu regret, a dojană):
Unde să se-ascundă Ursul,
Bătăușul, în poiană?
Nu e loc de-acei ca dânsul
Sub a Ciupercuţei geană...
PREZENTATOAREA (către toți):
Astfel o păţesc toţi cei
Bătăuși, obraznici, răi...
Ursul căuta bătaie
Și-a rămas să stea în ploaie!
Bun, cuminte de-ar fi fost,
Ar fi stat la adăpost...

CORTINA
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IN MEMORIAM: Vasile LEVIȚCHI

DEMNITATEA FELULUI DE A VORBI

Pictură murală de Constantin CIOFU

Vasile LEVIŢCHI, poet, prozator, publicist, eseist, tradu-
cător.
S-a născut la 15 noiembrie 1921 în satul Carapciu-pe Si-

ret, nordul Bucovinei, a urmat studiile la Şcoala Pedagogi-
că din Cernăuţi, după care a absolvit Institutul Pedagogic 
„Alecu Russo" din Bălţi. A fost profesor şcolar, director 
de şcoală, conferenţiar universitar, redactor-şef al ziaru-
lui „Zorile Bucovinei", îndrumător de cenaclu. Din 1959 
până în 1997 a semnat cărţile de poezie: Versuri, Grâu şi 
cântec, La izvoarele Siretului, Mărturisiri în drum, Poezii, 
Inima iarăşi, Întârziere de o viaţă, Se destrăma o noap-

te albă, Adaos la cartea de vise, Cerul încă nesfărâmat, 
Punte spre un mal inexistent. În 2001 i-a apărut postum 
volumul de publicistică Multe trec pe dinainte, iar în 2011 
cartea ,,101 Poeme". A tradus romane din literatura rusă 
și ucraineană. Criticul Mihai Cimpoi a remarcat: ,,Vasile 
Leviţchi e un poet şi apostol cultural care a făcut figură de 
iluminist, de om de renaştere într-o perioadă de vitregie 
pentru cultura română din această parte de ţară înstrăi-
nată”. 
Vasile Leviţchi s-a stins din viaţă la 21 octombrie 1997 la 

Chişinău.

NEAjUNSUL DE A FI TÂNĂR
Faptul de a fi tânăr este in-

vocat de către unii netineri ca 
și cum ar acorda în felul aces-
ta  o circumstanță atenuantă 
celor din generația „în creș-
tere”, cum se zicea în limbajul 
de lemn, până mai ieri. Adică 
ce să-i faci, e tânăr, încă nu 
are înțelepciunea vârstei, nu e 
copt, nu are experiența noas-
tră, a vârstnicilor.

Astfel, pentru cei vizați, ti-
nerețea devine ba un avantaj, 
când i se iartă ceva, i se trece 
cu vederea, ba un inconveni-
ent, un dezavantaj prezumtiv, 
o neșansă apriorică, fiindcă 
i se subapreciază cu avans 
capacitățile. Dar, când povă-
țuitorul se vede la vârsta pre-
tinsei înțelepciuni, când și-ar 
dori și el să mai aibă cât de 
cât un asemenea defect și nu-l 
mai are – tinerețea, atunci i se 
pare că apare (iertată să-mi 
fie rima) o chestie cu ceva di-
ferend, cu ceva discordanțe, și 
atunci începe „problema ge-
nerațiilor”, adică roata. Ce fel 

de tineret e acesta? Noi nu am 
fost așa! – a exclamat în se-
natul roman un mare tribun. 
Opinia a rămas consemnată 
de cineva (scripta manent), 
deci problema are cel puțin 
două mii de ani vechime.

Cum însă există foarte mulți 
longevivi care numai înțelepți 
nu sunt, vezi componența 
multor birouri politice, vezi 
cunoscuta zicală „a ajuns în 
mintea copiilor”, cam jigni-
toare pentru copii, e la mintea 
cocoșului ca  tinerii să nu re-
cepteze întotdeauna cu entu-
ziasm povețele celor gârboviți 
sub povara marii lor experi-
ențe de viață. Adică e natural 
ca uneori oul  să ajungă mai 
cu minte decât găina. Argu-
mentul ar fi că nu a existat 
niciodată și nicăieri o găină 
dogmatică. Pe când ou – da! 
Găina e numai găină.

S-ar părea că îmi fac și eu aici 
un proces de conștiință. Ca fost 
dascăl, încadrat în învățămân-
tul primar, apoi secundar și 

superior, cam treizeci de ani în 
total, am avut în față fără între-
rupere vlăstare din generația 
imediat următoare, așa că, în 
asemenea cazuri, una din  de-
formările profesionale ineren-
te e să dai sfaturi. Firește, mă 
durea când nu le vedeam ur-
mate, dar nu-i mai puțin ade-
vărat că mă bucură dârzenia 
unora de a se dumeri și singuri 
în problemele spinoase ale re-
alității din jur. Era tocmai ceea 
ce, de fapt, îmi propuneam să 
realizez, povățuind.   

Acum, privind lumea de la 
înălțimea clopotniței mele, 
zisă experiență de viață, ce 
sfaturi aș putea să le mai dau 
tinerilor? Sub asprele vremi 
ce le trăim, generația în de-
venire cunoaște, într-adevăr 
o derută, trăiește în mod acut 
nesiguranța zilei de mâine, 
suportă consecințele arbitra-
re asupra a tot ce este mediu 
de existență normală. 

Nu mă încumet să vin cu ve-
chiul dicton „Cine nu are un 

bătrân, să și-l cumpere”, spri-
jinit de tot felul de parabole 
și legende. Nu prea cred să se 
dea cineva în vânt după o ase-
menea achiziție, probabil cos-
tisitoare pe o vreme  de criză 
ca cea de astăzi.  

Și totuși, dacă mi s-ar cere 
sfatul, dacă aș fi întrebat ce-

mi doresc atunci când mă rog, 
aș zice:

„Dă-mi, Doamne, și mie mă-
car oleacă din neajunsul de a fi 
tânăr, iar tinerilor ajută-le să se 
dumerească, să înțeleagă lim-
pede și fără îndoieli: de la cine 
și de unde ne-a venit tot răul?”

Asta ar fi soluția.

Pictor: Mihai UNGUREANU

Nu e nevoie de fantezie pentru a ne 
închipui o familie în care părinții sunt 
preocupați în permanență de felul 
cum se vor deprinde a vorbi copiii lor, 
în sensul delicateței, decenței, respec-
tului față de cuvântul rostit și față de 
cei care îl aud, pentru a se evita gro-
solănia în general, expresiile triviale, 
intonația brutală, formele argotice, 
vorba țâfnoasă, repezită, zbieratul sfi-
dător, cu vocea voit răgușită, pentru 
un ton reținut, limpede, plăcut, pentru 
un  vocabular ales, pentru cultivarea 

unor maniere ale limbajului în con-
cordanță cu normele unui compor-
tament  civilizat – toate acestea fiind 
socotite, pe drept cuvânt, componente 
ale unei educații sănătoase. Asemenea 
familii există, și nu puține.

În imaginația mea o asemenea fami-
lie apare ca o mică rezervație natura-
lă, bine păzită împotriva vulgarității și 
braconajului lingvistic, oază ocrotită în 
fața poluării. Mai multe familii de acest 
fel ar alcătui o zonă îngrădită și ferită 
de neglijența ce mai domnește în vor-

birea cea de toate zilele, iar mai multe 
zone s-ar constitui într-un climat priel-
nic creșterii nealterate a tinerilor vlăs-
tare, aflat într-o strânsă interacțiune cu 
grădinițele, cu școlile și – de ce nu? – în 
ofensivă împotriva zonelor încă poluate, 
,,cucerindu-le” treptat, extinzându-se și 
favorizând asanarea în plan general.

Ar fi frumos, nu-i așa? N-ar mai tre-
bui să-ți astupi urechile pe stradă, 
prin curțile caselor, iar vorbirea alea-
să ar completa armonios ținuta vesti-
mentară de bun gust.

Fiecare copil ar vorbi frumos, corect, 
și în limba maternă, și în limba rusă, 
fără să le încurce, păstrând decența și 
pe când o fi mai măricel.

Revenim la familia-model. Aici totul 
e în ordine, dar iată că băiețelul sau fe-
tița vine de afară, de la joacă, ba chiar 
și de la grădiniță și, cu toată candoa-
rea inocenței, spune pe neașteptate 
cuvințelul sau trântește înjurătura și 
nici nu observă că  părinții roșesc. Fi-
rește, începe lupta cu poluarea, se mai 
adaugă o grijă, și nu ușoară, căci me-
diul înconjurător mai e și agresiv une-
ori. Care pe care! Nu arareori, cel care 
vorbește mai îngrijit se află în inferi-
oritate sub raportul elocvenței. Unde 
mai pui pitorescul!

Parcă îl aud pe câte un apărător 
al „realității obiective”: ,,Ei și ce-i cu 
asta? Că doar copilul meu nu e plantă 
să-l cresc în seră, ferit de orice vânt! 
Las-să cunoască viața, că i-o prinde 
bine. Se mai răcorește omul drăcu-
ind!... Ehe, pe-al meu să-l auzi!...”

Maică-mea, fie-i țărâna ușoară, îmi 
șoptea cu degetul la gură, parcă mă 
ferea de un mare păcat: „Așa nu-i fru-
mos!”. 

(Din vol. Vasile LEVIŢCHI 
„Multe trec pe dinainte”, 

Editura „Augusta”, 
Timișoara, 2001).          
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Dincolo 
de text (I)

Nicolae RUSU
iMPreSii  De  LeCTUrĂ IN MEMORIAM: Ion GHEORGHIȚĂ

 Selecţie din cartea „Aduceri aminte” 
(partea I).

Editura „Cartier", 1996 

Reflecțiile ce urmează sunt niște 
impresii de lectură ale subsemnatu-
lui care a făcut parte din Juriul USM 
pentru selectarea celor mai reușite 
lucrări ale membrilor comunității 
scriitoricești din Republica Moldova, 
editate în anul 2020. Firește, e vor-
ba de niște opinii pur subiective, fără 
pretenția de a lansa vreun verdict în 
raport cu o carte sau alta. Iar ceea ce 
a impresionat, în primul rând, e faptul 
că, în pofida pandemiei globale de gri-
pă atipică, anul în cauză a fost unul cu 
roadă literară foarte bună. La concurs 
au participat 70 de volume, dintre 
care 25, conform zicalei că nu e om să 
nu fi scris vreo poezie, au fost cărți de 
texte versificate. Totodată, din diferite 
motive, nu au ajuns pe masa Juriului 
USM destul de multe alte lucrări, prin-
tre ele fiind volume semnate de Iuli-
an Ciocan, Constantin Cheianu, Olga 
Căpățână, Ion Iachim, Aliona Grati și 
alții. 

Printre volumele de proză prezenta-
te la concursul Anului literar au predo-
minat romanele și, din cele șase cărți 
nominalizate la premiul USM pentru 
respectivul gen epic, au întrunit toate 
criteriile, învrednicindu-se de această 
mențiune două romane: Manuscri-
sul lui Zograf, în două volume, de Val 
Butnaru, și Misterul de Est al Lucreției 
Bârlădeanu. Criticii literari de meserie 
s-au pronunțat deja și, cu siguranță, se 
vor mai referi la aceste două remarca-
bile creații literare. 

Val Butnaru e deosebit de abil în 
a-și captiva cititorul, alegând să-și 
construiască un edificiu naratologic 
ingenios, complex și labirintic. Măies-
tria de prozator îi este susținută și de 
abilitățile sale de dramaturg, acestea 
evidențiindu-se 
în special în par-
tea de final a di-
logiei. Romanul 
nu are un dezno-
dământ propriu-
zis: suspansul 
pune la treabă 
imaginația citito-
rului, dar îi lasă, 
probabil, și auto-
rului posibilita-
tea de a continua 
narațiunea într-
un alt volum. 

Iar Lucreţia Bârlădeanu atinge 
în romanul ei probleme actuale ale 
societății contemporane, precum 
desueta corectitudine politică sau 
mult trâmbițatele drepturi ale omu-
lui, percepute de unele persoane ca 

niște drepturi 
fără obligațiuni. 
Toate acestea 
sunt intercalate 
iscusit în pânza 
narațiunii lao-
laltă cu poves-
tea unui tablou 
achiziționat în-
tr-un anticariat, 
enigma acestu-
ia fiind împle-
tită ingenios cu 
destinul altor 

personaje – între care și Iulia Hasdeu, 
un mister și ea al literaturii române.

Multe dintre cărțile de proză pre-
zentate la concurs, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, suferă de unul și 
același cusur, sindromul autenticității, 
o capcană întinsă scriitorilor de azi de 

stilul reportericesc, aparent atât de 
accesibil și prietenos. Acest stil e jin-
duit și căutat de mulți prozatori, doar 
că, de cele mai multe ori, dacă nu se 
respectă anumite reguli și proporții, 
autenticismul ia, imperceptibil, forma 
și chipul unui text de ziar. O altă carac-
teristică a literaturii moderne, dar și o 
preocupare a mai tinerilor scriitori, și 
nu doar a lor, este eterna relație din-
tre formă și conținut. Unii au făcut din 
acest deziderat o adevărată dogmă 
literară, militând pentru ideea că nu 
contează CE scrii, ci CUM prezinți ci-
titorului informația sau subiectul. Iar 
atunci când se pune accent doar pe 
formă sau doar pe conținut, de regulă, 
dispare ceea ce într-o proză de certă 
valoare există în spatele textului, din-
colo de cuvinte.

Sunt de menționat și volumele de 
poezie, de critică literară, de eseu, de 
traduceri, de memorii, dar voi remar-
ca, mai întâi, cărțile pentru copii și 
adolescenți. Printre ele se evidențiază 
lucrarea Victoriei Fonari Jurnalul mi-
cului călător din Chișinău, (Editura Pon-
tos, Chișinău, 60 
p.). Având temei 
de a fi considera-
tă și o veritabilă 
piesă bibliogra-
fică de colecție, 
în această exce-
lentă producție 
editorială este 
reflectată rea-
litatea cotidia-
nă receptată cu 
ochii lui Cezar, 
un pici de pa-
tru ani, care se recomandă din start: 
Eu sunt copil din Chișinău. Firește, au-
toarea încearcă să se mențină la ni-
velul unei respective mentalități: Ce 
înseamnă o călătorie mare sau mică? 
Nu prea pot să spun. Ştiu că-mi plac 
călătoriile care nu mă obosesc. Astfel, 
piciul își pune diverse întrebări des-
pre descoperiri, inspirație sau joacă, 
despre denumirea unor stații de tro-
leibuz sau de străzi. Pe parcurs, însă, 
băiețelul demonstrează capacități 
de wunderkind și o face chiar pe ghi-
dul, atunci când în ospeție îi vine de 
peste ocean Marcu, un băiat ceva mai 
mare ca el. Împreună cu mamele lor 
– Argentina și Natalia – ei vizitează 
Dendrariul, unde Cezar dă dovadă de 
cunoștințe cu adevărat enciclopedice. 
Deși el nu precizează de unde le are, 
acest aspect pare a fi credibil, deoare-
ce astăzi tehnologiile informaționale 
sunt accesibile oricui, chiar și copiilor 
de grădiniță. Autoarea nu se ancorea-
ză doar în ficțiune artistică, preferând 
a insera în pânza narațiunii elemente 
concrete ale cotidianului, localuri și 
străzi cunoscute din Chișinău (Biblio-
teca Târgoviște cu teatrul ei Bibliopicii, 
Centrul multifuncțional pentru co-
pii ARTICO, grădinița nr. 62 Andrieș), 
nume de compozitori moldoveni (Ion 
Aldea-Teodorovici și Ștefan Neaga), de 
scriitori (Ion Creangă, Grigore Vieru, 
Dumitru Matcovschi), dar și  operele 
lor (Cizmele cocostârcului de Aureliu 
Busuioc), inclusiv cărțile autoarei (Fe-
ricirea din clepsidră, Atingeri de aripi și 
Şcoala steluțelor). Cartea e luxos ilus-
trată și tehnoredactată atât de reușit, 
încât rămâne doar ca micii cititori să se 
îmbulzească a o deschide în speranța 
de a rămâne captivați și de subiect. 

(Va urma)

Ion GHEORGHIŢĂ - publicist, poet, traducă-
tor, eseist și dramaturg. S-a născut la 2 aprilie 
1939 în satul Larga, r-nul Briceni. A studiat la Fa-
cultatea de Litere la Universitatea de Stat din 
Cernăuți, pe care a absolvit-o în anul 1963, după 
care a activat la redacția „Zorile Bucovinei”. Ulte-
rior, stabilit cu traiul la Chișinău, a fost angajat în 
calitate de redactor la revista „Moldova”, iar apoi 
a devenit redactor-șef al Colegiului pentru Tra-
duceri de pe lângă Uniunea Scriitorilor din Moldo-
va. A semnat poezii inspirate pentru copii, basme și ghicitori versificate.
Apariţii editoriale (1969-1991): „Mărul discordiei”, „Neliniști matina-

le”, „Brad de munte”, „De-a baba-oarba”, „La marginea câmpiei”, „Zodia 
inorogului” (despre drama lui Dimitrie Cantemir), „Freamăt verde”, „La 
răspântia Boianului”, „Ochi de stea”, „Simplu”, „Vorbe năzdrăvane”, „Ecoul 
de-a doua zi”, „Râde hârb de oală spartă”, „Viața în continuare”, „Dan de 
piatră”. Postume (2009): „Întemeierea frunzelor”. A decedat în noaptea 
din 28 spre 29 noiembrie 1991, la Chișinău. Distincţii: Cavaler al „Ordinu-
lui de Onoare” (post-mortem).

Îmi slujesc în văzul lumii...
(fragment)

Neamul meu, de când se ştie,
N-a râvnit în gând cinstire,
A muncit în deal la vie
Pentru-a patriei mărire.
Şi a legănat în leagăn
Pacea inimii şi dorul,
Şi nădejdea lui întreagă,
Stea de vis şi viitorul.
Îmi slujesc în văzul lumii, –
Aşa cum pricep mai bine, –
Demnitatea şi-al lui nume,
Care-n suflet mă-nsenină.

*  *  *
Am întrebat marea:
– Unde ți-i mama?
Şi valul s-a izbit într-o stâncă.
Am întrebat stânca:
– Unde ți-i mama?
Şi stânca s-a înfiorat
Sub rădăcini de copaci.
Am întrebat pădurea:
– Unde ți-i mama?
Şi pădurea s-a-nvârtejit către stele.
Am întrebat copilul:
– Unde ți-i mama?
Şi copilul a luat în mână
Bulgăraş de țărână.

Paparudă
(fragment)

Cerule,
Despică-te în două
Şi plouă cu rouă
Pentru pâine nouă;
Despică-te-n patru
Şi toarnă cu găleata,
Găleata cu toartă de curcubeu,
Cu gura de heleşteu,
Cu doage de-argint
Şi fund de pământ;
Despică-te-n opt
Şi ne udă grâul copt;
Despică-te-n douăzeci
Şi toarnă apa-n fântânile seci;
Unde-i pica cu picătura
Şi se răzmoaie arătura;
Unde-i varsă cu căldarea,
Să învie floarea;
Unde-i cerne cu sita,
Să se umple răsărita...
Grâul să curgă
Pe aria lungă,
Pe aria lată –
Munți de pâine curată.
Din sat – în sac,
Din sac – în casă,
Din casă – pe masă,
La toamnă jemna miresei
S-o avem în capul mesei.

Crochiu
Bade Ioane,
Opreşte căruţa aici, la răscruce,
Aruncă-ţi pălăria de pai pe lună,
Toarnă-un căuş de stele-n opalcă
şi zvârle biciul pe altă planetă.
Că drumul e lung
şi capătu-aproape.
Destul, prea destul
Să-ntinzi mâna trudită colea,
Că dai de-un tărâm pustiu ca un suflet
Bântuit de sterpăciune.
Că drumul e lung...
Mai ieri veneau căprioare la geam
şi cât mai eram,
Puteau să doarmă liniştit în pridvoare.
Acum drumul ne cheamă
şi-i noapte
şi nu ştiu dacă cineva ne aşteaptă...

Colind
(fragment)

Cinstiţi gospodari şi mari gospodine!
Oare ferestrele voastre
Să fie atât de sus luminate,
Încât să nu poată ajunge la ele
Nici vorbele mele?
Oare curţile voastre înalte
Ca nişte palate
Sunt chiar atât de largi,
Că se stinge în ele
După grele perdele
Urarea mea de rod şi sănătate,
De belşug şi pace şi de bucate?
Oare copiii voştri să fie chiar atât 

de sătui şi fuduli,
Să nu mai vrea şi să le fie ruşine
Să-şi ureze de bine
Bunicii şi neamul
În amurg, pe la geamuri?...
Ori poate-aţi uitat Pluguşorul?
şi cum se ară ogorul?
şi mâine-ţi uita cu tot satul
şi semănatul?
Dacă-i aşa, –
Poimâine hai să uităm
şi să mâncăm!
La anu' şi la mulţi ani,
Cinstiţi gospodari şi mari gospodine!
Să ne auzim de bine!...
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POEZIA VIEȚII ȘI VIAȚA POEZIEI TRĂITE...
Sugestii  de  lectură

Eva crede că victoria este cea mai importantă, mai ales dacă 
participi la un  concurs atât de serios ca cel din Bulgaria, unde se 
prezintă tineri foarte bine pregătiți din Rusia și Polonia. Emoțiile 
pe care le încerci când afli că ai devenit laureată nu se compară 
cu nimic. Drumul e greu precum o ascensiune spre vârf de munte.

Chiar de la primele evoluări în scenă micuța Eva cucerea simpatia 
publicului și a juriului. În 2015 a fost pe locul cinci la Concursul NEW 
WAVE JR. A urmat succesul la „Golos deti 3” și apoi la „Dva golosa”.

Eva Timuș a devenit protagonista videoclipului „In Another Uni-
verse” produs de Kiril Scripnic, finalistul „Golos Deti”. Popularitatea 
Evei capătă noi dimensiuni odată cu apariția videoclipului, dar și 
datorită participării sale în cadrul concursului „Românii au talent”.

În 2018, Eva Timuș și-a încercat norocul la cel de al optulea se-
zon al emisiunii-concurs „Vocea României”, unde a făcut parte din 
echipa lIrinei Rimes, alături de care a ajuns până în semifinală. 
În cadrul concursului, a interpretat piese din repertoriul lui Ade-
le („Skyfall”), Placebo („Running Up That Hill”) și Arianei Grande 
(„Side to Side”).

Poezia este viaţa, viaţa noastră, 
Căci nu poți să trăiești fără de viață –

Ce trai e-acela fără poezie?!...
Ion Cotoviţchi

CULTURă • EDUCAţIE  ESTETICă 

Este una dintre cele mai tinere artiste din țară. La vâr-
sta de 19 ani e deja cunoscută și peste hotare datorită 
vocii sale minunate. Eva nu este doar cântăreață, dar 
și câștigătoarea titlului de mini miss Moldova din 2011. 

Rubrică susținută de Gabriela MORARU Nr. 8 (8)

„ (…) s-a calificat mai departe.” (așa afirma 
recent un jurnalist de la PRO TV).

Sincer, am crezut că un astfel de pleonasm nu 
se va mai auzi! Deoarece, mai ales, un jurnalist 
sportiv știe că „a se califica” înseamnă „a obține 
(în urma rezultatelor favorabile) dreptul de a 
participa la o etapă superioară într-o competiție 
sau într-o probă sportivă, culturală etc.” (DEX)

Vă amintesc și alte pleonasme care încă „fac 
carieră”: panaceu universal, averse de ploaie, 
mujdei de usturoi, mai superior, intemperii-
le vremii, a colabora împreună, a prefera mai 
bine, a urca sus, a coborî jos, mai repet încă o 
dată, mai revin, scurtă alocuțiune etc.

Corect: s-a calificat, panaceu, averse, mujdei, 
superior, intemperii, a colabora, a prefera, a 
urca, a coborî, repet, revin, alocuțiune etc.

Pleonasmul e boală grea și NU FACE BINE LA 
LIMBĂ!

Pleonasmul! Din nou!

Mulți dintre cei prezenți frecvent pe ecranele 
televizoarelor, mai ales politicieni și jurnaliști, 
au o problemă cu verbul „a prevedea” și cu sub-
stantivul derivat de la acest verb, „prevedere”. 
Dificultatea se referă la a nimeri accentul co-
rect. Într-o emisiune TV, un politician invitat a 
pronunțat în două feluri substantivul respectiv: 
„prevedere” cu accentul pe al doilea „e ” (ve) și 
„prevedere” cu accentul pe vocala „e” din a treia 
silabă (de). Cum e corect?

Facem un simplu exercițiu. Verbul „a preve-
dea” este derivat cu sufix de la verbul „a vedea” 
care primește accentul pe vocala „a”. Atunci și 
verbul „a prevedea” va fi accentuat la fel (tot vo-
cala „a” primește accentul).

A prevedea – prevedere
„Indivizii pot trăi într-un mod mai suste-

nabil.” (Știre, Realitatea Plus)
Cuvântul „sustenabil” nu există! Nu este 

înregistrat în DOOM, așa cum nu sunt înre-
gistrate și alte cuvinte formate prin derivare 
cu sufixul adjectival „-bil”. Acolo găsim doar: 
„atacabil”, „controlabil”, „lăudabil”!

Nu susțin că nu vor apărea în dicționare și 
cuvinte care se folosesc precum: „apărabil”, 
„citibil”, „demascabil” etc.

Să ne întoarcem la enunțul de la care am 
plecat. Autorul știrii a format cu ajutorul su-
fixului „-bil” de la verbul „a susține” adjectivul 
„sustenabil”. Adică, indivizii pot să trăiască 
mai susținut. Sau să fie susținuți?

Din această dilemă nu putem ieși ! Dar pu-
tem să spunem că noi, oamenii, putem să tră-
im mai intens, mai plăcut…etc.

Nu inventați cuvinte! Folosiți-le corect pe 
cele care există! Barbarismele NU FAC BINE 
LA LIMBĂ!

A susține

Derivatul substantival „vedere” are accentul 
pe vocala „e” din a doua silabă. Acolo se va găsi 
accentul și în cuvântul „prevedere”, acum în a 
treia silabă!

Accentuarea corectă a cuvintelor FACE BINE 
LA LIMBĂ!

Victoria este importantă
interpreţi preferaţi 

Pornită a dialoga intim cu sine și cu lu-
mea, poiezicerea cotovițchiană izvorăș-
te, de fapt, din freamătul cuvintelor iros-
tibile, ci încordate în adâncurile ființei 
aidoma unui arc de ceasornic întors întru 
a putea cronometra creșterea și descreș-
terea timpului (din planul fizic...). Deși 
poiezicerile nu se măsoară în ore, clipe, 
zile, ani, secole, milenii etc., de vreme ce 
ele explorează timpul sociouman, istoric 
și sufletesc, psihologic și interior, obiec-
tiv și sui-generis, romantic și românesc 
(de baladă, de doină, de elegie și odă, de 
imne și rugă, de sentimente și de trăiri, 
atitudinal-personale etc.).

Ion Cotovițchi este un poet al inefabi-
lului pe mai departe, și nu numai al copi-
lului, al durerii, și nu doar al bucuriei, al 
lacrimii și al patimii. Cuvintele/ rimele/ 
poemele lui și-au făcut îndelung răbdă-
tor serviciul maturizării/așteptării în ser-
tarele creației etapizate. Ceea ce nu vrea 
să zică totuși că el nu e un poet revelator. 
Ba, din contra, el cinstește pe drept su-
gestia și aluzia, ironia și pedagogia celor 
șapte ani de-acasă, familia, mama, rude-
le, istoria, raporturile umane, înaintașii, 
țara de origine, graiul și zestrea populară 
(poveștile, basmele, ghicitorile și prover-
bele, fabula  și parabola etc.). 

Ceea ce impresionează în poiezicerile 
cotovițchiene e ideea de trăire adâncă, 
inspirată și prospețimea firească a gân-
dului răscolitor și unduitor totodată din-
spre viață și adevăr, molipsitor în plan 
emoțional. Într-un cuvânt, chiar și atunci 
când e sfătos, aproape didactic, Dom-

nia Sa este totuși un poet original – nou 
aproape în toate încercările sale de a le 
exprima clar și cu har. El știe a-și deschi-
de inima în fața cuvântului, evitând ușor 
linearitatea și emfaza, logoreea. Iată cât  
de plastic încheagă un dialog-monologal 
cu sine, bunăoară, înaintea „florii de li-
liac”, sau „lumânării” acesteia, ca să ră-
mânem în tropul său firesc și, totodată, 
pământesc, cu cheie la viața conștientă a 
contemporanului, a conaționalului nos-
tru: „Știu că, oriunde m-aș duce,/ Înapoi 
mereu m-aduce / Floarea cea de liliac,/ 
Pentru mine ce-i un leac. // Un leac, ce 
mă liniștește / Și-i alături ea de mine, / 
De-s plecat pe căi străine. // Floare sfân-
tă din grădină, / Cu fire lungi de lumi-
nă...” Oricum, condeierul este un cântă-
reț al propriei firi și nu numai al „firelor 
de lumină” ale florii (în cazul dat al celei 
de „liliac”, vorba vine...). 

Sentimental-ironică și meditativ-lirică, 
poietica lui Ion Cotovițchi, legată mai 
mult de arealul rural existențial, nutreș-
te o mare dragoste față de baștină și față 
de natura moldavă, de pitorescul irepe-
tabil al acesteia din orice perspectivă. 
Elocventă e și preferința față de motivul 
„mamei” pe care îl aprofundează de la 
carte la carte cu o râvnă tot mai evidentă 
și metaforic tot mai exigentă. E suficient 
a răsfoi volumașele sale elegante scrise 
cu mult tact și cu o evlavie firească, în-
tru a ne convinge că atât „Spicul doru-
lui” (2012), cât și „Ușa visului” (2014), 
„Apă vie” (2018) deschid o nouă pagină 
în scrisul autorului, deoarece, vorba lui 
Anatol Ciocanu, „la poetul nostru maica 
este cea care comunică în permanen-
ță cu Cel de Sus, cu natura, cu Soarele, 
cu-o floare, cu un strop de rouă”. 

Oricum, ideea de Om și de Ţară, de su-
flet și de frumos e dominantă în versu-

rile cotovițchiene care răzbat la lumină 
din cele mai dureroase trăiri personale 
și atitudinal-critice, preferând și cumse-
cădenia (opuse ideilor materialiste, fără 
credință și Dumnezeu), de regulă. Astfel, 
Moldova pentru personajul meditativ-li-
ric auctorial a fost, este și va fi Ţara de 
suflet, blagoslovită de Cel de Sus: „Eu nu 
am fost în multe locuri, / Munții n-am 
încercat să-i trec/ Și-n viața asta de acu-
ma /Nu am să pot spre ei să plec. / Dar 
mie rău deloc nu-mi pare, / Chiar de-
ajungeam, n-aș fi găsit / Eu nicăieri un 
cer albastru/ Și un pământ așa iubit. // 
Alt Nistru, care-și duce valul/ Încetișor, 
în voia lui, / O altă țară ca Moldova/ În 
lume nu a fost și nu-i”. Este crezul lumi-
nos al poetului contopit totalmente cu 

ideea de Patrie și de suflet, alimentate 
de inima și de conștiința trăirii de sine 
a omului dedat unui vis suprem și unui 
crez de acasă care și constituie axa vie-
ții și a poeziei acesteia tridimensionale 
(trecut, prezent și viitor...) și spirituale. 

Ceea ce face agreabilă și intimă, răs-
colitoare și vibrantă poezia autorului, 
inclusiv acea din volumul curent, „Stea-
ua tainic mă privește”, este dialogul ei 
cu  necunoscutul, cu sinele revelator. 
Un exemplu concludent ne poate servi 
însuși poemul „Acasă”, care într-un fel 
spune lucrurilor pe nume, recunoscând 
indirect că adevărata lui casă e „sus” 
(„Eu sunt mereu, mereu acasă, / Că-i 
lângă mine, eu o simt, / Chiar dacă pa-
șii mă tot poartă/ Pe sus de mult, pe alt 
pământ. //Destul să văd o frunză, care/ 
Îngălbenită  cade jos, / Că eu cu gân-
dul sunt îndată/ La casa mea de-acum 
întors. // Și-apoi cum să nu fiu acasă, / 
Chiar dacă de acasă-s dus, / Când tot 
acel soare-mi zâmbește, / De-acasă, ah, 
cu drag de sus”). 

În orice ipostază meditativ-lirică po-
emospunerile cotovițchiene au o față 
a lor, aproape întotdeauna iluminate 
de inspirație și de fiorul neașteptat al 
comunicării cu sine și cu lumea, cu do-
rul  nesecat de lume. Așa e poezia vie-
ții și viața poeziei trăite, care pune mai 
presus de sine credința în Domnul și-n 
puterea miraculoasă a Cuvântului, a ne-
spusului, a darului divin cu care a fost 
înzestrat de muze/Parce, vorba vine. 
Condiționarea vieții și a poeziei este una 
de Sus: esopică și enigmatică și rapsodi-
că, dulce-amară și solară, stelar-lunară și 
îndelung răbdătoare ca și Iubirea, - izvo-
rul tuturor „bogățiilor”/comorilor socio-
umane și spirituale perene.

Tudor PALLADI

Tânăra interpretă e conștientă de faptul că le datorează totul, 
mai întâi de toate, părinților săi și le este foarte recunoscătoare 
pentru susținere. De mică Eva a înțeles că succesul înseamnă uti-
lizarea la maximum a capacităților pe care le posedă omul și este 
hotărâtă să persevereze în continuare.

Renata CUPCEA
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Desene - surpriză

an Manea și Victor Lungu – toți beneficiari ai 
instituției noastre și membri activi ai cercului 
„Geografia plaiului natal” de la Centrul Raional 
de Creație a Copiilor (director dna Tamara 
Cucuietu), au recitat cu mult suflet și pasiune 
câteva din poemele îndrăgitei autoare. Apoi au 
dialogat cu protagonista evenimentului, adre-
sându-i mai multe întrebări și bucurându-se 
de aprecierea ei sinceră. 

 În sfârșit, iată și vernisajul mult așteptat! 
Tinerii artiști plastici, discipoli ai profesorului 
și pictorului Leonid Fiodorov – Virginia Ur-
săchilă, Ioana Socolov, Daria Burlacu, Vlad 
Naboroca, Olivia Filip, Xenia Corsun, Daria 
Vacaru, Laurenţia Popovici și Evelina Bulat 
au expus acuarele cu tematica versurilor poe-
tei noastre, astfel impresionându-i mult pe cei 
prezenți în platou sau conectați online, pe par-
curs, la desfășurarea seratei.  

- Desenele voastre m-au fermecat complet, 
mai ales cel cu tata-lăutarul, care îmi amintește 
de părintele meu. Să știți că la revista „Florile 
Dalbe” sunt așteptați cu cele mai inspirate lu-
crări toți copiii ce sunt prieteni cu esteticul și 
frumosul, a conchis poeta.  

În acest context, eu, subsemnata și modera-
toarea seratei, voi afirma că am avut a cunoaște 
și mai bine o personalitate a culturii naționale 
cu o sensibilitate artistică deosebită, pătrunsă 
de o melancolie aparte și o mare dragoste față 
de cuvânt și frumos, ale cărei  poezie și grafică 
nicidecum nu te pot lăsa indiferent. 

Nina BEJAN, colaborator 
al Bibliotecii pentru Copii

or. Drochia 

jocurile Copilăriei. 
Desen de xenia CORSUN

Cubolta în toamnă.  Desen de Daria VACARU

Căsuţa copilăriei. Desen de Virginia URSăCHILă

Cu bicicleta la Chetrosu. Desen de Olivia FILIP

Singurătate în roz. 
Desen de Ioana SOCOLOV

Cheltuielile privind dreptul 
de autor în acest număr au fost 
suportate de către Institutul 
Cultural Român.

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

„Las sufletul deschis…” – astfel s-a intitulat 
serata literară marca „LecturaCentral” a Bibli-
otecii Naționale a Moldovei din cadrul   cam-
paniei cu genericul „25 de scriitori, 25 de în-
tâlniri, 25 de mii impact”, eveniment care s-a 
desfășurat online în luna octombrie curent, în 
sala de lectură a Bibliotecii pentru Copii din 
orașul Drochia. Poeta s-a întâlnit cu admirato-
rii săi de la baștină spre a împărtăși cu ei sărbă-
toarea împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani.

Până a viziona vernisajul-surpriză al copiilor 
de la Școala de Artă, așteptat de către toți parti-
cipanții la eveniment, în special de sărbătorita 
care era curioasă să-și vadă  textele ilustrate 
pentru prima oară, anume de către ei,  publicul 
din sală, dar și cel de dincolo de ecran, a ascul-
tat cu interes cuvântul de salut al dnei Clau-
dia Partole. Originară din același raion, pe tot 
parcursul emisiunii, scriitoarea a vorbit inspi-
rat, cu o rară generozitate profesională despre 
menirea scriitorului, dar și la concret, ilustrân-
du-și discursul ingenios cu versuri semnate de 
colega sa de breaslă. 

Între timp, eleva Daria Vacaru a ieșit în sce-
nă cu un fragment din proza sărbătoritei inti-
tulată ,,Minunile copilăriei”, iar eleva Valeria 
Railean din satul Ochiul Alb, (profesoară Dana 
Berezovschi) a interpretat cunoscutul șlagăr 
„Un pescăruș”, semnat de poetă pe muzica ma-
estrului Gheorghe Mustea. Însoțiți de către 
doamnele profesoare Diana Rotaru și Tatiana 
Gurmeza (dirigintă), elevii din clasa a VII-a de 
la Gimnaziul „Ion Creangă” din satul Țarigrad: 
Vitalina Babii, Afina Mocan, Ecaterina Răi-
lean, David Ninesco, Timur Ojovan, Sebasti-

Dragă redacţie! De această dată propunem cititorilor revistei ,,Florile Dalbe” 
un vernisaj lucrat de către mai mulţi copii iubitori de vers, cântec şi artă plasti-
că, în baza creaţiei semnate de către poeta  Lidia Ungureanu. 

Tata - lăutarul. 
Desen de Evelina BULAT

şi frunzele acestea... 
Desen de Laurenzia POPOVICI


