
MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

Fondator: Ministerul  Culturii  al  Republicii  Moldova
săptămânal educativ-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi

Bun găsit, dragă  ORIZONT COGNITIV!
Azi se vorbește tot mai mult de o concurență acerbă între 

computer și carte. Mulți tineri consideră cititul cărților o 
ocupație demnă de micuții din clasele primare, în timp ce 
ei, cogeamite adolescenți,  preferă… Internetul. E adevărat 
că NET-ul te poate ajuta să devii mai informat, mai cărturar, 
însă doar lectura cărților „pe viu”  îți cultivă sensibilitatea 
sufletească și inteligența, adică te face om cult și  educat.  
Aș vrea să întreb: DE UNDE începe dragostea de carte? De 
ce cărțile pentru tineret, adică pentru cei de vârsta mea,  nu 
sunt popularizate și premiate în mod separat  la saloanele 
de carte și concursuri? Oare nu este la mijloc o discriminare?

Snejana BEJAN, 17 ani
s. Săseni, r-nul Călărași

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

DE UNDE

Înainte de orice, scopul unei cărți este să te facă să gândești. 
Honoré de BALZAC (1799-1850), romancier francez

Acord  liric
Tudor ARGHEZI

Ex  libris

Indiscutabil, dragostea de 
carte începe din copilărie. 
Și din tinerețea adolescen-

tină, adică din primăvara vieții 
omului. Iată de ce iubirea de 
carte este liberă ca vântul. Se 
strecoară pretutindeni. Chiar 
dacă poate fi oprită să intre 
într-un loc, ea nu poate fi îm-
piedicată să ajungă acolo unde 
inima îi cere. 

Dragostea de carte e precum 
apa: blândă prin prezență, des-
toinică prin răbdare, puterni-
că prin forța interioară, tăcută 
în marea-i trecere prin lume. 
Iubirea de carte este precum 
orice copac rodnic: îți dăruiește 
la fel fructele sale, indiferent 
dacă ești un sfânt sau un păcă-
tos. La fel face umbră și la fel 
înflorește, fie că lumea este în 
vreme de belșug sau de sărăcie. 

Dragostea de carte este pre-
cum anotimpurile: te poți bu-
cura de prezența și roadele lor, 
însă nu le poți nici chema, nici 
alunga. Dar, mai ales, nu le poți 
opri trecerea peste sufletul lu-

începe dragostea de carte

Numerele 39- 40 vor apărea pe 17 decembrie a.c. în ediție cu volum dublu (16 pagini)

abonarea — 2022

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.
Eşti ca vioara, singură ce cântă
Iubirea toată pe un fir de păr,
Şi paginile tale, adevăr,
S-au tipărit cu litera cea sfântă.
Un om de sânge ia din pisc noroi
Şi zămisleşte marea lui fantomă
De reverie, umbră şi aromă,
Şi o pogoară vie printre noi.
Dar jertfa lui zadarnică se pare,
Pe cât e ghiersul cărţii de frumos.
Carte iubită, fără de folos,
Tu nu răspunzi la nici o întrebare.

 

 
www.floriledalbe.md

mii atunci când glasul timpului 
se face din nou auzit.

Iubirea de carte este pre-
cum o domnișoară frumoasă: 
ademenește toate sufletele, 
dar se dăruiește doar cavaleru-
lui care își pune viața la picioa-
rele ei.

Iubirea de carte este precum 
ziua și noaptea. Ea face ca răul 
și binele să se succeadă după 
măsura lor eternă, pentru ca 
ea, dragostea de carte, să ră-
mână dincolo de acestea, însă 
mereu aproape de ambele.

Iubirea de carte preferă schim-
barea. Ea însăși se schimbă cu fi-
ecare anotimp și se reînnoiește 
cu fiece suflet renăscut. Până 
la necruțătoarea pandemie, 
dragostea de carte renăștea la 
noi în fiecare an  prin primăva-
ra adusă în sufletele noastre de 
către  Salonul Internațional de 
Carte pentru Copii și Tineret, 
organizat de BNC „Ion Creangă” 
și Secția Națională a Consiliului 
Internațional de Carte pentru 
Copii și Tineret (IBBY). Da, nu în 
ultimul rând,  „și Tineret”. Anu-

me la acest salon erau premiate, 
de regulă, nu doar cărțile pentru 
micuți, ci și cele pentru tineret. 
Totuși, după cum bine a sesizat 
autoarea temei de azi, dintr-o 
nobilă inerție,  la alte concur-
suri au fost și mai sunt prețuite 
prioritar  doar cărțile pentru cei 
mici, multe și frumos ilustrate 
color! Da, într-adevăr, e necesar 
ca iubirea de carte a juraților să 
poposească și pe lucrările, une-
ori prozaice și mai puțin ilustra-
te, adresate tinerilor, adică ce-
lor cuprinși între 16-35 de ani. 
Or, de unde să știe tinerii care 
cărți merită interesul lor? E în-
trebarea ce o frământă pe citi-
toarea „Florilor Dalbe” Snejana 
Bejan. Și eu, pentru prima dată, 
nu știu ce să-i răspund. Pentru 
că întrebarea, de fapt, este de 
competența organizatorilor sa-
loanelor literare și a juraților 
diverselor concursuri de carte, 
care au menirea să traseze noi 
orizonturi pentru netrecătoarea 
iubire de carte și lectură.

Scrieți-mi! Iată adresa mea 
de e-mail: 

ionanton950@gmail.com.
Ion ANTON

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; 

• Un profesor subtil de educație civică 
şi moral-creştină, de literatură, istorie, 
cultură, civilizație, filozofie, ecologie, 
artă plastică etc; 

• Un supliment considerabil la manua-
lele şcolare; 

• Un mesager cultural pentru copii şi 
adolescenți.

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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„Cartea  îi  inspiră  pe  copii 

ACTUALITATE • RăBOj  INFORMATIv

Eveniment  cultural

Pictura  la  bibliotecă

  ELEVII                  ŞI  PANDEMIA 

În prezent, vizitatorii bibliotecii 
sunt invitați la expoziția cu generi-
cul „«Haiducul», «Privighetoarea» și 
alții...”. Vizitatorii pot admira lucrările 
lui Anatol Smîșleaev, pictor grafician 
și ilustrator de carte, pictor-scenograf. 
Este membru al Uniunii Cineaștilor și 
al Uniunii Artiștilor Plastici din Repu-
blica Moldova. A absolvit Școala Re-
publicană de Arte Plastice „I. Repin” 
(actualmente Colegiul de Arte Plasti-
ce „A. Plămădeală”) din Chișinău. Și-a 
continuat studiile la Institutul Unio-
nal de Cinematografie din Moscova. A 
lucrat în calitate de pictor-decorator la Teatrul Republican de 
Păpuși „Licurici”, pictor-scenograf la studioul „Moldova-Film”, 
pictor netitular la Editura „Literatura artistică”. 

Este autor de ilustrații de carte pentru copii și scenograf la 
patru filme cu desene animate, a colaborat cu revista „Alune-
lul”. A ilustrat circa 200 de cărți, printre care: povești popula-
re, povești de Frații Grimm, Charles Perrault, Hans Christian 
Andersen, „Privighetoarea” de Spiridon Vangheli, „Micu cel 
Tare din grupa mare”, „Marele fermier Buș-Lăbuș”, „Vicever-
sa” de Aurel Scobioală, „Bună dimineața!” de Nicolae Esinencu, 
„Oglinda mofturoasă” de Ion Vatamanu, „Orchestra minunată” 
de Constantin Dragomir ș. a.

tiraj-record  raportat la  numărul populației din 
Republica Moldova. 

- va influența, într-un anumit fel, creația 
Dumneavoastră în continuare faptul că sunteți 
laureat al Diplomei de Onoare IBBY? 

- Firește, calitatea de Laureat al Diplomei de 
Onoare a Consiliului Internațional al Cărții pen-
tru Copii și Tineret (IBBY) va exercita o influență 
benefică asupra creației mele pentru copii. În 
primul rând, voi reveni cu mai multă scrupulo-
zitate asupra cărților pentru copii apărute an-
terior, pregătind o ediție antologică selectată și 
redactată minuțios. Apoi, la orice lucrare nouă 
scrisă, mă voi ghida de principiul că  a fi laureat 
al acestei diplome nu este doar o onoare, ci și o 
mare responsabilitate.

- Cum îl percepeți pe cititorul-copil din pre-
zent, se deosebeşte acesta de cititorul de acum 
10-15 ani?

- Deși copilul ca atare, prin esența sa de „pui 
de om”, e pururi același, totuși, indiscutabil, 
copilul-cititor de azi se deosebește foarte mult 
de cel de acum 10-15 ani. În primul rând, având 
la dispoziție computerul, tableta și telefonul 
mobil modern, el își consacră o parte de timp 
liber anume acestor gadgeturi digitale, și acor-
dă mai puțin timp lecturii unei cărți pe suport 
de hârtie. Iată de ce cărțile adresate copiilor ar 
trebui să fie editate cât mai atractiv, în condiții 
poligrafice excelente, deoarce factorul primei 
impresii vizuale joacă un rol mare în atragerea 
copilului spre carte. Pe de altă parte, partici-
pând în două campanii naționale de promovare 
a lecturii „Să citim împreună!”, cu două romane 
pentru adolescenți și tineret - „Alina”, în 2017, 
și „Ieșirea din uitare”, în 2020, m-am convins că 
avem o generație de tineri cititori bine pregătiți, 
capabili nu doar să citească un roman, ci și să-l 

Clasa  noastra

Holul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion 
Creangă” s-a transformat într-o mică Galerie de 
Artă, care găzduiește expozițiile de pictură, grafică și 
ilustrații de carte ale pictorilor autohtoni. În mijlocul 
cărților și al tablourilor te simți mai relaxat, dar și 
motivat să cunoști nu doar scriitorii autohtoni, dar și 
pictorii-ilustratori de carte. 

Pentru lucrările sale de animație, Anatol Smîșleaev a fost 
premiat la diferite concursuri naționale și internaționale. În 
1986, împreună cu echipa de creație, a câștigat Grand Prix la 
Festivalul XXXIX de la Cannes pentru „cel mai bun scurt me-
traj”.Lucrările lui A. Smîșleaev se află în colecțiile publice și 
private din Chișinău, București, Bratislava, Sankt-Petersburg, 
Moscova, Kiev, Odesa.

Organizarea expozițiilor de pictură, grafică și ilustrații ale 
pictorilor din țara noastră a devenit deja o tradiție pentru BNC 
„Ion Creangă”, iar cititorii bibliotecii se bucură de această des-
fătare artistică, care sensibilizează sufletul. Ilustrațiile fac car-
tea mai atractivă, mai frumoasă, unică în felul său.

Tamara PERETEATCU

DIALOGUL                         GENERAţIILOR

- vă rog să faceți o scurtă prezentare a cărții, 
pentru care ați primit Diploma de Onoare IBBY. 

- Cartea „Vesel îndrumar pentru vestiar” este, 
mai întâi de toate, un „ghid vesel și ingenios prin 
țara veșmintelor copilului”, zisa regretatului cri-
tic literar Ion Ciocanu, adică e un îndrumar poe-
tic în lumea hainelor, acoperămintelor de cap și 
încălțămintei, repartizate în patru compartimen-
te-dulăpioare ale anotimpurilor anului.  Deci, e 
o carte de poezii despre garderoba băieților și 
fetițelor, adresată preșcolarilor și elevilor din 
ciclul primar. Spre această carte educativ-cog-
nitivă, cu elemente distractiv-umoristice, eu, 
ca autor, am străbătut un drum temporal lung, 
pornind de la un grupaj de poezii scris la suges-
tia unei educatoare de grădiniță, în scopul ca 
micuții, prin intermediul imaginilor artistice, să 
memorizeze mai ușor denumirea corectă a pie-
selor vestimentare. Mai apoi, convingându-mă 
că este o temă importantă în procesul educativ-
cognitiv, am scris și editat „Garderoba veselă” 
(pictor Sergiu Plămădeală), lansată de editura 
„Literatura artistică” în anul 1988, într-un tiraj 
de 75 mii de exemplare! Apoi a urmat ediția a 
doua, cea cu litere românești, dar cu același ti-
tlu (pictori - Radu și Violeta Diordiev), lansată de 
editura „Princeps” în 2006,  într-un tiraj de 20 
mii de exemplare. Și, în sfârșit, am ajuns până 
la această ediție literar-artistică distinctă și origi-
nală, revăzută și completată cu multe poezii noi, 
scrise la sugestia editurii „Silvius Libris” (editor 
- scriitoarea Silvia Ursache), ilustrată excelent de 
un pictor tânăr pe nume Maxim Cerevcov (tiraj 
- 10 mii exemplare). Deci, este o lucrare care, 
pe parcurs, dat fiind faptul că-i utilizată de edu-
catori, învățători, părinți și copii ca sursă artis-
tică la cultivarea cunoștințelor despre universul 
vestimentar,  a atins tirajul total de 105 mii de 
exemplare! Editorii de azi consideră că este un 

Eugenia BEJAN, președintele Secției Naționale IBBY, în dialog  cu 
scriitorul Ion ANTON, laureat al Diplomei de Onoare IBBY 

După o lungă și cam obo-
sitoare vacanță de toamnă, 
ne-am întors din nou la car-
te. Vacanța a fost prelungită 
din cauza pandemiei. Ce bine 
că nu ne-au trecut, ca în cla-
sa a cincea, la lecții online! 
Căci orele din anul trecut, or-
ganizate la distanță, cu greu 
puteau fi numite lecții. Unii 
colegi de-ai mei, de pildă, dă-
deau vina pe internet, care, 
chipurile, nu mergea la ei. Pe 
scurt, găseau motive să nu-și 
facă temele și să chiulească. Ei 
bine, asta a fost, cum am spus, 
în clasa a V-a. Acuma însă sun-
tem deja într-a VI-a și avem 
tocmai 3 obiecte noi: fizica, 
biologia și educația ecologi-
că. Am fost curioasă să încep 
studierea acestor științe, fi-
indcă ele, îndeosebi biologia și 
educația ecologică, sunt legate 
de natură. Întotdeauna mi-a 
plăcut să protejez natura și să 

˘

o ocrotesc. Înainte de pande-
mie, clasa noastră, împreună 
cu părinții și buneii, a făcut 
curățenie și a reamenajat unul 

dintre puținele izvoare din 
sat cu apă portabilă. Și acuma 
mă bucur, trecând pe lângă el, 
să văd  că oamenii păstrea-
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Lumina spiritului

• Asta simţi când depăşeşti experienţa huliga-
nică: o cumplită silă de tine şi de lume – şi o cum-
plită nostalgie după vârsta de patruzeci de ani.

• Virtutea magică a aurului şi jadului se aplică 
şi dincolo de viaţa biologică.

• Ăsta mi se pare lucrul cel mai greu de învăţat 
în contemplarea iubitei: să ştii să-i priveşti ochii.

• Dacă fiecare ins ar activa fără gândul recom-
pensei, pământul ar fi un rai.

• Libertatea absolută se câştigă prin dragos-
te. Căci doar dragostea îl eliberează pe om de 
natura sa.

• Cine ştie de ce lăcrimez? Poate iubesc sau 
poate aştept; şi nădejdele mele încep să le iro-
sească anii. Cine ştie de ce privesc în gol? Poate 
îmi amintesc sau poate presimt durerea vieţii 
care cere să fie vieţuită toată.

• Sexul pentru mine nu e decât o libertate în 
plus şi o dogmă pe care o pot verifica sau anula.

• Viaţa este durere, fiindcă e încadrată într-
un ocean de iluzii şi, în acelaşi timp, viciată de 
ignoranţă.

• Mai bine o dragoste pierdută decât una ne-
avută.

• India are meritul de a fi adăugat o nouă di-
mensiune în Univers: aceea de a exista liber.

MaxiMe Şi aforisMe 
de Mircea ELIADE

  ELEVII                  ŞI  PANDEMIA 

ză curățenia la izvor. Despre 
fizică pot să spun că, pentru 
început, nu o prea înțeleg. Dar, 
oricum, trebuie să o învățăm.  
Mă mai ajută și fratele meu, de 
la distanță. La celelalte obiec-
te mă descurc binișor.  Drept 
că e cam obosotor să stăm în 
clasă în bănci câte 7 ore. Ba 
am avut și 8 ore. Ne-am gân-
dit să mai chiulim de la unele 
lecții.  Poate de la ultima, că și 
așa suntem obosiți. Dar ne-am 
răzgândit. Cu toată oboseala, 
nu putem face asta. Fiindcă di-
riginta clasei noastre, doamna 
Ludmila, e severă. De fapt, și 
nouă, fetelor, ne place disci-
plina. Nu însă și băieților. În 
perioada aceasta, înainte de 
sfârșitul semestrului, avem 
foarte multe evaluări. Prac-
tic, la toate obiectele. Pe unii 
colegi, cu aceste evaluări, i-au 
cam apucat durerile de cap. 
Nu și pe mine. E destul de 

greu, dar, pur și simplu, sunt 
curioasă să aflu nivelul meu 
de cunoștințe la disciplinele 
școlare. Doar săptămâna tre-
cută am avut două evaluări 
la fizică și câte una la română 
și biologie. Sunt convinsă că 
m-am descurcat bine. În gene-
re, majoritatea colegilor sunt 
ascultători și destul de activi 
la lecții. Uneori, însă, unii, în 
deosebi băieții, ba și vreo do-
uă-trei fete, își fac de cap și nu 
ascultă cu atenție explicațiile 
profesorilor.Ba sunt distrați 
și ocupați cu altceva, sau se 
gândesc, pur și simplu, vor-
ba scriitorului Ion Creangă, 
numai la plăcinte. Si eu ași 
vrea plăcinte, doar că... mun-
cite, adică meritate! Adesea 
stau și mă întreb: oare de ce 
unii colegi, îndeosebi  băieții, 
nu se prea trag la carte? Că 
noi, fetițele, suntem mult mai 
ascultătoare și mai active la 

ore. Și de aia luăm doar note 
bune. Mai avem, cu regret, și 
din acei care se ,,scapă"  cu 
somnul și întârzie la ore. E o 
situație, după mine, interesan-
tă, avem obiecte interesante, 
profesori care ne lămuresc 
temele pe înțelesul nostru, 
dar unii colegi fac mofturi: ba 
că problema aceasta nu e pen-
tru mine, ba că regula aceasta 
nu e a mea... Eu zic așa: toate 
obiectele sunt interesante, ba 
chiar și captivante. Trebuie 
doar să-ți dai interesul pentru 
ele. Mie, bunăoară, îmi plac 
mult matematica,  biologia, 
educația plastică,  limba ro-
mână și engleza. Ne bucurăm 
nespus de mult, când la unele 
ore ni se propun teme pentru 
proiecte. Atunci ne divizăm 
imediat în echipe și lucrăm în 
comun. Recent, la limba engle-
ză, am realizat proiectul ,,Hal-
loween-ul în clasa noastră” 

să cugete creativ și ingenios...”
analizeze, să-l comenteze sub toa-
te aspectele: importanța temei, 
legătura subiectului cu viața con-
temporană, valoarea estetică și 
cea educativ-cognitivă, măiestria 
artistică a autorului și procedeele 
literare utilizate în abordarea cât 
mai dinamică a temei. Am obser-
vat că cititorii-copii de azi, aidoma 
tulpinii unui pom, pot fi distribuiți 
în cercuri separate pe vârste, ni-
veluri psihologice, interese etc., 
de unde și diversitatea mare a  
cărților solicitate de ei.

- Cum ar trebui să fie o carte ca 
să-i placă, să-l atragă pe copil, să 
trezească dorința lui de a citi?

- Am subliniat ceva mai sus și 
repet: pentru copiii de vârstă 
preșcolară și cei din ciclul pri-
mar cărțile trebuie să fie bine 
ilustrate, să aibă o haină atrac-
tivă, croită de pictori ingenioși 
și inspirați, și să nu fie volumi-
noase ca text. Textele, fie poe-
zie sau proză, e de dorit să aibă 
subiecte cognitive, care solicită 
fantezia copilului în creștere și 
dezvoltare. Pentru adolescenții-
cititori factorul atractivității ex-
terioare a cărții este mai puțin 
important, preponderent fiind 
subiectul incitant, mai ales din 
domeniul peripețiilor perso-
najelor, călătoriilor în alte țări 
ale lumii, dar și în adâncurile 
istoriei prin intermediul unor 
eroi concreți, cu un destin in-
teresant și o viață ilustră sub 
aspect educativ, și, evident, 
toate acestea fiind împletite 
cu linii de subiect consacrate 
dragostei. Din propria-mi experiență ca romancier, 
m-am convins că au priză la cititorul tânăr și astfel 
de subiecte, cum ar fi: peregrinările concetățenilor 
noștri după un câștig decent peste hotare și, uneori, 
traficarea lor la munci clandestine; viața interesantă 
și de învățătură a unor personalități politice sau de 
creație din istoria neamului nostru. 

- În ce măsură părinții, adulții ar trebui să dirije-
ze, să orienteze interesul copiilor pentru anumite 
cărți? Credeți că sunt cărți dăunătoare copiilor?

- E greu de dat sfaturi părinților, învățătorilor, 
bibliotecarilor în sensul dirijării interesului copiilor 
către anumite cărți. Acest lucru ar trebui să-l facă 
critica literară de întâmpinare, dar ea aproape că  
lipsește la noi, mai ales în ceea ce privește cartea 
pentru copii și tineret. Mai grav chiar, unii critici li-
terari care acceptă să facă parte din jurii de decer-
nare a premiilor neglijează, ani în șir, cartea pentru 

copii, considerând-o pe nedrept in-
ferioară celor destinate maturilor. 
Astfel, bunăoară, Uniunea Scriito-
rilor din Moldova, la decizia autori-
tară a juriului, nu a acordat premiul 
„Cartea anului-2020” la secțiunea 
Literatură pentru copii și tineret, 
deși inițial același juriu a nomina-
lizat la acest premiu… trei cărți! 
Membrii juriului așa și nu au putut 
ajunge la un consens și să determi-
ne care dintre cele trei cărți merită 
să fie premiată. Concluzia sugerată 
de această situație mai mult decât 
ambiguă ar fi ca, la acordarea pre-
miilor, cartea pentru copii de la 5 la 
15 ani  să fie separată de cea pentru 
tineret de la 16 la 35 de ani!

Ca să revenim la dirijare, eu cred 
totuși că părinții și învățătorii 
ar trebui să limiteze timpul 
copiilor acordat internetului 
și să-i îndemne să citească 
mai mult cartea tradițională, 
datorită căreia a apărut și in-
ternetul! În final, eu consider 
că pericolul pentru copil nu 
vine de la nici o carte aflată 
pe polițele bibliotecilor, ci mai 
curând unele site-uri din inter-
net prezintă un potențial peri-
col pentru el. Nu întâmplător 
în asemenea țări ca Japonia, 
S.U.A., Germania, Franța și 
Marea Britanie a fost limitat 
drastic accesul copiilor la sur-
sele digitale de informație. 
Or, spațiul virtual le oferă 
navigatorilor informație gata 
rugumată, pe când cartea îi 
inspiră pe copii să cugete cre-
ativ și ingenios.

- Ce proiect, legat de cartea pentru co-
pii, aveți în derulare în laboratorul Dvs. de 
creație? 

- În prezent, cum ziceam ceva mai sus, pun 
la cale  editarea unei antologii a poeziilor mele 
pentru copii. O asemenea antologie cu titlul „Ju-
căria din cuvinte” a fost lansată la editura  „Ti-
poMoldova” din Iași, în anul 2015, și s-a bucurat 
de succes în România. Cred că ar fi cazul ca o 
ediție similară să fie lansată și la Chișinău, ea 
servind ca suport literar-artistic pentru educa-
tori, învățători și părinți. Preconizez și editarea 
unui microroman cu titlul „Sora mea, fiica bu-
nicului”, destinat tinerilor de la… 16 ani în sus, 
care, de asemenea, a fost editat doar la Iași!

- vă doresc să realizați cu succes toate aces-
te proiecte de creație.

- Mulțumesc.

DIALOGUL                         GENERAţIILOR

VaZUta  DE  MInE˘

și ne-am descurcat binișor. 
Înțelegem că e pandemie și 
sunt interzise așa activități 
școlare, cum ar fi  competițiile, 
concursurile,  olimpiadele, la 
care nu participăm deja de 
aproape doi ani. Bineînțeles, 
se mai organizează câte ceva, 
dar online. Activitățile pe care 
le-am îndrăgit ne lipsesc  foar-
te  mult, dar sperăm ca acest 
Covid cu tot cu mască, distan-
tă și restricții  va dispărea  și 
noi ne vom bucura de toate 
activitățile școlare  organizate 
în ceilalalți ani.

Dar până atunci mai este,  
pandemia ne obligă să venim 
la ore pe rând, să ne măsu-
răm temperatura, să păstrăm 
distanța... Clopoțelul nu mai 
sună,  iar la pauze ieșim tot 
pe rând... Evident,  m-ar in-
teresa și pe mine,  dar și pe 
alți cititori ai revistei ,,Florile 
Dalbe”,  pe care o abonez și o 

citesc cu plăcere de mulți ani, 
să ne scrie și alți elevi despre 
felul cum activează clasa lor în 
condiții de pandemie. Dar sin-
cer, așa cum am făcut-o eu.

Evelina VREDNIC,
elevă în clasa a VI-a ,,A" 

 la Gimnaziul ,,G. V. Madan”
comuna Trușeni,
mun. Chișinău

˘
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Îndrăgostiți  de  MAGIA  TEATRULUI

Coordonator de pagină: Lica MOvILă

CĂTUNUL  DE  STICLĂ

eŞTi isTeţ?

Mama se întoarce acasă și 
le întreabă pe cele trei fiice:

– Ei, bine, ați avut grijă de 
veselă? 

– Desigur, mămico, eu am 
spălat-o! răspunde  fiica cea 
mai mare.

– Iar eu am șters-o, adaugă  
fiica mijlocie.

– Dar tu ce-ai făcut? o în-
treabă mama pe mezină.

– Eu am strâns cioburile...
*  *  *

– Mă doare burta, mămico.
– Din cauza că nu mănânci 

la aceeași oră.
– Dar eu mănânc, de obicei, 

în timpul orelor de matemati-
că și română...

*  *  *
– Dintre două ceasuri – unul 

care stă și unul care întârzie, 
care, totuși, e mai bun?

– Primul, deoarece arată 
ora  exactă de două ori pe zi.

*  *  *
– Tată, poți să scrii pe întu-

neric?
– Hai să încercăm!
– Bine tată, am stins lumi-

na, acum semnează-mi carne-
tul de note.

Glume

Găseşte în imagine un moş de zăpadă diferit de ceilalţi. 
Trimite  răspunsul la redacţie şi fă ultimul efort pentru a 
câştiga concursul celor isteţi.

Ninge des, cu fulgi de vată,
Albă-i depărtarea toată.
gardul, casele şi drumul,
Prin vifornița ca fumul
Ba se văd, ba nu se văd.
Bate viscolul prăpăd,
Fug troienele de nea,
Au fost ici, acu-s colea.
vântul în cojoc îmbracă
Pomii plini de promoroacă,

Iar vântoaicele-i încing
şi văzduhurile ning.
Oare ce mai fac scatiii?
Se întreabă, trişti, copiii.
Oare ce mai fac sticleții?
Nu i-au înecat nămeții?
şi privind de la căldură
viscolul din bătătură,
Hotărăsc cu mic, cu mare:
Cum se lasă de ninsoare,
Să le pună de mâncare.

Parcă mai ieri au pășit pentru 
prima dată pragul liceului. Erau 
emoționați, timizi, dar dornici 
să afle cum se învață la școală și 
cine este prima lor învățătoare. 
Astăzi, elevii din clasa a III-a tea-
trală de la Liceul Teoretic „N. Su-
lac” din capitală sunt alții: mai 
îndrăzneți, mai echilibrați, mai 
maturi. Și din ce în ce mai îndră-
gostiți de magia teatrului. Profi-
lul ales este pentru ei nu doar un 
obiect de studiu ce își are locul 
său în orar. Fiind un joc, teatrul 
i-a fascinat întotdeauna, pentru 
că le-a oferit posibilitatea să-și 
dea frâu liber emoțiilor, să-și diri-
jeze energia spre împlinirea unui 
vis frumos. Orele de actorie ii în-
vață pe copii să exprime emoțiile 
personajelor din poveștile însce-

nate, să se bucure și să sufere 
alături de ele. Prin intermediul 
teatrului copiii însușesc cele mai 
importante lecții de viață.

Rolurile exersate zi de zi le 
oferă mai multă încredere în 

sine și le dezvoltă calitățile ar-
tistice. Anume prin aceasta mi-
cii actori s-au făcut remarcați în 
spectacolul „În voiaj”. Întreaga 
sală – colegii, profesorii, părin-
ții – i-au aplaudat pentru ținuta 
relaxată, firească și jocul inspi-
rat. 

La fel ca și colegii lor din alte 
clase, elevii dintr-a III-a teatrală 
participă cu lucrări interesan-
te, confecționate manual, la 
expozițiile organizate în cadrul 
liceului. În clasa I-i, la iarmaro-
cul de caritate, debutanții au 
încântat publicul cu câteva sce-
nete. Fiind receptivi la apelurile 
de salvare și protejare a resur-
selor naturale, elevii au luat 
parte activă la colectarea ma-
culaturii, clasându-se pe locul I. 

În realizarea acestor frumoa-
se acțiuni, copiii sunt ghidați 
de către dna învățătoare Tai-
sia ROBU, un pedagog cu o 
bogată experiență, care este și 
profesoara lor de artă teatrală. 
Exigența, mărinimia, sensibili-
tatea, încrederea în bunătatea 
oamenilor și dragostea față de 
frumos și aproapele sunt valori 
pe care domnia sa le cultivă zil-
nic învățăceilor săi și care o fac 
să fie adorată și respectată atât 
de cei mici, cât și de părinții lor. 

Silvia MAZNIC, 
doctor în filologie, 

conferențiar universitar

IARNA
Gheorghe DIMITRIU

Toamna a trecut cu grabă,
Tot ce-i verde dânsa ia.
vine zvăpăiata iarnă
Cu cojocul ei de nea. 
Eu chiar o aştept să vină,
Am să-i scriu lui Moş Crăciun,
Că-mi doresc o săniuță
şi un An Nou cât mai bun!

Cristian CROITORU,
elev în clasa II-a „B”

mun. Chișinău, 
Liceul Teoretic „G. Meniuc”

În satul în care ne-a prins pe neaşteptate zăpada, dru-
murile s-au înmormântat într-o singură noapte şi o pusti-
etate albă a pus stăpânirea ei miraculoasă.

Au venit Moş Crăciun şi Sfântul Petru ca să scrie nume-
le fetiţelor cuminţi şi ale băieţilor care nu s-au zgâriat şi 
nu s-au bătut, ca să le aducă daruri.

Cam aşa umblă, în luna decembrie, cu catastifele lumi-
nate de un felinar, solii cercetători, luând însemnări pe 
la toate casele, de la pisici, de la căţei. Lumea e plină de 
ochi. Tot se află – prin vrăbii, prin veveriţe, prin toate 
păsările şi lighioanele care nu sunt puse degeaba pe lume. 

Să nu credeţi că, dacă dai un ghiont, dacă furi o bom-
boană, dacă muşti din felia cu unt a fratelui, dacă înfigi 
mâna în părul surioarei şi tragi de el, nu ştie numaidecât 
Dumnezeu. Și atunci, s-a zis cu darurile pe care Moş Cră-
ciun le aduce celor mai cuminţi copii!

Pasiuni

Desen de Ana-Maria MÎŢA, elevă la şcoala de Arte, or.  Ialoveni

Tudor ARGHEZI

Debut la „I.-Î.”

Am să-i scriu lui Moș CRĂCIUN

să  învăţăm  un  colind!

DESCHIDEȚI  UȘA, 
VIN  CU  COLINDUȚA

Deschideți uşa, 
vin cu colinduța,
Busuioc pe masă,
Sărbătoare-n casă.
Refren:
Florile Dalbe, Florile Dalbe
Domnului la picioare.
Uşa se deschide,
gazda mă cuprinde
şi pune pe masă
Colăcei de casă.

Refren:
Florile Dalbe, Florile Dalbe
Domnului la picioare.
Iar în ungheraşul
Cel cu crăciunaşul
Arde candeluța,
Bucurând măicuța.
Refren:
Florile Dalbe, Florile Dalbe
Domnului la picioare.

Elevii dintr-a III-a teatrală...
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Participarea la Sfânta Liturghie e 
mai necesară decât lumina şi aerul

Coordonator de pagină: Eudochia vERDEş

Nr. 10 (78)

„Liturghia este cea mai mare lucrare pe pământ şi folosul 
dincolo de închipuire al întregii creaţii a lui Dumnezeu.”

(Părintele Arsenie Papacioc) 

30 noiembrie/ 13 decembrie – Sf. Apostol Andrei 
cel Întâi Chemat

6/19 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae 
25 decembrie/7 ianuarie  – Naşterea Domnului 

nostru Iisus Hristos – Crăciunul

Sfântul Nicolae - 
Moș Nicolae

Îmi  doresc  să  trăim  în  pace

● Iarna, se spune în popor, începe de Sfântul Nicolae, care este 
bătrân și își scutură barba albă. Acesta o aduce pe pământ așezat 
pe un cal alb. Dacă Sfântul își face apariția pe un cal alb, iarna va 
fi scurtă, iar dacă vine pe un cal negru, iarna va fi de lungă durată;

● De ziua lui, se fac vrăji, farmece și preziceri despre cum va fi 
vremea în anul următor. Se pun crenguțe de pomi fructiferi în apă 
și, dacă acestea înfloresc de Anul Nou, se spune că livezile vor avea 
rod bogat;

● Sfântul Nicolae este considerat protectorul marinarilor, al va-
selor plecate în larg și al multor vitregiți ai sorții;

● Sfântul Nicolae mai este cunoscut și ca Moș Nicolae;
● Moș Nicolae este, în mare parte, asemănător cu Moș Crăciun, 

ambii poartă straie roșii și oferă cadouri;
● Cea mai cunoscută poveste despre Sfântul Nicolae este legată 

de modul în care a ajutat trei fete harnice, dar sărace, să se mă-
rite, punându-le noaptea în șosete cate o punguță cu aur, drept 
zestre.

● La noi, în fiecare an, în seara de Moș Nicolae, copiii își pregă-
tesc cu grijă  ghetuțele și cizmulițele, le curăță, le lustruiesc și le 
așază lângă ușă. Moș Nicolae vine noaptea pe la geamuri, vede co-
piii care dorm și sunt cuminți și le lasă daruri – dulciuri sau fructe.

● Moș Nicolae, spre deosebire de Moș Crăciun, nu se arată nicio-
dată, face cadouri fără a se afișa.

sărbători  creştine

Se spune că, până să ajungă prințesa la pa-
lat, Vladimir a orbit. Văzându-l, aceasta i-ar fi 
zis: „Dacă vrei să fii sănătos și să vezi cu ochii, 
primește îndată Sfântul Botez.  Dacă te vei bote-
za, te vei mântui nu numai de orbirea trupească, 
ci și de cea sufletească!” Recăpătându-și  vede-
rea, Vladimir i-a îndemnat să se boteze pe toți 
cei din armata sa. Până în anul 979, aproape tot 
poporul său era botezat și credea în Dumnezeu.

Sfântul Vladimir, numit „Întocmai cu Apostolii 
și Luminătorul Rusiei”, este sărbătorit de Biserica 
Ortodoxă pe data de 15 iulie.

vlădălina PLEşCA, elevă în clasa a vIII-a „C” 
la Liceul Teoretic „ginta Latină”

mun. Chișinău
Dar tu ce nume ai primit la botez și de ce îți 

place să-l porți? Care este Sfântul, în cinstea 
căruia ți s-a dat acest nume? Prin ce te inspiră 
viața și  faptele lui, cum ai vrea să-l urmezi? 

ţi-ai  pregătit  ghetuţele?

ConCurs: „sunt mândru/ă de numele meu”

CONVORBIRI  DUHOVNICEŞTI

Când m-am născut, mama a decis să-mi pună 
numele în cinstea tatei - Vladimir - și m-a numit 
Vlădălina. Variantele sunt: Vlada, Vlăduța, Duța, 
Vladislava, Vladys... Vlădălina semnifică glorie, 
putere, stăpânire, loialitate. Îmi place să cred că 
numele meu mărturisește dorința oricărui om 
de a trăi în pace, liniște și înțelegere. Sunt cea 
mai norocoasă și mândră că-l port. 

Numele Vlădălina, cu varianta sa scurtă Vla-
da, provine de la Sfântul Vladimir, cneazul care a 
creștinat Rusia Kieveană, aducându-l oamenilor 
pe adevăratul Dumnezeu.

Am fost curioasă să cunosc crâmpeie din viața 
Sfântului Vladimir. Am aflat că Vladimir cel Mare 
a fost mare cneaz al Kievului în anii 980-1015. În 
anul 988, a cerut-o de soție pe prințesa bizanti-
nă Ana, fiica împăratului Roman al II-lea și a îm-
părătesei Teofana. Prințesa Ana Porfirogeneta a 
venit la palatul lui Vladimir însoțită de episcopul 
Mihail și de mulți preoți. Tot atunci au fost aduse 
la Kiev și cinstitele moaște ale Sfântului Mucenic 
Clement al Romei.

De Crăciun, ne străduim cu toții să facem fapte bune. Ai 
reușit și tu să dai cuiva o mână de ajutor (unui coleg de 
clasă, unui vecin mai în vârstă, unei familii care se descur-
că mai greu)? Cum sărbătoriți Crăciunul și revelionul în 
familie? Ce tradiții și obiceiuri frumoase aduc sărbătorile 
de iarnă în localitatea ta? 

Scrie un eseu în baza acestor întrebări, trimite-l la 
redacție și câștigă un premiu!

ConCurs: Magia  CrăCiunului

Îngerii vestesc naşterea pruncului Iisus

Părintele Arsenie Papacioc binecuvântează copiii

Nu poate explica mintea 
omenească minunea, valoa-
rea și foloasele Sfintei Litur-
ghii, măcar în parte. Domnul 
nostru Iisus Hristos este de 
față în sfântul altar. Și, dacă 
ar fi cu putință să se vadă ce-
rurile deschise, nu s-ar putea 
vedea nimic mai mult în cer, 
de cum este în sfântul altar, la 
Sfânta Liturghie.

Că: „Tu ești Cel ce aduci, Cel 
ce Te aduci, Cel ce primești și 
Cel ce te împarți, Hristoase, 
Dumnezeul nostru!“

Iată o taină nepătrunsă de 
mintea omului: Domnul îm-
prumută chipul, glasul și miș-
carea preotului. Repet, El este 
Cel ce săvârșește, dând omu-
lui, prin hirotonie, mai presus 
de fire, bogăția darului preo-
ției, săvârșindu-se marile pre-
faceri, a pâinii și a vinului, în 
Trupul și Sângele Mântuito-
rului, ca să-L avem văzut prin 
credință permanent, ca noi să 
ne împărtășim, adică să mân-
căm Trupul și Sângele Lui.

La Sfânta Liturghie, pri-
mești într-un fel deosebit ha-
rul lui Dumnezeu, tăria cea 
mare a creștinului, aprinzând 
lumina adevărului din om, 

pentru viața și lupta împotri-
va stăpânitoarelor puteri ale 
întunericului.

Iată, deci, că viața noastră 
este cu adevărat condiționată 
numai de această mare Taină a 
Împărtășirii cu Trupul și Sân-
gele Domnului. Această Sfântă 
Liturghie, care se săvârșește 
într-un chip atât de nepătruns, 
cu cinste, evlavie și binecuvân-
tare, are rânduite rugăciuni și 
prefaceri adânci pentru salva-
rea de la pieire a lumii întregi, 
vizând direct pe cei pomeniți 
pentru sănătate, luminare, 

frumusețe și tăria nelimitată 
asupra duhurilor rele.

Este atât de necesară și de 
obligatorie participarea la 
Sfânta Liturghie, mai mult 
chiar decât ne sunt necesare 
lumina și aerul. Dumnezeu 
ține pământul mai mult pen-
tru Sfânta Liturghie, care se 
săvârșește pe El! Liturghia 
este cea mai mare lucrare pe 
pământ și folosul dincolo de 
închipuire al întregii creații a 
lui Dumnezeu.

Părintele Arsenie Papacioc

În această noapte sfântă,
Îngerii frumos ne cântă,
Coboară pe pământ 

Lumină Lină
şi Maica Preacurată ne alină
Cu chipu-i blând şi luminos,
Ţinând în brațe pe 

Iisus Hristos.
Sofia MÂŢĂ, 

elevă în clasa a V-a
 la Liceul Teoretic „A.I. Cuza”
mun. Chișinău

Noapte sfântă

Micii enoriaşi la Sfânta Împărtăşanie
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Prima  dragoste: 
pierderea  inocenţei 

sau  a  virginităţii?

fii  inventiv!

strict  confidenţial

Nr. 10 (119)

Luminițe, fulgi, steluțe! Acesta e 
primul lucru care ne trece prin cap, 
atunci când ne gândim cum învie în 
noi spiritul Crăciunului. Le vedem 
deja prin oraș și știm că nu mai e mult 
până la prima ninsoare, Moș Nicolae 
și, în sfârșit, până la Crăciun. Afară, 
vremea rece și beculețele ne introduc 
în atmosfera de sărbători. Ce putem 
face în interior ca să simțim și mai 
mult apropierea Crăciunului? Să 
decorăm cât mai inventiv și colorat, 
firește! Iată câteva idei de decorațiuni 
de iarnă, pe care le poți face manual 
chiar tu.

Octombrina COVRIG

Poezii  adolescentine

Fulg de nea
În palma mea,
Se topeşte?
Vrea să-nvie?
Da, ar vrea,
Prea mult ar vrea,
Dar nu ştie...
Ce nu ştie?!...
Fulg de nea 
Pe geana ta
Mă priveşte,
Mă mângâie.
Îmi şopteşte el ceva,
Ce-mi şopteşte?
Fulgul ştie...

Idei  de  decorațiuni  de  iarnă

fulg  De  nea

Ce  să  faci  cu  timpul  liber?
Pretext  pentru  meditaţie

Numărul tot mai mare de 
adolescenți care nu au nimic 
de făcut se poate datora vieții 
urbane și lipsei utilității în fa-
milie. Unii tinerii sunt educați 
de a ajuta părinții în familie, iar 
cei care locuiesc la țară trebu-
ie să se ocupe de gospodărie, 
astfel acumulează cunoștințe 
și abilități folositoare și nu au 
timp să intre în necazuri.

În plus, unii părinți lucrează 
mult peste program sau au un 
serviciu departe de casă, iar 
copiii trebuie să-și găsească 
singuri o ocupație. 

Adolescenții consideră că 
au nevoie de timp liber pe 
care să-l petreacă alături de 

prieteni, relaxându-se, dis-
cutând, distrându-se. Dar, 
totodată, trebuie să învețe 
cum să-și găsească activități 
interesante, utile și educati-
ve pentru orele de răgaz. Din 
păcate, nu toți copiii știu să-și 
găsească activități potrivite, 
nu toți știu să se abțină de la 
lucrurile nepermise, așa cum 
nu toți știu să-și aleagă priete-
nii cu care să stea. 

Mai e ceva. Pentru a evita 
ca adolescenții să se impli-
ce în activități periculoase în 
timpul liber, este necesar să 
fie organizate discuții cu ei 
despre pericolele posibile:  
despre fumat, pornografie, 

droguri, presiunea grupului, 
dependența de calculator.

Părinții, profesorii, bunicii 
consideră necesar să învețe 
adolescentul să fie respon-
sabil și să-și petreacă timpul 
liber într-un mod plăcut și 
sigur. E nevoie de a fi stabilite 
anumite reguli, de exemplu, 
ora la care elevul trebuie să 
fie acasă când vine de la lecții, 
treburile casnice pe care le are 
de făcut etc.. Dar și intenția de 
a câștiga, prin muncă, anumi-
te privilegii sau mai mulți bani 
de buzunar este binevenită. 
Desigur, cu permisiunea de a 
vă cheltui banii  așa cum vreți.

Evident, că v-ar plăcea să 
participați la luarea unor de-
cizii de familie, dar pentru 
asta trebuie să dați dovadă de 
responsabilitate și seriozitate.

Adolescenţii de azi dispun de mai mult timp liber, de mai puţine responsabili-
tăţi şi de mai puţină supraveghere decât cei din generaţiile trecute.

Nu e ceva ieşit din comun să vezi tineri stând degeaba în preajma casei, în parcuri 
sau în alte locuri. De obicei, ei nu fac decât să vorbească şi să se distreze. Dar une-
ori mai apar probleme. Mulţi dintre ei se plictisesc şi caută ceva „ieşit din tipar” de 
făcut, astfel încât pot să se implice în activităţi nepotrivite, periculoase sau ilegale.

Prima dragoste este fru-
moasă, crezi că va fi veşni-
că, dar nu rezistă prea mult 
timp. Ea se consumă intens, 
ca flacăra unei lumânări, 
şi apoi trece în registrul 
amintirilor frumoase, dar, 
în egală măsură, frustran-
te. Este frumos, pentru că 
a fost pentru prima oară, 
dar este frustrant, fiindcă 
n-a trecut examenul timpu-
lui.

E foarte ciudat cum func-
ţionează mintea omului. Pri-
ma dragoste se consumă, 
de obicei, în adolescenţă, 
o perioadă în care vrem li-
bertate şi independenţă. 
Și totuşi, ne dorim cu toţii 
ca prima dragoste să du-
reze veşnic. Mai suntem şi 
dezamăgiţi că realitatea nu 
s-a pliat pe această himeră. 
Iată o veritabilă contra-
dicţie. O dovadă de imatu-
ritate specifică vârstelor 
crude.

După falimentul aproape 
inevitabil al primei relaţii 
amoroase, ne considerăm 
respinşi, fără valoare. Cu 
alte cuvinte, credem că ne-
am pierdut inocenţa… Ni-
mic mai fals. Inocenţa ne-o 

Se spune că prima dragoste înseamnă, atât pentru 
el, cât şi pentru ea, o pierdere a inocenţei. Fiindcă, 
arareori prima dragoste se concretizează într-o re-
laţie pe termen lung. 

pierdem doar dacă, în urma 
acestor nefericiri adoles-
centine, sufletul nostru se 
acreşte şi ajungem să con-
taminăm cu acest ferment 
următoarele iubiri, cele 
care au reale şanse de a fi 
cu substanţă.

Și mai există un mit, pe 
care-l consideri adevărat: 
că poţi trăi prima dragoste 
fără să-ţi pierzi virginita-
tea. Sigur că e un concept 
promovat, mai degrabă, de 
fete decât de băieţi. 

Mai rămâne o întrebare 
esenţială: prima dragoste 
te face mai matur? Știi că 
ai trăit cu adevărat pri-
ma dragoste, dacă nu ţi-ai 
pierdut virginitatea şi/sau 
inocenţa? Și dacă ţi-a ră-
mas suficientă inocenţă, vei 
găsi, cu siguranţă, şi iubirea 
cea mare, e doar o chestiu-
ne de timp.
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Ediție de sport
Medalii pentru judocani

Echipa de judo a Republicii Moldova a cucerit me-
dalia de argint la competiția mondială Baku Grand 
Slam, care s-a desfășurat în perioada 4-7 noiembrie, 
în capitala Azerbaidjanului. (Sursă: moldpress. md)

sPorT  news

Campionii  Liceului  Sportiv
Cea mai mare satisfacție a unui tânăr sportiv este revenirea de la competiții 

cu premii și diplome. La fel de mult se bucură și apropiații lor, profesorii care 
își pun mari speranțe în reușitele discipolilor, oferindu-le din suflet cele mai 
eficiente lecții care mai apoi vor da roade. Prin sport copilului i se educă res-
ponsabilitatea, dar și dorința de a fi mai bun, de a munci mai mult.

Boxeri  moldoveni 
calificați  în  semifinale 

Aproximativ 340 de boxeri din 38 de țări au parti-
cipat la Campionatul European de tineret, organizat 
în orașul Budva din Muntenegru. (Sursă: diez.md).

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

La competiție au participat șapte sportivi moldoveni. Denis 
Vieru, care a evoluat la categoria 66 kg, a cucerit medalia de 
argint în confruntarea cu sportivii din Mongolia, Georgia și Ja-
ponia, fiind învins numai de azerul Orkhan Safarov. În cadrul 
aceleiași competiții, Dorin Goțonoagă, categoria 81 kg, s-a 
clasat pe locul V, iar Nicolae Foca, categoria 60 kg, pe locul VII.

Lotul național la judo tineret, format din zece sportivi, a par-
ticipat recent la Campionatul European U23 de la Budapesta. 
Radu Izvoreanu a câștigat medalia de argint la categoria de 
greutate 66 kg. El a obținut victoria în fața reprezentanților din 
Lituania, Olanda, Elveția și Rusia, fiind învins de românul Luci-
an Borș Dumitrescu.

Sportivul Adil Osmanov a obținut medalia de bronz, în li-
mitele categoriei de 73 kg, impunându-se în fața adversarilor 
din Slovenia, Spania, Franța. În semifinale, însă, a fost învins de 
georgianul Aleko Mamiashvili, dar în meciul pentru medalia de 
bronz l-a depășit pe sportivul din Belarus, Yahor Trukhan.

Participarea lotului național de judo la aceste competiții a 
fost posibilă cu sprijinul financiar al Ministerului Educației și 
Cercetării, iar sportivii vor beneficia de premii bănești oferite 
de către minister în cadrul Galei sportului, care va fi organizată 
la sfârșitul anului.

După ce a învins-o pe itali-
anca Charlotte Abate, prima 
care a ajuns în semifinale a fost 
Cristina Chiperi, concurând în 
categoria de 60 kg. În luptele 
decisive au jucat cu succes ti-
nerii care au câștigat în patru 
lupte și au înregistrat doar o 
înfrângere.  

Ilie Argat l-a învins pe finlan-
dezul Artur Pichuev și va boxa 
cu Henrik Sakharn din Armenia. 
În trei lupte, Moldova a învins 
Ungaria cu un scor de 3:0. Du-
mitru Vieru (48 kg) l-a învins pe 
Imre Bernat și se va întâlni cu 

spaniolul Lozano Serrano Rafa-
el. Stefan Wozniakowski (63,5 
kg) l-a învins pe Rafael Buz și va 
lupta cu belarusul Matvey Da-
vydov.

Nicolae Borduja (categoria 
+92 kg) nu i-a lăsat nicio șansă 
de câștig lui Bogdalik Bentz și va 
lupta pentru a ajunge în finală 
cu germanul Nikita Putilov.

Marcel Ursu (57 kg) s-a clasat 
pe locul cinci, după ce a pierdut 
în sferturile de finală în fața bul-
garului Daniel Kirillov printr-o 
decizie împărțită a judecători-
lor.

Record național și personal
Are 20 de ani, dar e recunoscută deja ca una dintre cele mai bune sportive 

din Republica Moldova. Tatiana Salcuțan, originară din Tiraspol, e campioană 
olimpică, tineret, la Buenos Aires în 2018, notată cu locul 10 la Campionatul 
Mondial  din 2019, premiantă la CE de tineret din 2017 și 2018. Are două 
medalii de bronz la Cupa Mondială de la Kazan și a fost calificată la jocurile 
Olimpice din Tokio.

sPeranţe  sPorTiVe

Jagodina (Serbia), Karlovac 
(Croația), Budapesta (Unga-
ria) – sunt doar câteva orașe în 
care, din decembrie 2020 până 
în septembrie 2021, a răsunat 
la competiții imnul Republicii 
Moldova. Și toate acestea, da-
torită unor elevi de la Liceul Te-
oretic cu Profil Sportiv nr. 2 din 
Chișinău, care au cucerit meda-
lii la campionatele de kickbo-
xing. Acești elevi sunt campioni 
naționali, europeni și mondiali. 
Peste ani, ziarele vor publica re-
portaje despre marile lor victo-
rii, dar, până atunci, acești băieți 
și fete merg zilnic la antrena-
mente, muncesc foarte mult și 
se pregătesc de alte campiona-
te, la fel de importante.

Radu Pahom este de 7 ani an-
trenor de arte marțiale la Liceul 
Sportiv nr. 2. În prezent, predă 
la patru grupe de elevi, adunați 
din diferite clase – de la cei mai 
mici până la cei care la vară vor 
susține examenele de bacala-
ureat. Antrenorul  vorbește cu  
drag despre fiecare dintre cei 
80 de discipoli ai săi. 

„Avem un grup special de 
elevi care se fac remarcați la 
competițiile naționale și cele 
internaționale. La început, 
în acest grup erau 10 elevi, 
acum s-a completat cu încă 4 
sportivi. Printre aceștia – frații 
Eduardo și Leonardo Cincilei, 
Evelina Bojoc, Patric Petranici, 
Ivan Raischi, Ioan Casco, frații 

Alexandru și Artemon Cucoș. 
Ei sunt serioși, perseverenți și 
de aceea au rezultate foarte 
bune”, relatează antrenorul.

Cel mai puternic este Eduardo 
Cincilei, care vine cu cel puțin 
o medalie de aur de la orice 
competiție internațională, altfel 
spus e numărul 1. De exemplu, de 
la Cupa lumii la kickboxing WAKO 
2021, eveniment desfășurat la 
Budapesta, la care au participat 
peste 3000 de sportivi din 45 de 
țări, inclusiv 50 de sportivi din 
Moldova (cei mai mulți – 11 – 
fiind de la Liceul Sportiv nr. 2), 
Eduardo a cucerit 3 medalii de 
aur. „Eduardo e campion com-
plet”, subliniază antrenorul.

Sursă:News maker.md

sPorTiVul  anului

A visat mereu să fie campioană și chiar a 
câștigat aurul la Jocurile Olimpice. Faptul se da-
torează efortului maxim depus timp de mai mulți 
ani. Voința și optimismul au ajutat-o să facă față 
greutăților, dar a rezistat până la final și a reușit. 
Momentele de victorie au fost o bucurie imensă 
pentru ea, dar și pentru toți care au susținut-o, 
i-au fost alături. Succesul Tatianei este și o mare 
victorie pentru țară.

Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, 
R. Moldova a avut pentru prima dată un repre-
zentant în semifinale la proba de înot în ultimii 25 
de ani. În penultimul act Tatiana Salcuțan a înre-
gistrat timpul 2:09.98, ceea ce reprezintă un nou 
record al Moldovei.

„Mă bucur că am obținut cel mai bun timp al 
meu la proba mea preferată de 200 metri spate”, 
a declarat Tatiana.

Prima Olimpiadă pentru sportiva de 20 de ani 
n-a ieșit așa cum și-a dorit-o. Oricum, rezultate-
le sunt foarte bune, deoarece esențial pentru un 
sportiv e să-și depășească limitele, iar Tatiana a 
făcut-o, stabilind un record personal și național.

Cristina Chiperi cu antrenorii săi
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Rolul  magic  al  colindului
Cuvântul „colind” sau „colindă” provine de la latinescul „Ca-

lendae”, nume ce se dădea vechilor sărbători de Anul Nou, când 
era obiceiul să se facă urări de belșug și fericire pentru anul ce 
începea. În această perioadă romanii sărbătoreau „Nașterea 
Soarelui” (soarele atinge punctul său cel mai jos în emisfera 
sudică), de aici și obiceiul de a împărți colaci și nuci colindăto-
rilor - simboluri ale cercului, ale perfecțiunii. Colindele au avut 
inițial două funcții importante: de felicitare și rolul magic de a 
alunga duhurile rele.

Românescul „colindă” nu vine direct din latinescul „Calen-
dae”, ci prin intermediul cuvântului bulgar „koleda”. Majorita-
tea colindelor au proveniență laică. Colindatul este un obicei 
foarte vechi. Colindă copiii, flăcăii, iar în unele sate chiar și băr-
bații însurați: copiii merg ziua, până la apusul soarelui - flăcăii, 
iar noaptea - bărbații. Colindele poartă prin veacuri cuvântul 
tainic al Nașterii Sfinte. Ele sunt o sinteză a spiritului creator și 
religios al poporului român. 

Colinda a reușit să se păstreze până în zilele noastre, mar-
când sărbătorile din Ajun și până în a treia zi de Crăciun. Este 
cântarea către Dumnezeu, pentru munca omului, este con-
cretizarea verbală a speranțelor acestuia. Se spune că la Cră-
ciun cerurile sunt deschise. Dumnezeu aude toate rugăciunile 
creștinului care și-a purificat sufletul în timpul postului. 

Decembrie – Undrea, Ningău

Coordonator de pagină: Eudochia vERDEş

Tradiții de iarnă la Soroca

obiceiuri  de  iarnă  

Leru-i, ler..

Dor  țesut  în  păretare

Când Fecioara Maria l-a născut pe Iisus, împărat 
peste acele meleaguri era crudul Irod. Auzind că 
acesta era Fiul lui Dumnezeu şi că Părintele lui din 
ceruri l-a înzestrat cu puterea de a face minuni, s-a 
mâhnit peste măsură, căci în suflet îi încolţise teama 
că Iisus putea deveni mare împărat, iar Irod putea 
pierde tronul. A dat Irod poruncă străjerilor săi ca 
să caute pruncul şi să-l ucidă. 

Maria, maica lui Iisus, auzind că pe prunc îl păştea 
o mare primejdie, l-a înfăşat în scutece de mătase, 
l-a luat în braţe şi a pornit să fugă în altă ţară. Dar 
ostaşii lui Irod, aflând încotro pornit-a Maica Dom-
nului, s-au luat în urma ei ca s-o prindă.

Maria fugea cu sufletul la gură şi cu pruncul în 
braţe. S-a cutremurat Sfânta Maică a lui Iisus. 
Unde să se ascundă? Cum să se salveze? Cum să-
şi scape pruncul de primejdie? Nu departe se afla 
un plop. Ajungând la el, a vrut să se adăpostească 
sub coroană, dar frunzele plopului, fiind rare, n-au 
fost în stare s-o ferească de văzul celor ce-o urmă-
reau. Atunci Maica Domnului a văzut un alt copac şi a 
alergat înspre el. Copacul, fiind un brad falnic, avea 
cetina deasă şi urmăritorii, trecând pe alături, n-au 
descoperit ceea ce căutau. 

Când Sfânta Maică şi-a dat seama că primejdia 
trecuse, a ieşit din ascunziş şi a binecuvântat bradul 
că o salvase, iar pe plop l-a blestemat. Și a zis Fe-
cioara Maria:

- Să fii, bradule, verde şi vara, şi iarna, frunza 
nicicând să nu-ţi pice. Iar tu, plopule, să te legeni şi 
atunci când n-o să sufle vântul, frunzele să-ţi tremu-
re întruna şi să nu cunoască odihna. 

De atunci bradul e mereu verde şi frunzele nu-i 
pică, iar frunzele plopului, copac ce nu face umbră, 
tremură şi atunci când nu suflă nici o boare de vânt. 

(Înregistrată în s. Stăneşti, 
r-nul Hliboca, reg. Cernăuţi)

Recunoști în aceste trăistuțe originale motivul 
unui covoraș de lână, pe care l-ai văzut pe perete 
sau pe laiță la bunica ori chiar acasă la tine? Pe 
vremuri, păretarele și covoarele țesute manual 
înfrumusețau interiorul oricărei case de gospodar. 
Treptat, ele au fost înlocuite cu lucruri moderne, 
iar arta țesutului a fost dată uitării. Doar la muzeu 
mai poți vedea azi cum arată un război de țesut.  

Covoarele, lăicerele, scoarțele, precum și pă-
retarele sunt parte a culturii noastre tradiționale 
și așteaptă să fie puse în valoare. Inclusiv prin 
intermediul acestor trăistuțe pe care le vedeți 
în imagine. Ideea îi aparține dnei Olga Mardari, 
meșter  popular, pictoriță și profesoară la Școala 
de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din Telenești. 
După ce a colecționat 100 de modele de păre-

tare pe care i le-au oferit cu drag sătencele mai 
în vârstă din localitatea de baștină, Ciulucani, 
dumneaei a fost cea care a propus organizarea 
festivalului „Dor țesut în păretare”.  

Special pentru festival, meșterița a reușit să 
coasă și 100 de trăistuțe din bucăți de păreta-
re țesute de artizanii locali. „Sunt toate inedite, 
pline de viață, de energia acelor femei care au 
țesut. Sunt diferite, nu este o trăistuță asemănă-
toare cu cealaltă”, ne explică dumneaei. 

Timp de 100 zile înainte de festival, a plasat pe 
rețelele de socializare și mostre de păretare sub 
formă de trăistuțe, care au devenit foarte popu-
lare printre utilizatori. „După numărul de vizuali-
zări se poate de spus că interesul  pentru păretar  
n-a dispărut, precum n-a dispărut nostalgia după 
copilăria noastră”, este de părere meșterița.  

Primii care au purtat trăistuțele dnei Olga Mar-
dari au fost copiii din Ciulucani. Ei le-au demon-
strat cu mândrie publicului în deschiderea Festi-
valului „Dor țesut în păretare”, care a avut loc pe 
7 iulie, de Sânziene. De menționat că Festivalul 
„Dor țesut în păretare” a fost anul acesta la pri-
ma ediție și s-a desfășurat cu susținerea Primă-
riei Ciulucani și cu sprijinul angajaților Muzeului 
Raional de Etnografie și Istorie din Telenești. 

Dacă ți-au plăcut aceste trăistuțe colorate și 
vrei să fii în trend, scotocește prin lada bunicii 
și confecționează-ți și tu un asemenea acceso-
riu – modern și, totodată, în  spiritul tradiției 
strămoșești. Succes!

Eudochia vERDEş

revenirea  la  tradiţii

lunile anului în tradiţia populară   

Decembrie, Undrea sau Ningău, este una din cele mai 
bogate luni ale anului în sărbători creștinești, în obiceiuri 
pline de cântec și voie bună. Deschizătoare de anotimp, 
dar închizătoare de an, această lună are multe prevestiri 
pentru anul ce va veni. De Sfântul Andrei (30 noiembrie 
/13 decembrie), se pun la încolțit în vase boabe de grâu 
pentru a vedea cum va fi anul ce vine. Se spune că, dacă 
în undrea e ger, atunci anul va fi mănos; dacă e zăpadă, 
atunci va ploua des în cireșar.  

De ce bradul este 
veșnic verde

(legendă)

Meşterul popular Olga Mardari îşi prezintă 
trăistuțele
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MaTeMaTiCa  Curioasă

Acum 30 de mii de ani, omul însemna cifrele  prin crestături. În cazul în care 
ar fi făcut una pe minut timp de opt ore, procesul i-ar fi luat șase ani pentru 
a reprezenta un milion. În anul 1900, cunoștințele matematice ale lumii pu-
teau fi incluse în 80 de cărți, actualmente însă acestea ar încăpea în 100.000 
de cărți. Invenția cifrelor și, mai ales, a simbolului zero, a fost cea mai mare 
revoluție în gândirea umană.  

Raportul de aur

TRUCURI  EDITORIALE

Wikipedia tipărită

Coordonator de pagină: Mariana gABURă

• Este greu de crezut, dar Wikipedia tipărită conține absolut 
toate articolele publicate în versiunea de internet a portalului. 
A fost nevoie de „doar” cinci mii de pagini pentru a include toa-
te materialele într-o singură carte. Gurile rele spun că editorul 
Rob Matthews a creat uriașa carte doar pentru a deveni faimos, 
ceea ce s-a și întâmplat. După apariție, „Wikipedia de hârtie” a 
intrat imediat în Cartea Recordurilor Guinness ca cea mai mare 
din lume.

CÃrti neobisnuite

Cifra 3 este un simbol al to-
talului și al împlinirii, un nu-
măr perfect. Ideea Trinității 
formează baza multor 
învățături filozofice și religi-
oase. Spațiul e tridimensional: 
lungimea - lățimea - înălțimea; 
materia are trei stări: solidă – 
lichidă - vapori;  timpul are 
trecut – prezent - viitor; omul 
- corp, suflet și spirit etc.

Numărul π (Pi) este o con-
stantă matematică egală cu 
raportul dintre circumferința 
și diametrul oricărui cerc într-
un spațiu euclidian; raportul 
dintre aria unui cerc și pătra-
tul razei sale. Simbolul a fost 
propus de matematicianul 
galez William Jones în 1706. 
Valoarea constantei este ega-
lă aproximativ cu 3,14..., adică 
nu are sfârșit. 

π este una dintre cele mai 
importante constante din ma-
tematică și fizică. 

Faimoasa piramidă a lui Ke-
ops este întruchiparea numă-
rului Pi, deoarece reprezintă 
raportul dintre înălțimea și 
perimetrul bazei sale. Un fapt 

curios: numărul e marcat de 
două ori pe an - la 14 martie 
(în S.U.A.) și la 22 iulie (în Eu-
ropa).

Secțiunea de aur sau ra-
portul de aur (phi) este o 
valoare egală cu aproximativ 

1.6180339887, care descrie 
proporțiile perfecte univer-
sale nu doar în știință și artă, 
dar și în natură. Este primul 
număr irațional descoperit în 
istorie. Fiind definit de Euclid 
cu mai bine de două mii de ani 
în urmă, phi (1,618...) pare a 

fi implicat peste tot în natură: 
raportul dintre numărul albi-
nelor și al bondarilor din ori-
ce colonie (de ex., la 1000 de 
albine sunt întotdeauna 618 
bondari (618 / 1000 = 0.618, 
deci phi), carcasa unui melc, 
colții unui elefant sau conuri-
le de pin au formă de spirală 
care conține întotdeauna ma-
gicul număr (raportul orică-
ror două distanțe de la un arc 
de spirală la altul adiacent), 
raportul dintre distanța de la 
o spirală la următoarea din 
inflorescența semințelor florii 
soarelui, corpul uman prezin-
tă același raport etc. 

Mulți artiști și arhitecți au 
folosit raportul de aur în lu-
crările lor, deoarece tocmai 
astfel de proporții sunt con-
siderate plăcute din punct de 
vedere estetic. 

Şapte este numărul 
perfecțiunii divine sau al 
desăvârșirii, unul dintre nu-
merele considerate magice 
în istoria omenirii. E semnul 
lumii complete, al creației în-
cheiate, al creșterii naturii. 
Din punct de vedere mate-
matic, șapte nu poate fi dedus 
nici ca produs, nici ca factor al 
cifrelor de la unu la zece. Deci 
șapte nu se obține nici din 

împărțirea, nici din înmulți-
rea primelor zece numere. În 
Grecia antică, Pitagora, unul 
dintre cei mai mari filozofi, 
credea că numerele reprezin-
tă sensurile fundamentale ale 
lumii. Potrivit acestuia, cifra 
7 este motorul vieții, unirea 
spiritului cu materia (combi-
narea cifrei 3: natura triplă a 
spiritului, cu cele patru ele-
mente ale materiei: pământ, 
aer, apă, foc). Cifra 7, conside-
rată „numărul lui Dumnezeu”, 
se regăsește  în multe lucruri: 
7 perioade ale elementelor în 
tabelul chimic al lui Mendele-
ev, 7 note muzicale, 7 compuși 
principali ai celulei vii,  7 cu-
lori ale curcubeului, 7 stele 
ale Pleiadelor etc.

După billionnews.ru

,,

• Ilustratorul francez Benjamin Lacombe face adevărate 
cărți 3D, în care fiecare pagină bucură cititorul cu noi minuni. El 
a creat deja design-ul pentru astfel de lucrări celebre, precum: 
„Pinocchio”, „Madame Butterfly”, „Alice în Țara minunilor”.

• În mod obișnuit, deschidem cartea de bucate și apoi încin-
gem cuptorul când dorim să ne coacem, de exemplu, biscuiții 
preferați. Niște editori ingenioși din Croația, însă, au decis să 
inverseze procesul. Ei au creat o carte de bucate care, mai întâi, 
trebuie coaptă în folie de staniol… pentru ca pe paginile ei să 
apară rețetele.

• Scriitorii Japonezi Megumi Kajiwara și Tatsuhiko Nejima 
sunt autorii unei culegeri de povești pentru copii. Aceasta nu 
este cu adevărat o carte, deoarece abandonează aproape com-
plet cuvintele pe care, de obicei, le citim pagină cu pagină. Ele 
sunt înlocuite cu figuri sculptate, care, în funcție de poziție 
și de lumină, iau forme neobișnuite. Cuvintele rămase sunt 
întrețesute armonios cu imaginile și, astfel, formează o poves-
te desăvârșită.

Motivul este clar. Potrivit autorilor, astfel de manipulări aju-
tă la schimbarea percepției cărții. Poveștile devin de-a dreptul 
spectaculoase și astfel le vor lăsa micilor cititori impresii de 
neuitat. Acestea sunt doar câteva exemple de trucuri la care 
sunt nevoiți să recurgă editorii pentru a atrage publicul cititor. 

După studentus.md

Carte 3D de Benjamin Lacombe
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Ce au găsit oamenii de știință pe Marte

Ediţie pentru curioşi           Nr. 10 (100)

Coordonator de pagină: Renata CUPCEA

Rotația  pământului  a  încetinit

O gaură uriașă s-a format în cea mai veche și 
mai groasă gheață din Arctica în luna mai din anul 
2020, potrivit unui nou studiu. Oamenii de știință 
au crezut inițial că această zonă de gheață era cea 
mai stabilă din Arctica, însă fisura gigantică suge-
rează că gheața antică e slabă.

O adiere de metan detectată pe Marte de robotul Curiosity al Agenţiei Spaţi-
ale Americane NASA ar fi fost eliberată dintr-un strat de permafrost care ar fi 
putut fi fracturat de un eveniment geologic, susţin oamenii de ştiinţă citaţi de 
The Guardian. (Sursă: Agerpres)

ÎNTRE  şTIINţă  şI  FANTASTIC

Veste  uriaşă  de  la  nasa!

Atunci când Universul era tânăr, în urmă cu 
aproximativ 13,7 miliarde de ani, primele stele s-au 
format în adâncurile întunecate, luminând spațiul 
cosmic. (Sursă: descopera.ro)

Este prima dată când cercetătorii au identifi-
cat o sursă potențială de metan pe Marte, deși 
comunitatea științifică continuă să fie divizată 
în ceea ce privește proveniența acestui gaz, unii 
susținând că detectările metanului pe Marte ar 
fi false sau că ar fi avut la origine alte surse, cum 
ar fi chiar robotul însuși.

Încă nu s-au găsit aceste ste-
le, cunoscute drept stele din 
Populația III, însă o stea des-
coperită într-o galaxie pitică 
de pe orbita Căii Lactee ar pu-
tea fi cel mai bun exemplu.

AS0039, situată în gala-
xia Sculptor, la 290.000 de 
ani-lumină depărtare, are o 
compoziție chimică ce suge-
rează că include elemente de 
la o stea din Populația III care a devenit o hipernovă.

Potrivit unei analize efectuate de astronomul Ása Skúladóttir 
de la Universitatea din Florența, aceasta nu este doar steaua cu 
cel mai scăzut conținut de metale descoperită vreodată în afara 
Căii Lactee, dar are și cel mai puțin carbon față de alte stele. 
Dacă descoperirea va fi confirmată, AS0039 ar putea fi cheia 
prin care putem înțelege cum „și-a aprins luminile” Universul.

Procesele de formare stelară din zilele noastre ar putea oferi 
câteva indicii în acest sens. Așadar, există posibilitatea de a afla 
mai multe despre perioada respectivă din istoria Universului, 
când stelele aveau un conținut de elemente grele foarte scăzut. 
Înainte ca stelele să se formeze, existau foarte puține elemen-
te grele în Univers. Acestea, împrăștiate prin Univers, au fost 
preluate de generațiile ulterioare de stele născute din gazul și 
praful cosmic. Deci, găsirea stelelor cu un conținut scăzut de 
metale ar indica vârsta lor „înaintată”.

Prezența aparentă a metanului pe Marte a ali-
mentat speculații intense care au avansat ideea 
că acest gaz ar proveni de la microorganismele 
marțiene aflate sub suprafață sau, potrivit unei 
explicații mai prozaice, că acesta ar indica o reac-
ție între rocile de olivină și apă. Ambele procese 
eliberează gazul pe Pământ.

Primele stele din Univers

După ce a accelerat în 2020, rotația Pământului s-a stabilizat, însă crono-
metratorii afirmă că este posibil să fie nevoie de o „secundă de salt negativ” în 
următorul deceniu. (Sursă: descopera.ro)

o gaură uriașă în Arctica

Polinia (canal navigabil printre gheţurile marine) este 
prima observată la nord de Insula Ellesmere. Cercetătorii 
au dedus din datele vechi obţinute prin satelit că polinii 
similare s-ar fi format în 1988 şi 2004.

„La nord de Insula Ellesmere, gheaţa este dificil de mu-
tat sau topit pentru că este foarte groasă. Aşadar, în 
general, nu am mai văzut polinii formate în acea regiune 
până acum”, a explicat Kent Moore, autor coordonator al 
studiului şi cercetător la Universitatea din Toronto-Mis-
sissauga.

De obicei, gheaţa de pe coasta de nord a Insulei Elles-
mere are o grosime de peste 4 metri şi o durată de viaţă 
medie de 5 ani. Această „ultimă gheaţă” din Arctica poate 
dispărea în urma încălzirii care a cuprins latitudinile nor-
dice. În vara anului 2020, Marea Wandel a pierdut jumă-
tate din gheaţa sa, potrivit unui studiu din iulie 2021. Un 
alt studiu din 2021 a arătat că gheaţa care face legătura 
cu Groenlanda se formează mai târziu şi se topeşte mai 
rapid în fiecare an.

Acum, oamenii de ştiinţă spun că ultima gheaţă s-ar pu-
tea topi complet până la sfârşitul secolului, fapt ce ar 
însemna sfârşitul pentru animalele care depind de gheaţă 
pe tot timpul anului, cum ar fi urşii polari.

Polinia este un alt semn de rău pentru ultima gheaţă. 
Poliniile sunt fisuri în gheaţa marină care se formează 
adesea în timpul furtunilor, atunci când vântul poate cau-
za deplasarea gheţii. În viitor, poliniile s-ar putea forma 
mai frecvent pe măsură ce ultima gheaţă din Arctica se 
topeşte. Pe termen scurt, aceste zone pot fi adevărate 
oaze pentru viaţă. La lumina solară ce accelerează foto-
sinteza din partea algelor, ceea ce atrage peşti şi crusta-
cee, apoi vin păsările marine, focile şi urşii polari.  

„Pe termen lung, pe măsură ce gheaţa se topeşte şi spe-
ciile pierd accesul la gheaţă, dispar toate acele beneficii. 
În cele din urmă, va fi atât de cald, încât speciile nu vor 
putea supravieţui”, a precizat Moore.

Foto: NASA

TiMPul  uniVersal

În medie, fiecare zi de pe 
Terra are 86.400 de secunde. 
Rotația Pământului nu este 
însă perfectă, variază ușor tot 
timpul, în funcție de mișcarea 
nucleului, oceanelor și atmosfe-
rei. Ora Universală Coordonată 
(UTC) sau Timpul Universal Co-
ordonat, metoda internațională 
oficială de cronometrare, se 
bazează pe ceasul atomic, care 
măsoară timpul prin mișcarea 
electronilor în atomii care au 
fost răciți la zero absolut.

Ceasurile atomice sunt pre-
cise și invariabile. Astfel că, 
atunci când rotația Pământu-
lui și ceasurile atomice nu se 
sincronizează, trebuie făcute 

ajustări. Când ora astronomi-
că, bazată pe rotația Pămân-
tului, deviază de la UTC cu 
mai mult de 0,4 secunde, UTC 
primește o ajustare sub forma 
unei „secunde de salt”.

Uneori se adaugă „secunde 
de salt”, așa cum s-a întâmplat 
ultima dată în noaptea din 
ajunul Anului Nou 2016, când 
a fost adăugată o secundă la 
23 de ore, 59 de minute și 59 
de secunde ale zilei de 31 de-
cembrie. Oamenii de știință 
au adăugat o secundă, în me-
die, la fiecare 18 luni, înce-
pând cu 1972, potrivit Insti-
tutului Național de Standarde 
și Tehnologie (NIST) din SUA.

Atunci când este nevoie de 
scăderea secundelor se face 
uz de așa-numita „secundă de 
salt negativ”. Până în prezent 
nu a existat nicio „secundă de 
salt negativ” în cronometra-
rea internațională. În 2020 
a apărut, însă, posibilitatea 
să fie nevoie de una, după ce 
rotația Pământului s-a acce-
lerat, doborând de 28 de ori 
recordul anterior pentru cea 
mai scurtă zi, stabilit în 2005.

Cea mai scurtă zi din 2020 
a fost în 19 iulie, când planeta 
și-a finalizat rotația cu 1,4602 
milisecunde mai rapid decât 
media de 86.400 de secunde.

Acum, potrivit Time and 
Data, rotirea Pământului a în-
cetinit. Prima jumătate a anu-
lui 2021 era încă rapidă, cu du-
rata medie a unei zile cu 0,39 
milisecunde mai mică decât în 
2020. Dar, de la 1 iulie și până 
la 30 septembrie, zilele au fost 
mai lungi cu 0,05 milisecunde, 
în medie, decât în 2020.

Aceasta înseamnă că viteza 
de rotație a Pământului nu mai 
este accelerată. Totuși Terra se 
învârte în continuare într-un 
ritm mai rapid decât media. 
Este absolut posibil ca rotirea 
Pământului să încetinească 
din nou, poate necesitând adă-
ugarea unei secunde în urmă-
torii ani în loc de scădere.

Imagine: Ben White, Unsplash

VÂrsTa  aŞTrilor

fenoMen   alarManT

gaura ghețarului fotografiată din cosmos
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În pădure, printre brazi,
Trece timpul... cum mai trece!
Te-am văzut şi ieri şi azi, 
De vreo şapte ori sau zece.
şi nici nu ştiu cum să-ți spun, 
Însă nu-i de loc minciună:
Inima în piept, nebună,
Parcă e a nu ştiu cui.
Bate, bate: tic-tic-tac!..
Mai altfel ca înainte,
Parcă-ar bate-ntr-un copac,
Parcă-n pieptul meu, fierbinte.
Eu îi spun ca ea să bată
Mai domol, ca la oricine,
Însă ți-ai găsit surată!
Da, aceasta nu-i a bine.

DA, ACEASTA  
NU-I  A  BINE

şi nu e mai durere
Din câte sunt dureri,
Când eşti la drum
şi drumul
Nu duce nicăieri.
Mai faci un pas
şi încă,
Mai faci un pas ori doi
şi nu vezi înainte
Mai mult decât noroi.
şi cazi pe brânci
şi iarăşi
Încerci să te ridici,
Dar eşti atât de singur
La acest drum, aici.
şi poate prima dată
Te-ntrebi şi tu de frați,
De frați şi de prieteni
Ai tăi, adevărați!

LA  DRUM...

Cine dorului i-a spus:
Dor şi numai dor,
Are-o inimă în plus:
Dor şi numai dor.
Cine două inimi are:
Dor şi numai dor,
Ţărna-i joacă sub picioare:
Dor şi numai dor.
Maică, măiculiță dragă:
Dor şi numai dor;
Două inimi cum se leagă?
Dor şi numai dor.
Una arde, alta zace:
Dor şi numai dor,
Cine, cine să le-mpace?
Dor şi numai dor...

DOR ȘI NUMAI 
DOR

Rubrică susținută de Nicolae ROȘCA

PĂCATELE  AVIARE 
 ALE  POEȚILOR

Există  printre poeți o credință care 
spune că fiecăruia, la naștere, Divinita-
tea îi dăruiește o pasăre - aceeași pen-
tru fiecare, de același soi, de aceleași 
dimensiuni și chiar de aceeași culoare. 
E albă. Povestea cu Pegasul e reală și 
ea, însă nu la fel de reală ca povestea 
cu Pasărea Albă. E de la sine înțeles că 
fără dânsa, fără pasărea asta, poetul 
nu ar putea zbura. Adică nu ar putea 
ajunge la esența poeziei. Căci zborul, 
dacă ați înțeles ce vă sugerez eu, este 
poezia însăși...

 Deci, e demonstrat: lucrurile stau 
așa cum vă vorbesc eu. Și toate ar fi 
bune și frumoase, și poeții ar zbura 
prin ceruri în stoluri mari sau câte 
unul singur, umplându-și cărțile cu 
poezii și poeme de cea mai înaltă pro-
bă, dacă... la un moment dat nu s-ar 

dovedi că nu multe, ci foarte multe… 
extrem de multe  dintre zburătoare-
le astea sunt niște… niște… Doamne, 
cum oare să le zici, dacă sunt niște 
păsări de neam prost? Sigur că, de gen 
feminin fiind, seamănă cu niște scor-
pii, care prin tot ce fac, îi sabotează pe 
bieții poeți și-i împiedică să-și compu-
nă minunatele lor poezii. 

Dar nu e toată vina a lor, să știți! E 
și vina (ca și vinul!) poeților. V-am ex-
plicat că Divinitatea, care nu poate fi 
altfel decât corectă, îi pune în brațe,  
fiecăruia, câte o zburătoare absolut 
identică, de care omul cu pana de scris 
trebuie să aibă grijă toată viața. Adică, 
să o mai îngrijească,  să o mai mângâ-
ie, să o sărute și, în ultimă instanță, să 
și-o facă parteneră de zbor și de chin 
poetic. 

Iată, însă, că în acest loc mulți poeți 
comit greșeala cea mare a vieții lor. Ei 
își zic:

- Ce dracu’ să-i caut în cioc și să pi-
erd timpul cu dânsa! Eu sunt poet, iar 
ea e pasăre. Să zboare pe cont propriu 
cât o țin aripile!

Greșit, dragi poeți! Viața nu e chiar 
atât de simplă. Mai exact, nu e deloc 
simplă. De zburat, zboară ele, dar pe 
unde și cum!? Sunt păsări care, dre-
sate  cu harul de rigoare, se pot urca 
până sus-sus… până unde se intersec-
tează drumurile Lumii cu ale Lumi-
nii… până  unde traiectoriile  planete-
lor și ale galaxiilor merg ca niște benzi 
rulante, care aduc din Univers poezie... 
poezie... poezie... Ia cât poți duce! 

Dar sunt păsări, care se dumeresc 
din chiar prima clipă în ce mâini au 
nimerit. Și dacă își dau seama că pro-
priul destin, laolaltă cu destinul parte-
nerilor lor, nu va deveni zborul ce ca-

ută Poezia, ele se deconectează  de la 
instinctele lor primare și se transfor-
mă în niște vietăți scormonitoare  pe 
sub garduri. Adică, tot păsări se chea-
mă și de aici încolo, însă tot ce mai pot 
face e să umble  prin gunoaie… pe sub 
garduri… prin râpi! 

Vă dați seama că, umblând pe jos, 
uită încetul cu încetul să privească la 
cer, excluzând din grijile lor cotidiene 
această frumoasă preocupare – zborul 
după Poezie. Totuși, nu se despart de 
poeți. Nu pleacă de lângă dânșii. Unde 
se duc ei – se duc și ele, cotcodăcind su-
părate. Dacă poetul se duce la bar – ea 
îl urmează. Dacă dumnealui merge la 
teatru – tot acolo e și paloma blanca. În-
tr-un cuvânt, sunt un cuplu-beton, cum 
s-a exprimat cândva un politician mult 
mai tâmpit decât alți confrați de-ai săi.

Iar unde nu se duc poeții, nu se duc 
nici orătăniile. Însă, totuna, continuă 
să cotcodăcească.   

Dar, vai! cu ce-l mai pot ele ajuta, 
dacă Poeții înșiși le-au condamnat să 
scormonească prin râpi și pe sub gar-
duri!?

Unii se îndreptățesc:
- E-e, asta care mi-a fost dată mie e 

un bulihar fără vreun har... Și nici nu 
poate zbura...

O fi. Și dacă admitem că unele dintre 
aceste frumoase păsări cu penet ima-
culat, pe care le primesc poeții în cea 
dintâi zi a lor, sunt un pic cam afone, 
atunci să știți că numai Divinitatea e 
de vină - nu se pricepe la păsări...

Desigur că și colegul nostru Ion Vi-
eru și-a primit, hăt demult, minunata 
sa pasăre albă, de care nu se desparte 
nici azi. E un act de curaj, să știți, să su-
porți atâta amar de vreme un smoc de 
pene cu suflet și capricii, să-i accepți 
prezența în cele mai intime manifes-
tări ale vieții tale. Fiindcă, din câte îmi 
pot da seama, pasărea lui Vieru are 
și un caracter mai nu știu cum... mai 
agresiv, decât i s-ar potrivi octogena-
rului nostru. Dar se împacă, iată. Con-
viețuiesc.

Îi privesc uneori (locuim în același 
bloc) cum se duc încotrova cu noaptea 
în cap. De-a lungul anilor am putut să 
constat că Vieru se deplasează exclu-
siv în două direcții: una - spre frumoa-
sa pădure cu un teleferic ruginit, uitat 
de autorități acum douăzeci și ceva de 
ani deasupra copacilor, și - doi - înspre 
minunata piață agricolă cu un nume 
atât de impropriu – „Delfin”. Poetul 
pășește înainte, iar pasărea merge 
resemnată pe urmele lui, aruncată de 
rafalele de vânt, ca o bucată de hârtie 
murdară, ba într-o parte, ba în alta. 
Pentru că, trebuie să vă anunț, domnul 
poet Ion Vieru n-a prea avut grijă de 
păsărica sa. 

Desigur că e și asta o orătanie, care 
n-a zburat niciodată mai sus de înăl-
țimea unui fir de troscot, însă e aro-
gantă și plină de sine, iar uneori chiar 
se dă în spectacol. Spectacolul ei e un 
fel de cotcodăcit al unei cloști, care nu 
și-a scos propriii pui nici o dată, dar îi 
învață pe alții cum se face treaba asta. 
Din cotcodăcitul ăsta se poate înțelege 
că distinsa orătanie nu este încântată 
(cel puțin uneori) de comportamentul 
partenerului său, amintindu-i că i-a 
promis cândva că vor zbura împreună 
sus, printre stele....

- E geloasă! zice Vieru nervos. Știe că 
nu am acceptat-o niciodată, pentru că, 
de fapt, sunt îndrăgostit încă de la în-
ceputurile lumii de o altă pasăre - una 
cu adevărat măiastră, alături de care 
călătoresc mereu prin Univers...

Ce să zic, ar putea fi și așa. Altfel cum 
ar fi reușit Vieru să scrie atâtea poezii 
frumoase, toate fiind țesute din mate-
rial astral?

Și totuși, nu-i pot ierta disprețul cu 
care o tratează uneori pe această mică 
și gălăgioasă orătanie, care numai din 
vina lui a ajuns să se asemene cu un 
petec de hârtie, purtat de vânt prin 
curțile populate cu câini vagabonzi...

- E păcatul meu! recunoaște Vieru și 
adaugă: E un banal păcat aviar...

Ion VIERU
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...Printre înghițiturile de izvar, 
bunicul Nichita, conu agronom 
de cândva, îmi povestește viața, 
retrăind-o. Dar, nu știu de ce, 
și-o povestește și și-o retrăiește 
la plural, de parcă viața omului 
n-ar fi singulară, ci comună.  

- Ne-am plimbat, zice el (dar 
eu, recunosc, redau acum vor-
birea lui prin cuvintele mele, 
sintetizând-o și reproducând-o 
cât mai artistic!), amețiți de 
visul neștiut din noi, de che-
marea sufletelor-pereche, de 
întregul din noi pe cărările 
toamnei, pe potecile ei, privin-
du-ne, căutându-ne, simțindu-
ne, respirându-ne... Era țipătul 
mut al trăirii noastre de dincolo 
de vălul Uitării. Era ecoul ce a 
străpuns bariera Timpului.  Era 
vibrația ce a pulsat, secole, în 
așteptarea Revederii, a Regăsi-
rii. Ne-am regăsit și ne-am pier-
dut pentru o întâlnire viitoare 
fără bariere Timp-Spațiu.

În vorbirea bunicului locul 
întâlnirii are un nume concret: 
CERUL. Și raiul, și iadul se află 
acolo. Deci, indiferent unde ni-
merim după moarte, ne întâl-
nim în Cer. Apoi survine o pau-
ză de tăcere, tulburată doar de 
rarele sorbituri de izvar.

„Ne pierdem aici, ca să ne 
regăsim dincolo de voalul Tă-
cerii?”  mă întreb într-o glumă, 
apoi mă surprind tentat să con-
tinuu la modul serios meditația 
bunicului, încât acum nici nu 
mai știu care sunt gândurile 
lui și care sunt ale mele. Să fie 
moartea prețul răscumpără-
rii clipelor noastre viitoare de 
eternitate? Să aibă farmec zile-
le târzii ale toamnei fiind doar 
însoțite de durerea dorului, de 
vidul interior, de golul pustiu? 
Va compensa acum cineva sau 
ceva până și pentru atunci? Și 
dacă ne vom pierde definitiv 
în universuri și doruri paralele, 
chiar dacă ar fi transparente, 
concomitent impenetrabile, in-
diferente la chemarea noastră, 
a sufletelor-gemene?

Să fie asta pedeapsa supre-
mă? Să fie cineva atât de indi-
ferent, de crud la sunetul tăce-
rii? Sau tăcerea nu ne aude,  ea 
doar privește, pasivă, indiferen-
tă la ruga muritorilor?

Putem doar s-o lăsăm pe So-
phia, zeița amatorilor de a că-
dea pe gânduri, să nască noi 
emanații prin visul ei etern. 

Doar ceea ce povestește bă-
trânul care a fost cândva conu 
Nichita este o parte vie din el. 
Parte ce dorește să scape de ui-
tare și se mută să trăiască mai 
departe în mine. „Doamne, 
nu cumva sunt un mormânt al 
amintirilor lui? Dar dacă vine 
și toamna plecării mele? Dacă 
vântul Trecerii mă suflă și pe 
mine de pe ramul nucului-
Timp? Trebuie neapărat să fixez 
aceste amintiri într-o scriere. Să 
le dau șansa de a se perpetua 
în cei care o vor citi”, hotărăsc 
eu, în timp ce pauza de tăcere a 

bătrânului pare să nu mai aibă 
sfârșit.

Misterul învăluie tăcerea bu-
nicului, tăcere cât o lume sin-
gulară unde puțini au acces. E 
posibil să fie o graniță tempo-
ral-spațială între noi. E posibil 
să simțim intuitiv aceasta, dar 
încă să ne fie blocat accesul la 
amintiri, accesul vederii celei-
lalte realități... O altă lume care 
nu se întrepătrunde cu asta, o 
altă realitate și puține granițe 
sau porți dintr-una în alta...

„Totul e închis ermetic pen-
tru a nu perturba, a nu distruge 
nimic”, mi-a șoptit un spiriduș, 
un spirit al pământului, ce mi-a 
apărut din senin la chemarea 
gândului meu, trecând dintr-o 
formă vagă în alta, pe măsură ce 
i se schimba dispoziția într-un 
pastel de nuanțe.

Știi și tu, cititorule, că am fost 
sau poate încă suntem acolo 
sau dincolo de vederea noas-
tră, dincolo de vis. Posibil că eu, 
în acele momente, pluteam, 
odată cu amintirile bunelului, 
pe o mare calmă de nostalgie. 
Și atunci, și acum m-a neliniștit 
și mă neliniștește nostalgia, o 
parte cam jalnică a vieții mele. 
Mi-e dor, mi-e dor de-o zi cu 
soare, plină de culoare, voce și 
armonie. Dar viața e ca un su-
flet, un suflet vast, nostalgic de 
altfel. Cât de minunat este când 
totul se termină cu bine, totul 
devine mult mai frumos decât 
ar trebui să fie! Dar uneori nos-
talgia sufletului e prea mare. E 
jalnic să vezi pe cineva suferind, 
om al cărui suflet e plin de nos-
talgie pentru partea cea mai 
bună a vieții sale...

Sufletul, egalat cu nostalgia, 
ceea ce ar însemna dorul, con-

tinuă cu o viață, începută de 
la un nimic și sfârșită cu multe 
vechi și noi, sub soare. Dorul 
poate fi asociat cu o melodie 
extraordinară, cu muzica su-
fletului și a întregii vieți. Cu 
fiecare repetiție a melodiei în 
tăcere, se scrie câte o filă din 
pagina melancolică a vieții. Se 
înfiripă sensul adevărat pe care 
toți îl căutăm de foarte mult 
timp. Parafrazându-l pe Emi-
nescu, putem afirma „Melan-
colic dorul sună, mai încet tot 
mai încet”, iar melodia vieții 
devine prietena cea mai bună 
care ne înduioșează inimile cu 
acordurile sale. Dorul, dragos-
tea supremă, lovește ca un val 
melodios catargul vieții, al nos-
tru, al oamenilor cu suflet, care, 
fără de prihană, înțeleg rostul 
fiecărui lucru minuscul de pe 

totalizare a vieții noastre, în 
primul rând, contează întâm-
plările iubirii. Ele rămân în me-
morie, vii și proaspete, în cele 
mai mici detalii, până în clipa 
cea de pe urmă.

Astfel aflu și eu continuitatea 
trecerii, a faptului că nimic nu 
e ilogic sau întâmplător... O re-
cunosc pe mitologica egiptean-
că Selma sau Ateh, sau sufletul 
tuturor eu-rilor ei, în mărturisi-
rile de dragoste ale unui bătrân 
muribund.

O fi fiind evocarea iubirii  o 
nouă dezordine a spiritului 
veșnic tânăr sau o tentație ino-
centă în lunile amare de retrăire 
a vieții, de parcă tu, păcătosul, 
ți-ai lua rămas bun de la ea? Ai 
să-mi spui, cititorule: e „mâna 
destinului”, sau că „dorul e im-
posibila uitare”, sau că „inima e 

un vânător singuratic, dar nici-
când uituc, într-o euforie per-
petuă a hoților de frumusețe!”. 
Posibil să ai dreptate. Eu, însă, 
prin evocarea iubirii, aud și văd 
strigătul din tăcerea resemnată 
a  Plecării, strigăt ca un poem 
final scris pe frunze de nuc.

- Mi-e dor, tare mi-e dor să le 
mai văd o dată..., cuvintele ies 
din gura bunelului încet-încet, 
oarecum timide, parcă ferin-
du-se din calea înghițiturilor de 
izvar.

Nu pricep de cine anume i-i 
dor bunicului și, când încerc 
să-mi imaginez cam cum arăta, 
bunăoară, Sofie din Franța, el 
reia: 

- Ce știi tu despre dor?!
Întrezăresc, concomitent, o 

exclamare răgușită și o întreba-
re sfioasă în tonalitatea vocii lui 
stinse. Într-adevăr, dorul este 
un sentiment greu de definit. 

El nu e numai gândul plăcut la 
ființa iubită, dar depărtată; nu 
e numai simțul unei necesități 
de a fi cu ea; nu e nici numai 
transfigurarea chipului ei, da-
torită distanței și trebuinței de 
ea. Ci în dor e prezentă, într-un 
fel propriu și într-un grad foarte 
intens, o duioșie, un sentiment 
indescriptibil, în care inima se 
topește de dragul ființei iubite. 
Dorul e apropiat de tandrețe, 
dar are un caracter mai spiritu-
al decât aceasta. În dor, omul 
este cu toată ființa sa la cel pe 
care-l iubește. Este cu înțele-
gerea adâncă în acela, dar, în 
același timp, în dor se cunoaște 
omul pe sine însuși, cum nu se 
cunoaște în afara lui.

- Simt că Anicuței i s-a făcut 
dor de mine acolo, în ceruri… 

Cuvintele bunelului, zgudui-
toare,  răsar precum o șoaptă, 
de parcă conu Nichita s-ar sfii 
să deranjeze meditația mea 
despre dor.  Iar eu continui să 
gândesc că, într-adevăr, dorul 
este înfățișat adeseori ca aflân-
du-se mereu în preajma per-
soanei iubite; prin dor, cel iubit 
exercită o atracție de la distanță 
asupra celui ce-l dorește. Dorul 
vine de la persoana dorită la cel 
ce o dorește și îl duce pe aces-
ta cu un gând persistent, pe-
netrant  și afectiv la ea. Cel ce 
dorește nu se mulțumește a se  
preocupa de interesele sale, nu 
acordă atenție  la ceea ce se în-
tâmplă în jurul său sau le vede 
pe toate sub un val de tristețe, 
pentru că nu mai vede decât 
pe cel ce e, totuși, la distanță 
și care sigur ar putea da lumină 
celor din jurul său. Dorul desco-
peră taina negrăită a persoanei 
dorite. Dorul e o tensiune a fiin-
ței  spre cel dorit. E sensibilita-
tea pentru forța atractivă a al-
tei persoane, pentru căldura ei, 
care te scoate din atmosfera de 
gheață a singurătății. În dor te 
descoperi fără să realizezi acest 
lucru. În el, aștepți prezența 
persoanei dorite ca să te reali-
zezi. Dorul te cheamă lângă ea. 
Prin dor trăiești necesitatea ca 
și comuniunea cea de mai îna-
inte să se actualizeze, în mod 
deplin, prin prezența persoanei 
dorite lângă tine. Simți necesi-
tatea să ai căldura ei lângă tine 
și nu numai de la distanță, ca o 
dovadă sau ca un semn văzut al 
iubirii ei. În dor te duci cu gân-
dul și cu simțirea lângă persoa-
na iubită. Dar, în același timp, în 
dor manifești trebuința ca să te 
duci în carne și oase la ea și ea 
să vină la tine în carne și oase. 
În dor, o persoană trăiește va-
loarea eternă a ființei iubite. 
Ea e departe, dar n-a încetat să 
existe...

Meditez despre dor și privesc 
prin geamul bunelului. Cad și 
se scutură frunzele străpunse 
de lacrimi de ploaie. Oare ulti-
mul lor cuvânt e auzit de copa-
cul cu numele Timp? E Toamna 
lor cea din urmă? Acesta să fie 
adevăratul  lor Sfârșit?

Lumea pustiită din ochii bu-
nelului, ațintiți și ei spre fereas-
tră, îmi răspunde prin lacrimile 
frunzelor de nuc, ce se aud din 
ce în ce mai slab și se aștern la 
pământ, fiecare în parte, ca o 
zi din viața bunelului sau ca un 
punct auriu și sonor: 

PIC!
   PIC!

PIC! 

Ion ANTON

(fragment din romanul FOKA)

lume. Dar atunci când melodia 
se oprește, nici un vers nu mai 
are farmec, rămâne loc doar 
pentru așteptare, o presimțire 
bruscă cuprinsă în sufletul care 
dăinuie timpul.

...Se prăbușește speranța.  
Însă continuă viața. Se schim-
bă melodia. Dar sensul dorului 
dăinuie în fiecare dintre noi. 

*   *   *
Apoi bunicul, sorbind cu 

înghițituri mici din cana cu izvar 
deja rece, sparge tăcerea:

- Întâmplarea mea cu franțu-
zoaica Sofie, la Bordeaux, ți-am 
povestit-o?

- Da, tâcă. 
- Da acea cu Catincuța?
- Povestit. 
- Și cu doamna Anghelina de 

la Muncești?
- Și cu ea… 
Bunicul îmi dă de înțeles că, 

atunci când tragem linia de 
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leCţia 
De  franCeză

Gabriela MORARU 
(București)

1  decembrie - ziua  naţională  a  româniei Povestiri  de  seama  voastră 

Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut 
așa de glorios, în mijlocul unui popor atât 

de deștept, cum să nu fie o adevărată 
religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici 

fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, 
mândru că poți spune: „Sunt român!”?                            

Alexandru Vlahuță

De ce florile țării noastre
Miros ca-n Raiul lui Hristos?
Fiindcă țara noastră, frate,
E-a Maicii Domnului grădină.
E-o mândră catedrală
În Europa cea bătrână!

Mândra Catedrală

Îmi desfac toate brațele inimii și vă 
strâng în preoția mea! 

Părintele Ioan Iovan
Preotul e cuvântul, rugăciunea 
Lui Dumnezeu pentru lume.
O secundă din ceasul veşniciei,
Cerul care acoperă munții României
Cu patrafirul alb şi fin al curăției 
Ţesut de mâna-meşteriță a Treimii.
Preotul e-un timp liniştit, cu pace, 
Cu fața de Lună plină, 
Care-şi ia de la Soare lumină…
Preotul e acea bucurie a copilului 
Care  primeşte fericit o portocală.  
Preotul este inima înflorită a bunicii 
Când din străinie i se-ntorc nepoții. 
Duhovnicii sunt ei, Carpații,
Care stau în calea furtunilor
Cu rugăciunile înalte ale inimii. 
Dar, când tace a mea inspirație,
Îmi dau seama că pentru un preot 
Nu există nicio comparație… 

Lucian Andrei ROŞCA, 
elev în clasa a XII-a 

la Colegiul Național 
 „Gh. Roșca Codreanu”

or. Bârlad, România

Preotul

Sună goarna-n țări moldave, 
Învie ştefan din ceasloave! 
De la Mănăstirea Dealu, 
Sare pe cal Mihai viteazu’
şi-i uneşte pe români
Din giurgiu pân-la Cozmâni. 
Cuza vine din Bârlad 
şi înalță tricolor 
De la Chişinău la Arad!
Imnu-l cântă toți în cor!
Ai neamului nostru sfinți 
Au dus în ceruri, Sus, 
Limba noastră din părinți, 
Cununa pe țară-au pus.

Să ne iubim eroii

Triada mândră de culori se unduie, 
Sub mângâierea vântului, patetic.
Albastru e credința care mântuie,
Iar galbenul – lumină-n întuneric. 
şi roşu-i sângele de-naintaşi,
Al căror piept scut tare-a fost, 
De-au biruit duşmanii laşi,
Chiar de-au plătit cu-al vieții cost! 

Tricolorul

Compoziție de Cătălin Druță, elev,
or. Teleneşti

Ai noştri frați mult prigoniți, 
Noi vă iubim cum nu gândiți, 
şi-orice ar fi — suntem uniți
De vorba dulce, de credinți! 
Cu cei din Basarabia română, 
Să va luați mână cu mână,
Cu albă ie în horă să intrați, 
Cu drag şi iubire de frați. 

Românilor 
de  pretutindeni

Desen de Ana-Maria Mâţă, elevă la şcoala de Arte Plastice, or. Ialoveni

Te-ai jucat vreodată „doi lei grăma-
da”? Sigur că nu. Păi unde sunt zăpe-
zile de altădată? Unde sunt străzile 
ninse bine care din loc în loc aveau 
derdelușuri până la cer pe care părinții 
noștri le făcuseră, nu pentru ca noi să 
ne jucăm „doi lei grămada”, ci pentru că 
nu puteai să ieși din curte și nu aveai 
nicio șansă să înoți prin zăpada adu-
nată pe trotuar. O să-ți descriu jocul 
acesta, pentru ca să mă înțelegi de ce în 
ziua aceea nu am putut deloc, dar deloc 
să mai fiu atentă la lecția de franceză.

Trebuie să-ți descriu puțin stra-
da mea și casele, deși știu că, atunci 
când într-o carte apar descrieri, le 
sari cu grație gândindu-te: ce rost are 
să citești așa ceva? Asta, dacă citești o 
carte tipărită, cu file frumos mirosi-
toare și care foșnesc când le dai!

Strada noastră era pavată cu pietre 
și avea trotuare acoperite cu plăcuțe 
pătrate cu mici nervuri geometrice. Și 
pietrele, și plăcuțele erau un prilej ex-
traordinar de distracție sau de exersa-
re a unor abilități, pentru că noi ne im-
puneam să călcăm cu atenție numai pe 
pietrele mari, ocolindu-le pe cele mici, 
și numai pe pătrățelele de beton între-
gi, fără nicio spărtură. Aventura din 
mijlocul străzii nu era perturbată de 
vreo mașină, pentru că ele treceau rar, 
iar, când vreuna traversa strada noas-
tră, aproape nu ridica niciun fir de praf.

Dar hoinăreala pe pietre se compli-
ca: eram cu ochii în patru să desco-
perim pe jos sâmburi de caise 
pe care îi adunam și la sfârșitul 
aventurii îi spărgeam și, evident, 
îi savuram. Asta e cam mult spus, 
pentru că nimeream aproape 
totdeauna și sâmburi amari ca 
fierea care compromiteau gus-
tul de neegalat al sâmburilor 
dulci și plăcerea ronțăitului. Tu 
ai încercat? Ai spart sâmburii de 
caisă și i-ai ronțăit? Bănuiesc că 
tu cumperi caisele din cine știe 
ce țară venite. Noi le culegeam 
din caisul generos în fructe al 
bunicii Ioanei. Și ea nu se supăra 
niciodată.

Strada mea avea case, ele exis-
tă și acum, dar „îmbunătățite”, 
construite de Banca Națională și 
purtau numele de „case ieftine”. 
Avantajul era că aveau o curtici-
că în față și una în spatele casei, 
pivniță, dar mai ales pod. Și nu 
știu dacă înțelegi ce înseamnă 
un pod. Dar asta e o altă poveste. 
Curțile erau delimitate cu garduri 
de lemn, nu prea înalte ca să îți 
lase posibilitatea să vezi lumea. 

Dar să revin la lecția de fran-
ceză. După ce ne făceam lecțiile (la în-
ceput, eu și prietenii mei mergeam la 
aceeași școală), juram cu mâna pe ini-
mă că vom ieși afară cu săniile și ne vom 
da pe derdeluș. Poate Crina n-o să iasă, 
pentru că mama ei era economistă și 
avea mari pretenții de la ea și mult mai 
puține pretenții de la noi, dacă înțelegi 
ce vreau să spun. Asta se întâmpla până 
la patru sau patru jumătate, deoarece 
știi și tu că seara se întunecă devreme. 
Dar noi nu aveam nicio problemă cu 
întunericul, pentru că pe stradă erau 
stâlpi verzi de metal care se terminau 
cu o pălărie sub care se ascundea un 
bec ce ne lumina și pe care nimeni nu 
se gândea să-l spargă! La ora stabili-
tă, ne aflam cu toții pe stradă trăgând 
după noi săniile de lemn, nu din plastic, 
prinse cu o sfoară ce avea multe noduri, 
semn că fusese des folosită peste capa-
citatea ei. Nici n-am apucat să stabilim 
ce ne jucăm, că aud chemarea mamei 
mele să vin imediat că a sosit doamna.

Pe tine te mai strigă mama ta când ești 
în toiul jocului, adică atunci când toată 
lumea e a ta? Sau acum îți dă un mesaj 
pe telefon cu un conținut imperativ?

Trebuie să-ți spun că așa făceau 
mamele atunci: scoteau capul pe 
gemulețul de la baie și ne strigau hotă-
râte și poruncitoare să punem capăt jo-
cului, stricându-ne astfel toată bucuria. 
Eu făceam lecții în particular de limba 
franceză, pentru că mama mea era în-
drăgostită de limba franceză și musai 
trebuia s-o învăț eu. Știu că tu astăzi 
nu-ți vezi capul de meditații, de mă 
întreb ce faci la școală, de e nevoie de 
atâtea lecții în particular, uneori chiar 
cu profesorul de la clasă!

Dar eu nu făceam în acel moment 
limba franceză la școală și, trebuie 
să recunosc, nu vedeam cu ochi buni 
obligația de a face lecții de franceză, 
când toți prietenii mei erau afară la 
joacă. Doamna care venea cu bune 
intenții să mă învețe limba franceză nu 
fusese profesoară. Era acum în vârstă, 
dar, trebuie să mărturisesc că, dacă aș 
fi știut ce știu acum despre mărunțica 
doamnă, m-aș fi străduit mai mult și, pe 
cuvântul meu, aș fi învățat franțuzește. 
Mai ales că viața mi-a oferit plăcerea 
de a vedea Franța!

Doamna nu avea din ce să trăiască. 
Noul regim îi schimbase statutul. Sau 
noul regim îi luase totul. Îi rămăsese 
ceea ce învățase ea pe la școlile înal-
te pe la care umblase și înțelepciunea 
de a-și accepta noua condiție. Și era 
plătită cu cinci lei de o mamă casnică 
care administra cu chibzuială sala-
riul tatălui care nu-și oprea nimic din 

bani pentru el și care primea în fiecare 
dimineață de la ea câțiva lei când pleca 
la serviciu.

Ca să înțelegi cum a decurs lecția din 
ziua aceea de iarnă, trebuie să-ți închi-
pui că de afară se auzeau râsetele co-
piilor care se jucau „doi lei grămada”. 
Așadar, jocul se încinge în cinci, șase, 
șapte sau câți copii sunt de față. Se 
folosește o singură sanie. Se alege cel 
mai înalt derdeluș. Apoi, toată lumea 
se urcă în vârful lui și se poziționează 
în picioare în jurul saniei. Unul dintre 
copii va da startul, clasic, ca și acum: 
unu, doi, trei, și! În momentul acela, are 
loc o confruntare pe viață și pe moarte 
pentru ocuparea unui loc pe sanie. Se 
naște văzând cu ochii o grămadă neor-
ganizată și, în chiote, râsete și țipete,  
sania pornește în viteză pe derdeluș. 
În urma ei rămân trupușoare de copii 
zguduite de hohote de râs, iar învingă-
torului care nu știe nici el cum a rămas 
pe sanie, nu-i rămâne decât să râdă și 
el. Asta dacă mai rămâne cineva pe sa-
nie, pentru că, de cele mai multe ori, 
nimeni nu reușește să se țină de ea.

Ce zici? E un joc frumos?
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Uimită, am văzut
Cum frunzele-au căzut.
Toamna, timp miraculos, 
Ţese un covor frumos.
Toamna-i bogată, aurie,
Cu struguri aromați în vie.
Cu ploi dese şi uşoare,  
Cu păsări călătoare. 
Omenii pe deal lucrează
De cu zori şi după-amiază.
Strângând roada cea bogată,
De luni întregi aşteptată.   

Cristina ŢURCANU,
elevă în clasa a VIII-a

Un timp miraculos

MUGURAŞI  

Portretul toamnei.
Desene de Roza-Ana BELCIUg

Dincolo 
de text (II)

Nicolae RUSU
iMPresii  De  leCTură

(Continuare din nr. 35-36)
Adelina Labic-Lungu, Semințe de 

cer. (Editura Epigraf, Chișinău, 80 
p.). Volumul este 
ilustrat luxos și 
cu multă genero-
zitate de pictorița 
Galina Vieru, iar 
cele 12 povestiri 
sunt secvențe din 
realitatea pe care 
o trăiesc o bună 
parte a copiilor 
nu doar din Re-
publica Moldo-
va, ci și din alte 
state din Europa 
de Est. Stilul excesiv de metaforizat 
amintește de unele texte din cartea 
lui Iacob Burghiu  Soare în cârjă. Iată 
doar un singur exemplu: Pădurea s-a 
încins la brâu cu ramuri de stejar și fra-
sin. Își apără cetatea (...). Un hârtop cu 
gura de lut s-a aciuat între sat și pădu-
re (p. 45), sau satul nostru iarna pare 
un bătrân fără dinți, râde rar și mereu 
oftează (p. 18). Paginile cărții abundă 
în asemenea mostre: Cu o răbdare de 
bătrân, Nucul cuprinde Cerul ascultă-
tor și-i admiră albastrul nesfârșit. Se 
încaieră apoi într-o luptă pe viață și pe 
moarte cu vântul cel nărăvaș...(p. 74) 
sau Ploaia, uimită, s-a oprit, iar soarele 
s-a strecurat printre degetele fetei și a 
cuprins curtea, grădina, satul cu un su-
râs de curcubeu (p. 8). Subiectele po-
vestirilor sunt diferite, toate însă de-
scriu lumea și problemele ei, văzute și 
simțite de copii, precum în Plăcințele 
cu dorințe, Fulger, Carnavalul, Flori de 
dumitrițe, Munțișor și altele. Autoarea 
descrie și universul intim al persona-
jelor sale, lucru nu chiar atât de ușor 
într-o proză destinată copiilor, iar un 
exemplu de reușită în această temera-
ră tentativă este povestirea Pistruii. În 
povestirea Nistrul între două dangăte 
de clopot micii cititori nu sunt cruțați 
nici de realitățile crude, conflictuale, 
dintre cele două maluri ale Nistrului. 
O tentă filozofică, pe care micul cititor 
o va percepe cam greu, se găsește și în 
povestirea Cheia sau în Luminate Ră-
dăcini. Ultimul text din carte e, mai de-
grabă, o parabolă îmbrăcată în aceeași 
haină metaforică din care au fost croi-
te și celelalte subiecte.

Ionela Hadârcă, UF!, (Editura Prut, 
Chișinău, 62 p.). Nuvela scurtă pentru 
copii sau Ghidul de conviețuire este 

un text ce ține 
de actualele 
și modernele 
proiecte social-
psihologice din 
domeniul peda-
gogiei și educa-
ției preșcolare, 
doar că e scris 
într-un limbaj 
plastic și înveș-
mântat într-o 

hlamidă țesută din umor, metafore 
și voie bună. Mesajul ghidului este 
ancorat în actualitatea recentă a dez-
voltării societății umane. Atunci când 
autoarea relatează despre cum ajung 
bebelușii în burtă ea preferă un stil 
încărcat cu fină și subtilă bonomie: 
Barza aștepta elegant până dezle-
gai funda, îți luai odorul și îi întorceai 
coșul. Dacă o serveau cu compot, venea 
și anul următor. În zilele noastre, însă, 
berzele s-au cam alintat. Pentru că au 
fost incluse în Cartea Roșie și au frec-
ventat seminare de iubire de sine, ele 
nu mai cară în clanț nimic mai greu 
de un kilogram. Apoi cititorului i se 

amintește că încă mai există un anu-
mit soi de varză în care cresc bebeluși 
(...), dar, între timp, oamenii au infectat 
solul cu pesticide și varza a încetat să-l 
mai crească (p. 8). Din când în când, 
autoarei îi mai scapă și niște șfichiuiri 
satirice care se potrivesc în acest caz 
exact ca sarea în bucate. După ce enu-
meră motivele pentru care bebelușii 
plâng, iar ele sunt multe și destul de 
haioase, autoarea precizează că adulții 
plâng foarte rar. Poate fiindcă au voie 
să lingă veceul sau să stea în băltoacă 
atât cât vor (p. 17) sau că sunt și adulți 
care scobesc găinațul, atunci când nu 
îi vede nimeni. Sunt unii care doar cu 
asta se ocupă (p. 18). Și primul lucru 
pe care trebuie să-l învețe un bebeluș 
e să știe unde îi este nasul, aceasta fi-
ind Chestiunea de Bază din viața lui: 
Iar cei care n-o cunosc, așa și trăiesc 
toată viața, băgându-și nasul unde nu 
le fierbe oala (p. 45). 

Autoarea își încheie ghidul cu pă-
tărania despre puterea unor cuvin-
te mai speciale, ceea ce înseamnă că 
atunci când cel care vrea să i se împli-
nească dorințele trebuie să aibă sufle-
tul curat și să respecte Legea celor trei 
„mulțumesc”. În fiecare seară, când te 
culci, mulțumește pentru trei lucruri 
și, drept răspuns, toate visurile ți se vor 
împlini (...). Iar când vei avea vreo zi 
rea, căci așa e dat să se rânduiască lu-
crurile, mulțumește că trăiești, aceas-
ta e Magia cea Mare (p. 61). E o carte 
care se citește cu plăcere și interes, ea 
sporind buna dispoziție și lumina din 
sufletul celui care se apleacă peste pa-
ginile ei. E o carte care ar fi meritat, cel 
puțin, o mențiune.

Titus Ştirbu, Băiatul cu trei garoa-
fe în mână, (Editura Pontos, Chișinău, 
15 p.). Gestul 
învățătoarei din 
povestirea Prima 
dictare este unul 
involuntar, el de-
monstrând plină-
tatea sufletească 
a pedagogului și 
având răsunet în 
sufletul celorlalți 
copii, căci orici-
ne dintre ei și-ar 
fi dorit să aibă 
parte de mângâ-
ierea acesteia. În Mănușile este descris 
frământul sufletesc al lui Iulian, care ar 
fi vrut foarte mult să se pricopsească, 
dar în cele din urmă se așază și scrie 
anunțul despre mănușile găsite în cur-
tea școlii. Subiectul din Bucățica de 
plăcintă e alcătuit fără explicații de pri-
sos, preferat fiind procedeul aluziv și al 
suspansului. E vorba de același lucru, 
acesta imprimând narațiunii un anu-
mit farmec și în povestirea Băiatul cu 
trei garoafe, în schimb, în Prima ploa-
ie de primăvară e vorba de un subiect 
cu un final ușor forțat. O interesantă 
glumă de unu aprilie, cu o păcăleală 
pe potrivă, e descrisă în povestirea O 
expoziție în clasa a treia „B”. O situație 
controversată, în care poate ajunge 
orice copil, e descrisă în Cireșele din 
grădina bunicii, iar autorul găsește 
soluția fericită de a evita sfaturi didac-
ticiste, lăsând cititorului privilegiul de 
a lua decizii. În perspectiva unei reedi-
tări e necesar ca autorul să evite unele 
neglijențe de redactare, precum: Cine-
va din fund (subl. mea) a aruncat în fața 
clasei... ”. Sau o altă  gafă redacțională: 
Un lucru, care n-ar fi el (corect: oricare 
ar fi el), dar meșterit de mânuța ta...

(Va urma)

Inserăm un grupaj de versuri autumnale semnate de elevi de la 
Gimnaziul „V. Ceban”  din s. Alexăndreni, r-nul Sângerei.

Iarăşi a venit toamna,
Ce frumoasă-i este haina!
Toate culorile naturii
Aduc armonie lumii.
Toamna cea aşteptată
A sosit la noi îndată.
Minunată şi grăbită, 
Ca o zână mult iubită.
zboară-n țările călduțe
Păsările  hărnicuțe.
Pe dealuri şi pe câmpii         
E toamna noastră, copii!

Ariadna STADNECIUC, 
elevă în clasa a VIII-a      

E toamnă, copii!

Toamnă. Nori de mister
Alungă soarele din  cer. 
Frunzele cad la pământ,
Se-aştern ca un veşmânt.
Bunica iarăşi țese,
Ploile sunt tot mai dese.
Toamnă, ne-aduci bucurie
Pe-a noastră dulce glie.

Emilia COJOCARU,
elevă  în clasa a VI-a

Toamnă, ne-aduci 
bucurie...

Să vă iubiţi, 
fraţilor!

Aş  vrea odată pentru totdeauna
Să n-aud veşti despre război întruna,
S-aud vorbind de bine frate despre frate,
Cu drag, în piept cu inimi împăcate.
Să-mpartă-n pace moştenirea ce-a rămas,
Să se respecte om cu om la fiece pas.
Frăția între ei şi iubirea să fie
Un sentiment adevărat, ci nu o datorie.
Să-i doară pentru neam şi a lui soarte,
De-a fi să treacă clipe reci, de moarte.
Să-mpartă pâinea pentru-acel
Ce n-are-n casă nici un firicel.
Fratele să-i sară-n ajutor mereu
Aproapelui, în gând cu Dumnezeu.

Roza-Ana BELCIUG, 
elevă în clasa a IX-a 

la Gimnaziul „V. Ceban” 
s. Alexăndreni, 
r-nul Sângerei

Buchetul.
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florilegiu  poetic

Ilustrații de Radu DIORDIEv

de Ion DIORDIEV

PIȚIGOIUL
Astă-iarnă-un pițigoi 
A bătut în geam la noi: 
- gerul mare s-a lăsat,
Nu mi-ți da ceva păsat?

CĂŢELUŞUL
Sunt cățel cu părul creț, 
Nu am frică c-am să-ngheț: 
Am blăniță călduroasă,
Stau în cuşcă ca în casă. 
Iarna, când e frig şi ceață, 
Doar lăbuțele-mi îngheață, 
Dar stăpânul grijă are - 
Mă încalță-n pâslişoare.

POZNAŞUL
Eu cunosc un băiețel 
şi îl cheamă Ionel. 
ştiți ce a pățit ştrengarul? 
N-a dorit să-şi ia fularul, 
Nici perechea de mănuşi 
şi-a fugit la săniuş. 
şi, probabil, ați ghicit: 
ştrengărel s-a-mbolnăvit.
Stă la pat de patru zile
Doar cu ceaiuri şi pastile.

RUGĂ
zi de iarnă, zi geroasă, 
Dar nu pot să stau în casă. 
Sanie cu clopoței, 
Du-mă la bunicii mei, 
Să mă satur de poveşti 
Cu eroi împărăteşti. 
şi să-mi pună dinainte 
Farfuria cu plăcinte, 
Sunt aşa gustoase ele, 
Că te lingi pe degețele.

ANUL VECHI
Anul vechi când a plecat, 
La copii a dat un sfat: 
Iarna, când ieşiți la joacă 
şi mai dați peste-o băltoacă, 
Ungeți papuceii bine 
Doar cu ceară de albine 
şi să ştiți că iarna toată 
Nu răci-veți niciodată.

DIALOG
- Hai la şcoală, ce mai stai?
- Sunt răcit. Am guturai!
- şi... cât o să stai aşa?
- Până mă voi vindeca.
- Da, dar vezi că bunicuța
Ţi-a adus o săniuță...
- Cred că nu m-ai înțeles...
Chiar acu mă-mbrac şi ies.

ZI DE IARNĂ
zi de iarnă, zi de iarnă, 
Norii iar încep să cearnă 
Fulgi de nea pe drum, pe casă 
şi pădurea luminoasă, 
Peste văi, peste câmpii 
şi-i îndeamnă pe copii: 
- Nu stați, dragii mei, în casă - 
N-a fost iarnă mai frumoasă!

URĂTORII
Unde mergeți, băieței,
În mănuşi cu clopoței? 
- Păi, ne ducem, zis-au picii,
Să ne colindăm bunicii.
Pe la geamuri, noi, cei mici, 
vă urăm pocnind din bici. 
De-ascultat - ne ascultați, 
De colaci să nu uitați.

Debut  la  „f. D.”

Te caut
M-ai uitat.
Te caut în amintiri,
Sper că-ntr-o zi te voi găsi,
Să ştiu cum respiri
Arta de a iubi.
În suflet e toamnă  
Cu chip de om 
Frumos ca cerul.
Mai cade-o frunză,
Când încă te-aştept 
şi te scrie versul.
E toamnă, 
A mai trecut ceva timp,
Dar inima mea nu te-a uitat.
De-ai şti ce simt pentru tine!
Te-ai întrebat?...

Semn
Scriu din propria-mi poveste,
Din ce-am iubit şi 

nu mai este –
Toate-s un semn de întrebare,
Dar merg pe calea-mi 

cu răbdare.
Mihaela VATAMANIUC, 

elevă la Centrul de Excelență 
în Construcții, anul I                                                      

(originară din s. Balatina, 
r-nul Glodeni) 

mun. Chișinău

Apusuri noi
Aşteptăm răsăritul 

cu nerăbdare, 
Însă apusurile mai noi trăiesc.
Fugim de realitate undeva 

departe, 
Chiar de iubim şi pe noi 

ne iubesc.

Ploaia
Ploaia-i o magie.
Alerg prin ploaie dansând,
Trăindu-mi viața, visând.
Ca nişte copii în ploaie,
visăm la un viitor de neuitat,
Înşirând gânduri pe foaie,
şi timpul care ne-a ajutat. 
Ploaia, fenomen de 

nedescris, 
E ceva care se uită uşor,   
Când umbrele noastre 
Se-ndrăgostesc zi de zi
şi-s convinsă că mă vei iubi…

Copilul  mamei
Se trec anii încet, încet - 
Unde-i oare-a mea copilărie? 
N-am reuşit să clipesc 

din ochi
şi mă văd copil pe câmpia 

pustie.
Am crescut, nu pot zice nimic,
Dar mă-ntorc la dorurile mele.
Aş vrea să mai copilăresc, 
Să uit de griji, de toate celea,  
Să-mi jelesc rănile de la 

genunchi,
Să mai plâng, însă, cu lacrimi 

de copil.
şi-mi văd junețea la o 

margine de drum,
Să fiu iar copilul mamei 

cel bun. 

Desen de Melisa Fetco, elevă la şcoala de Arte Plastice, or.  Edineț

Desen de Maria Novac, elevă, s. Dubăsarii vechi, r-nul Criuleni
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Nu există copil care să nu 
poate desena, sunt profesori 
care nu i-au oferit acestuia 
șansa să se descopere pe sine. 
Și, cu adevărat, așa este. 

În ce privește specificul dis-
ciplinelor din aria curriculară 
,,Arte, Tehnologii, Sport”, aces-
tea cer neapărat prezența fizică 
a elevilor și profesorilor la ore. 
Doar că desfășurarea procesu-
lui de învățământ online și of-
fline în anul școlar 2020-2021 a 
fost și este unul anevoios în re-
alizarea cu succes a activităților 
artistico-plastice. 

Elevii, însă, se străduiesc să 
realizeze picturi originale, mai 
ales că în aceste timpuri zbuciu-
mate arta plastică și activitățile 
de creație ne vin nouă, tuturor, 
ca o terapie pentru suflet. 

Anume în această perioadă 
am avut ocazia s-o cunosc mai 
îndeaproape pe Corina Rotaru 
din clasa a VIII-a, o elevă cu to-
tul deosebită. Fire gingașă, ta-
lentată și creativă, timidă de fe-
lul său, la început Corina nu s-a 
impus nici la ore, nici la practica 
de teren. Cântărită la vorbă și 
în lucrul la șevalet, îmbinând 
într-un fel modestia cu ambiția, 
fata a dovedit, însă, printre co-
legii săi, o stare de spirit aparte, 
încredere în darul său, un bun 
exemplu de consecvență și as-
cendență creativă. Pe parcurs 
am descoperit-o altfel și i-am 
propus să participe cu lucrări 
noi la olimpiada școlară, la di-

verse concursuri de specialita-
te, dar și la expoziții de pictură 
la care ea s-a implicat cu multă 
pasiune și dăruire. În ansamblu, 
abnegația sa de fiece zi, dar și 
disciplina în creație au anticipat 
într-un mod fericit acest Verni-
saj în care cred că ea, ca tânăr 
autor, la început de cale, se va 
regăsi de minune. 

Corina este mândria noastră 
și una dintre discipolele care 
și-a dorit   experiența de a-și 
vedea lucrările publicate în re-
vistă, mai ales că  ,,Florile Dal-
be” a susținut în anii precedenți 
mai multe tinere talente ce au 
studiat în instituția noastră. 

Ca profesoară, sub raport 
creativ, intuiesc și observ că de 
la acuarelele și pânzele ce le 
semnează protagonista acestei 
ediții adie a liniște, bunătate și 
farmec uman –  toate aureolate 
de-o cromatică văzută anume 

cu ochii unui copil. Astfel Co-
rina sugerează privitorului de 
frumos sentimente nobile, eta-
lând o paletă de culori deosebit 
de bogată. E o dovadă că de la 
o lucrare la alta, fata descoperă 
taina esteticului modern, invi-
tându-ne să călătorim imaginar 
în lumea fanteziilor sale în care 
palpită nevăzut, așa cum o con-
cepe doar ea – imaginea uni-
versului fără început și sfârșit.

Cu toate că la vârsta-i frage-
dă creația Corinei tinde spre 
profunzime, pasiunile și visuri-
le ei sunt pe cât de simple, pe 
atât de firești. Îi place și  muzi-
ca, iar de un deceniu merge la 
secția de dans, participând la 
mai multe concursuri. Studiază 
aprofundat limbile străine și vi-
sează să ajungă cândva în Bel-
gia, unde muncește tatăl, căru-
ia împreună cu mama și fratele 
său îi duce nespus dorul. Adoră 
locurile natale cu văi și dealuri 
verzi, înfloritoare. Probabil că 
această dragoste față de ma-
rea creație infinită a naturii a și 
motivat-o, inițial, să picteze. Își 
dorește să îmbrățișeze pe viitor 
domeniul artei, dacă va binevoi 
Dumnezeu. Iar nouă nu ne ră-
mâne decât să-i urăm succes, 
ca visurile ei să se împlinească.
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de educația plastică 
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