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Suntem ceea ce facem!!!

GIB Cluj Ieri şi Astăzi
în 2006 au reuşit să obţină
statut legal şi, de asemenea,
de atunci organizaţia poartă
numele de Grup de Iniţiativă
Basarabeană.
Chiar de la începutul
vieţii mele de student m-am
implicat activ în societatea
civilă Clujeană, mi s-a părut o
oportunitate nemaipomenită
de a căpăta experienţă şi de a
învăţa lucruri interesante, am
aflat de existenţa Grupului
de Iniţiativă de la prietenii
mei basarabeni, am început
să dedic tot mai mult timp
activităţilor din organizaţie, era o adevărată
provocare pentru mine.
Pot spune că GIB Cluj are deja o tradiţie
în spate şi o cultură organizaţională proprie,
multă lume ne cunoaşte datorită Festivalului
Basarabia pe care-l organizăm în fiecare
an, Festivalul Bucovina, Adoptă un Boboc,
Comunică şi Cunoaşte, proiecte prin care îi
ajutăm pe tinerii basarabeni veniţi la studii
să se acomodeze din punct de vedere moral
dar şi legal, mai organizăm training-uri şi
dezbateri pe diverse teme.
Nu vreau să concluzionez fără a da
câteva sfaturi tinerilor basarabeni care vor
veni la studii anul acesta. Încercaţi să creaţi
un echilibru între viaţa academică ce vă
aşteaptă şi implicarea în diverse activităţi
de voluntariat din mediul ONG-istic Clujean.
Acestea
sunt extrem de importante în
formarea propriului vostru comportament,
astfel veţi găsi mai uşor soluţii la problemele
care apar. Gândiţi-vă câtă experienţă veţi
câştiga, şi cu siguranţă mulţi prieteni!

Grupul de Iniţiativă Basarabeană din
Cluj s-a dezvoltat progresiv de-a lungul anilor
datorită tinerilor basarabeni, care şi-au dat
seama că trebuie să schimbe mentalităţi, să
împărtăşească din experienţa lor basarabenilor
noi veniţi în oraş, că trebuie să-şi facă viaţa
mai interesantă, să înveţe din experienţa
altora, să îşi pună ideile în aplicare, să se
reprezinte pe sine, să-şi
unească forţele
pentru a forma o singură voce în vederea
creării
unei congruenţe perfecte între
adevăratele probleme ale tinerilor basarabeni
din Cluj şi reprezentarea lor la nivelul forurilor
oficiale.
Ideea înfiinţării GIB Cluj a apărut încă din
anii 1999-2002, printre persoanele care au
contribuit semnificativ la crearea organizaţiei
se numără: Cristi Jardan, Valeriu Leapciu,
Dumitru Tabarcea, Vlad Plotean , Cornei
Andrei.
Totul a pornit de la o bere şi din discuţii
boeme, tineri studenţi pe atunci, nimic nu i-a
oprit să viseze şi să proiecteze în mintea lor
mari planuri de viitor, unii poate nu i-au luat în
serios, dar ei nu au încetat să creadă, astfel din
2002 un grup de basarabeni motivaţi activau
neoficial sub numele de Grup de Iniţiativă, iar

Nicu Leva
Preşedinte GIB Cluj
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Politica sau ceea ce se
subîntelege prin ea in
Republica Moldova
O agitaţie de spirite şi o
agonie politică se poate observa
în ultima jumate de an la noi
acasă, zi de zi apar noi scenarii
care prognozează diferite
“precipitaţii” politice la Chişinău,
oare cât de veridice sunt şi care
ar fi cel mai plauzibil scenariu, ce
totuşi ne aşteaptă pe noi toţi şi
această bucăţică de pământ?
Cu sau fără dorinţa noastră,
am devenit spectatori si chiar
actori in teatrul politic ce se
petrece în Republica Moldova.
Omul este un animal politic „zoon
politikon” după cum spuneau
filosofii Greciei Antice, iar ceea ce
observam noi acum la Chişinău
poate fi catalogat cum nu se
poate mai bine sub această
definiţie. Cred că toţi cititorii şi
în general fiecare moldovean
în parte e interesat de evoluţia
proceselor politice de la noi din
ţară, dar înţelegerea acestor
procese vine doar dacă vom
,,digera’’ mentalitatea partidelor
din actualul parlament. Ca să
fiu mai explicit: PCRM- un partid
oligarhic care sfidează nu doar
legile scrise ale ţării în care trăim,
ci şi bunul simţ prin teroarea şi
regimul de minciună instaurat
de ei. Însă în viziunea PCRM noi
trăim într-un rai pământesc, doar
că nu ştim despre acest lucru
încă.

continuare in pag 4

Interviu cu

Dorin Chirtoaca

În această vară fierbinte, pline de evenimente politice
importante pentru ţărişoara noastră, pe când voi, dragi boboci,
vă gândeaţi la admiterea în România, domnul Dorin Chirtoacă,
primarul general al Chişinăului, şi-a rezervat câteva momente
pentru a ne acorda un interviu. Am dorit să descoperim perioada
studenţiei şi tot ce a însemnat pentru domnia sa învăţământul
în România.

citiţi în pagina 3
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Capriana- un reper de istorie pentru prezentul din noi

Un drum mic, serpuit, cuminte si ascuns de ochii lumii,
cheama tacut pas cu pas. Nu e munte, mirosul de brad l-ar fi dat
de gol, e altceva, mai sfant, mai fertil- sunt codrii Lapusnei. Cei
40 de kilometri de Chisinau se transforma in 400, atat de stranie
e trecerea de la o lume la alta.
Se zice ca e cea mai veche, cea mai batrana
din toate. O data ajuns la orizont nu te astepti la
mare lucru, poate la ceva rudimente reconstruite
accidental. Satul ii face intrarea “de vale”, el este
principala protectie ramasa de timp carunt aici
printre codri. O vezi de departe, sta singurica in
linistea ei si te asteapta. Senzatia de nerabdare e
fireasca si cuprinde intregul spectru de idei intr-un
moment in care crezi ca povestea continua. Dar…
Unicul asezamant monastic voievodal din
Republica Moldova e mai mult decat pare, in 8 ani
a fost transformata in scut, cuvantul “comunist”doare, dar caracterizeaza mica pata de istorie a
Basarabiei. Generalul Vladimir Voronin a avut in
timpul mandatului o manie “sfanta”, l-a apucat
“ctitoritul”. Capriana a fost una din ctitoriile
reconstruite ale voievodului comunist. Si parca ai
trece si asta cu vederea, Voronin in cele din urma
e la Chisinau, prin intermediul unor bonuri fiscale
care mentioneaza alocari de 20 de milioane lei moldovenesti nu
poti sterge nici a suta parte din ceea ce a lasat istoria de la Stefan
incoace. Doar ca…
Pe el il cheama Sergiu, poarta uniforma de gardian, si ne
arataca nu avem voie sa parcam langa poarta, ci doar la vre-o
200 de metri distanta. Pelerin sau nu vei fi informat in limba rusa
ca nu este nimeni prezent din cei “de sus” pe teritoriu. Vei fi
condus pe o poteca spre pamantul sfant al lui Stefan, sau al lui
Vornonin, in fine suntem pentru ceea ce am venit sau cel putin
pentru asa credeam intial.
“Manastirea de la Visnevat” cum aparea in hrisoavele
domnesti intr-adevar e mareata si nu prin lungime, inaltime sau
tehnici arhitecturale nemaipomenite. E medievala, e clasica, e
moldoveneasca. Simti ca e a ta, de fapt tu esti al ei, ca crestin,
ingenunchezi privirea pentru ca aici ti-e inceputul.
Biserica veche pastreaza planimetri tip triconc, alcatuita din
altar, naos, gropnita, pronaos si pridvor. Si sa nu credeti ca m-am
putut convinge de lucrul acesta personal, am aflat de constructia
interna din “izvoare”, deoarece usile bisericii sunt inchise pentru
orice fel de vizitatori. Probabil se mai deschid uneori pentru “P.S.”
Vornin cand vine sa se roage pentru “patrie” si “neam”.

In imediata apropiere, Gavriile Banulescu
Bodoni fondeaza la 1818 paraclisul de iarna
al manastirii. Biserica Sf. Nicolae e la fel de lipsita de sunet ca
si prima, dar sufletul cere ceva, cere un clopot, cere un semn,
un semn necomunist, poate, care sa-ti arate adevarul. Nimic.
Ne-a vazut o matusa si a alergat spre noi cerandu-ne grabit 2
lei moldovenesti pentru a utiliza baia amenajata
in exterior. Miscare. Au inceput sa forfoteasca
pe ici pe colo fuste lungi, negre si batiste- adica
femei, desi credeam ca manastirea e una de
calugari. Paradoxurile inceteaza la un moment
dat sa te mai uimeasca, asa ca am continuat
mica vizita cu urcarea spre biserica “de sus”.
Biserica Sf. Gheorghe sta pitita sus de putin
peste o suta de ani. Stilul neobizantin, rusesc
ii da prioritate in materie de arhitectura fata de
celelalte constructii. Toata linistea enorma de
afara se restrange la vre-o 50 de metri patrati
de pace si reculegere. Doar doua, trei lumanari
mai tin de urat singuratatii. Adevarat ca femeia
care vindea lumanari si alte obiecte bisericesti
se afla tot acolo, dar parca in alta parte, cu
calculatorul si telefonul mobil pe masa- era
ocupata. Identitatea femeii nu am putut s-o
aflam, la fel ca si orice alta informatie de rutina
de pe teritoriul monastic. Femeia avea nevoie
de binecuvantarea I.P.S. Filaret Cuzmin care era prezent doar in
weekend la manastire si binecuvantarile (Slava Domnului!) nu se
dau prin telefon. Asadar nu am aflat mare lucru.
E usor sa negi si sa ascunzi fapte, idei dar nu si valori, cum
e credinta crestina a neamului moldovenesc. Maica Antonina era
acolo mereu, langa masa cu anafora de langa pronaos. E prea
simpla ca sa nu o crezi si chiar nu are nimic de ascuns, ea pur si
simplu crede in Dumnezeu. Ne-a vazut interesati si a “tradat” prin
ascultarea sa de Dumnezeu tainele absurde comuniste. Nu stie
politica si nici istorie. Ne-a asigurat un singur lucru: “Credinta nu
se masoara in ani, ci in tarie si intensitate”. Mainile ei cautau sa se
roage, privirea ei calma te ametea cu atata putere si te lasa sa te
convingi de faptul ca nu esti in deajuns de crestin ca sa fii alaturi
de ea. Minunea vechea a avut loc sub ochii nostri: “Capriana isi
pastreaza valoarea in oamenii care cred”.
Din motive de securitate, Sergiu a fost inlocuit cu Vasile care
avea reguli mai putine si permitea deja parcarea langa poarta,
doar delegatiilor care au “permis” de intrare si mai si vorbesc
franceza. Dealurile Strasenilor pastreaza, de fapt, tin “cu dintii”
ce a mai ramas din mosia Voievodului Stefan. Cer ajutorul fiilor
Moldovei, al nostru, cer sa nu uitam a crede!

Ana Cojocaru

...vorbe despre GIB...

Preşedinte al Organizaţiei Studenţilor Basarabeni si Bucovineni din Braşov
Octavian Apostol
Ce pot să zic despre GIB Cluj?! Este o asociaţie,
Grupul de iniţiativă al Românilor Basarabeni din Suceava
de fapt, la început cred ca a fost o echipă, un grup
Oxana Greadcenco
de prieteni (de unde vine si numele) care s-au hotărât

să facă ceva pentru Basarabia, pentru basarabeni;
şi care a pornit din nevoia acută de promovare a
valorilor naţionale româneşti în rândurile studenţilor
basarabeni, nevoia de a suplini vidul de informaţii
despre Basarabia ce exista în România, de la nevoia de
ajutor ce o resimţea un proaspăt student basarabean
odată ajuns in Cluj. GIB Cluj este printre pionerii
asociaţilor studenţeşti basarabene şi drept consecinţă
are o vasta experienţă în domeniul ong-istic, sunt
printre primii care au reuşit să scrie un proiect şi
să-l implementeze şi sunt printre cei care au încercat
să schimbe imaginea basarabenilor din România şi
pentru cei de acasă.

Încă de la formare, GIRB Suceava a găsit în GIB Cluj nu numai un
partener de nădejde, dar, mai întâi de toate, un prieten. O echipă bine
consolidată, plină de iniţiative îndrăzneţe de la care am învăţat multe şi
mai continuăm să învăţăm.
GIB Cluj, fiind una din cele mai vizibile organizaţii a studenţilor
basarabeni din România, a demonstrat tuturor că suntem o voce,
avem probleme care nu pot fi neglijate, ci soluţionate împreună. Unele
iniţiative, precum ar fi ”Festivalul Basarabia”, ”Adoptă un boboc”, au fost
implementate şi în Suceava cu acelaşi succes datorită vouă. O dovadă în
plus că ideile interesante şi bune trebuie răspândite, aşa încât rezultatele
să fie simţite în toată centrele universitare din România.
Vă mulţumim pentru susţinere, dorim să vă vedem la fel de energici
şi plini de idei şi pe viitor.
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Dorin Chirtoacă Studentul

Interviu 3

Elena Biciuc (E.B.) : Domnule activităţi
extra-şcolare,
E.B. : Aţi menţionat
Chirtoacă, când aţi venit pentru prima dată
extra-universitare : din
mai devreme cei doi ani
la studii în România?
perioada liceului am luat
de distracţie. Cum se
Dorin Chirtoacă (D.C.) : În 1993 am cursuri de limbă germană
distra Dorin Chirtoacă –
fost admis la liceul “C. Negruzzi” din Iaşi.
la Centrul Cultural German
studentul ?
Deşi eram mult mai aproape de Moldova din Iaşi, şi am continuat
D.C. :
Dorin
decât sunteţi voi, cei din Cluj, dorul de casă
şi la Bucureşti. Străin
Chirtoacă – studentul
l-am resimţit o lungă perioadă de timp. în România ? Niciodată.
mergea la teatru. Şi
După liceu am optat pentru facultatea de Dimpotrivă, mă simţeam
acum sunt fascinat de
drept a Universităţii din Bucureşti, pe care mai bine ca acasă.
lumea pe care ne-o
am absolvit-o în 2001.
E.B. :
Aţi fost şi
ofera această artă, atât
E.B. : Care a fost prima impresie în dumneavoastră « boboc ».
de aproape de « izvorul
legătură cu învăţământul din
Ce
amintiri
v-au
» ei . Teatrul are un
"Nu am fost
România? Cât de diferit vi s-a
rămas ? Aţi fost un
aer aparte, rămâne în
ascultător."
părut pe atunci?
elev ascultător, un
amintire şi te schimbă
D.C. : În primul rând, m-a surprins student silitor ?
fără să vrei. Mai citeam
volumul mare de materie ce urma să fie
D.C. (zâmbeşte) : Nu
cărţi. Viaţa socială şi
studiată. Acasă parcă totul îmi părea mai am fost ascultător. Ba chiar am rămas culturală e cea mai plină în studenţie, poţi
uşor şi mai puţin. Atât în Iaşi, pe perioada corigent într-a 12-a la filosofie, parcă, din să înveţi de toate!
liceului, cât şi în Bucureşti, am sesizat o cauza unei polemici cu profesoara. Dar
E.B. : Ce mesaj aţi dori să transmiteţi
altă atitudine faţă de educaţie. Profesorii primul an de facultate a fost interesant, prin intermediul nostru « bobocilor » din
erau, cum s-ar zice, « băgaţi în seamă » vesel, instructiv. Atunci erau 4 ani de Cluj-Napoca?
de către autorităţi, avea un statut social studenţie : unul pentru adaptare, doi
D.C. : Păi, să se gândească la faptul
diferit, lucru pe care nu îl mai regăseam pentru distracţie şi ultimul pentru absolvire că studenţia este deja mai scurtă, iar
acasă şi aceasta mă întrista. Desigur, însăşi
şi licenţă. Acum sunt numai 3, au redus timpul- zboară ! Să încerce să se implice
faptul de a studia în România îmi dădea un distracţia.
din prima zi în tot
“Să guste viaţa
anumit avânt şi o dorinţă de a cunoaşte
E.B. :
Iar ce priveşte
felul
de
organizaţii
şi a învăţa din
activităţi
extra"Acasă parcă totul activitatea organizaţiilor studenţească din plin, şi
dar să se ţină şi de universitare. Să guste
toate sursele ce
îmi părea mai uşor studenţeşti de atunci ?
îmi erau puse la
Erau o alternativă pentru carte, căci pentru asta viaţa studenţească din
şi mai puţin."
dispoziţie.
dezvoltarea personală a
plin, dar să se ţină şi de
au ajuns acolo. “
E.B. : Cum vi s-a părut perioada de studenţilor ?
carte, căci pentru asta
adaptare ? V-aţi simţit vreodată străin?
D.C. : Da, şi atunci existau ligi, nu atât au ajuns acolo. Şi nu în ultimul rând, să nu
D.C. : Pot spune că m-am integrat de puternice şi bine-înfipte în conştiinţa uite de casă- să aducă în satele şi oraşele
destul de repede, datorită faptului că
studenţilor ca în zilele noastre, dar studenţii
lor de baştină cele învăţate şi descoperite
am început să mă implic în tot felul de participau, organizau, se evidenţiau.
de ei în România, să facă o schimbare.

Acomodare şi Stereotipuri
Caz: Tinerii basarabeni studenţi în
oraşul Cluj-Napoca

VOX P
POPU
OPULI

Tinerii basarabeni studenţi în România sunt un fenomen
social particular, fără îndoială, căruia însă, nu i s-a acordat prea
mare atenţie, nu există studii care să depisteze cât de intense
sunt problemele de acomodare cu care se confruntă şi care sunt
acestea, aici nu mă refer la problemele de ordin legal, ci mai
degrabă la cele de ordin cultural.
În cele ce urmează voi analiza rezultatele unui sondaj de
opinie realizat în perioada 28-29 iulie, 2009, care examinează
problemele de acomodare şi principalele stereotipuri cu care tinerii
basarabeni studenţi în România s-au confruntat în oraşul în care
învaţă. Sondajul este unul neştiinţific, nereprezentativ, fiind unul
explorator, au fost chestionaţi 34 de tineri cu vârste cuprinse între
21 şi 36 de ani, majoritatea fiind studenţi în oraşul Cluj-Napoca.
Respondenţii s-au dovedit a fi reticenţi atunci când au fost
întrebaţi care sunt principalele probleme de acomodare cu care
s-au confruntat când au venit la studii în România, 5 dintre ei au
preferat să nu răspundă şi doar 4 subiecţi au declarat că nu au
avut probleme de acest gen. Este interesant faptul că majoritatea
celor chestionaţi au afirmat că principala problemă de acomodare
care i-a făcut să se simtă izolaţi pentru o perioadă scurtă sau
mai lungă de timp sau care i-a făcut să se simtă străini - a fost
problema limbii vorbite. Unii au declarat că nu ştiau să vorbească
corect limba română, utilizând multe cuvinte ruseşti, alţii însă au
afirmat că şi accentul, dialectul îi făcea să se simtă complexaţi
într-o oarecare măsură atunci când interacţionau cu colegii lor.
R.14: Departe de casă, dialectul, prietenii.
R.27: Diferenţa de pregătire pentru studii, accentul.
R.30:Prejudecăţi în ceea ce-i priveşte pe moldoveni, dificultăţi
în găsirea unui loc de muncă, obţinerea cetăţeniei, nu ştiam să
vorbesc bine limba română.

R.33: Prima şi cea mai mare
problemă este discriminarea, în special,
cea cauzată de limbaj.
După cum vedem respondenţii au
menţionat mai multe probleme de acomodare care sunt oarecum
legate unele de altele. Câţiva dintre subiecţi au declarat că dorul
de casă, dorul de familie şi de prieteni i-a făcut să se integreze
mai greu în mediul cultural al oraşului în care învaţă
R.32: Nu-mi venea să cred că în jurul meu nu mai exista nici
un moldovean, mi-a fost greu să mă obişnuiesc cu ideea
R.7:Dorul de casă deoarece am plecat de la 14 ani de acasă
la studii în România
Iarăşi, o altă problemă menţionată de tinerii chestionaţi
a fost găsirea unui loc de muncă care periclitează acomodarea
acestora şi-i face să se simtă într-o permanentă anxietate şi
dependenţă de banii părinţilor. Alte probleme de acomodare care
au fost menţionate de un număr foarte mic de respondenţi au fost
cele legate de existenţa unor carenţe serioase în ceea ce priveşte
pregătirea educaţională de care au avut parte în Republica
Moldova şi care s-au resimţit puternic între ei şi colegii lor români
la nivel studiilor superioare. Unul dintre respondenţi a declarat că
mediul din Republica Moldova în care a crescut l-a făcut să nu mai
înţeleagă ce înseamnă să fii liber sau mai bine zis, ce înseamnă sa
te exprimi liber, astfel problema acestuia când a venit în România
a fost aceea, că nu reuşea să înveţe să îşi expună părerile şi ideile
fără să-i fie frică de repercusiuni
R.28: Mi-a luat ceva timp ca să înţeleg că aici pot fi un om
într-adevăr liber.
Un alt respondent a afirmat că tinerii basarabeni îşi creează
singuri problemele, pentru că tind să se izoleze.
R.15: Principalele probleme nu vin din partea românilor, ci
din partea noastră, noi tindem să fim închişi în grupul nostru şi
să-i vorbim de rău pe alţii.

D. C.
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Criza din PCRM sau ,,Politichia Moldovenească’’

Drd.Ec. Sergiu Zgardan
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În prezent nu există un obiectiv mai
important decât păstrarea Alianţei şi
menţinerea relaţiilor de încredere in
cadrul ei. Partidul Comunist aflat la limita
disperării continuă să prezinte un pericol
pentru opoziţie. Principala victimă este
Marian Lupu, care după 28 august nu
mai figurează în cadrul partidului ca o „cioara
alba”.
Suntem într-o situaţie mult prea dificilă
atât din punct de vedere politic cât şi economic.
Unica soluţie cred eu, ar fi consolidarea şi
menţinerea poziţiei AIE până la momentul
preluării interimatului de Preşedinte al Statului
de către actualul preşedinte al parlamentului
Mihai Ghimpu, conform legislaţiei Republicii
Moldova.
Noi, cetăţenii
Moldovei care avem
încredere în Alianţa pentru Integrare Europeană
suntem obligaţi să-i susţinem pe cei 4 lideri.
Astfel vom realiza cel mai important scop la
ora actuală şi anume, Integrarea Europeană.
Deci: Cât mai multă încredere, tărie de
caracter şi speranţă în ziua de mâine.
Suntem pe calea cea dreaptă...

Politica sau ceea ce se subîntelege
prin ea in Republica Moldova
continuare
Ca să poată desăvârşi acest ,,rai pământesc’’ ei
mai au nevoie încă de vre-o 4 ani la guvernare, fără
nimeni pe lângă ei, că de altfel ce democraţie mai e şi
asta unde puterea nu e unanimă, ca în URSS? Scena
politică a Republicii Moldova este divizată în două
tabere, care nu se pot nicidecum împăca sau ajunge la
un compromis, e bine sau rău? Eu zic că e bine, nu atât
pentru situaţia actuală cât pentru maturizarea politică
a ţării, dacă tabăra democrată ar merge la o eventuală
coaliţie cu comuniştii acest lucru ar ştirbi din luciul
promisiunilor lor electorale, ei ar deveni indirect părtaşi
la crimelor comuniste, de cealaltă parte, comuniştii nu
pot face alianţă cu cei pe care ei îi învinuiesc de toate
păcatele de moarte, şi ce e şi mai rău, în opinia lor, de
“unionism” în stare agravată. Eu cred că suntem la o
etapă de trecere lentă de la starea de politică naturală,
post sovietică, la starea - în care opoziţia va reuşi
să devină putere, să preia şi să modeleze instituţiile
statului în spiritul legii, să desfiinţeze presa acolită
guvernării, de ce culoare nu ar fi aceasta, comuniştii
însă, se vor opune oricărei schimbări, oricărui proiect
de lege. Dar totuşi ce va urma? Ştiind că democraţii nu
au majoritatea ce le va permite să voteze preşedintele,
ar fi cam 2 scenarii: 1. Se vor găsi oameni conştienţi şi
destul de realişti în cadrul partidului comunist care vor
înţelege că anticipatele ce vin vor fi şi mai dezastruoase,
reieşind din acestea vor vota candidatura propusă de
AIE sau 2. Din nou în ANTICIPATE, dar deja cu un
guvern democrat guvernul ce va avea posibilitatea
să îşi manifeste aptitudinile un timp mai îndelungat
deoarece următoarele alegeri vor avea loc doar la
anul care vine, în 2010. Să sperăm cu toţii în puterea
democraţiei şi a echipei democrate, care va fi cel mai
probabil, în curând, la guvernare.
Deşi viitorul politic al Republicii Moldova este
cea mai densă „ceaţă politică” din Europa rămâne să
sperăm că totuşi există acel viitor politic, luminos
şi treptat european. Scenariile expuse mai sus sunt
doar o constatare a realităţilor existente, totuşi să
nu uităm că în Republica Moldova se mai întâmplă
adesea minuni inexplicabile…dar acesta-i plaiul nostru
basarabean…

Sorin Cebotari

Îmi îngheţă degetele doar gândinu-ma la el.
Dupa o zi de voie buna şi plimbari prin capitala agitată
stăteam în compartiment ascultând cum trenul străpunge
meleagurile frumoasei noastre ţărişoare. Atunci nici unu
din noi nu ar fi crezut că viitorul la care cu toţii am sperat,
pentru care ne-am dedicat acea zi, ne-a fost compromis.
Nimeni nu ar fi crezut că intr-o săptămână vom fi alţi
oameni, că vom gandi altfel, că vom visa altfel, unii chiar
au renunţat la vise.
Cât de importantă poate fi o zi în viaţa unui om?
Dar o clipă? Cât de indiferent poate fi un om faţă de el,
faţa de neamul din care se trage? Sunt întrebările pe care
mi le pun tot mai des. Dacă ne-am dedica doar o mică
parte dintr-o zi, încercând să gasim răspunsurile la aceste
întrebari, am deveni mai buni. Nu-i deajuns doar de o

Pe parcursul ultimilor ani
economia Republicii Moldova
s-a bazat exclusiv pe consum.
Veniturile populaţiei au fost
utilizate pentru achiziţia de
bunuri şi servicii, nu şi pentru
investiţii în noi capacităţi de
producţie. Altfel spus, a avut
loc o creştere economică fără
dezvoltare.
Datorită specificului şi
structurii economiei naţionale,
Republica Moldova a devenit
cea mai vulnerabilă ţară din
regiune în faţa crizei. Impactul
crizei financiare globale asupra
Moldovei a fost unul atipic.
Dacă în ţările dezvoltate criza a
urmat trei etape clasice: criza
financiară, criza economică şi
criza socială, atunci în Moldova
lucrurile au avut o desfăşurare
inversă. În Moldova criza a
început de la cea socială care
s-a manifestat prin scăderea
puterii
de
cumpărare
a
populaţiei. Veniturile populaţiei
s-au redus, mai ales pe seama
micşorării remitenţelor, ceea ce
a dus la o temperare şi reducere
a consumului. Scăderea cererii
interne, dar şi a celei externe, a
determinat reducerea producţiei
industriale, declanşând criza
economică. Criza socială şi cea
economică, având un impact
puternic
asupra
veniturilor
bugetare, ar putea culmina cu
o criza financiară.
Datele statistice pentru
primul semestru al anului
sugerează o temperare a
declinului economic înregistrat
la început. Acest lucru se
datorează evoluţiilor favorabile
de pe pieţele regionale cu
care Moldova interacţionează
şi demonstrează dependenţa
covârşitoare
de
pieţele
externe.
Pentru a ieşi din criză,
dar şi pentru a evita asemenea
situaţii pe viitor, guvernul
trebuie
să
urmărească
valorificarea potenţialului pieţei
interne, să recurgă la reforme
structurale şi să sporească
competitivitatea internaţională
a ţării.

După
cum bine ştiţi vineri, 28
august 2009 Vladimir Voronin în plină
şedinţă la înjurat pe Vlad Filat, o dovadă
în plus a lipsei de cultură şi un “exemplu”
pentru
întreaga naţiune din partea
fostului şef al statului. Un alt eveniment
produs la doar câteva zile a fost demisia
actorului principal, care a dirijat teatrul politic
timp de 8 ani în urma presiunilor exercitate
de către liderii de la Moscova, spun analiştii
politici din Republica Moldova. Dacă am urmări
cu atenţie evenimentele politice precedente
şi anume, deplasările liderului comuniştilor la
Moscova vom realiza faptul că Vladimir Voronin
a suferit un eşec, încercând să-şi păstreze funcţia
de preşedinte al Republicii Moldova. Astfel,
conştientizez că pe zi ce trece comuniştii pierd
tot mai mult din teritoriu, iar fostul Preşedinte
al ţării încearcă să-şi ,,dosească’’ averea de la
Condriţa.
O întrebare ne frământă pe toţi: Ce va fi
mai departe?
Presupun că liderii de la Kremlin deja au
început crearea noilor relaţii de prietenie cu
membrii Alianţei pentru Integrare Europeană.

zi, în care ne îndeplinim dreptul nostru de cetăţean,
pentru a spera, pentru a visa, pentru a iubi. Aş vrea sa
fie pedepsită nepasarea, nepăsarea care face din noi
nişte laşi, care ne umple ochii de frică, care ne face să
nu putem ţine fruntea sus.
Cât de mult nu m-aş strădui să caut, nu găsesc
strop de iertare pentru ei. Educaţia ne spune ca ar
trebui să fim îngăduitori si toleranţi, dar cine ne învaţă
să trădăm, să fim laşi, să fim indiferenţi. Trebuie să
ripostam, dar trebui s-o facem prin a crea ceva frumos,
prin a face ceva mai bun, nu doar prin existenţă şi
tăcere.
Nu aş vrea să mă înţelegi, pentru ca dacă ma
înţelegi ar trebui să fii ca mine, fără vise, cu ochii pustii
şi zâmbet fals, dar luptător, deşi aş vrea să fim cu toţii
măcar un pic, dar luptatori.
Să aveţi poftă!

Specificul crizei financiare
în Republica Moldova

Iulian Corunga

Nu citi...!
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Suntem ceea ce facem!!!
Grupul de Iniţiativă Basarabeană a cunoscut o
adevărată evoluţie graduală de-a lungul timpului.
Totul a pornit de la o idee venită din partea unor
tineri basarabeni motivaţi şi plini de ambiţie.

1

GIB
Cluj este cunoscut
de către clujeni şi basarabeni datorită
Festivalului Basarabiei - un eveniment de
anvergură ce a ajuns deja la a VI-a ediţie, fiind
organizat în fiecare an prin care se comemorează
evenimentul istoric Unirea Basarabiei cu România,
27 martie 1918. În cadrul acestui festival care
se desfăşoară pentru o perioadă de trei zile au loc
diverse expoziţii foto, lansări de carte, târg de ONG-uri,
concursuri sportive, dar şi mese rotunde şi conferinţe,
concerte la care sunt invitaţi cântăreţii basarabeni ai
momentului. Festivalul Bucovina ajuns la ediţia a II-a este
un proiect mai nou al organizaţiei, dar care a început să
se bucure de notorietate deja, evenimentul îşi propune
să sărbătorească Unirea Bucovinei cu România, 28
noiembrie 1918 şi, de asemenea, îşi propune
încurajarea participării şi implicării
tinerilor în activităţile culturale
ale Festivalului.

Şi-au dat seama ca doar printr-o formă oficial
constituită ar putea reuşi să reprezinte interesele elevilor
ş
şi stude
studenţilor
ţ o basarabeni.
basa
GIB Cluj a fost înfiinţată legal
Principalul scop al acestei organizaţii
în ianuarie 2006. P
studenţeşti, non-profit
şi apolitice fiind de a-i ajuta
non
pe noii veniţi să se acomodeze din punct de
vedere cultural
cultu
şi legal societăţii româneşti
clujene şi promovarea valorilor româneşti
europene.
Un alt scop important al
europen
GIB-ului
este de a face auzite la
GIB-u
nivelul
nive
autorităţilor centrale de stat
principalele
pr
probleme de legalitate
şi de altă natură cu care se
confruntă tinerii basarabeni
încadraţi în învăţământul
liceal, universitar şi
postuniversitar.

2
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Alt proiect important este
Adoptă un Boboc prin care
în perioada 27 septembrie-3
octombrie
GIB consiliază
şi vine în ajutorul
noilor
tineri basarabeni cu sfaturi
şi informaţii utile în ceea ce
priveşte
principalele
teme
majore de interes şi anume:
permise de şedere temporară,
rutele de transport public,
facultăţi. Practic a fost instituit
un sistem de tutoriat simplu,
fiecare membru al GIB-ului
stând la dispoziţia proaspeţilor
studenţi pentru orice întrebare şi
sugestii. Tot pentru boboci, GIB
pregăteşte proiectul Comunică
şi Cunoaşte prin care se
urmăreşte integrarea tinerilor în
mediul universitar clujean prin
promovarea ideii de comunicare
şi a schimbului de experienţă,
locaţia acestui eveniment a fost
stabilită în centrul Arcalia, un
adevărat castel al Universităţii
Babeş-Bolyai, aici vor fi cazaţi
participanţii la proiect şi vor
fi implicaţi în diverse jocuri
educative, de socializare şi
training-uri.

4

Pe lângă aceste proiecte majore, GIB Cluj mai organizează şi diverse
dezbateri, mese rotunde pe teme de actualitate la care sunt invitaţi personalităţi
de seama ale mediului cultural academic clujean şi personalităţi marcante ale
vieţii politice şi culturale din Republica Moldova, o sesiune de training-uri care s-a
bucurat de succes până acum este ,,Fii Tânăr Fii Antreprenor’’.
GIB nu uită de marii oameni de cultură ai României şi Republicii Moldova
organizând mese rotunde, seminarii, lansări de carte, recitaluri sau deplasări
în regiunile în care s-au născut personalităţile de seamă ale culturii româneşti,
câteva exemple ar fi Mihai Eminescu, Grigore Vieru. De asemenea, organizează
deplasări la Alba Iulia cu ocazia Marii Uniri a Românilor din 1 decembrie 1918. 5

Toate evenimentele de mai sus,
proiectele, conferinţele, au fost realizate
doar prin munca, motivaţia şi devotamentul
tinerilor basarabeni care s-au implicat de-a
lungul timpului în activităţile organizaţiei. GIB Cluj ca
şi organizaţie studenţească încearcă să dezvolte în noii
veniţi cultura voluntariatului, care este foarte importantă
pentru propria dezvoltare comportamentală. GIB Cluj oferă
posibilitatea creării şi implementării propriului proiect, ideile
interesante venite din partea noilor membri sunt puse imediat în aplicare
fiind sprijiniţi cu o echipă proprie şi cu diverse sfaturi. Întotdeauna se
ţine cont de opiniile noilor membri şi întotdeauna le sunt recunoscute
meritele. Aici aveţi ocazia să vă coordonaţi propria conferinţă, să
fiţi prezentatori la deschiderea evenimentelor, să reprezentaţi
organizaţia la diversele emisiuni televizate organizate
de către TVR1 Cluj şi alte posturi de TV locale, să
învăţaţi cum se obţin finanţările, veţi avea ocazia
să vorbiţi direct cu oficialităţile de la nivel local
şi central.
GIB Cluj va aşteaptă!
6
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cursuri, profesori, studenţie
Când am aflat că sunt admisă la una
dintre facultăţile pentru care optasem în
oraşul Cluj-Napoca, eram atât de fericită,
deja mă gândeam să-mi iau periuţa de
dinţi şi câteva haine să plec cât mai repede
spre oraşul la care visasem încă din anii de
liceu. Cu toate că eram încântată de viaţa
de student ce mă aştepta parcă simţeam
o oarecare incertitudine şi un pic de frica,
dar curiozitatea şi dorinţa de aventură erau
mai intense.
Dimineaţa, somnoroasă şi derutată
am coborât din autocarul Chişinău-Cluj,
simţeam arsuri în stomac de emoţie , mă
tot gândeam la ce aveam de făcut, mii
de voci îmi tot repetau în cap : azi te duci
şi te cazezi, mâine mergi la festivitatea de
deschidere, dacă nu reuşesc să mă cazez
astăzi unde voi sta? dacă mă rătăcesc în
drum spre facultate şi nu mai ajung la ora
potrivită?
Până la urmă am reuşit să le fac pe
toate, desigur au apărut câteva probleme,
unele mai complicate, altele care existau
doar în capul meu, până la urmă ca într-o
poveste a Fraţilor Grimm totul s-a sfârşit

cu bine. Acum sunt absolventă deja şi de
fiecare dată când vorbesc cu tineri ca voi,
proaspeţi studenţi în anul 1 mă cuprinde
nostalgia.
De fapt, scopul meu nu este să vă
povestesc aventurile prin care am trecut
eu ca şi tânăr student basarabean, ci mai
degrabă vreau să vă dau câteva sfaturi
legate de viitoare voastră activitate ca
şi studenţi.. Sunt sigură că părinţii voştri
v-au ,,tocit creierii’’ cu tot felul de sfaturi
şi rugăminţi şi că nu mai aveţi chef de
altele, ale mele vor suna mult mai ,,soft’’
vă asigur.
Ceea ce vreau să vă spun în primul
rând este să nu vă izolaţi, să nu încercaţi să
vă înconjuraţi doar de prieteni basarabeni,
împrieteniţi-vă cu colegii de facultate,
încercaţi să fiţi cât mai comunicativi şi
sociabili. Studiul este foarte important. Este
foarte important, în primul rând să fiţi activi
la seminarii şi să frecventaţi cursurile, astfel
veţi depăşi fără stres perioada sesiunii,
încercaţi să vă faceţi temele în decursul
semestrului ca mai apoi să reuşiţi cu brio în
perioada examenelor. La capitolul cum să

ne comportăm cu profesorii, am multe de
spus, fireşte acest lucru depinde de fiecare
facultate în parte, de profilul acesteia şi
de tradiţia educaţională existentă în acea
instituţie de învăţământ. Dar sfatul meu
este să nu ezitaţi să comunicaţi cu ei, să
nu vă fie frică sau ruşine să-i întrebaţi,
împrieteniţi-vă cu ei, nu pierdeţi ocazia
să vă expuneţi nedumeririle cu privire la
chestiunile pe care nu le înţelegeţi, cereţile sfaturile, ei sunt colegii voştri mai mari.
Atâta timp cât vor vedea că sunteţi serioşi,
motivaţi şi interesaţi fiţi sigur că profesorii
nu vor ezita să vă ajute atunci când aveţi
nevoie.
După cum am menţionat mai sus
studiul este foarte important, dar totuşi
nu este foarte bine să vă baricadaţi în sala
de lectură sau în biblioteci, este necesar
să vă implicaţi în diverse activităţi de
voluntariat în diverse ONG-uri conform
intereselor voastre, doar aşa te dezvolţi
ca personalitate, iţi dai seama ce îţi place
sau nu, îţi construieşti relaţii strânse de
prietenie, capeţi experienţă.
Deci : în loc de tipicul ,, învaţă,
învaţă, învaţă’’, eu vă voi spune ,, învaţă,
dar nu te limita doar la atât, aplică ceea
ce înveţi prin activităţile de voluntariat,
internship-uri şi stagii de practică.

D. C.

Un boboc, doi boboci, trei boboci…
Membrii Grupului de Iniţiativă Basarabeană Cluj i-a
întâmpinat la autogară pe tinerii basarabeni proaspeţi studenţi
în oraşul Cluj-Napoca, vineri 25 septembrie. Această acţiune face
parte din campania ,,Adoptă un Boboc’’, ce se află la a doua ediţie,
şi care după succesul de vineri îşi va continua existenţa mult timp
de acum înainte, acest lucru depinde, desigur, şi de implicarea
viitorilor membri ai GIB-ului.
Cele trei autocare pline de învăţăcei au fost aşteptate cu atâta
nerăbdare şi chiar emoţie de colegii lor mai mari, încât la vederea
unui autobuz mai mare şi mai bombat începeau să se întrebe
toţi dacă este sau nu autocarul Chişinău – Cluj-Napoca. ,,Uite
e ală, e ală… aaa, nu, nu, m-am înşelat’’ spuse cu tristeţe unul
dintre membrii GIB Cluj care îşi tot plimba privirea pe tăbliţele
indicatoare ale rutei de pe parbrizele autobuzelor.
Boboceii au fost întâmpinaţi cu îmbrăţişări şi zâmbete, cu urări
de bun venit şi cu multă voie bună, în plus, li s-au distribuit hărţi
cu principalele locaţii din Cluj oferite de Primărie. La eveniment au
fost prezente posturile locale de televiziune Realitatea TV şi TVR1
Cluj, până şi cameramanii simţeau fericirea şi emoţia noastră,
probabil şi-au adus aminte de propria lor studenţie. Noii veniţi
nu au fost doar întâmpinaţi la autogară, dar au fost ajutaţi să
se şi cazeze şi să ajungă la facultăţile la care sunt studenţi. Unii
dintre tinerii basarabeni fiind admişi pe locurile bugetate, dar fără
bursă s-au văzut în imposibilitatea de a se caza, astfel Echipa
GIB a încercat să găsească soluţii la aceste probleme, semnalând
chestiunea respectivă la secretariatele facultăţilor şi oferindu-le
cazare prin mijloace proprii.
Bobocii erau foarte fericiţi şi încântaţi că cineva totuşi s-a
gândit la ei, unii nu se aşteptau să fie întâlniţi de persoane care
să le zâmbească, să –i ajute cu bagajele şi să-i ghideze prin
oraş. Elena, proaspătă studentă la Facultatea de Istorie a afirmat
că nu s-a aşteptat să fie atât de bine primită de Echipa GIB şi că
apreciază efortul acestora, mai presus de toate îşi doreşte şi ea la
rândul ei să-i ajute pe viitorii boboci, continuând tradiţia colegilor
ei mai mari. O altă studentă iarăşi a lăudat demersul GIB Cluj,
spunând că este unul necesar şi bine venit şi că este bucuroasă că
deja şi-a făcut prieteni şi că are la cine apela în caz de probleme,
neclarităţi sau sfaturi. Unii dintre membrii GIB fiind întrebaţi de ce
au ales să-şi petreacă ziua de vineri ajutându-i pe boboci, pe lângă

faptul că este perioada
cazărilor, mulţi dintre ei
au afirmat că au trecut
şi ei prin problemele de
acomodare, au simţit
pe pielea lor cum e să te
lupţi singur cu birocraţia
din
secretariatele
facultăţilor şi că se simt
oarecum datori să-i
sprijine pe noii veniţi,
alţii însă, au declarat că şi ei au fost ajutaţi şi că li pare normal să
îşi ajute semenii la rândul lor.
Ziua de vineri a marcat începutul propriu zis al campaniei
,,Adoptă un Boboc’’, care se va desfăşura pe parcursul a două
săptămâni, Echipa GIB va oferi în continuare consiliere bobocilor,
stându-le la dispoziţie pentru orice întrebare.
Sâmbătă 26 septembrie a fost organizată seara de socializare
la care au fost invitaţi bobocii, tinerii basarabeni studenţi în
anul întâi. Scopul acestui eveniment este de a consolida şi crea
relaţii de prietenie între boboci şi colegii lor mai mari, de a crea
un cadru non formal în care noii veniţi să se poată simţi bine
şi de asemenea, în care cei mai mari să le poată împărtăşi din
experienţa lor academică, studenţească şi nu numai.
Datorită efortului Echipei GIB, seara a fost un real succes,
bobocii au fost prezenţi în număr mare, toţi fericiţi, chiar euforici
şi cu chef de distracţie. Pentru mulţi dintre ei seara de socializare
a fost binevenită, deoarece au reuşit să uite pentru o clipă de
problemele legate de cazări, dosare rătăcite şi multe altele de
aceeaşi natură.
Aceasta nu este tot, GIB va oferi pe parcurs şi alte surprize
boboceilor.
Echipa GIB
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“Era o dimineaţă
aglomerata la cabinet când, in
jurul orei 08:30, intra un domn
bătrân cu un deget bandajat.
Îmi spune imediat ca este foarte
grăbit caci are o întâlnire fixata
pentru ora 09:00. L-am invitat
sa se aşeze ştiind ca avea să
mai treacă cel puţin o jumătate
de ora până să apară medicul.
Îl observ cu câtă nerăbdare îşi
priveşte ceasul la fiecare minut
care trece.
Între timp mă gândesc
ca n-ar fi rău sa-i desfac
bandajul si sa vad despre ce
este vorba. Rana nu pare a fi
aşa de grava… în aşteptarea
medicului, mă decid sa-i
dezinfectez rana si mă lansez
intr-o mica conversaţie. Îl întreb
cât de urgentă este întâlnirea pe
care o are şi dacă nu preferă să
aştepte sosirea medicului pentru
tratarea rănii... Îmi răspunde că
trebuie sa meargă neapărat la
casa de bătrâni, aşa cum face
de ani buni, ca să ia micul dejun
cu soţia.
Politicoasă, îl întreb de
sănătatea soţiei. Senin, bătrânul
domn îmi povesteşte că soţia,
bolnavă de Alzheimer, stă la
casa de bătrâni de mai bine de
7 ani. Gândindu -mă că întrun moment de luciditate soţia
putea fi agitata de întârzierea
lui, mă grăbesc să-i tratez rana
dar bătrânul îmi explică că ea
nu-şi mai aduce aminte de 5
ani cine este el... Şi-atunci îl
întreb mirata: “Si dvs.. va duceţi
zilnic ca sa luaţi micul dejun
împreuna?“. Cu un surâs dulce
şi o mângâiere pe mana, îmi
răspunde: “E-adevărat că ea
nu mai ştie cine sunt eu, dar eu
ştiu bine cine este ea“.
Am rămas fără cuvinte
şi un fior m-a străbătut in timp
ce mă uitam la bătrânul care se
îndepărta cu paşi grăbiţi. Mi-am
înghiţit lacrimile spunândumi in sinea mea: “Asta este
dragostea, asta este ceea ce
îmi doresc de la viaţă!... Căci,
in fond, aşa este dragostea
adevărată ?!… nu neapărat fizica
si nici romantica in mod ideal.
Să iubeşti înseamnă sa accepţi
ceea ce a fost, ceea ce este,
ceea ce va fi si ceea ce încă
nu s-a întâmplat. Persoanele
fericite si împlinite nu sunt
neapărat cele care au tot ce-i
mai bun din fiecare lucru, ci
acelea care ştiu să facă ce-i mai
bun din tot ceea ce au”.
Viaţa nu înseamnă sa
supravieţuieşti unei furtuni ci sa
ştii sa dansezi in ploaie…!

Camelia Chitic
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Să te înţeleg

Chip de Soare

În corpu-ţi gigant ocroteşti al doilea cer
cel al albastrului întunecat.
Ochii tăi plini de valuri sărate
privesc spre zarea abisului.
Braţele tale cuprind în îmbrăţişări repetate
viaţa şi moartea, coşmarul şi visul.
Gura ta cupidă de gânduri
se deschide sacadat lovind nisipul.
Gnoseologia din tine mă face
să mă apropii tot mai mult,
şi mai mult de neliniştea ta.
Vreau să pătrund în cerul tău
Vreau sa te înţeleg.
Oamenii nu merită ?
Atunci, mă voi dezbrăca de trup
de tot ce-i omenesc în mine,
nu am nevoie de mâini să te ating
nu am nevoie de ochi să te văd
nu am nevoie de urechi să te aud
am nevoie de gând să te simt!

Mamă bună chip de soare
Cu petale de argint,
Rază ruptă de la soare
Al cuvântului alint.

D.C

Te iubesc atât de tare
Şi nici când nu voi uita,
Că o inimă mai mare
Nu mai are nimenea

VENIŢI ACASĂ, DRAGI PĂRINŢI
Veniţi din lume-acasă, dragi părinţi,
Copii înlăcrimaţi în prag v-aşteaptă.
Mai bine-nvaţă şi sunt mai cuminţi,
Crescut-au mari de-acum: băiatul, fata.
Veniţi din lume-acasă, dragi părinţi,
Copiii nu mai vor nici bani, nici daruri.
Ei vor să fiţi în preajmă ca doi sfinţi,
Să-i luminaţi, să-i sfătuiţi în grele-amaruri.
Veniţi din lume-acasă, dragi părinţi,
Veniţi la casa sfântă bătrânească
Şi vatra rece, tristă s-o-ncălziţi
Cu slova voastră caldă, părintească.

Cristian Plăieşu-Dvornic
Student ULIM
Regulile Jocului
pe corpul meu e scris un cuvînt
vrei să-l descifrezi pentru a-mi afla
părerea despre tine
prima literă e desenată pe umărul
stîng
celelalte le vei găsi de unul singur
e un lexem lung
fiecare semn e în altă limbă
eşti poliglot?
cunoşti criptografia?
ai al treilea ochi?
să nu uiţi de entuziasmul copiilor
cînd unesc
un puzzle complicat
să nu mai spui niciodată
că sînt ininteligibilă
ţi-am descoperit secretul
dacă citeşti cuvîntul
ai să primeşti drept
premiu un alt cuvînt

Dumitriţa Paladi
Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale
Comunicării.

Lângă palma ta fierbinte
Eu, copilă am crescut
Şi de vocea ta cuminte
Învăţat-am să ascult.
Tu eşti stea în cer ascunsă
Eşti o pasare in zbor,
Eşti o floare de val dusă
Şi blândeţea unui nor.
Te ascunzi printre cuvinte,
Printre cântece de dor.
Eşti o perla din adâncuri,
Val de mare, vânt uşor.

Marina
Scoala Medie Cania, R. Cantemir
Clasa VI .

Celula
Trei pereţi, un păianjen, un geam,
Şi noduri de gratii de cealaltă parte,
Ce tânăr în cuget şi-n crezuri eram
Când cel din oglindă-nsemna
“libertate”.
Iar ochii se uită spre jilavul pod
Şi văd cum o lampă se clatină alene,
Ea arde mereu, căci o rază nu pot
Să prind cu privirea de-amaruri de
vreme.
Ce linişte moartă, tot timpu-o ascult,
Şi nu-i nici un foşnet de grija-mi să
scape,
Dar paşii de şoareci - e tot ce aud,
Şi stropii de apă, i-aud câteodată.
Cu unghia roasă-n perete pictez
Numele tău, ce abia de-l ţin minte,
Buchiile-i roşii mă fac să visez,
La fel mă făcea glasul tău, înainte…

Andrei Creacico
Universitatea Politehnica din
Bucuresti, la Facultatea de Inginerie si
Aeronautica.
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