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Ioan Slavici – un Balzac al satului românesc

Printre numeroasele concursuri 
organizate de Biblioteca Na!ional" 
pentru Copii „Ion Creang"”, care 
au prins cu adev"rat r"d"cini, de-
venind tradi!ionale, se num"r" #i 
Concursul interna!ional de lectur" 
„La izvoarele în!elepciunii”. Fiind 
organizat în colaborare cu Uniunea 
Scriitorilor din RM, Direc$ia Gene-
ral" Educa$ie, Tineret #i Sport din 
mun. Chi#in"u, Asocia$ia Ob#teas-
c" „Fondul Copiilor din RM”, Sec-
$ia Na$ional" IBBY din RM, precum 
#i Direc$ia pentru Cultur", Culte #i 
Patrimoniu Cultural Na$ional Ia#i, 
Inspectoratul %colar Jude$ean Ia#i, 

Biblioteca Jude$ean" „Gheorghe Asachi” Ia#i, concursul vine s" sporeasc" interesul copiilor din Republica 
Moldova #i din România pentru lectur", în special pentru lecturile extracurriculare, #i pl"cerea de a citi, 
formând astfel tineri cu o cultur" comunica!ional" #i literar" de baz", capabili s"-#i utilizeze în mod e&cient 
#i creativ capacit"!ile proprii.

Organizat în patru etape, #i, ne&ind obligatoriu ca elevii s" de!in" performan!e deosebite la disciplina 
limba #i literatura român", de a se manifesta. 

În anul 2018, Concursul „La izvoarele în!elepciunii” a înregistrat cea de a XXVIII-a edi!ie #i a fost de-
dicat scriitorului Ioan Slavici, unul dintre cei mai importan!i scriitori români ai genera!iei de aur de la 
sfâr#itul secolului al XIX-lea #i începutul secolului al XX-lea, de la a c"rui na#tere s-au împlinit 170 de ani.

Celebrul s"u roman „Mara” precum #i nuvelele „Moara cu noroc”, „Popa Tanda”, „Budulea Taichii”, 
„Scormon”, „Gura satului”, „P"dureanca”, „Bobocel”, „Vecinii I (Baciu)”, „Vecinii II (Paraschiv Ciulic)”, 
„O via!" pierdut"”, „Comoara” au fost citite #i recitite de numero#i elevi din clasele a IX-a – a XI-a  din Re-
publica Moldova #i jude$ul Ia#i, România. Gra!ie particip"rii la concurs, mul!i dintre ei au descoperit lumea 
fascinant" a operelor prozatorului #i au a'at informa!ii interesante despre via!a #i activitatea sa.

Dup" sus!inerea cu succes a primelor dou" etape (local" #i raional"/municipal"), în etapa a treia, repu-
blican", a concursului s-au cali&cat 67 de elevi din 53 de localit"!i ale Republicii Moldova. 

La deschiderea evenimentului Claudia Balaban, director general al Bibliotecii Na!ionale pentru Copii 
„Ion Creang"”, a adresat un cuvânt de salut celor prezen!i, înso!it de cuvinte de încurajare pentru concuren!i. 

În cadrul acestei etape, participan!ii au avut de sus!inut dou" probe de concurs. La prima prob", în scris, 
ei au r"spuns la un test cu 15 întreb"ri referitoare la biogra&a #i crea!ia scriitorului. La proba a doua, oral", 
au comentat câte un fragment din operele recomandate. 

Evenimentul în sine a fost un prilej de bucurie. Bucurie atât pentru participan!ii care au avut posibilita-
tea s"-#i demonstreze cuno#tin!ele în materie de Ioan Slavici #i s" se întâlneasc" cu literatura, una aparent 
veche, dar care #i-a p"strat actualitatea peste ani, cât #i pentru membrii juriului, care au constatat c" intere-
sul pentru literatur" exist".

Juriul, prezidat de Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ., a r"mas pl"cut impresionat de prestan!a 
concuren!ilor. Premierea s-a f"cut într-un cadru festiv, cu prezen!a p"rin!ilor, profesorilor #i bibliotecari-
lor, clasamentul &ind in'uen!at de   rezultatele de la cele dou" probe: scris #i oral. Au fost acordate 10 premii 
I, 10 premii II, 10 premii III #i 37 de men!iuni. Pe locul întâi s-au clasat urm"torii elevi: Valeria Ciolac (cl.X, 
LT „M. Eminescu”, B"l!i), Sorin Cenu#a (cl. XI, LT „B. P. Hasdeu”, B"l!i), C"t"lin Loghin (cl. IX, Gimn. 
s.Marinici, Nisporeni), Camelia Irodoi (cl. IX, Gimn. s. Cotova, Drochia), Irina St"vil" (cl. XI, LT  „Ioan 
Sârbu”, s. Ign"!ei, Rezina), Alexandrina Garu!a (cl. XI,  LT „Iu. Hasdeu”, Chi#in"u), Iulian Moisei (cl. IX,  
Gimn. „M. Eminescu”, Cantemir), Eva Goian (cl. XI, LT „V. Alecsandri”, Ungheni), Alina Prichici (cl. IX, 
Gimn. s. Zahoreni, Orhei), C"t"lina Sili (cl. XI,  LT „M. Sadoveanu”, C"l"ra#i).

Concursul „La izvoarele întelepciunii”, editia a XXVIII-a, ,



5

Etapa &nal" a concursului, ca #i cea republican", a avut loc la Biblioteca Na!ional" pentru Copii „Ion 
Creang"”.  Au participat  de!in"torii premiului I în etapa republican" (Republica Moldova) #i cea jude!ean" 
(România). Concuren!ii s-au prezentat foarte bine, valori&când toate cuno#tin!ele acumulate pe parcursul 
celor câteva luni de preg"tire intens" pentru concurs. La proba scris" ei au rezolvat un test cu întreb"ri 
deschise #i cu variante de r"spuns. La proba oral" au avut drept sarcin" de lucru s" caracterizeze, într-un 
text propriu,  câte un personaj din operele recomandate spre lectur", referindu-se la: tipul uman pe care-l 
reprezint"; dou" tr"s"turi de caracter #i ilustrarea &ec"reia prin câte un exemplu adecvat; exprimarea punc-
tului de vedere personal argumentat despre personaj;  raportarea, prin dou" argumente, la un alt personaj  
din literatura român".

La evaluarea r"spunsurilor participan!ilor, juriul, în urm"toarea componen!": pre!edin"i: Adrian Ghi-
cov, dr. hab., conf. univ., Chi#in"u, RM; Emanuela Ilie, conf. univ. dr., Ia#i, România; membri: Claudia Bala-
ban, director general al BNC „Ion Creang"”; Claudia Partole, scriitoare; Eugenia Bejan,  director adjunct al 
BNC „Ion Creang"”; Mihaela Morariu, #ef serviciu, Biblioteca Jude!ean" „Gh. Asachi”, Ia#i; Bogdan Mihai 
Mandache, redactor, Biblioteca Jude!ean" „Gh. Asachi”, Ia#i, a !inut cont nu doar de  nivelul de cunoa#tere 
de c"tre concuren!i a crea!iei #i biogra&ei scriitorului, dar #i de modul cum gândesc #i se exprim".

Au fost acordate dou" premii I: Valeriei Ciolac  (cl. a X-a, LT „M. Eminescu”, B"l!i, RM) #i Ioanei Bahrin 
(cl. a IX-a, Colegiul „Emil Racovi!"”, Ia#i, România), dou" premii II: lui C"t"lin Loghin (cl. a IX-a, Gimn. s. 
Marinici, Nisporeni, RM) #i Elenei Balint (cl. a IX-a, Colegiul „Emil Racovi!"”, Ia#i, România), dou" premii 
III: Alexandrinei Garu!a (cl. a XI-a,  LT „Iu. Hasdeu”, Chi#in"u, RM) #i Andreei Aga&!ei (cl. a IX-a, Colegiul 
„Emil Racovi!"”, Ia#i, România), precum #i 14 men!iuni de participare. Pe lâng" diplome, participan!ilor li 
s-au oferit #i premii b"ne#ti.

Participan!ii din RM au bene&ciat #i de o excursie în jude!ul Piatra Neam!, Rom"nia. Ei au vizitat mai 
multe obiective turistice, printre care s&ntele m"n"stiri: Vorone!, Putna, Neam!, Sih"stria, Secu, Dragomir-
na, V"ratic, Agapia, precum #i Cetatea „Neam!”, Casa Memorial" „Veronica Micle”, Casa Memorial" „Ion 
Creang"”, Rezerva!ia de zimbri „Drago# Vod"” etc.

De la prima edi!ie #i pân" în prezent, Concursul „La izvoarele în!elepciunii” a înregistrat un progres 
deosebit, contribuind la îmbog"!irea spiritual" #i dezvoltarea personalit"!ii elevilor, lucru con&rmat chiar 
de participan!ii la concurs: „Concursul de lectur" „La izvoarele în!elepciunii” mi-a oferit ocazia s" îmi 
dezvolt poten!ialul intelectual, mi-a stimulat dragostea fa!" de carte #i m-a f"cut fan al operelor scriitorilor 
studia!i. […]Fiind o  colec!ionar" de sentimente #i impresii, a&rm cu certitudine c" Concursul ,,La izvoarele 
în!elepciuni”  confer" o variat" modalitate de a cre#te intelectual, a-!i face noi prieteni virtuali ( personaje 
literare, dar #i reali ( concuren!ii care în &nal î!i devin oameni dragi su'etului, dar #i o experien!" cu mul-
tiple avantaje în viitor”. (Camelia Irodoi); „La izvoarele în!elepciunii”  e concursul care reune#te, într-o 
singur" &in!", spirite pasionate de arta lecturii. E mai mult)  o colaborare, decât o competi!ie, cu oameni 
frumo#i #i cu cititori aviza!i, care promoveaz" cu succes lectura #i cunoa#terea personalit"!ilor distinse în 
domeniu. Am avut parte de clipe memorabile, care m-au f"cut s" estimez rolul extraordinar al lecturii în 
dezvoltarea personalit"!ilor noastre, dar #i importan!a implic"rii active a tinerilor în devenire. Adresez sin-
cere mul!umiri organizatorilor care au f"cut posibil" 
existen!a concursului #i sper ca tradi!ia s" continue”. 
(Alina Prichici).

Prin Concursul „La izvoarele în!elepciunii” se 
dore#te ca lectura s" nu &e doar o competen$" dobân-
dit" într-un cadru institu$ionalizat, o activitate #colar" 
obligatorie, ci s"  &e perceput" ca o pl"cere,  o activitate 
valorizant", util" pentru a tr"i mai bine, pentru a des-
coperi #i re'ecta mai profund asupra lumii.

Maria Harea,
!ef sec"ie „Dezvoltare în biblioteconomie 

!i !tiin"a inform#rii”,Biblioteca Na"ional# 
pentru Copii „Ion Creang#” 
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   Oaspeti dragi,

 – Nu & o frunz" ginga#", îmi spuse Codrul-tat",
Apa vie$ii, sprinten", a#a cum vrea te poart".

 – Nu & o pic"tur", îmi zise mama-Mare,
Nu po!i m"car o frunz" s" por!i pe-a ta spinare.

 – Nu & c"rare strâmt", îmi spuse tat"l-Drum,
Pe dânsa doi al"turi n-or merge nicidecum.

 – Nu & drum larg #i neted, vorbi mama-C"rare,
Pe drumuri de acestea va merge-un oarecare.

Aurelian SILVESTRU 
Exemplul mor!ilor

Câte minuni ne întunec" lumina! Câte z"d"rnicii ne fac neferici!i! Ce mare e durerea viselor la care 
renun!"m. 

Când a sosit timpul s" se despart" de înv"!"torul s"u, un discipol l-a întrebat: 
 – Acum, c" trebuie s" plec în lume, spune!i-mi, v" rog, cum ar & mai bine s" m" port cu oamenii?
 – Du-te în cimitir #i vei a'a, i-a r"spuns înv"!"torul. Dar, mai întâi, înjur" mor!ii. 

Elevul a intrat în cimitir #i, cu inima cât un purice, a f"cut ceea ce l-a sf"tuit maestrul, apoi s-a întors #i 
a recunoscut:

 – N-am priceput nimic.
 – Dar ai f"cut ce !i-am cerut?
 – Întocmai.

Ai înjurat? Ai fost lipsit de bun"-cuviin!"?
 – Da.
 – %i ei nu !i-au r"spuns nimic?
 – Nu.
 – Atunci încearc" altfel: du-te în cimitir #i prinde a-i l"uda.

Tân"rul a p"#it printre morminte #i, cu mult respect, a început s"-i laude. Mai mult: i-a lingu#it cu vorbe 
dulci, s-a închinat în fa!a lor, a s"rutat !"râna.

 – *i-au spus ceva? s-a interesat înv"!"torul.
 – Nu.
 – Ei bine, iat" sfatul meu: s" &i ca dân#ii. S" nu te la#i in'uen!at nici de oamenii care te laud", nici de cei 

care te dispre!uiesc. Urmeaz"-!i calea! 

 – Nu & un &r de colb, P"mântul-tat"-mi zise,                                                              
Pe tine orice vânt te-a duce în abise.

 – Nu & un pui de boare, Furtuna- mam"-mi spuse,
Nici &rele de colb nu !i se dau supuse.

 – Nu &… ( Nu &… ( Atunci, dar, ce s" &u?
 – Mai recite#te sfaturile, zbuciumate &u!

Ion ANTON
Nu "…
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Nicolae DABIJA

Eminescu

Când m" gândesc
  cât de mult
    ne iubise 
      izvoarele,
#i codrii,
  #i doinele
    ce au fost a-l cunoa#te – 
îmi vine s" cred 
  c" poe!ii mari
    î#i aleg
      popoarele
în mijlocul c"rora
  au
    a se na#te. 

Vasile ROMANCIUC

Cuvintele tale

Numai tu, Doamne, nicicând
nu ne prive#ti de sus,
chiar dac" Te ui!i la noi
din cerul înalt, din cerul înalt,
de-acolo pe unde
poate numai piciorul de vers a c"lcat…

Când Seceta î#i face loc
în su'etul nostru,
cuvintele Tale
în pâine se prefac. 

Dac" vine peste noi Întunericul,
cuvintele Tale
lumin" divin" devin.

Numai Tu, Doamne, 
vorbe#ti cu noi pe în!eles. 
#i Te putem pricepe. 

Cuvintele Tale,
mereu, 
de-o limpezime
tulbur"toare…

Iubi!i nu doar de s#rb#tori

În zilele de mai senine
#i-n cele din decembrie târzii,
când !i-este r"u ori î!i e bine,
dispari #i-apoi revii.
O for!" ce te !ine viu
pe-acest p"mânt b"trân,
te înviaz" #i-!i d" puteri s" te men!ii.

Iubirea zilnic se arat"
prin gesturi mici pline de noim".
La cele rele ea nu cat"
#i d"ruirea-i e o dogm".

S" ne iubim de s"rb"tori,
ca fariseii cei trufa#i
ori de ocazii inventate
#i alte bazaconii false
în su'ete înghe!ate?!...
S-o facem ori de câte ori iubirea
la u#a inimii ne bate!

Iubi!i-v", oameni, toata via!a!
Cum soarele iube#te diminea!a,
cum marea se avânt" spre uscat
#i d"rui!i, sim!i!i, spera!i...

Irina  Bahtin, student#
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Tradi!ional, în &ecare an, la Biblioteca Na!ional" 
pentru Copii „Ion Creang"” are loc conferin!a de 
totalizare a Campaniei de promovare a lecturii „S" 
citim împreun"!”. Ini!ial, campania se desf"#ura cu 
genericul „Copiii Moldovei citesc o carte”. Întâlnirile 
cu cititorii au demonstrat c" volumele recomandate 
spre lectur" sunt citite cu mare interes de întreaga fa-
milie. Num"rul cititorilor participan!i în campanie cu 
&ecare an cre#te, mii de copii sunt antrena!i în aceast" 
competi!ie spiritual".

Anul acesta, 
Campania „S" ci-
tim împreun"!” a 
ajuns în peste 30 
de localit"!i ale 
republicii. În ma-
joritatea cazuri-
lor &ind înso!it" 
de  Bib l iobuz , 
adic" Biblioteca 
pe roate a BNC 
„Ion Creang"”. 
Edi!ia actual" a 
fost consacrat" 
c"r!ilor „Lumi-
na glasului l"-
untric” de Va-
sile Romanciuc 
#i „Îngerii dispar în ploaie” de Aurelian Silvestru. 
Ambele c"r!i au fost editate cu sprijinul Ministerului 
Educa!iei, Culturii #i Cercet"rii. Gra!ie campaniei, 
cartea ajunge în cele mai îndep"rtate col!uri ale !"rii. 
Întâlnirile cu scriitorii îi mobilizeaz" pe copii nu doar 
la lectur", dar #i la creativitate. Se editeaz" pliante, se 
fac expozi!ii de carte, de desene, postere, se înva!" 
cântece #i poezii pe versurile scriitorilor, se însce-
neaz" fragmente din opera autorilor, se scriu crea!ii 
literare inspirate din lectura c"r!ilor recomandate. 
În gimnazii #i licee, biblioteci publice #i #colare au 
loc întâlniri cu scriitorii, discu!ii, dezbateri în baza 
c"r!ilor lecturate. Impresionante, sincere, argumen-
tate sunt concluziile, opiniile, medita!iile, dezv"luirile 
tinerilor cititori. Uneori copiii, cadrele didactice, se 
deplaseaz" din alte localit"!i cu scopul de a participa la 

Cartea ajunge în cele mai îndep#rtate sate

întâlnirile cu scriitorii. Spre exemplu, Daniela Golban, 
elev" la Gimnaziul „M. Viteazul” din s. Carahasani, 
a venit la Gimnaziul „M. Sârghi”, %tefan Vod", ca s" 
participe la campania de promovare a c"r!ii. „A fost 
o or" de su'et, un moment spiritual, care mi-a con-
&rmat tr"irile acumulate pe parcursul lecturii”, ne-a 
m"rturisit cititoarea.

Cei mai activi cititori din republic" au fost delega!i 
la Conferin!a de totalizare a campaniei. Participan!ii 
au prezentat un vast #i variat program artistic, re-

cenzii #i comentarii 
asupra celor lectu-
rate. Au impresionat 
publicul: M"d"lina 
Bosâi, elev" în cl. a 
IX –a, Gimnaziul 
din s. Mândre#ti, 
Telene#ti; Alexan-
dra Rogoja, elev" în 
cl. a XI-a #i Elena 
Bregoi, elev" în cl. 
a III-a, LT „Mihai 
Eminescu”, or. Or-
hei; Marina Pod-
gorneac #i Valeria 
Fortun", eleve la LT 
„Mihail Sadoveanu”, 
Renata Ta#inschi, 

Elena Porubin, Victoria Andronache, eleve în clasa 
a VIII-a, Gimnaziul „Mihai Viteazul”, or. Hînce#ti; 
M"d"lina #i Daniela Musienco, Cornel Ursu #i Mi-
haela Pan&le, elevi din clasele primare, LT s.Cruglic, 
Criuleni; Valentina Puic" #i Nicolae Bolduratu, elevi 
în cl. a VII-a, LT „Alexandru Donici”, s. Peresecina, 
Orhei;  grupul de elevi de la LT „Onisifor Ghibu”, 
or. Orhei; Ion Gorun, elev în cl. a IX-a, Gimnaziul 
„Mihai Sîrgi”, s. Ciuburciu, %tefan Vod"; Olga Juc, Ilie 
Fli#toc, Mihaela Duca, Dana Ungureanu #i Alexandru 
Lavrinenco, de la Gimnaziul Pog"ne#ti, Hînce#ti. Cu 
un program special a evoluat ansamblul vocal de la 
Liceul „Prometeu”, condus de Veaceslav Adam.

Iat" doar câteva crâmpeie spicuite din eseurile 
scrise de elevi: „V" mul!umesc din su'et, aceast" 
carte a fost scris" pentru a v" prezenta copil"ria în 

�6ă�FLWLP�vPSUHXQă�

„F#r# o carte bun# sub c#p#tâi, am impresia c# nici în lume nu se întâmpl# nimic bun. 
De aici !i respectul pentru omul-cititor. Nu po$i veni în fa$a lui cu texte dezam#gitoare. 

O carte trebuie s#-l fac# neap#rat mai bun, mai fericit.”
Aurelian Silvestru
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parabole #i pentru a-i înv"!a pe to!i c" „...lumea este 
oglinda f"r" de sfâr#it a su'etului nostru”, iar nevo-
ia de a o str"bate trebuie transformat" în pl"cere, 
c"ci doar a#a vei a'a cine e#ti cu adev"rat...” ( Nicoleta 
Mardari, LT „Orizont”, Chi#in"u; „Fiecare cuvânt din 
aceast" carte are rolul de a transmite emo!iile sim!ite 
de personaj cititorului. Le-am sim!it #i eu, #i colegii 
mei. Sunt ni#te emo!ii, care se instaleaz" în inima 
cititorului #i nu pleac" de acolo...” ( Felicia Iordachi; 
„Cartea a avut un impact bene&c asupra mea #i am 
înv"!at foarte mult din aceste pre!ioase povestiri, care 
au redat câte un mesaj valoros #i scump...” (  Ecaterina 
Melnic, Chi#in"u. Au fost prezentate zeci de lucr"ri 
ale copiilor cu mesaje sincere, emo!ii palpitante tr"-
ite, gânduri inspirate din diverse localit"!i. Aceast" 
geogra&e spiritual", adunat" în jurul c"r!ii, impresi-
oneaz" #i bucur".

„Adeseori se spune c" copiilor 
nu le place cartea, ci mai mult te-
lefonul mobil. Este o alarm" fals"! 
Mul!i copii ne-au spus c" citesc 
împreun" cu p"rin!ii. De casa în 
care se citesc pove#ti, diavolul nu 
se apropie, se teme de lumin". Iar 
cartea seam"n" lumin",” a spus 
Vasile Romanciuc.

„M" consider un autor cu 
experien!" în acest proiect. Am o 
mare satisfac!ie s" m" întâlnesc 
cu cititorii, sunt energizat de ei. 
Întâlnirile de la sate sunt deose-
bite, fiindc" acolo g"se#ti mult" 
inocen!", puritate #i sinceritate. %i 
de data aceasta, m-am convins c" 

nu copiii au înv"!at de la noi, ci noi de la ei. Pentru c" 
în fa!a cititorului te vezi ca într-o oglind"”, a remarcat 
scriitorul Aurelian Silvestru.

La conferin!" au mai participat scriitorii: Claudia 
Partole, Iulian Filip, Iano# *urcanu, cadre didactice, 
bibliotecari, elevi din clasa a XI-a de la Liceul „Spiru 
Haret”, reprezentan!i mass-media.

Campania „S" citim împreun"!” continu". În luna 
ianuarie a avut loc lansarea edi!iei a VIII-a. Copiii 
deja citesc c"r!ile: „Rebela” de Claudia Partole #i 
„Poeme pe trepte încinse” de Iano# *urcanu. Sper"m 
s" ajungem în „satele uitate”, unde cartea este la fel 
de necesar" #i a#teptat".

Tamara Pereteatcu,
bibliotecar principal, sec"ia „Dezvoltare în biblio-

teconomie !i !tiin"a inform#rii”,
Biblioteca Na"ional# pentru Copii „Ion Creang#”
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Concurs republican

O band" desenat" reprezint" un mijloc de 
comunicare pe cale grafic", alc"tuit cu ajutorul 
imaginilor #i, adeseori, a cuvintelor, în scopul 
de a ilustra un fir narativ. Benzile desenate sunt 
un gen mixt, amestecat sau de grani!". Genul 
respectiv con!ine o parte din literatur", o parte din 
cinematogra&e #i o parte din arta plastic". În prezent, 
benzile desenate au o popularitate în cre#tere, datorat" 
atât publica!iilor care au reu#it s" atrag" publicul 
tân"r, pasionat de literatura SF #i fantasy, cât #i a 
benzilor desenate americane traduse în limba român". 
De#i are o dominant" de discurs de divertisment 
func!ional, banda desenat" are o cert" deschidere 
&loso&c" #i se preteaz" unei exploat"ri educative.

Biblioteca Na!ional" pentru Copii „Ion Creang"”, 
„Ba#tina - Radog” S.R.L., revista „a”MIC” #i 
s"pt"mânalul „Florile Dalbe” au organizat în perioada 
decembrie 2017 – aprilie 2018 Concursul republican 
„Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi 
desenate”. Concursul a avut ca scop stimularea 
creativit"!ii, inventivit"!ii #i fanteziei copiilor prin 
realizarea unei povestiri/istorioare în benzi desenate, 
având ca protagoni#ti personajele lor preferate 
din c"r!ile lecturate. La concurs au participat 45 
de elevi din clasele a IV-a – a IX-a, din raioanele 
Rezina, Orhei, Soroca, Hînce#ti #i municipiul 
Chi#in"u. Conform regulamentului, era necesar ca 
participan!ii s" respecte anumite criterii care au fost 
luate în considera!ie #i la jurizare: con!inutul lucr"rii 
personalizat #i interesant, originalitatea subiectului 
povestirii/aventurii, claritatea mesajului, aspectul 
creativ al benzii desenate, aspectul general al lucr"rii. 
Participan!ii au avut drept sarcin" de a inventa o 

nou" povestire/aventur" a personajului/personajelor 
literare preferate, pe care au redat-o într-un colaj de 
6-18 desene, realizate manual pe câteva foi de hârtie 
A4 (câte 4-6 desene pe &ecare foaie), #i textul inserat 
în bulele de dialog. Textul trebuia s" corespund" 
imaginii #i s" respecte normele limbii române, 
derularea ac!iunii s" &e logic" #i coerent", benzile 
desenate s" &e creative #i s" abordeze un stil umoristic.

Juriul Concursului republican de benzi desenate 
„Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi 
desenate”, în urm"toarea componen!": Claudia Balaban 
– director general al Bibliotecii Na!ionale pentru Copii 
„Ion Creang"”, pre#edintele juriului, Claudia Partole 
– scriitoare, Tatiana Balan – colaborator al redac!iei 
revistei „a” MIC”, Violeta Diordiev – pictor, Maria 
Harea ( #ef sec!ie, Biblioteca Na!ional" pentru Copii 
„Ion Creang"”, Tamara Pereteatcu – bibliotecar 
principal la Biblioteca Na!ional" pentru Copii „Ion 
Creang"”, Mariana Ursu – #ef birou la Biblioteca 
Na!ional" pentru Copii „Ion Creang"”, secretar al 
juriului, a decis s" se acorde urm"toarele premii #i 
men!iuni: Premiul I (câte 400 lei) – Daria Strogu#, 
cl. VIII, LT „Emil Nicula”, s. Chirca, Anenii Noi #i 
Ecaterina Neme!, cl. IX, Gimnaziul cu pro&l teatral  
„Ion Luca Caragiale”, Chi#in"u; Premiul II (câte 300 
lei) – Stanislav %terbe!, cl. IX, LT „Mihail Sadoveanu”, 
Hînce#ti, Iana Calac, Arina Mânzul, Arina Katkova 
– cl. VIII, LT „Nicolae Gogol”, Chi#in"u #i Alessia 
Cebani!a, cl. VIII, Gimnaziul cu pro&l teatral  „Ion Luca 
Caragiale”, Chi#in"u;  Premiul III (câte 200 lei) – Ilinca 
Blajevschi, cl. VII, LT „Grigore Vieru”, comuna B"cioi, 
mun. Chi#in"u, Carina Stratulat, cl.VIII, Gimnaziul 
cu profil teatral „Ion Luca Caragiale”, Chi#in"u, 

„Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi desenate”
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Laura Ivorschi, cl. VII, Liceul „Prometeu-Prim”, 
Chi#in"u; Men!iuni (câte 135 lei): Carolina Gradinari, 
cl. VII, Gimnaziul s. Solonceni, Rezina, Vadim 
Andreenco, cl. VII, Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, 
s. Cli#ova, Orhei, Ana-Maria Gîncu, cl.VI, LT „Gh.
Asachi”, Chi#in"u, Andrei Golub, 16 ani, %coala 
Profesional", Soroca, Nicoleta Ro#ca, cl. VII, Gimnaziul 
„Mihai Viteazul”, Hînce#ti, C"lin Enachi, cl. IX, LT 
„Liviu Rebreanu”, Chi#in"u, Carolina  Zaharescu, cl. 
VIII, Gimnaziul s. Isacova, Orhei, Corina Vornicoi, cl. 
IX, Gimnaziul cu pro&l teatral „Ion Luca Caragiale”, 
Chi#in"u, Tatiana Horoian, cl. IX, Gimnaziul cu pro&l 
teatral „Ion Luca Caragiale”, Chi#in"u, C"t"lina Starî#, 
cl. IX, Gimnaziul cu pro&l teatral „Ion Luca Caragiale”, 
Chi#in"u, Nicoleta Vasilache, cl. VII, LT „Grigore 
Vieru”, comuna B"cioi, mun. Chi#in"u, Andrei %terbe!, 
cl. VII, LT „Mihail Sadoveanu”, Hînce#ti, Iuliana 
Telega, cl. VIII, LT „Liviu Rebreanu”, Chi#in"u, Valeria 
Petcova, cl. VIII, LT „Onisifor Ghibu”, Chi#in"u, Alina 
Savi!chi, cl. VIII, LT „Onisifor Ghibu”, Chi#in"u, 
Mihaela Melnic, cl. VIII, LT „Onisifor Ghibu”, 
Chi#in"u, Maria Badia, cl. VIII, LT „Onisifor Ghibu”, 
Chi#in"u, Vlada Malic, cl. VIII, LT „Onisifor Ghibu”, 
Chi#in"u, Tatiana Vlasciuc, cl. IX, LT „Onisifor 

Ghibu”, Chi#in"u, Andreea Magola, cl. VII, Liceul 
„Prometeu-Prim”, Chi#in"u.

Premierea câ#tig"torilor a avut loc pe data de 21 
aprilie 2018, la Salonul Interna!ional de Carte pentru 
Copii #i Tineret, în cadrul „Forumului Copiilor”.

Participan!ii la concurs, gra!ie lucr"rilor 
prezentate, ne-au readus în memore un strop din 
copil"ria noastr". Prin intermediul lucr"rilor am 
putut observa cine #i cu ce personaj din operele 
lecturate se aseam"n", care le sunt personajele 
preferate. Imagina!ia bogat", de care au dat dovad" în 
crearea personajelor, se datorez" nu numai lecturilor, 
dar #i jocurilor de pe tablete, calculator, &lmelor 
vizionate. Crearea unei pove#ti prin benzi desenate 
a fost ceva curios, neobi#nuit pentru ei. Aici au putut 
s"-#i pun" în aplica!ie cuno#tin!ele acumulate din 
literatur", art", pictur", desen.

Cartea de benzi desenate este considerat" o nou" 
art". Banda desenat" a reprezentat întotdeauna un 
îndemn spre lectur".

Mariana URSU,
!ef birou, Biblioteca Na"ional# 

pentru Copii „Ion Creang#”

Mircea ELIADE  

Taina Indiei
 (fragment din „Arta !i tehnica lecturii”)   

Marea problem" a lecturii ramâne, &re#te, asimilarea c"r$ilor citite. Sunt oameni care, citind, asimileaz" 
atât de personal substan$a c"r$ii, încât nu o mai memoreaz", nu re$in nici am"nunte, nici schema general". 
ÌúL�DPLQWHVF�GH�R�FDUWH�FD�GH�R�PHORGLH��SăVWUHD]ă�QXPDL�VWDUHD�VXÀHWHDVFă�SURYRFDWă�VDX�SUHFLSLWDWă�GH�
OHFWXUă��$OĠi oameni citesc #i re$in; nu e vorba de memoria lor, de virtutea de înregistrare a episoadelor #i 
a personajelor, ci de bucuria pe care au descoperit-o în materia c"r$ilor citite, de putin$a p"str"rii acestei 
bucurii. Cunosc lectori prodigio#i, care nu pot vorbi decât foarte vag, foarte general despre c"r$ile citite. %i 
sunt al$i cititori care cunosc mai pu$in o carte #i care, totu#i, pot spune lucruri admirabile despre aceast" 
carte, memoreaz" #i comenteaz" cu o adres" uimitoare. Speciile acestea de cititori nu trebuie confundate. 
Noi apreciem, e drept, pe aceia care au memoria vie a c"r$ilor, care ne pot vorbi despre autorii favori$i, pot 
cita copios pasaje întregi #i întreprind oricând excese. Dar nu e mai pu$in adev"rat c" cei mai pre$io#i cititori 
sunt aceia care uit" c"r$ile, care asimileaz" atât de personal gândurile sau emo$iile autorilor citi$i, încât nici 
nu-#i mai amintesc de unde le-au luat. Asemenea cititori izbutesc s" transforme func$ia aceasta di&cil" a 
lecturii într-o func$ie organic", natural", imitând gestul naturii, c"ci, dup" cum se #tie, natura nu p"streaz" 
niciodat" contururile #i formele obiectelor asimilate, memoria lor, ci transform"  necontenit substan$a. Într-
adev"r, po$i uita to$i anii #i to$i domnii istoriei, toate b"t"liile #i toate cuceririle ei, dac" ai citit odat" o istorie 
universal", î$i r"mâne o viziune precis" a mersului omenirii, a tragediei #i a demnit"$ii omului, #i aceast" 
viziune, greu de exprimat #i greu de formulat, este o experien$" personal" a c"rei valoare #i adâncime nu o 
mai poate nimic suprima.



12

Victor PROHIN
Iepurache - vân#torul

S-a pornit Iepurache la vân"toare. Merge #i se groz"ve#te: „Am s" împu+c lupul. Îi scot blana #i-mi +terg 
labele de dânsa”.

Când ajunge, în gândul lui, cel mai viteaz dintre urechea$i, d" peste lup. Toat" noaptea, &ara se foise lâng" 
o stân" #i acum sfor"ia cu gura c"scat".

Iepurache î+i scoate arma, o duce la ochi. Când z"re#te ce col$i are lupul, $eava începe s"-i tremure.
„Dar dac" nu-l nimeresc! îl cuprinde îndoiala pe Iepurache. Vai de codi$a acelui care îi stric" lupului 

somnul”.
Las’ c" d" el de o alt" jivin". Bun"oar", de o vulpe. ,ireata are picioare scurtu$e #i nu-l întrece la fug".
Cum"tra vulpe st"tea lâng" vizuin" #i-#i $es"la coada. Iepurache î+i ridic" arma, dar un gând s"n"tos îi face 

s" înghe$e musta$a: „Dar dac" o nimere#te ? Când are s-o târâie la ai lui, vreun vân"tor va z"ri coada ro#catei 
#i, crezând c" vicleana #i-a pus urechi de iepure, va asmu$i câinii dup" dânsul”.

O apuc" Iepurache pe alt" c"rare, s" nu încap" într-o dandana cu vulpea.
Pe o creang" de nuc, mo$"ia la soare un cioroi. Mai an$"r$, când bunelul lui Iepurache dormea cu ochii 

deschi#i, în ar"tur", cioroiul l-a ciupit de bl"ni$".
„Un, doi #i-l dau jos! hot"r"#te Iepurache. S" +tie neamul cioroilor ce p"$e#te obraznicul care î+i bate joc 

de un iepura#!”
-inte+te Iepurache cu un ochi, $inte+te cu cel"lalt. Când apas" pe tr"gaci, cioroiul nici nu cade, nici nu 

zboar". Plecând la vânat, Iepurache uitase c" trebuie s"-#i încarce arma.
Pe înserat, Iepurache se întorcea de la vân"toare. Era voios, de-i str"luceau cei doi din$i, #i avea legat de 

$eava armei un m"nunchi de morcovi.
Mergea #i vorbea singur cu sine: „Cum ajung acas", în tu&#uri, fac adunare. S" le spun urechea$ilor c" am 

prins ni#te lupi la furat morcovi. Când m-au v"zut, ho$omanii au lep"dat morcovii #i au fugit în p"pu#oi”.

Oaspeti dragi,

Dac# ar " mânzul fotograf

Dac" ar & mânzul fotograf, el #i-ar lua numaidecât biciclet". Ca s" mearg"  prin sate #i s" fotogra&eze 
mânzi#ori mai mici ca dânsul.

Dac" ar avea mânzul biciclet", el #i-ar cur"$i diminea$a din$ii cu periu$a. Când îi va pune pe al$ii s" râd" 
#i careva, poate, va sta plouat, s"-i arate cum trebuie s" râd" în fotogra&e un mânz adev"rat.

Dac" #i-ar cur"$i mânzul din$ii cu periu$a, el ar înv"$a pe de rost o mul$ime de poezii. Ca atunci, când îi 
va ar"ta unui mânz plouat cum trebuie s" râd" #i acela tot ar sta ca bursucul, s"-l învioreze cu poezii vesele.

Dar nu #tie  mânzul nicio poezioar". El pa#te în câmp, nu prin biblioteci.
Nici de periu$" n-are nevoie. Din$ii îi sunt albi ca om"tul, pentru c" el nu m"nânc" bomboane cu pumnul.
Nici biciclet" nu-i trebuie. E destul s"-#i salte mânzul copitele #i p"mântul fuge sub dânsul.
%i n-are cum s" &e fotograf. Fiindc" nimeni nu-i cump"r" aparat de fotogra&at.
Nu #tiu cum voi, dar eu n-am întâlnit niciun mânz c"ruia s"-i par" r"u c" nu e fotograf.

Râzând,
Ri#ti s" pari nebun.
Plângând,
Ri#ti s" pari sentimental.
Întinzând o mân" cuiva,
Ri#ti s" te implici.
Ar"tându-!i sentimentele,
Ri#ti s" te ar"!i pe tine însu!i.

Vorbind în fa!a mul!imii despre 
ideile #i visurile tale,
Ri#ti s" pierzi...
Iubind,
Ri#ti s" nu &i iubit la rândul t"u.
Tr"ind,
Ri#ti s" mori...

Sperând,
Ri#ti s" disperi.
Încercând m"car,
Ri#ti s" dai gre#...
Dar dac" nu ri#ti nimic,
Nu faci nimic,
Nu ai nimic,
Nu e#ti nimic...

Rudyard KIPLING
Ri$ti...

Meditatie,
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Probe de condei

Tim st"tea la umbra teiului din curtea casei p"-
rinte#ti. Întins pe iarba de un verde crud, în lumina 
dup"-amiezii, observ" printre gene cum un 'uture de 
aur încerca zadarnic s"-#i elibereze o aripioar" prins" 
într-o &sur" din tulpina copacului. Cu o simpl" ridicare 
a mâinii, apuc" 'uturele cu &ne$e #i-l lans" în v"zduhul 
&erbinte de var". Fluturele f"cu câteva inele în zbor, 
apoi, pe neobservate, ateriz" lin pe um"rul b"iatului.

Deodat", tun". Surprins nepl"cut de aceast" 
schimbare, Tim tres"ri #i se ridic" brusc în picioare. 
F"cu câ$iva pa#i pân" ie#i de sub coroana teiului #i 
privi sup"rat în sus. Cerul se f"cu negru ca cerneala, 

iar ochii b"iatului, pân" atunci sclipitori, pe dat" se 
înrourar". Îl n"p"dise un fel de triste$e amestecat" cu 
furie. În timp ce pe obraji i se rostogoleau boabele de 
lacrimi, în piept sim$ea un soi de nedreptate venit" de 
undeva de sus. Când cerul coborî într-atât de tare, mai 
c" puteai s" î$i în&gi degetul ar"t"tor în cerneala aceea 
vâscoas", tun" înc" o dat". Iar dup" al doilea tunet, 
cerul se despic" ca o hain" c"reia îi deschizi fermuarul 
#i din cr"p"tur" $â#ni fulgerul. Doar pentru o clip" 
cerul deveni de culoarea liliacului în'orit, apoi afar" 
brusc deveni întuneric. Înv"luit de ni#te gânduri urâte, 
Tim închise strâns ochii #i, printre sughi$uri de plâns, 
strig" în sinea  lui: „Mai bine n-ar  ploua niciodat"!” 
Când termin" de rostit cuvântul niciodat#, o adiere 
r"coroas" împr"#tie peste pleoapele lui o pulbere aurie 
scuturat" de pe aripioarele 'utura#ului.Frecându-se 
cu pumnii peste pleoape, deschise ochii #i se îngrozi 
de uimire. Se pomeni în pustiu de unul singur, toro-
pit de un soare ucig"tor. Pe cerul gurii sim$i o ar#i$" 
nest"pânit", c"ut" ceva de b"ut în desaga lui, dar g"si 

numai sticla de ap" goal". Mâhnit, duse sticla la gur" 
ca s" soarb" ultima pic"tur" care str"lucea în soare ca 
un diamant viu. Îns" mult mai mare i-a fost mirarea 
când î#i v"zu chipul oglindit pe sticl".Însp"imântat, 
î#i pip"i fa$a împ"ienjenit" de riduri #i î#i sim$i mâi-
nile #i picioarele ca de &er. Iar de-a lungul pieptului 
sl"bit îi c"dea o barb" lung" #i alb" ca varul. B"trân 
&ind, izbucni în plâns. Fiind silit de setea aprig", î#i 
f"cu palma c"u# pentru a-#i bea lacrimile. Îns" nici 
acestea nu-i curgeau. Înfrico#at de ceea ce i se întâm-
pl" #i sleit total de puteri, cu fruntea îmbrobonat" de 
sudoare, adormi.

Tim tres"ri când 'uturele îi trecu u#or cu o arip" 
peste pleoape. Tot atunci b"iatul sim$i cum picioru-
#ele de ploaie îi d"n$uie zvelt pe obraji #i pe frunte. 
Deschise ochii #i r"mase uluit de priveli#tea care i se 
dechidea în fa$". Mai întâi v"zu coroana în'orit" a 
teiului, apoi, plin de o bucurie nem"rginit", urm"ri în 
desf"tare cum de pe un ram pe altul s"ltau vr"biu$ele, 
care scuturau frunzele înc"rcate cu boabe proaspete 
de ap". Tot atunci, î#i trecu degetele peste fa$a neted" 
ca aerul #i î#i d"du seama – îmbujorat de bucurie – 
c" nu este b"trân, ci a r"mas s" &e acela#i copil, care 
a$ipise la umbra aceluia#i tei, întins pe aceea#i iarb" 
verde ca vioara greierului. Fiind cople#it de fericire, 
Tim a exlamat:

 – Ce minune de ploaie!

Oleg Pitu!can, 
cl. a III-a, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”

Fluturele de aur
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&RPSHWLWLH�OD�SURED�GH�FRQGHL,

Succesele înv#!#ceilor, bucuria dasc#lilor

Iar"#i Premiul Mare la Concursul Republican ArsAdolescentina e la Drochia! Anul precedent a fost al li-
ceenei)Teodora Postovan; Locul I - al)Danielei Furtun"; dou" Men!iuni au luat elevele)Marcoci Olivia)#i)La-
vinia Marcoci)- toate premiantele concurând la etapa recital de poezie patriotic" din crea!ia poetului Iulian 
Filip #i &ind elevele mele de la Liceul Teoretic „B.P.Hasdeu”, Drochia #i Gimnaziul *arigrad. Este mare 
bucuria succesului de a participa la un prestigios concurs republican #i a ob!ine Premiul Mare (au participat 
elevi din Chi#in"u, Soroca, B"l$i, Hânce#ti, Ialoveni, Dondu#eni, Cimi#lia, Tighina, Grigoriopol).)Irina Jita-
ru, eleva mea, prin eseul s"u, a plasat Drochia în fruntea tuturor, sem"nând bucurie în su'etul mamei sale, 
în al meu, dar, mai ales, încrederea în integritatea tinerei genera!ii. E de remarcat faptul c", în clasa a X-a, 
Irina Jitaru se plasase pe Locul III, crescând în anii de liceu pân" la Premiul Mare. Locul II, la etapa crea!ie 
proprie - poezie, l-a ob!inut liceana Olivia Marcoci, care anul precedent avu men!iune. Locul III i-a revenit 
Mihaellei Bejan, la etapa eseu. Le dorim acestor &ri vizionare ca succesul din anii de liceu s" le motiveze spre 
alte realiz"ri frumoase, întru împlinirea #i devenirea personal"!

Marina Le$er, 
profesoar#, 

Liceul Teoretic „B.P.Hasdeu”, Drochia

Scrisoare %#rii mele...

Drag" Românie, ce trecut glorios ai avut! Lacrimi de fericire #i suferin!", de mândrie #i speran!" îmi curg, 
citind „Istoria românilor” de Nicolae Iorga, poeziile lui Mihai Eminescu #i ascultând doinele noastre popu-
lare. Ce viitor te-a#teapt", n-ai de unde #ti, totul depinde de noi, acei care suntem Genera!ia Centenarului, 
copiii p"cii, libert"!ii #i democra!iei.

Drag" Românie, ai ad"postit la pieptul t"u copiii r"ni!i #i dezmembra!i, le-ai oferit echilibru. Ai fost 
tr"dat", r"nit", lovit" de cruzime pân" la sânge, dar nu te-ai l"sat prad" ispitelor. Ai avut puterea de a te 
mobiliza #i de a-!i ridica în adierea vântului mândrul tricolor.

Drag" Românie, ast"zi ne desparte Prutul cel din lacrimi #i din jalea întregului neam. Suntem separa!i de 
fra!i, surori, rude, printr-o vam" asemenea celei de dincolo de moarte. Ca s" treac" su'etele r"posa!ilor la 
cele s&nte, cei vii trebuie s" dea pomeni, iar ca s" treac" fra!ii apa Prutului, dau bir necuratului.

Drag" Românie, noi #tim c" pe p"mântul de peste Prut se odihnesc #i str"mo#ii no#tri, cei care au luptat 
pentru integritate, onoare, pentru un loc pa#nic sub soare. Suntem români #i români am fost dintotdeau-
na. Prin vene #i artere ne curge acela#i sânge roman, ne rug"m în aceea#i limb" româneasc", p"str"m cu 
s&n!enie acelea#i obiceiuri #i tradi!ii transmise din mo#i-str"mo#i...

Drag" Românie, ne une#te o istorie, ne une#te un neam, noi &ind cei care form"m acest neam. Odat" 
*ara Moldoveneasc", cândva Basarabia, acum Republica Moldova, dar tot un popor a'at pe acest p"mânt 
urgisit de istorie #i binecuvântat de Dumnezeu, poporul român.

Drag" Românie, pentru întreg globul p"mântesc decembrie este un sfâr#it de an, pentru noi, românii, 
decembrie, 1918, a fost un început. Un început glorios care a triumfat, prin întregirea României. Ecoul aces-
tui triumf r"sun" #i ast"zi în cântecele str"bune, în inimile oamenilor de bun" credin!"...

Drag" Românie, î!i doresc s" te de#tep!i, precum î!i doreau poe!ii Andrei Mure#anu, Mihai Eminescu, 
Alexei Mateevici. Viitorul t"u depinde de tine, de &ecare român, nu-!i l"sa !ara prad" du#manilor #i nu-!i 
uita adev"ratele hotare...

Mihaella Bejan, cl. X.
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Lampa lui Diogene

„%ara mea de glorii,
 %ara mea de dor...”

Mihai Eminescu

...Marea Unire e o dovad" a faptului c" poporul românesc, un popor eroic #i mândru, deseori ocupat, dar 
niciodat" supus, a #tiut s" reziste provoc"rilor dure #i s" demonstreze c" în inima de român niciodat" nu s-a 
stins 'ac"ra speran!ei pentru un viitor luminos de care ar trebui s" se bucure urma#ii. În su'etul românilor 
nu a secat niciodat" izvorul curat al dragostei pentru !ar", sentimentul patriotismului.

Sunt oare patriot al !"rii în care m-am n"scut, dac" visez la alte hotare, la cele pe care le-a stabilit Marea 
Unire? Marele patriot Apostol Bologa a fost condamnat la moarte prin #treang pentru dezertare. Ce m" 
a#teapt" pe mine în !ara în care mi se încalc" dreptul la identitate?

Unirea din 1918 a fost #i r"mâne a & pagina cea mai sublim" din istoria românilor. M"re!ia ei const" 
în faptul c" des"vâr#irea unit"!ii na!ionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui 
partid: este dorin!a nem"rginit" a întregii na!iuni române, împlinit" într-un elan izbucnit cu voluptate din 
adâncul con#tiin!ei unit"!ii neamului. Ast"zi, de-a# merge cu un felinar aprins, ziua în amiaza mare, prin 
satul de ba#tin", prin ora#ul în care înv"!, dar #i prin capital"... oare câ!i oameni mândri de idealul unirii #i 
obâr#iei române#ti a# întâlni? Cu acte în regul" mul!i, dar cu con#tiin!a nu prea…

Sunt exponent al Genera!iei Centenarului #i, aprinzând lampa lui Diogene, a# g"si totu#i oameni cum-
secade în „!ara„ aceasta, care nu se ascund dup" false lozinci. Mie #i semenilor mei nu ne r"mâne decât s" 
p"str"m în su'etul #i gândul nostru acel strig"t r"sun"tor de Unire al str"mo#ilor no#tri.

Pentru noi, basarabenii, e trist s" avem o !ar" dezbinat". Soarta Basarabiei, croit" cu mân" hain", a fost 
prea crud" de-a lungul anilor, pentru c" de câte ori a încercat s" se uneasc" cu Patria-Mam", a fost împiedi-
cat" #i amenin!at" f"r" mil" de crun!i tirani, dar statornicia #i mândria de a & români, nu ne-a permis s" ne 
l"s"m c"lca!i în picioare, dându-ne un imbold pentru a ne uni for!ele. Republica Moldova a fost #i r"mâne 
a & o parte din su'etul #i trupul p"mântului românesc.

Iat" ce le doresc eu tinerilor din Genera!ia Centenarului:
R"bdare în secolul vitezei,
Omenie în timpuri super&ciale,
Mândrie pe merit,
Ambi!ie pentru tot ce-i mai bun,
N"dejde în sine,
Iubire din bel#ug,
Adev"r în su'et #i în fapte!
Noi, Genera!ia Centenarului, vis"m, sper"m 

#i n"d"jduim spre împlinirea idealului nostru su-
prem – Marea Unire!

S" aprindem lampa lui Diogene!

Irina Jitaru, clasa a XII-a
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Meditatiile lirice,

(elevii Gimnaziului One!ti, Hânce!ti)

Limba român# – povestea &#rii

În al limbilor tezaur
Pururea o s" r"mân"
Limba doinelor de aur,
Limba noastr" cea român".
Fiecare popor î#i are limba sa, &ecare limb" î#i are istoria sa, &ecare ar trebui s" ne cunoa#tem 

istoria limbii #i a $"rii.
Pe când eram mic", pentru mine Limba Român" era doar un instrument care m" ajuta s" co-

munic, dar acum în!eleg c" este cea care m" sus!ine oriunde #i oricând.
Limba Român" nu)o cunoa#te &ecare prea bine, dar e bine c" acei care o cunosc se mândresc 

#i o pre!uiesc. Limba român" are r"d"cini adânci în &ecare su'et #i în aceast" $ar" se simte la ea 
acas". Atunci când vorbim aceast" limb" demonstr"m c" avem o identitate, c" facem parte dintr-
un popor, c" nu suntem ni#te oameni r"t"ci!i.

Eminescu ne-a demonstrat prin opera sa frumuse$ea limbii române. Ea ne este carte de su'et #i 
va & mereu un simbol al con#tiin$ei neamului nostru. Limba Român" ne une#te, ne face un neam 
mare, care î#i are r"d"cini adânci în istrorie.

F"r" limb" nu poate exista un popor. Pentru mine Limba Român" este suma celor mai armoni-
oase sunete din univers, e o poveste fantastic". Adev"r spunea Eminescu: „Limba Român" la sine 
acas" e o împ"r"$ie bogat", c"reia multe popoare i-au pl"tit banii în aur. A o dezbr"ca de averile 
pe care ea le-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamn" a o face din împ"r"teas" cer#etoare...”.

Ariadna Barb#ro!ie, cl a IX-a

Limba – istoria neamului

Fiecare liter", cuvânt, propozi$ie pronun$at" de noi are o valoare. Orice $ar" î#i are limba sa, 
pre$uit" #i valori&cat" de oamenii s"i. Poporul nostru s"rb"tore#te, în semn de omagiu #i respect, 
la data de 31 august, Ziua Limbii Române. Este o s"rb"toare) iubit", respectat" #i cunoscut" de 
toti cet"$enii. În aceast" zi, oamenii î#i demonstreaz" talentele prin cântec, poezii dedicate limbii.

,,Limba noastr" e dulce,/ Ca fagurul de miere,/ E m"rea$" #i frumoas",/ Ca luceaf"rul între stele... 
(Vladmir Poteg). Sunt cunoscu$i mai mul$i scriitori care au adus un omagiu limbii române: Grigo-
re Vieru, Vasile Romanciuc, Dumitru Matcovschi. P"rintele limbii române, îns", este considerat 
Alexei Mateevici. În poezia sa spunea: ,,Limba noastr"-i o comoar"/ În adâncuri înfundat",/ Un 
#irag de piatr" rar",/ Pe mo#ie revarsat"...”. Dumitru Matcovschi arat" importan$a limbii: ,,Este a 
noastr" limba noastr",/  %i noi suntem cu ea popor,/  Cum stelele din cer sunt stele,/  Cu ve#nica 
lumin"-a lor...” .

Limba român" este o limb" frumoas" care con$ine cuvinte pline de farmec. Pronun$ându-le, 
observi cât de important este s" o cuno#ti. )Doar cunoscând limba ta a'i #i istoria poporului t"u, 
cum a ap"rut, ce a cunoscut de la începuturi #i cum am ajuns s" #tim atât de multe #i s" facem 
lucruri imposibile.

Ferici$i &e acei care cunosc limba român" #i s" aib" o via$a frumoas" a#a cum e aceast" Limba...
Ceala Gon%a, cl a VIII-a
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A su'etului 'oare

Pe câmpurile $"rii str"mo#ii au luptat
Pentru o limb" sfânt" ei via$a lor #i-au dat.
Deci, hai în $ara asta, oameni, st"pâni s" &m
%i ce avem mai sfânt nicicând s" nu r"nim.

În limba asta scriem #i ne rug"m mereu
La cel de Sus, întâi, la bunul Dumnezeu,
S" nu pierdem nimic, din limba minunat"
Ce nu o po$i uita - comoar" adev"rat"!

În limba asta, lume, tu po$i cânta de bine
%i s" nu ui$i vreodat" ce-a fost ea pentru tine.
E un izvor curat, a su'etului 'oare,
Pe ea n-o po$i schimba cu nicio neonoare.

Greta Cornescu, cl VIII

Dar dumnezeiesc

Limba noastr" e frumoas",
Cea cu dorul ei vorbind,
Sunt cuvintele-i acas",
Prin su'are colindând.

Limba noastr" ne e cântul
Cel din neamul românesc,
Cu el am s&n$it cuvântul,
Sfântul dar dumnezeiesc.

Andreea Dumbrav#, cl VI

Dulce grai

Graiul e ca un p"rinte,
Prin frumoasele-i cuvinte,
Str"mo#e#tile ve#minte,
Ce ne sunt înv"$"minte.

Cât avem un plai frumos
%i-un grai dulce, luminos,
%i un mândru tricolor -
Exist"m ca bun popor.

Cristina  Moraru, cl VIII

Frumoas#-i limba român#

Frumoas"-i limba)ce-o vorbim,)
Cu dulci cuvinte o s&n$im,)
Cu dor, cu gând de împlinire, )
Cu-nmirezmat" fericire.)
)
Frumoas"-i limba cea român",)
Precum sunt 'orile-n gr"din",
Cu ea nicicând n-o s" te pierzi,
Dac" la timp te luminezi.

Ana Vasluian,  cl VIII

Limba noastr# cea român#

Limba noastr" cea român"
Este limba ce-o vorbesc.
Limba e comoara vie!ii
Pe care to$i #i-o doresc.

Limba noastr" este cartea
Cea pe care o citim.
Ea mi-i binecuvântarea,
Grai frumos, dar ce-l primim.

Limba noastr" cea român"
%i la bine #i la greu,
Este limba cea mai bun",
Ea ni-i ajutor mereu.

Stela Moraru, cl VIII

Limba – fagure de miere

Ni-i limba fagure de miere,
O doin" sfânt" din str"buni,
E lacrim" de dor, durere,
De mângâiere, de minuni.

Ni-i limba dulce mângâiere,
E cântecul prin ani s&n$it,
Cuvânt care ne d" putere
S" &m popor înve#nicit...

Ni-i limba)cald" s"rb"toare,
Un dar m"re$ pe-acest meleag,
Ca sfânta pâine #i cu sare
Ce întâlne#te omul drag.

Ni-i limba semn al omeniei,
Un dang"t din str"bune vremi,
E un simbol al ve#niciei...
Onoare ei, basarabeni!

Diana Bocov,  cl IX
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În armonie cu gândul

Întodeauna dragostea de *ar", de Limb" #i Marele Dor au fost un puternic izvor de inspira$ie pentru oa-
menii de art". Anume gândul de a le da acestora minunata semni&ca$ie #i a le îmbr"ca în haina ve#niciei i-a 
urm"rit #i pe tinerii condeieri de la Gimnaziul One#ti. Pentru ei, poezia este un adev"rat refugiu pe t"râmul 
luminos #i drag. Aici ei #i-au g"sit lini#tea su'eteasc" #i adev"rata poian" a fericirii. Dac" vom citi versurile 
lor ne vom convinge c" ne duc aleea dorului #i nu doar.

Cristi Verde#, de exemplu, ne îndeamn" s" p"str"m $ara a#a cum ne-au l"sat-o str"mo#ii. El î#i exprim" 
gratitudinea fa$" de poetul Mihai Eminescu, îndemnându-ne „s"-l iubim pe vecie” („Poetul cu renume”).

Ideea Reintregirii Neamului Românesc, care a r"mas #i este înc" un vis pentru noi, o g"sim în poezia 
„Unire frânt"”, scris"  de Greta Cornescu. Autoarea face un frumos apel c"tre to$i cet"$enii prin invoca$ii 
retorice. Autoarea men!ioneaz" c" acea unire, pe care str"mo#ii o visar", ne-a fost frânt", dar speran$a de 
a o vedea împlinit" mai tr"ie#te în su'etele noastre. În crea$ia sa, Greta abordeaz" diverse teme. Printre ele 
este limba #i mama. Graiul reprezint" „o 'oare a su'etului”ce merit" a & p"strat", iar mama este metaforic 
„cânt de mângâiere #i vis de împlinire”.

O alt" abordare a temelor fundamentale o are în crea$ia ei Stela Moraru. Ea vine cu ideea c" limba re-
prezint" „un dar, o binecuvântare” ce ne este dat" de la Dumnezeu. %i la greu #i la bine omul #tie s" se aline 
prin cuvntele limbii materne, prin doina de dor #i de jale. Stela #tie s" pun" accent #i pe valorile spirituale 
ale neamului. Ea ne aduce în poezie ideea c" crea$ia marelui poet Mihai Eminescu ne treze#te con#tiin$a 
na$ional". Poezia emineascian" este „numai cântec, numai zbor”.

O adev"rat" armonie în via$", în art", #i-o dore#te tân"ra autoare Anastasia Bocov. Ea chiar ne ofer" 
un anumit r"spuns la întrebarea care #i-o pune nu doar sie#i. E cea care îndeamn" genera$ia de azi s" dea 
dovad" de o bun" educa$ie prin respectarea drepturilor #i obliga$iunilor ce le are &ecare din noi. Anastasia 
încearc" s" fac" referin$" #i la tema #coala, unde bunul îndrum"tor este dasc"lul ei. Astfel, ea îi aduce-n dar 
'orile recuno#tin$ei...

Dragostea de $ar" o întâlnim #i în crea$ia autoarei Andreea Dumbrav". Satul este „Cuib de ciocârlie...” 
Tabloul pitoresc al satului din crea$ia Andreei este surprins prin intermediul motivului mioritic. Autoarea 
vede graiul nostrul ca un „dar dumnezeesc”, el &ind cel care ne-a ajutat „s" s&n$im cuvântul”...

Acestea &ind spuse, ne-am convins c" tân"ra genera$ie de autori #i în secolul XXI con#tientizeaz" rolul 
adev"ratelor valori spirituale, contribuind la îmbog"$irea patrimoniului cultural al neamului.

Sergiu &tefan,
profesor de limba !i literatura român#,Gimnaziul One!ti, Hânce!ti

Mam#-nl#crimat#

E#ti lacrim" de dor,
O #oapt" de izvor,
E#ti cânt de mângâiere
Ce-alin"-a mea durere.

E#ti strop de fericire
%i vis de împlinire,
A noastr" alinare
%i-n zi de s"rb"toare...

Oare ce face mama,
Când singur"-i s"rmana?
Destinul azi o plânge,
%i lacrima o frige.

Greta  Cornescu, clasa a VIII-a

Poetul cu renume

Eminescu, el, a scris
Multe poezii de vis.
Inima s" ne mângâie,
Noi s"-l iubim pe vecie.
Eu a# vrea s" &e anume
Scriitorul cu renume,
Cunoscut pe-acest meleag,
Un poet român #i drag.

Cristi Verde!, clasa a V-a
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Cum ar '

Cum ar ' s# 'e armonie?
Ar ' pace-n su(et, bucurie
&i un echilibru-ar ' în toate,
&i s-ar împ#ca sor# cu frate.

Cum ar ' o liber# gândire,
Drept s# aib#-ntreaga omenire?!
Poate ar avea !i to%i r#bdare
&i s-ar accepta to"i, 'ecare.

Cum ar ', când boala d# târcoale,
S#-!i respecte dreptul 'ecare?!
Medicul cu drag s#-l viziteze,
S#n#tatea to%i s# î!i p#streze…

Cum o s# 'm !i noi cumin%i,
S-ascult#m de-ai no!tri dragi p#rin%i?

Anastasia Bocov, clasa a VI-a

Satul

Satul meu cel de drag,
Cuib de ciocârlie,
Pe un mal de ap",
Undeva-n câmpie.

Undeva acolo
E un sat frumos,
Undeva-ntr-o doin",
Într-un vis duios.

Undeva-n balad",
Pe-un picior de plai,
Satul e povestea –
Gura cea de rai.

Andreea Dumbrav#, cl. a VI-a

Unire  frânt#

Al unirii gând, m"-ntreb,
Cine a-ndr"znit s"-l frâng"?
Nici pân” azi nu prea-n$eleg
De ce a#teptarea-i lung"?...

%i-au dat via$a mul$i eroi
Pentru lini#te în $ar",
S" a'"m unirea noi,
Cum str"bunii o visar".

Crezând c" or & boga$i,
Unii au ales mândria,
Nu-n$eleg ce-nseamn" fra$i,
Str"in" li-i omenia.

Voi, urma#ii cestui neam,
Da$i dovad" de-nfr"$ire!
Pentru-a su'etului hram,
Mâna da$i pentru Unire!

Greta  Cornescu, clasa a VIII-a

Bibliotica pe roate în vizit# la „Mihai Viteazul”

Bibliobuzul Bibliotecii Na!ionale pentru Copii „Ion Creang"” a fost înconjurat de copiii curio#i de la 
Gimnaziul „Mihai Viteazul”, Hînce#ti. „Am putea împrumuta c"r!ile?”, „Ave!i cartea „Copii în c"tu#ele 
Siberiei?”, „Acestea-s c"r!ile lui Ion Anton, Aurelian Silvestru #i Vasile Romanciuc!” - întrebau #i exclamau 
elevii. Apoi, ghida!i de profesorii: Natalia Tanurcova, Svetlana Anghelu!a #i Nina Bivol, au intrat în sala de 
festivit"!i, unde a avut loc o întâlnire de su'et cu scriitoarea Claudia Partole. Copiii au recitat poezii #i au 
cântat, desc"tu#a!i #i dornici de a se manifesta. Bun"oar", Maia Margarin din cl. a II-a a recitat poezia „Ba-
lada unui greier mic” de Gh. Topârceanu. Victoria Moraru din cl. a II-a #i Victoria Drangui din cl. a VI-a 
au interpretat imnul „Limba noastr"”, sus!inute de întreaga sal". Claudia Partole a r"spuns la o „traist"” de 
întreb"ri: „Când a!i scris prima poezie?”, „Cum e via!a unui scriitor?!” „Ce v" inspir" s" scrie!i?” etc. 

Copiii au primit în dar c"r!i cu autografe din partea scriitoarei #i multe sfaturi utile. 
Artiom Munteanu ne-a m"rturisit c" s-a întâlnit fa!"-n fa!" cu un scriitor prima dat" în via!".
Bibliobuzul #i Biblioteca fac tot posibilul ca scriitorul #i c"r!ile s" ajung" în orice col!i#or al !"rii.

Tamara Pereteatcu
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A devenit o tradi!ie ca înving"torii concursului 
„La Izvoarele În!elepciunii”, patronat de Biblioteca 
Na!ional" pentru Copii „Ion Creang"”, s" bene&cieze 
de un premiu memorabil – o c"l"torie-pelerinaj pe la 
cet"!ile #i m"n"stirile din *ar" (Moldova #i Bucovi-
na). În &ecare an, elevii din întreaga republic" sunt 
antrena!i într-o competi!ie de cunoa#tere a vie!ii #i 
crea!iei unui mare scriitor. Anul acesta au p"truns 
în opera lui Ioan Slavici. Cei mai buni (dup" etapa 
&nal" la care a participat #i o echp" de liceeni din 
România) s-au dovedit a &: Valeria Ciolac, cl. a X-a, 
LT „Mihai Eminescu”, B"l!i; Sorin Cenu#a, cl. a XI-
a, LT „B.P.Hasdeu”, B"l!i; C"t"lin Loghin, cl. a IX-a, 
Gim. s. Marinici, Nisporeni; Camelia Irodoi, cl. a IX-a, 
Gim. s. Cotova, Drochia; Irina St"vil", cl.a XI-a, LT 
„Ioan Sârbu”, s.Ign"!ei, Rezina; Alexandrina Garu!a, 
cl.a XI-a, LT „I.Hasdeu”, Chi#in"u; Iulian Moisei, cl. a 
IX-a, Gim. „M. Eminescu”, Cantemir; Alina Prichici, 
cl. a IX-a, Gim. s.Zahoreni, Orhei; Victoria Romanov, 
cl. a XI-a, LT „Olimp”, Rezina; Loredana Hîr#tioaga, 
cl. a XI-a, LT s.Caracu#enii Vechi, Briceni. 

Primul popas l-am f"cut la Ia#i, ora#ul legendar al 
celor #apte coline. Am admirat superbul Palat al Cul-
turii, Biserica Trei Ierarhi (adev"rata bijuterie!); Cate-
drala Metropolitan" unde ne-a „binecuvântat” Sf. Pa-
rascheva, apoi, am !inut calea spre m"n"stirea Putna 
(f"când un scurt popas la m"n"stirea Vorone!). Aici 
am înnoptat, veghea!i de mun!ii parfuma!i de istorie 
#i de cântecul p"s"rilor. A doua zi, lâng" mormântul 
lui %tefan cel Mare #i Sfânt, împreun", dar #i &ecare 
în parte, ne-am rugat pentru întregirea *"rii. Fie, ca 
acest an marcat de Centenarul Unirii s" ne adune pe 
to!i românii sub aceea#i constela!ie... A României! 
„Prin concursul „La izvoarele în!elepciunii”, care este 
deja la a XXII-a edi!ie, în *ar" au ajuns sute de copii 
basarabeni. Ace#tia sunt deja români #i nu mai pot & 
min!i!i. Ei simt #i respir" române#te! (constatarea îi 
apar!ine dnei Claudia Balaban). Chiar #i acei care se 
împotrivesc reîntregirii neamului, dac" i-ar admira 
bog"!iile #i frumuse!ile, ar vrea s"-i apar!in"...”

De la Putna am „coborât” urcând spre Cetatea de 
scaun a lui %tefan cel Mare – Suceava. Iar înaintea 
noastr" se a#terneau locuri miri&ce încadrate în Inelul 
de aur al *inutului Neam!. M"n"stirile: Neam!, Secu, 
Sihastrie, Agapia, V"ratec, Sihla; Cetatea Neam!, 
Casele memoriale „Ion Creang"”, „Veronica Micle”... 
Cazarea #i masa ne-au fost asigurate de Parohia „Sf. 
Haralambie” Tg. Neam! (Preot Paroh – Teoctist 
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S"nte clipe tr#ite Acas#, în %ar#...

Caia) #i Funda!ia „Sf. Teodora de la Sihla”, pre#edinte 
doamna Olga Caia-Crang", gra!ie c"reia delega!ia 
din Basarabia a participat #i la Festivalul „Izvor de 
dor”, organizat în cadrul taberei de var" „Centenar 
România”...

La m"n"stirea Neam! am fost întâmpina!i de 
familia Caia, prin casa c"rora a trecut o jum"tate de 
Basarabie. Dumnealor demult au înf"ptuit Unirea! 
Am fost caza!i în incinta m"n"stirii. Ne trezea toaca 
#i clopotele cu cântecul vibrant #i, în &ecare zi, ne 
a#teptau surprize memorabile. M"n"stirea Agapia 
ne va r"mâne în amintiri cu inestimabilele pânze-
icoane pictate de marele Grigorescu; V"ratecul prin 
locul de veci al Veronic"i Micle; Sihla prin urcarea 
spre pe#tera unde s-a dedat credin!ei Sf. Teodora, 
Sfânta Liturghie de la Biserica „Sf Haralambie” cu 
alesele cânt"ri ale corului „Angeli”, precum #i vocea 
minunat" a sopranei Olga Caia, &ica p"rintelui, str"-
str"nepoata sf"tosului bunic din Humule#ti... Câte 
minuni, Doamne, ne-ai d"ruit! Nu-mi ajung cuvinte, 
iat", selectez impresiile &xate în memorie de copii:

Alina P.: „La izvoarele în!elepciunii” mi-a oferit 
ocazia recon&rm"rii adev"rului istoric... Cu siguran!", 
cuno#tin!ele despre marele Slavici îmi vor & utile #i 
în viitor, iar aceast" c"l"torie m-a f"cut s" constat 
c" între zidurile solide ale loca#elor s&nte se ascund 
istorii uluitoare ce p"streaz" vie 'ac"ra credin!ei...”; 
Sorin C.: „Tab"ra de var" „Centenar România”, 
vizitarea cet"!ii Neam!, dar #i alte locuri pecetluite 
de trecutul victorios al neamului, m-au ajutat s"-
mi consolidez cuno#tin!ele în istorie. Am dedus un 
adev"r: to!i cet"!enii *"rii fac istoria, iar noi, tinerii, 
croim viitorul...”; Victoria R.: „În aceste zile am tr"it 
o stare su'eteasc" rar". Mi-au r"mas imprimate în 
memorie picturile din loca#urile s&nte. Chipurile 
apostolilor ne-au îndemnat la bun"tate #i iubire. Am 
r"mas profund impresionat" de istorisirile despre 
via!a monahal"...”; Loredana H.: „A fost o c"l"torie 
minunat" cu oameni minuna!i. Mi-am f"cut mul!i 
prieteni. Atmosfera cald", prietenoas" din m"n"stiri #i 
de pretutindeni m-a apropiat #i mai mult de România. 
A# vrea s" mul!umesc pentru bucate gustoase #i Su-
'et Mare!”  Iulian M.: „Patru zile de pelerinaj mi-au 
înaripat su'etul. Timpul a zburat ca vântul #i nu-mi 
r"mâne decât s" m" bucur c" mi-am îmbog"!it me-
moria cu imaginile de basm ale acestor locuri istorice. 
M" simt împlinit, &indc" l-am sim!it pe Dumnezeu 
al"turi...” C"t"lin L.: „Vizitarea m"n"stirilor m-au 
f"cut s" m" simt mai aproape de Dumnezeu, iar astfel 
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s"-mi forti&c puterile. C"l"toria mi-a inspirat încre-
dere #i mândrie fa!" de neamul meu. Am memorat 
cu nesa! tot ce ni s-a povestit la m"n"stiri #i în cet"!i. 
P"rea c"-mi v"d str"bunii luptând pentru d"inuirea 
neamului, dar #i pentru p"strarea credin!ei, a limbii 
#i istoriei. Atâta sânge s-a v"rsat pentru a ne & d"ruit" 
aceast" *ar" minunat"! Suntem datori s-o p"str"m #i 
s-o transmitem urma#ilor...”; Camelia I.: „A fost #i o 
ocazie de reîntâlnire a elevilor de pe ambele maluri 
ale Prutului. Am sim!it o deosebit" pl"cere asistând 
la Sfânta Liturghie în Biserica „Sf. Haralambie”. Aici 
am con#tientizat c" suntem un singur popor, uni!i 
prin credin!" #i istorie. Am r"mas impresionat" de 
vocile angelice ale copiilor corului „Angeli”. În mod 
deosebit m-a fascinat vocea sopranei Olga Caia, mare 
cânt"rea!". A interpretat „Tricolorul”, versuri Grigore 
Vieru. A fost în"l!"tor!”; Alexandrina G.: „De fapt, 
am revenit Acas"! Ne-a întâmpinat cu bra!ele deschise 
b"trânul Prut. Floarea-soarelui ne-a umplut su'etul 
cu soare, iar cocostârcii ne-au înaripat privirea. Un 
ghid nev"zut #i neauzit ne-a c"l"uzit pa#ii prin minu-
natul !inut al Bucovinei. A avut grij" s" ne deschid" 
por!ile spre frumos, spre s&ntele l"ca#uri seculare 
cu valoare istoric", sentimental" #i spiritual". M-am 
sim!it o mic" p"rticic" a acestei istorii milenare, atunci 
când am atins locul de odihn" al voievodului %tefan 
cel Mare #i Sfânt. Am r"mas f"r" grai în fa!a m"re!iei 
cet"!ii de scaun Suceava, apoi Neam!. Mul!umim or-
ganizatorilor #i sus!in"torilor acestui pelerinaj!” Irina 
S.: „Interac!iunea cu oameni de cultur", promotori ai 
frumosului #i cumsec"deniei a generat în su'etu-mi 
doar st"ri în"l!"toare. Magni&ca priveli#te a mun!ilor, 
verdele intens al p"durilor #i cântecul p"s"rilor au 
constituit o adev"rat" surs" de energie... Toate m-au 
ajutat s" p"trund în adânca istorie a neamului...”  

„Ce bine dac" am & o *ar"!, a exclamat printre 
cânt"rile care f"ceau s" ne tresalte inimile, domnul 
Adrian Ghicov. N-ar & nevoie de con&rmare c" sun-
tem acas"-Acas"...” Spusele-i mi-au amintit de Valeria 
Ciolac, cea care a ob!inul locul întâi la concurs, îns", 
nu a putut & cu noi în aceast" c"l"torie de vis... 

Delega!ia elevilor-olimpici a fost înso!it" de 
doamna Claudia Balaban, director general al BNC 
„Ion Creang", Adrian Ghicov, doctor habilitat, 
conferen!iar universitar, Svetlana Crijanovschi, 
medic, Mariana Ursu, Nadejda Ambroci, Tamara 
Croitoru – colaboratori ai BNC „Ion Creang"”, Con-
stantin Dragu!an, profesor #i de cea care semneaz" 
aceste rânduri...

Claudia Partole 
(vara, 2018)

În lumina dragostei de crea!ie

„Oare nu-i p"cat de Dumnezeu s" nu ne mai ve-
dem noi, a#a din când în când?...”, ar & zis sf"tosul 
bunic din Humule#ti, privind din portret. S-o & bu-
curat s" ne vad" aduna!i gr"m"joar" în zi de Dra-
gobete! C"ci a fost o #ez"toare modern" (cu cântec, 
poezie, culoare) dedicat" Dragostei. Scriitoarea Cla-
udia Partole, moderatoarea Salonului literar-artistic 
„La Creang"”, ca de obicei, a adunat lume luminoa-
s", care poate transforma clipa în stropi de iubire. 

Împreun" cu profesorul de limba #i literatura 
român", dnul Sergiu %tefan, au venit  de la Gimna-
ziul One#ti, Hânce#ti, elevele Greta Cornescu, Stela 
Moraru, Ceala Gon!a. Au recitat versuri din crea!iile 
lor. Membrii ansamblului „La izvorul rece” de la 
%coala de Arte din Coju#na, Str"#eni, condu#i de 
doamna Eugenia Tudose (interpret", profesoar" #i 
scriitoare), au impresionat publicul cu melodii din 
tezaurul neamului. Irina Bahtin, o prieten" devotat" 
a BNC „Ion Creang"”, student" la USM, a încântat 
prin daru-i actoricesc. Tân"ra poet" Natalia Pântea 
a recitat poezii din recenta-i carte de versuri.  Majo-
ritatea invita!ilor au venit cu crea!ii noi ori cu piese 
muzicale, pentru a le testa în fa!a auditoriului. Ionel 
Prodan, elev la Liceul „Prometeu” #i-a demonstrat 
nu doar repertoriul, dar #i vocea minunat". Anasta-
sia Pereteatcu, elev" la Liceul „Spiru Haret”, a inter-
pretat la pian câteva piese memorabile. 

Despre culori, vise #i speran!e a vorbit Gutiera 
Prodan, improvizând o mini-expozi!ie care emana 
parfum de prim"var". Totodat", a preg"tit #i cadouri 
semni&cative pentru înving"torii concursului „Cel 
mai frumos zâmbet”. 

Poetul #i pictorul Victor Cobzac a vorbit #i a re-
citat versuri despre Dragobete. De asemenea, au citit 
din crea!iile scriitoarele: Zinaida Izba#, Tatiana Afa-
nasie-Cr"ciun, Tatiana Scripa, Ana Onic". 

Eugenia Bejan, director adjunct al BNC „Ion 
Creang"” a remarcat faptul c" „Dragostea î!i atinge 
toate strunele su'etului”. 

Tot ce se face cu dragoste #i d"ruire aduce bu-
curie!

Tamara Pereteatcu
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Prive#te-te-n oglind" #i spune ce-ai v"zut...
Vei & tu, oare, umbra cea care ai crezut?
De sim!i, de vezi, de suferi ca #i ea,
Vei & la fel tu cel, precum erai cândva?

Minciuna de-o potriv" te poate alina,
Dar dulcele ei gust prea mult nu va dura.
Cedeaz" nec"jit" #i toat" numai dor,
Atunci când adev"rul nu-ncape în cotor.

Cotorul pr"fuit de  care-ai #i uitat?
Uitata-i #i de zilele ce-n urm" le-ai l"sat?!
Uitata-i tu de mam", de buni #i ... juc"rii?
În urma ta r"mas-au amintirile vii...

De fapt, cuvintele pu!in conteaz"
Când sentimentele pe rând migreaz".
Ai vrut, n-ai vrut, dar te-ai pierdut.
Pierduta-i într-o clip" comoara ce-ai avut!

Opre#te-te din fuga ta spre nic"ieri,
Tr"ie#te azi &resc cu ziua cea de ieri.
Nu te gr"bi s"-ntorci o &l" nou" diminea!a,
C"ci graba ta nu-!i va spori, s" #tii, via!a.

Un singur lucru îl po!i cunoa#te de la A la Z –
Acela-i propriul t"u su'et, &e bun sau r"u.
Prive#te-te-n oglind" #i zi-mi ce ai v"zut:
E#ti tu, oare, leit umbrei, precum ai crezut?...

Mihaela Roibu, 
Liceul Teoretic „Gaudeamus”, 

clasa a IX-a

Oglinda
3UREă�GH�FRQGHL

La Biblioteca Na!ional" pentru Copii „Ion Creang"” #i-a dat start programul „Pa#i spre cunoa#tere”- creat 
pentru a ajuta copiii s"-#i &xeze cuno#tin!ele într-o varietate de subiecte, oferindu-le astfel, într-un mod 
atractiv, cele mai interesante informa!ii. Tinerii exploratori din clasele primare de la Liceul „Minerva” #i 
gimnaziul „N. Costin”, plini de curiozitate, de mai mult timp, descoper" #i î#i aprofundeaz" cuno#tin!ele care 
!in de lumea din jur cu ajutorul enciclopediilor #i a colec!iei de DVD-uri Enciclopedia Junior. Iat" primii 
pa#i spre cunoa#tere! 

Pe parcursul a #ase ateliere copiii vor a'a multe lucruri interesante despre Planeta P"mânt, de asemenea, se 
vor antrena s" lucreze cu o carte enciclopedic", vor realiza postere #i vor participa la concursul de totalizare. 
Cei mai buni exploratori vor & premia!i. 

„Este un program binevenit #i suntem noroco#i c" particip"m #i noi. Înv"!"m lucruri noi #i utile pe care le 
folosim apoi #i în cadrul lec!iilor. Venim cu mult interes #i curiozitate la &ecare atelier”, m"rturise#te doamna 
înv"!"toare Ecaterina Ciobanu (Liceul „Minerva”).                                        

           Rodica Gangura,
bibliotecar principal, sec"ia Mediatic#

„Pa#i spre cunoa#tere”
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Gândul zboar" ast"zi spre cel care va r"mâne în su'etele noastre drept vocea durerilor #i bucuriilor unui 
neam, poetul Grigore Vieru.

Rânduri de dor, împletite cu admira!ie #i mândrie, c" a avut spa!iul românesc un asemenea poet, în#ir" to!i 
cei care îi citesc opera #i-i simt lini#titul verb. 

I-am fost contemporani, copii &ind, ne-am bucurat de întâlnirile cu poetul... Roadele îi sunt genera!iile de 
tineri, care au crescut, strângând mierea slovei sale dulci, ghida!i de „Albinu!a”. 

Ginga#, frumos, limpede #i atât de aproape, încât îl resim!im ca pe o parte din trupul !"rii, versul lui Vieru 
ne spore#te credin!a în iubire.

O minunat" dedica!ie Dragostei, a#a îi recunoa#tem crea!ia. Dragostea de Cuvânt, Dragostea de Mam", 
Dragostea de Plaiul Natal, Dragostea de Frumos #i de Sfânt...

Recunosc, n-am cunoscut o stare mai în"l!"toare decât cea declan#at" de o cântare sacr" consacrat" dragos-
tei. „Am numit cu nume drag,/ Stea din cer str"lucitoare./ Steaua mea a fulgerat/ %i s-a r"t"cit în mare…” 
(„Cu numele t"u”)

Este uimitoare dedica!ia cu care a vegheat asupra iubirii prin care Eul poetic se dest"inuie: “Locuiesc la 
marginea/ Unei iubiri,/ La mijlocul ei,/ Tr"ie#te credin!a mea”. (“Locuiesc”)

„Vin alte raze,/ Mai tinere, din urm"/ Pe care nu le cunoa#tem.”(„Vii tu”), este adev"rat. Vin al!ii care vor 
mai scrie. Poezia lui, va r"mâne, îns", candela de la care venim, ca s" lu"m lumin".

In&nit" dragoste îi purt"m „acum #i în veac”. 

Este un poet absolut, care întâi de toate a #tiut s" &e om, „Omul Duminicii”. 

Recuno#tin!" adânc" #i dor de Vieru, dor de forma suprem" a iubirii- arta cuvântului. 

Unde se întâlne#te cerul cu p"mântul, acolo s"l"#luie#te dragostea pentru poezie. Acolo Grigore Vieru î#i 
cânt" iubirea pentru adev"r #i dreptate împreun" cu îngerii. 

Alexandrina Garu"a,
clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”

Dor de poetul Grigore Vieru
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La Biblioteca Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din ora#ul Sîngera, în ziua care e consemnat" veni-
rea în lume a poetului Grigore Vieru, a fost organizat un frumos medalion literar intitulat „Poetul Neamu-
lui, simbol al Graiului, al Mamei #i al Patriei. 10 ani f"r" Grigore Vieru”

La evenimentul, moderat de subsemnata, au fost invita!i de onoare: &ul regretatului poet – C"lin Vieru, 
poeta #i prozatoarea Claudia Partole, psihologul #i prozatorul Mircea Grecu. 

Elevii claselor a cincea – a opta, au preg"tit momente artistice, inspirate din crea!ia poetului, au recitat 
poezii, au interpretat cântece scrise pe versurile lui Grigore Vieru.

Iat" câteva impresii despre eveniment:
C"lin Vieru: „Orice posibilitate de a & teleportat în copil"rie este un cadou de nepre!uit. Iat" de ce m-am 

sim!it nespus de bine în mijlocul copiilor de la liceul „Alexandru cel Bun”. Plec"ciune pân" la p"mânt copi-
ilor, care m-au atras în jocul lor, unde m-am sim!it fericit!”

Claudia Partole: „Ce bine e c" ne amintim de înaintemerg"tori! Copiii trebuie s" #i-l aminteasc" pe cel 
care le-a protejat copil"ria… Drag mi-e #i mie! Pân" dincolo de moarte….”

Nina Ciobanu, profesoar" de român": „Frumuse!ea unui copil este su'etul s"u. Vieru mereu a fost un 
copil în su'et #i în via!" prin intermediul celor scrise. El va r"mâne în inimile copiilor. Grigore Vieru a fost 
unul dintre primii care a scris mai deosebit pentru copii, este cel care a deschis o cale mai luminoas" spre 
adev"r prin cuvinte. Ne bucur"m nespus c" avem o bibliotecar" care mereu ne ademene#te spre Cuvânt, 
spre Frumos, ne invit" oaspe!i...”

Lucian Celac, elev în clasa a III-a: „Am r"mas cu emo!ii pozitive #i amintiri frumoase. Am f"cut 
cuno#tin!" cu &ul poetului drag mie, Grigore Vieru #i cu scriitorii Claudia Partole, Mircea Grecu. C"lin 
Vieru ne-a povestit momente interesante din via!a tat"lui s"u. Prima carte citit" de mine a fost „Albinu!a” 
lui Grigore Vieru, am crescut mai repede #i datorit" acestei c"r!i minunate...”

A# vrea s" men!ionez, ca bibliotecar, c" cele mai solicitate c"r!i de micii cititori, sunt c"r!ile lui Vieru. 
Deci ziua acestui poet, drag copiilor, în bibliotec" e în &ecare zi.

Stela Celac, 
bibliotecar, grad didactic I, or. Sîngera

ÌQ�PHPRULDP
10 ani f#r# Grigore Vieru
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Interviu cu Victoria Tomuz, redactor-co-
ordonator, emisiunea „Ora Copiilor”, Radio 
Moldova.

Claudia Partole: Cine ascult" „Ora copii-
lor” de la Radio Moldova, o cunoa#te pe Vic-
toria Tomuz. Ea preg"te#te aceast" emisiune 
de ani de zile. Iat", o rog s" ne povesteasc" 
despre destinul ei de jurnalist...

Victoria Tomuz: M-am n"scut în satul 
Duruitoarea Veche, raionul Râ#cani. Un sat 
pitoresc din lunca Prutului cu  monumente 
naturale unice (grota, de&leul, stâncile care 
se !in lan!...) Aici vin turi#ti din lumea în-
treag" s" le admire... M-am n"scut în familia 
lui Toader #i Ana Tomuz. *"rani gospodari 
#i harnici care ne-au crescut pe sora mea Ma-
ricica #i pe mine în atmosfer" de dragoste #i cumsec"denie. Cei #apte  ani de acas" ne-au fost #i ne mai sunt 
c"l"uz" pe drumurile vie!ii...

C.P.: Despre anii de #coal", ce-!i aminte#ti?
V.T.: Au fost frumo#i! Am terminat #coala primar" din sat, apoi #coala medie din satul Proscureni. Zil-

nic f"ceam naveta pe frig, ploaie, ar#i!"... Niciodat" nu oboseam. Am avut parte de profesori buni, deda!i 
muncii pedagogice. Am avut norocul de colegi minuna!i, eram o echip" #i la carte, #i la joac", #i la munc". 
Vara munceam în brigada #col"reasc". Câte hectare de porumb am pr"#it, câ!i saci de tutun am rupt, cât" 
sfecl" am cur"!at...

C.P.: Ai muncit, dar ai #i înv"!at!
V.T.: Mi-a fost drag s" înv"!. Luam c"r!i de la biblioteca din sat #i le citeam la lampa de gaz. Citeam pân" 

sticla l"mpii se f"cea fumurie, înc" nu aveam lumin" electric". 
C.P.: Ai absolvit #coala cu medalie de aur!
V.T.: A fost în 1966... A fost prima performan!" în #coala noastr"! Apoi, am venit la Chi#in"u înso!it" 

de sora mai mare, Maricica, care era student" la Institutul Politehnic, ast"zi Universitatea Tehnic"... Mama 
tare #i-a dorit s" aib" un medic, dar... De acas" m-am pornit la medicin". Mi-am umplut valiza cu manuale 
de &zic", chimie, dar #i cu cele de literatur", istorie... S-a întâmplat, îns", c" am ajuns la Universitatea de Stat, 
unde se deschisese o sec!ie nou" de ziaristic". Scriam poezii, articole... Am sus!inut  un examen ( limba #i 
literatura. moldoveneasc".) scris #i oral pe nota maxim" #i am fost admis"...

C.P.: Apoi, de la absolvirea Universit"!ii, pân" azi, ai r"mas &del" radioului...
V.T.: La radio am ajuns întâmpl"tor. Am venit la practic" în Redac!ia emisiuni pentru copii #i tine-

ret. Aici am întâlnit ni#te oameni foarte buni, care m-au înv"!at atâtea lucruri pe care la facultate nu le 
înv"!asem. Domnea o atmosfer" cald" ca într-o familie. 

C.P.: Primele deplas"ri, primele emisiuni, primele fraze rostite al microfon... 
V.T.: Acestea nu se uit"... Incredibil c" au trecut atâ!ia ani, parc" totul a fost ieri... Atâtea genera!ii de 

copii au trecut prin destinul meu! Atâtea schimb"ri s-au produs #i-n societate #i-n interiorul institu!iei. Am 
rezistat. Radioul s-a identi&cat cu destinul meu. De#i tenta!ii am avut multe. Nu regret. Mesajele copiilor de 
cândva, ale copiilor de ast"zi, care-n aceast" epoc" a tehnologilor informa!ionale avansate g"sesc timp #i vin 
al Radio Moldova, îmi trimit mesaje, vor s" colaboreze, vin cu idei, sugestii, conteaz" foarte mult. Urmele 
mele l"sate în destinele sutelor de copii, care #i-au luat sau se preg"tesc s"-#i ia zborul în timp devin tot mai 
proeminente. Sunt urme  care  întregesc  munca profesorului, a p"rin!ilor, a c"r!ilor citite... Emisiunea „Ora 
copiilor”, sper eu, va r"mâne la o singur" vârst" ( COPIL.RIA %I ADOLESCEN*A. 

  Opreste clipa,

Popas în ani
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Tr"iau odat" într-un s"tuc de la poalele mun!ilor 
doi copii – Ian #i Ina. Jucându-se, adeseori se urcau în 
p"rul cel mai înalt, din vârful c"ruia vedeau departe 
în mun!i un pisc str"lucitor, neobi#nuit de frumos. 
Urm"rindu-l de mult timp cu interes, observar" o 
lic"rire ciudat", radiant", de parc" în toiul zilei piscul 
se scufunda pe rând în toate culorile curcubeului. 
Într-o zi Ian îi zice feti!ei:

 – A# vrea s" urc pân" la piscul acela. Cum se vede 
satul de la în"l!imea  lui?

Într-o duminic" de var", pe la r"s"ritul soarelui, 
copiii î#i luar" rucsacele în spate #i o pornir" în tain" 
pe o c"r"ruie de munte. De ce pe furi#? Omenii din 
sat povesteau c" piscul  se a'" pe muchia unei pr"-
p"stii, în care î#i duce traiul o pereche de vr"jitori 
îndr"ci!i – Uragan #i Uragana – ni#te uria#i &oro#i. 
Ei se hr"nesc ei cu su'etele curio#ilor care încearc" 
s" se apropie de pisc.

În timpul acesta Uragana, vr"jitoarea cea rea, 
zbura printre nori #i z"ri cum ni#te copii asalt" avan 
în"l!imea. Coborî iute în pr"pastie #i îi strig" b"rba-
tului s"u:

 – U-ha-ha, drag" Spurc"ciune, simt c" vom avea 
azi la cin" ni#te su'e!ele!

 – Uhu! f"cu Uragan mul!umit. M" duc s" dezleg 
s"lb"ticiunile...

Iar copiii mergeau #i mergeau. Piscul li se p"rea 
aproape de tot. Soarele parc" se gr"bea #i el. B"iatul 
cercet" atent locul din jurul lor. Piscul nu se mai vedea, 
se mistuise în vine!iul serii.

 – Ina, uite ce stânc" abrupt". Sub ea este mult" iar-
b" uscat", vom dormi bine, p"zi!i de vânt #i de ploaie.

Dar nu reu#i b"iatul s" fac" nici doi pa#i, c" mun-
tele r"sun" de un covi!"it urâcios.

 – Oare ce dihanie url"? Mi-e fric"! #opti Ina .
Ian o încuraj" Ian cu o voce nesigur".

 – Cred c" s-a r"t"cit vreun porc. Hai s" vedem 
cine-i dincolo de stânc"...

Se apropiar" tiptil #i v"zur" cum o dihanie pocit", 
vl"guit" #i slab" ca vai de ea st"tea sprijinit" de stânc". 
De#i tremura de fric", Ina se apropie.

 – Ce jivin" s" &e oare?
 – Sunt Mistre!ul Col!i de Aur, r"spunse pocitania.

Copiii amu!ir", ului!i s" aud" un animal vorbind 

cu glas de om.
 – Da!i-v" mai aproape, s" vede!i ce frumos str"lu-

cesc col!ii mei de aur, continu" mistre!ul.
Deodat", în lini#tea bizar" ce se a#ternu prinser" 

a se înv"lm"#i ramurile copacilor #i din frunzi#ul lor 
r"sun" o voce #uier"toare: „Smulge!ii col!ii de aur, co-
pii noroco#i! Când o s" v" întoarce!i acas" cu aceast" 
comoar", s" vede!i cum o s" v" laude p"rin!ii. Hai, 
mai repede, c" &ara nu se poate ap"ra!”

Auzind acest îndemn viclean,  Mistre!ul prinse a 
se zvârcoli  #i a geme:

 – Nu mai pot de foame... Fie-v" mil"... Mo-o-or!
Înduio#a!i, copiii scoaser" din rucsac to!i carto&i 

#i îi puser" în fa!a Mistre!ului, îndemnându-l s" m"-
nânce. Animalul ron!"i îndelung #i cu mult" pl"cere. 
Prindea la putere v"zând cu ochii. Curând se ridic" 
în picioare #i rosti:

 – V" mul!umesc, copiii mei buni. N-am s" uit 
niciodat" c" m-a!i sc"pat de o moarte cumplit" #i a!i 
rupt urzeala farmecelor.

R"ma#i f"r" carto&, Ian #i Ina nu mai aprinser" 
rugul. Obosi!i, adormir" bu#tean. A doua zi din nou 
au mers pân" la as&n!itul soarelui. Noaptea se furi#a 
pe neobservate. Începu s" se fac" frig. Slei!i de puteri, 
copiii aprinser" cu greu un rug. Ina scoase din rucsac 
o turt", o rupse în dou" #i ambii începur" s" m"nânce 
cu po/" mare. În clipa aceea, la lumina rugului, se 
înf"!i#" un cerb alb ca un schelet – numai piele #i 
oase. În schimb coarnele împodobite cu mii de pietre 
nestemate sclipeau în mii de culori. Cerbul se apropie 
f"r" fric", întinse botul spre turta din mâna fetei, o 
mirosi cu l"comie #i abia deslu#it #opti: „Nu mai pot 
de foame... da!i-mi... #i mie o buc"!ic"”.

%i din nou r"sun" o voce mieroas" de femeie, care 
p"rea s" vin" din tulpina unui brad:

 – Omorâ!i cerbul #i lua!i-i coarnele! Ve!i & boga!i, 
o s" tr"i!i o via!a f"r" griji.

Copiii se pref"cur" c" nu aud nici o voce. 
Îmbr"!i#ar" cerbul, îl dezmierdar", #optindu-i: „Ce 
coarne frumoase ai, nu cumva e#ti regele cerbilor?” 
Cerbului i se îndoir" genunchii #i c"zu la picioarele 
copiilor. Ina începu s"-i dea în gur" câte o buc"!ic" 
de turt", zicând: „Nu te l"s"m noi s" mori. M"nânc" 
repede turtele #i fugi, nu cumva s" vin" oamenii cei 

Oaspeti dragi,

Lidia HLIB

Piscul diamantelor
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r"i de dup" brazi #i s"-!i fure coarnele...” Îndat" ce 
înghi!i turtele, blana cerbului se f"cu mai alb" #i mai 
str"lucitoare #i el le vorbi copiilor: „V" mul!umesc, 
Su'etelor  curate! Mi-a!i dezlegat farmecele #i m-a!i 
sc"pat de la o moarte crunt"”. %i se f"cu pe loc nev"zut.

A treia zi s-au trezit slei!i de puteri. Au pornit 
din nou s" urce spre pisc. Mi#cau picioarele cu greu. 
Tremurau de frig. Iar în jurul lor era numai z"pad". 
Alb". Rece. Lunecoas". Îi mai desp"r!ea de piscul 
râvnit doar un urcu# lent. Îns" copila c"zu într-un 
genunchi. Prinse a tremura. B"iatul î#i scoase haina 
#i o înveli. Se lipi de ea cu tot corpul, s-o înc"lzeasc".

Uragan #i Uraga-
na priveau de sus cu 
ur", dar nu-i puteau 
atinge: aveau su'etele 
atât de pure, c" de i-ar 
& înghi!it, ar & cr"pat 
vr"jitorii în mii de p"r-
ticele înghi!ite apoi de 
pr"pastie. F"cur" ulti-
ma încercare de a momi 
copiii în mrejele lor:

 – Credem c" acum 
v" pare r"u dup" co-
morile pierdute. Cu 
ce v-a!i ales? O s" v" 
preface!i în stane de 
ghea!" #i o s" r"mâne!i 
sub z"pada ve#nic".

Vai, dar ce urgie se 
stârnise în mun!i... Vis-
colea, vântul urla, vâr-
furile brazilor scâr!âiau 
#i trosneau. Uragan #i 
Uragana, turba!i de 
furie, î#i dezl"n!uir" puterile. Dar, cum erau prea 
'"mânzi de su'ete, în cele din urm" se pr"bu#ir" în 
pr"pastia întunecoas" s" cloceasc" farmece noi. Iar 
din h"ul negru al pr"pastiei se ridic" un nor alb ce 
sem"na cu o leb"d", pe aripile lungi cât un brad ale 
c"reia c"l"toreau Mistre!ul Col!i de Aur #i Cerbul 
str"lucitor. Ei se aplecar" peste copii, îi ridicar" din 
z"pad" #i norul ca o nav" zbur"toare se în"l!" spre 
vârful muntelui... O lumin" cald", mângâietoare, se 
a#ternu peste copiii adormi!i. Ei se trezir". Privir" 
ului!i în jur. Fericit", Ina b"tu din palme:

 – Am ajuns! Suntem în cel mai înalt punct al 
muntelui! Sunt sigur" c" nu dormim! Prive#te, în 
dep"rtare aproape de orizont, se v"d c"su!ele noastre 

ca ni#te cutii de chibrituri. Hai s" le strig"m p"rin!ilor 
„Bun" diminea!a!”

Atunci dintre razele multicolore ie#ir" în fa!" 
Cerbul #i Mistre!ul.

 – Copii frumo#i, de aici, de sus, vocile voastre nu 
str"bat pân" în sat. A!i parcurs o cale de ani de zile 
p"mânte#ti ca s" ajunge!i la Piscul Diamantelor.

Speriat", Ina începu s" plâng":
 – Vai, ce-am f"cut! Cât de rea am fost! Biata 

mam", nici nu #tie unde sunt!
Ian se gr"bi s-o lini#teasc":

 – Nu-!i face griji! Ne vom odihni pu!in #i ne vom 
întoarce acas". Ai s" 
vezi ce bucuro#i vor & 
p"rin!ii no#tri c" nu 
ne-au mâncat vr"jitorii 
cei r"i...

Cerbul fu nevoit s" 
adauge:

 – Noi v-am ajutat 
s" ajunge!i pe vârful 
muntelui. Bucura!i-
v"!  Vi s-a împlinit 
visul arz"tor. Dar nu 
mai ave!i o cale de 
întoarcere.

 – A!i ajuns în lumea 
nemuritorilor, intr" 
în vorb" #i Mistre!ul. 
Sunte!i nev"zu!i pentru 
oamenii cei obi#nui!i. 
În schimb le pute!i 
trimite p"rin!ilor o 
veste bun" #i daruri 
împ"r"te#ti.

 – Vai, ce minunat! 
Vreau ca mamele noastre s" poarte salbe de 
m"rg"ritare! b"tu Ina din palme.

 – Ai uitat c" suntem s"raci? Nu avem daruri, le 
putem transmite doar cuvinte de iubire... îi aminti cu 
s&al", înro#indu-se, Ian.

 – Ba sunte!i foarte boga!i! Pentru su'etele voastre 
curate a!i fost ale#i rege #i regin" în !ara ce se nume#te 
Piscul Diamantelor. Pute!i s" le trimite!i tot ce dori!i. 
Norul-Leb"d" va trece doar o singur" dat" pe la 
p"rin!ii vo#tri, le va mul!umi c" au crescut Copii 
Frumo#i cu Su'ete Pure #i le va d"rui ni#te pungi 
cu pietre scumpe ca  s"-#i duc" traiul lini#tit pân" la 
adânci b"trâne!e...
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Ajuns la cea de-a IV-a edi$ie, concursul 
povestitorilor „Hai mai bine despre copil"rie s" 
vorbim”, desf"#urat în cadrul Zilelor Creang", a 
adunat de aceast" dat" circa 100 de elevi de la mai 
multe licee din Chi#in"u. Biblioteca Na$ional" pentru 
Copii „Ion Creang"”, care organizeaz" acest concurs, 
a creat toate condi$iile necesare ca &ecare s"-#i poat" 
spune povestea. Din cele dou" s"li pline cu elevi, 

de unde s" se inspire! Împreun" cu bunica a a#ternut 
pe hârtie întâmplarea de la pescuit, apoi a cerut #i 
ajutorul meu. Am lucrat cu &ecare elev în parte. Este 
pentru prima oar" când ei particip" la un astfel de 
concurs”, spune înv"$"toarea. 

„Într-o prim"var", când am plecat la $ar", am 
avut parte de o surpriz" – am v"zut c" bunica are 
30 de pui#ori micu$i, moi, dr"g"la#i, care mi-au 
pl"cut foarte mult! Când am r"mas singur" acas", 
&ind fat" responsabil", am decis s" le fac o baie, cu 
s"pun. Le-am pus a#a de mult s"pun c" din galbeni 
s-au f"cut albi. Trebuiau usca$i, desigur! Ce imagine 
mai era! În mijlocul ogr"zii, stau întin#i pe sfoar" 
30 de pui#ori...” este o mic" spicuire din povestea 
Alexandrei Kuzacova, elev" în clasa a VIII-a la liceul 
„Mihai Eminescu”.

Dup"  tocmai 100 de pove#ti interesante, 
membrilor juriului, format din angaja$i ai BNC 
„Ion Creang"”, jurnali#ti #i scriitori, le-a fost di&cil 
s" desemneze câ#tig"torii. Pe Locul I s-au clasat 
urm"torii elevi: Amelya Sîngereanu (clasa a IV-a, 
LLMTI „Socrate”);  Polina Cebotari (clasa a III-a, 
LT „Elena Alistar”); Andreea Dru!" (clasa a VI-a, 
LT „Orizont”); Alexandru Savva (clasa a VII-a, 
IPLT „Da Vinci”).Locul II:Simion Xenofontov 
(clasa a IV-a, %coala Primar" „Prometeu-Junior”);  

Au dep"nat propriile pove#ti

înso$i$i de profesori #i p"rin$i, se tot auzeau voci de 
copii, mai mari #i mai mici, care povesteau despre 
#otiile, n"zbâtiile, peripe$iile lor sau ale p"rin$ilor #i 
bunicilor.

To$i cei prezen$i au fost saluta$i de Eugenia 
Bejan, director adjunct al BNC „Ion Creang"”, care 
a men$ionat c" în aceste zile, în perioada Festivalului 
„Zilele Creang"”, se organizeaz" mai multe activit"$i 
culturale pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv la 
Ia#i, la Bojdeuca lui Ion Creang". „La prima edi$ie a 
acestui concurs, participan$ii au venit cu fragmente 
din „Amintiri din copil"rie”. De la a doua edi$ie 
#i pân" la cea curent", ne-am zis c" este mai bine 
s" perpetu"m acest spirit crengian #i s" încuraj"m 
genera$ia în cre#tere s"-#i etaleze talentul de povestitor 
#i s" povesteasc" despre întâmpl"rile din copil"ria lor, 
a p"rin$ilor, a bunicilor. Nu ne-am a#teptat la atât de 
mul$i participan$i! Concursul merit" s" &e organizat 
la nivel na$ional ca s" readucem în contemporaneitate 
pl"cerea povestitului”, a ad"ugat doamna Bejan. 

Liliana Bejenaru, înv"$"toare la liceul „Mihai 
Eminescu”, a venit la concurs cu  patru elevi. Trei 
dintre ei au povestit întâmpl"ri despre c"p#unele, pere 
#i ro#ii. Iar Vlad Gherghela# din clasa a IV-a, care a 
venit îmbr"cat în costum na$ioanl, a ales o întâmplare 
amuzant" de la pescuit. „Pentru c" la ora# Vlad nu 
prea are parte de multe peripe$ii, a plecat la $ar", acolo 
unde are o bunic", dar #i o str"bunic". Deci, a avut 

Dumitru Ro#u #i Ecaterina Ro#u (clasa a III-a, IPLT 
„Principesa N. Dadiani”); Victor Zbanc" (clasa a V-a, 
IPLT „Da Vinci”);  Oana Cre!u (clasa a VIII-a, LT 
„Prometeu”). Locul III:Paula Pavilescu (clasa a III-a, 
LT „V.Vasilachi”);  So$a Lazarenco (clasa a III-a, LT 
„Elena Alistar”); Valeria Todic" (clasa a VI-a, IPLT 
„Da Vinci”); Bianca Moldovanu (clasa a VIII-a, LT 
„Ion Creang"”).

Una din câ#tig"toare, Amelya Sîngereanu de la 
Liceul de Limbi Moderne #i Tehnologii Informa$ionale 
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Micii condeieri

Visul unui ghiozdan
 
Era odat" un ghiozdan. Nu a# spune c" era 

mare, era mic de tot. Dis-de-diminea!", cât e ziu-
lica de mare, se plimba din colo-ncoace, neavând 
ce face #i, tot mi#cându-se agale, a ajuns într-un 
parc miraculos.

 Priveli#tea din parc l-a f"cut s" urm"reasc" 
diferitele nuan!e:  mai aprinse, mai închise. Piticul 
(a#a îl chema pe ghiozdan) era foarte bucuros de 
cele v"zute #i s"rea, cânta, se juca cu lumea din 
jur. Într-un moment dat, Piticul a adormit #i parc" 
s-a teleportat în viitor. Nu mai era un ghiozdan 
mic, dr"gu! ca alt"dat", ci s-a transformat într-un 
b"ie!el cam de vreo 9 ani. Crede!i c" se mai juca, 
s"rea? El, ca un b"iat mare, me#terea #i creea diferi-
te lucruri folositoare pentru construirea ma#inilor, 
juc"riilor #i multe alte lucruri utile.

V"zând c" poate face a#a lucruri minunate, 
s-a mirat continuându-#i lucrul. A trecut un timp 
oarecare  #i b"iatul-ghiozdan a obosit în acea lume 
unde era om. %i atunci a creat o ma#in" a timpului 
cu care s-a întors în visul s"u lung #i dulce.

S-a trezit, cu o mare bucurie c" este din nou 
ghiozdanul mic, de#i, uneori, avea un pic de triste!e 
în su'et, deoarece nu mai putea face juc"rii. El î#i 
spuse, c" în visul viitor va c"l"tori prin mai multe 
locuri. 

Iat" a#a era acest minunat Pitic.
Amelia Visan, cl. a IV-a

Ce ne #optesc cocorii?

Cocorii ne spun tot ce au v"zut în c"l"toria lor. 
Mul!i oameni r"mân uimi!i de povestea cocorilor. 
Odat" am invitat la concursul pove#tilor un cocor. 
Ia ce ne-a povestit:

 – În drum spre Africa de Sud am v"zut multe 
lucruri: marea ce susura pove#ti de adormit 
copiii, cântecele cerului, lacrimile norilor #i razele 
blânde ale soarelui. Atunci când am p"#it pe noile 
meleaguri, am atras aten!ia la leii &oro#i, elefan!ii 
ce p"#eau lent #i maiestuos, rinocerii furio#i #i 
p"s"ri de diverse culori #i specii. Am fost foarte 
încântat de cele v"zute, dar, totu#i, cel mai bine e 
la tine acas"! %i, iat", am revenit...

Astea ne-a m"rturisit cu nostalgie cocorul.
Tinca Josan, cl. a IV-a                                                                  

(elevii doamnei Liuba Adespea, Liceul Prometeu-Junior)

„Socrate” a fost ajutat" de o profesoar" de art" teatral", 
dar cea mai mare sus$inere a avut-o de la mama sa care 
a înso$it-o la concurs. S-a inspirat dintr-o întâmplare 
de-a bunelului, de pe când era copil, care trebuia s" 
duc" covata unei rude de la care o împrumuta-se. 
Pe drum, a#a cum putea s" fac" #i un oarecare alt 
#trengar, s-a urcat în covata mare de lemn #i s-a jucat 
în ea pân" a cr"pat-o. Dup" acest concurs, Amelya 
spune c" va continua s" scrie #i alte pove#ti. 

„S" continua$i s" discuta$i cu p"rin$ii, cu bunicii 
vo#tri, ca s" a'a$i mai multe despre via$a, copil"ria 
#i tinere$ea lor. Iar toate aceste povestiri, v" sugerez 
s" le scrie$i #i s" le p"stra$i în arhiva de familie. Peste 
ani vor & de o mare valoare”, le-a spus elevilor Maria 
Harea, #ef sec!ie „Dezvoltare în biblioteconomie #i 
#tiin!a inform"rii”, BNC „Ion Creang"”, membru al 
juriului. 

„S" nu înv"$ati pove#tile doar pentru concurs, dar 
pentru pl"cerea proprie. V" dau un sfat bun: S" nu 
sta$i cu telefonul în mân", cu chii la calculator #i cu 
urechile la televizor. S" v" duce$i la $ar" cât mai des 
posibil, s" alerga$i descul$i, s" citi$i în natur"”, i-a 
îndemnat pe „povestitori” un alt membru al juriului, 
scriitorul Constantin Dragomir. 

Pre#edintele juriului, scriitoarea Claudia Partole, 
spune c" &ecare î#i are povestea sa, dar e minunat 
s" mai #i putem s-o spunem #i altora: „Cu ajutorul 
vostru, dragi copii, parc" am trecut din nou prin anii 
copil"riei. În multe n"zbâtii chiar m-am reg"sit #i 
eu. Mi-a$i amintit de jocul cu anotimpurile pe care îl 
uitasem. Bunicii no#tri erau mari povestitori! Când î#i 
povesteau copil"ria, parc" erau fra!i cu Ion Creang"”.

To$i participan$ii au primit diplome #i cadouri #i 
au plecat acas" cu gândul: „Oare ce poveste vor spune 
la urm"toarea edi$ie a acestul concurs!?”

Andrei BORDIAN 
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Minuni copil"ria ne-nv"!a…
Cât vaca-mi permitea, p"scând în pace,
din glod, din luturi modelam ce-mi place…
Crea!ia ca la-nceput era,

doar c" aveam deja mult" lumin"
de noapte desp"r!it", #i uscatul…
%tiam cum cre#te mama aluatul…
Ce col"cei mai în"l!am din tin"!

…Pe undeva, de soare pârjoli!i,
c"lu!ii mei de lut mai zac sub iarb"
ori tulbur" arheologi pripi!i

s" mi-i declare-n foarte mare grab"
din ere dep"rtate despleti!i
#i r"t"ci!i de herghelia oarb".

Oaspeti dragi,

Iulian FILIP

Sonetul col"ceilor #i cailor de lut

Doamne, Doamne, lume, lume,
nou n"scutul n-are nume –
mama, tata i-l vor spune,
tata, mama i-l vor pune,
bun ales din nume bune,
bine-ales, ca s" r"sune
plin, frumos, nume-minune,
ca s"-l prind", s"-l cuprind",
ca o vrednic" oglind",
ca #i 'oarea cea din grind",
care-n miresmeaz" casa
#i pruncu!ul, #i mireasa,
'oarea nou venitului,
'oarea împlinitului,
'oarea  ostenitului
de tot lungul c"ilor
#i b"tutul v"ilor,
v"ilor cu z"rile
#i cu întreb"rile,

Alegerea numelui

v"ilor cu 'orile,
coastelor cu morile,
morilor cu pietrele
#i cu toate vetrele,
vetrele, cuptoarele
cu toate odoarele,

toate-a#tept"toarele
s"-i cunoasc" lumile,
s"-i cunoasc" numele
m"ri nou-n"scutului,

m"ri începutului
devenirii sale,

venirii pe cale,
cale #i c"rare –

s" creasc" om mare,
bun #i împlinit,
drag #i întregit,

vrednic" oglind",
busuioc din grind"!
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Domeniu fascinant, complex, cu vaste disponibilit"!i 
creatoare, în plin" expansiune #i dezvoltare, literatura 
pentru copii #i adolescen!i antreneaz" tot mai seme!, 
în ultimul timp, scriitori oarecum „specializa!i” în li-
teratura pentru maturi (de#i ast"zi hotarele dintre cele 
dou" sfere sunt mai mult decât 'uctuante). Este #i cazul 
Lucre!iei Bârl"deanu, sedus" de re'exele paradisului 
pierdut, tentat" într-un act de reveren!", dar #i previ-
zibil" nostalgie, s"-i &xeze resorturile speciale într-o 
scriitur" la fel de special", cum este cartea de povestiri 
„Dealul Dr"gu!ei”. Amintiri din alt" copil"rie, ap"rut" 
la Editura Silvius-Libris (Chi#in"u, 2010). 

Dup" ce vreme de câteva decenii s-a l"sat prins" 
între clamele poeziei (Rou" de cuvinte, 1988, Clipe 
de p"s"ri, 1996, Capitalul din Para Sângelui, 1998) #i, 
mai târziu, între cele ale prozei #i eseisticii (Secolul 
nomazilor, 2006; Scrisori din Paris, 2011; Tunica por-
tocalie, 2016), autoarea ne surprinde pl"cut cu aceast" 
încercare de recon&gurare a t"râmului primordiilor. 
Aceast" „alt" copil"rie”, cum !ine s" precizeze din 
subtitlu, este chiar proiec!ia copil"riei autoarei, care, 
urmând modelul crengian, î#i evoc" anii mitului de 
aur, a#a cum se pro&leaz" ace#tia la vârsta maturit"!ii. 
Este prezent Humule#tiul sorocean, T"t"r"uca Ve-
che, satul de ba#tin" al autoarei, „a#ezat în Câmpia 
Sorocii, printre dealuri #i v"i, nu departe de Nistru 
#i de cetatea de Scaun”, în centrul c"ruia se a'" casa 
p"rinteasc", ridicat" „odat" cu biserica”. Satul ob!ine 
ipostaze mitice prin incursiunile etimologice pe care 
le întreprinde naratoarea, a#a cum se întâmpl" în 
cazul evoc"rii Dealului Dr"gu!ei, prins" într-o viziune 
stenic", senin-nostalgic".

Dedicat memoriei p"rin!ilor, Raisa #i Ion Bârl"-
deanu, volumul va restitui proiec!iile acestora, prin-
se în canavaua unor amintiri calde. A#a se face c" 
leg"tura indisolubil" de ba#tin" este asigurat" de zeii 
tutelari ai acesteia, identi&cabili în imaginea buni-
cilor – Petru #iEufrosinia Sârbu #i cea a p"rin!ilor. 
Tema familiei este axat" pe modelul patriarhal al 
convie$uirii într-un context de afectivitate #i res-
pect reciproc. Ca în nara!iunea Gr"m"joar" a lui 
Ion Dru!", membrii familiei îmbrac" roluri memo-
rabile în asigurarea unei copil"rii imperturbabile. 
Altminteri, autoarea completeaz" în chip fericit ga-
leria personajelor copii din literatura român" din 

Diana VRABIE

Lucre!ia Bârl#deanu $i descinderea în universul copil#riei

Basarabia cu un prototip feminin inconfundabil. 
Mult mai anemic reprezentate în acest sector lite-
rar (ca #i în altele, de altfel), unde primatul îl de!in 
versiunile masculine (Tro&ma# sau Bobocel al lui 
Ion Dru!", Gugu!", Radu, Ciubo!el ai lui Spiridon 
Vangheli, N"t"'ea!" al lui Aureliu Busuioc, Bu/ea 
#i Ilu#ca ai lui Vladimir Be#leag", Mitru!" luiVasi-
le Vasilache, F"nel al lui Nicolae Esinencu, P"s"rel 
al lui Nicolae Dabija, Emila# al lui Vasile Galaicu, 
Ciulic" al lui Nicolae Popa, P"l"riu!" Oranj al lui Iu-
lian Filip), esen!ele feminine, iat" c" î#i fac vizibile 
prezen!ele. Lucre!ia, al"turi de Fulgu!a Lidiei Hlib, 
So&a-P"p"dia a Stelei Popa sau Domni!a-P"stori!a 
a Claudiei Partole îmbog"!e#te acest diapazon cu 
viziunea inventiv" a feti!ei ce-#i instituie propria sa 
&lozo&e asupra vie!ii. Lucre!ia Bârl"deanu comple-
teaz" aceast" galerie cosmocentric" cu tipul copi-
lului degajat, cu sim$ul replicii, inocent prin natu-
rale$ea gesturilor sale, candid #i curios s" p"trund" 
misterele universului, având deplin" suveranitate 
în hotarele lui. Toate m"rcile unei copil"rii albastre, 
descins" din verile trase de „'uturi, de buburuze #i 
de furnici”, ca s" o parafraz"m pe Ana Blandiana, se 
reg"sesc în aceste pagini. 

Pigmentat" cu mult umor jovial, conceput" într-
un stil alert, lucrarea are de câ#tigat prin ironia cald", 
elegan!a ludic", colocvialitate, spiritul fantezist, toate 
consumate într-o atmosfer" senin" ce contureaz" 
acest poem despre copil"rie (re)tr"it din perspectiva 
adultului nostalgic.

Dealul Dr"gu!ei e o carte despre copii, dar nu în 
mod exclusiv pentru ei. Retina afectiv" a adul!ilor va 
& reanimat" de aceast" invita!ie în p"durea descul!" 
a copil"riei, marca c"reia sunt 'utura#ii alba#tri. 
Autoarea sugereaz" implicit c" literatura se adresea-
z" „vârstei f"r" de vârst" a copil"riei”. E, în fond, o 
frumoas" carte de vacan!", reconfortant", agreabil" ca 
scriitur", care con&rm" o dat" în plus faptul c" #ansa 
literaturii pentru copiii din Basarabia de a se reabilita 
!ine de cooptarea scriitorilor de valoare, care #tiu s" 
se aplece cu în$elegere #i dragoste, asupra unui uni-
vers cu bogate rezonan$e afective #i morale în planul 
expresiei artistice.
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Dup" datina str"bun", l"sat" din mo#i-str"mo#i, 
invita!ii de onoare se întâmpin" cu pâine #i sare. Astfel 
#i-au primit oaspe!ii elevii %colii Primare nr. 21 „Spi-
ridon Vangheli” din municipiul B"l$i. Ace#tia &ind 
doamna Eugenia Bejan, director adjunct al Bibliotecii 
Na!ionale pentru Copii „Ion Creang"” #i doamna 
Claudia Partole, poet", prozatoare #i dramaturg. Sala 
frumos amenajat" #i plin" de elevi, unii îmbr"ca!i în 
costume na!ionale, au f"cut ca oaspe!ii s" simt" parfu-
mul s"rb"torii. Din scen" au început s" r"sune vocile 
pl"pânde ale elevilor clasei a II-a „A”, care au preg"tit 
programul artistic, ajuta!i de înv"!"toarea lor, doamna 
Lilia Tighineanu #i bibliotecara, doamna Ana Tiglea.

Copiii au prezentat succint biogra&a scriitoarei, au 
recitat poezii #i i-au adresat o mul!ime de întreb"ri 
interesante. Astfel, doamna Claudia Partole a fost 
provocat" s" povesteasc" cele mai haioase amintiri din 
copil"rie. Pe copiii s-au interesat cum e s" &i scriitor, 
cum ia na#tere o poezie, cum apare o carte.

Doamna Eugenia Bejan a discutat cu micii cititori 
despre laboratorul de idei al scriitorului. Le-a vorbit 
despre dou" c"r!i ale autoarei. Prima este „Floarea 
iubirii”, o povestire care a fost inclus" într-o carte 
despre pace #i lansat" tocmai în Coreea de Sud. Aceas-
t" povestire, scris" de Claudia Partole #i ilustrat" de 
Violeta Diordiev, a fost recunoscut" ca &ind cea mai 
deosebit" dintre celelalte povestiri incluse în cartea 
respectiv". Cu aceea#i curiozitate, micii cititori au 
a'at #i despre „Lola cea frumoas"”, o poveste despre 
o pisic", carte distins" cu Diploma de Onoare IBBY 
pentru ilustra!ii.

Stând de vorb" cu elevii clasei a II-a „A”, am 
cules multe impresii interesante. Bun"oar", Diana 
Postoronc", mi-a m"rturisit c" a citit în revista „Flo-
rile dalbe” despre jurnalul doamnei Claudia Partole. 
„Dar este prima oar" când v"d un scriitor. O s" caut 

Întâlniri de neuitat

Claudia Partole: „Mi-am reg"sit #i eu copil"ria printre voi”

la bibliotec" toate c"r$ile pe care le-a scris dumneaei 
#i o s" le citesc împreun" cu toat" familia”.

„Am citit cartea „Salba cu m"rgele care plâng”, 
scris" de Claudia Partole, din care am înv"!at c" trebu-
ie s" &u atent" cu obiectele electrocasnice. Am citit-o 
împreun" cu p"rin!ii, pentru c" este bun" #i pentru 
maturi”, poveste#te o alt" elev", Lavinia Rotari, care 
a fost în rol de prezentatoare.

Ariadna Livin$, elev" în aceea#i clas" spune: „Am 
recitat poezia „Am putea s" &m mai buni”, care îmi 
place foarte mult. A# vrea s" citesc „Copilul din 
colivie”, pentru c" mi s-a p"rut un pic nostim eroul 
c"r!ii...”.

Aliona Railean, director adjunct pentru educa!ie 
#i organizatoarea evenimentului, men!ioneaz" c" 
anual invit" în #coal" câte un scriitor pentru ca elevii 
s"-i cunoasc" #i, dialogând, s" îndr"geasc" literatura. 
„Am observat c" anume c"r$ile scriitorilor care ne 
viziteaz" #coala sunt cele mai solicitate în biblioteca 
#colii noastre”.

„Desigur, interesul fa!" de lectur" nu este la to!i 
la fel. Pentru unii, drumul spre bibliotec" e ceva mai 
di&cil. Dintre toate posibilit"!ile o alegem pe cea care 
este mai aproape de interesul copiilor. Anume întâlni-
rile cu scriitorii, astfel stimulându-le interesul pentru 
carte”, ne-a spus bibliotecara Ana Tiglea.

Cuvinte de recuno#tin!" a avut #i directorul 
institu!iei, doamna Valentina Goiman: „Ne-am dori 
ca în #coala noastr" s" creasc" copii dornici de a 
cunoa#te. Facem tot posibilul ca s" promov"m cartea, 
lectura, bun"tatea...”

Andrei Bordian
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De cum r"sare de dup" geana z"rii #i pân" 
as&n!e#te, Soarele e unicul astru care str"luce#te pe 
bolta cereasc". Noaptea, îns", imensitatea cosmic" 
scoate la iveal" #i pe al!ii, in&nit de mul!i #i imposibil 
de num"rat. Cerul este, pur #i simplu, împuzderiat  
cu stele, mai mari #i mai m"runte, mai luminoase 
sau abia pâlpâind, în pâlcuri sau singuratice. În afar" 
de ace#ti nenum"ra!i a#tri, care se fac vizibili gra!ie 
luminii stelelor din aceea#i familie cu Soarele, Univer-
sul este împânzit de #i mai mul!i Meteori. De#i sunt 
incomparabili mai mici ca o Stea, Planet", Asteroid, 
Comet" sau Bolid, Meteorii, la fel, fac parte din fa-
milia a#trilor cere#ti. Mai mult, ei se consider" la fel 
de importan!i #i de valoro#i, precum tot ce zboar" #i 
exist" în spa!iul cosmic, de la f"râmele de praf din 
cozile Cometelor pân" la Soare.

Unul dintre Meteori!i î#i urmeaz" calea prin 
Cosmosul f"r" margini, îns" de cum se dumere#te 
cine este el în acest Univers prinde a privi cu al!i 
ochi la convie!uitorii imensit"!ii cosmice. Meteorul 
î#i d" seama c" pentru a-#i remarca individualitatea 
e stringent necesar s" se eviden!ieze prin ceva. Îi vine 
un gând s" depun" eforturi pentru a cre#te pân" la 
dimensiunile unei Planete sau m"car al unui Aste-
roid, îns" pentru o asemenea performan!" în!elege 
c" ar trebui s" se confrunte cu ve#nicia cosmic". 
Apoi îl g"se#te ideea de a nu respecta nicio lege a 
Universului, dar se dumere#te c" a#trii revolta!i de 
comportamentul s"u rebel îi vor declina numele pe 
toat" întinderea nem"rginit" a Cosmosului. În!elege 
îns" c" #i aceast" idee este mai mult decât utopic" #i 
nu are nicio #ans" de a & realizat".  În cele din urm", 
se aga!" de un gând care i se pare cam hazardat, dar 
cu o oarecare doz" de succes.

De#i e mult mai mic decât Asteroidul, care-#i are 
orbita prin preajm", Meteorul crede c" nu-l cost" prea 
mare efort s" încerce a-l ataca #i, distrugându-l, s"-i 
ia locul. Temerar în nebuna sa inten!ie, Meteorul se 
arunc" asupra Asteroidului #i din aceast" coliziune 
cosmic" se na#te o Comet". Aceasta porne#te în via!a 
ei cereasc" pe propriul s"u itinerar, iar Meteorul 
p"r"se#te orbita Asteroidului #i mult mai voluminos 
î#i continu" calea. Îmb"tat de succes, el se avânt" 
în inten!ii #i mai grandioase, dându-#i seama c" în 
ascensiunea sa astral" urm"toarea etap" pe scara ie-
rarhic" este s" ia locul vreunei planete. E con#tient c", 
atacând-o #i distrugând-o, îi va r"mâne s" mai depun" 
un efort, poate ultimul, pentru a r"mâne pe bolta 

Nicolae RUSU

Meteorul

cereasc" în locul Soarelui sau, cel pu!in, aproape de el.
Cea mai apropiat" Planet" &ind P"mântul, cel 

care semneaz" în analele cere#ti cu pseudonimul 
Terra, Meteorul se arunc" asupra acesteia cu ferma 
convingere c" #i de data aceasta succesul îi este h"r"-
zit #i asigurat. Atacând P"mântul cu vitez" cosmic", 
Meteorul se pomene#te în stratul de atmosfer" cu 
care-i protejat" Planeta #i, la un moment dat, e cuprins 
din toate p"r!ile de '"c"ri. O lumin" orbitoare se 
împr"#tie în jurul s"u, str"b"tând întreaga imensitate 
cosmic" #i pe câteva clipe to!i a#trii cere#ti r"mân în 
umbra lui. Meteorul prinde a jubila, extaziat de faptul 
c" i-a eclipsat pe to!i, c" întreg Universul este umbrit 
de importan!a #i valoarea sa. Gloria sa, îns", dureaz" 
în ve#nicia timpului doar o clipit", dup" care, f"r" s" 
ating" suprafa!a planetei, din Meteor se alege doar 
fumul #i pulberea...

De cum r"sare de dup" geana z"rii #i pân" as&n!e#te, 
Soarele r"mâne acela#i astru care str"luce#te pe bolta 
cerului cople#it de întunericul cosmic. Iar noaptea, 
lic"resc al"turi de el acelea#i nenum"rate stele, planete 
#i asteroizi. Spectacolul de pe bolta cereasc" a stelelor 
c"z"toare este unul etern. Exact ca ploaia de meteori!i 
din Universul artelor frumoase.



34

V-a!i întrebat vreo dat" unde pute!i crea al"turi 
#i împreun" cu un scriitor o poveste? O pute!i face 
la Biblioteca Na!ional" pentru Copii „Ion Crean-
g"”, participând la activit"!ile Serviciului Modern 
de Bibliotec" „Tablet-Picii creeaz" pove#ti”. Au 
creat pove#ti sute de copii de la multe institu!ii 
de înv"!"mânt: LT „Minerva”, LT „V.Vasilache”,  
LT „Principesa Natalia Dadiani”, Liceul de Limbi 
Moderne #i Tehnologii Informa!ionale „Socrate”, 
%coala Primar" nr.120.

La primul atelier „Scriem împreun" o poveste”, 
copiii s-au echipat cu br"!"ri #i papioane #i, împre-
un" cu scriitoarea Claudia Partole, s-au teleportat 
în Lumea Basmelor. Nu a lipsit de la acest atelier 
nici Muza Crea!iei. Atmosfera din bibliotec" a 
fost #i ea un stimul pentru a crea. Feedbackul #i 

încuraj"rile din partea scriitoarei le-au dat speran!a de a scrie propriile pove#ti. Dup" ce au scris, copiii au 
venit la cel de-al doilea atelier -„Desen"m #i ne distr"m, personaje din pove#ti cre"m”. De data aceasta s-au 
teleportat în Lumea Culorilor. Aici au desenat cu ajutorul aplica!iilor de desen, pe tablet", eroii #i scenele din 
pove#tile create la primul atelier. Astfel, pove#tile au c"p"tat o alt" via!" sub pensula dirijat" de „tablet-pici”. 
La cel de-al treilea atelier - „Personajele prind grai”, eroii din poveste au prins a vorbi în graiul copil"riei. 
Cu ajutorul tehnologiilor, vocile expresive #i melodioase ale micilor actori s-au transformat în clinchetul 
'orilor de prim"var",  în #oapta vântule!ului #i culorile au c"p"tat sunet.

Dup" cele trei ateliere de crea!ie #i imagina!ie, copiii au venit bucuro#i #i ner"bd"tori, s" prezinte #i s" pri-
veasc" primele lor pove#ti digitale. Certi&catul nominal, primit de &ecare participant, este dovada #i amintirea 
pl"cut" petrecut" la cea mai mare bibliotec" din Moldova, Biblioteca Na!ional" pentru Copii „Ion Creang"”.

Tamara Croitoru,  
&ef Sec"ia Centrul de Formare

al Bibliotecii Na"ionale pentru Copii 
„Ion Creang#”

Pove#tile copil"riei în culori #i zâmbete

Atelier de creatie,

Darul fermecat

Într-o p"dure fermecat" tr"ia un vr"jitor bun, pe care îl chema 
Tomi!".Tomi!" avea o p"dure minunat". În p"durea vecin" tr"ia frate-
le lui pe care îl chema Grick #i era foarte r"u. Aici nu cre#teau frunze, 
era o p"dure stra#nic" #i în&or"toare. Mul!i ani a fost a#a, pân" când 

Grick a primit un dar de la Zâna Toamn", care era #i mama sa. Era cel 
mai frumos dar care i se putea da unei astfel de p"duri: o cutie cu praf 

magic #i ap" vie. Când a desf"cut cutia, praful s-a împr"#tiat pe toat" 
împ"r"!ia lui Grick #i aceasta se pref"cu într-o minun"!ie de nedescris. 

Când Grick a b"ut apa vie, pe loc a devenit mai bun #i î#i dori nespus de 
mult s" se împace cu fratele lui Tomi!".

Zâna Toamna a f"cut o vraj" #i Tomi!" a ap"ruit în fa!a lui Grick. Din 
acea zi Grick s-a împ"cat cu fratele lui Tomi!" #i nu s-au mai certat nicioda-

t". Acesta a fost cel mai bun dar pe care îl poate avea doi fra!i. Eu înc"lica-i 
pe-o lingur" scurt", s" tr"iasc" cine ascult"!



Povestea Fulgu!orul minunat

Într-o zi friguroas! de iarn! o feti"! pe nume 
Cristina a ie#it la s!niu#.Când a ajuns la pârtie 
fulgu#orii, au început s! "ese un covora#. Din ro-
iul de fulgu#ori unul s-a desprins. R!t!cindu-se 
de fr!"iorii s!i, nu  #tia unde se a$!. Norocul lui 
c! a v!zut cosi"a Cristinei. Din acel moment 
fulgu#orul minunat #i Cristina au devenit cei 
mai apropia"i prieteni.

Veselie mare a fost de atunci! Toat! iarna au 
fost împreun!: au mers la s!niu#, au f!cut un om 
de z!pad! #i au patinat cu prietenii Cristinei. Dar 
a venit Zâna Prim!var!. Fulgu#orul i-a promis 
Cristinei c! se vor revedea la iarna viitoare. De 
atunci în %ecare iarn! fulgu#orul minunat #i 
Cristina sunt de nedesp!r"it. Prietenia lor s-a transformat într-o prietenie ve#nic!.

M-am urcat pe-o s!ni#oara #i v-am spus o povestioar!.

Dorin"a fulgului

Într-o "ar! îndep!rtat!, unde ningea zilnic #i 
troienele erau cât un munte, tr!ia un fulg vis!tor. 
Din acest motiv era singuratic #i neîn"eles de 
nimeni. Dar avea o dorin"! mare s!-#i creeze 
un frate geam!n exact ca el. &i s-a dus s-o caute 
pe Regina Z!pezilor.

Chiar la începutul c!l!toriei s-a întâlnit cu o 
raz! de soare pe care o întreb!:

�� Drag!, lumini"!, tu ai vreun frate sau vreo 
sor! geam!n!?

�� Eu am mul"i fra"i #i multe surori dar sun-
tem diferi"i %indc! astfel ne sim"im mai speciali.

Fulgul mai mersi un pic #i deodat! sim"i o 
adiere dulce. Era vântul.

�� De ce e#ti trist, fulgule?
�� Pentru c! sunt singur #i de asta am decis s! îmi caut fratele geam!n. M! po"i ajuta?
�� Cu mare drag, dar nu am v!zut pe nimeni s! semene cu cineva, #i nici nu v!d rostul.
Apoi s-a întâlnit cu un om de z!pad! #i un br!du", dar nici ei nu au putut s!-l ajute. &i iat! c! a ajuns 

la Regina Fulgilor. Acolo a v!zut o mul"ime de fulgi diferi"i. Regina care #tia de dorin"a lui l-a îndemnat 
s!-#i caute fratele geam!n. În zadar c!ut! fulgul, c!ci nu putu g!si  nici unul întocmai ca el.

Regina îl mângâie #i-i spuse blând:
�� Fiecare dintre voi este diferit #i asta v! face importan"i #i împreun! crea"i aceast! lume!




