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Povestea următoare este 

adevărată de la început până la sfârşit. 

 Eram eu, Cap-de-Lună, abia 

împlinisem 22 de ani, au trecut deja 

doi ani de când am preluat conducerea 

tribului. Au fost doi ani prosperi. Mă 

aflam la capul mesei mele rotunde, iar 

fraţii mei erau lângă mine, aceştia erau 

Cap-de-Leu, Cap-de-Soare şi Cap-de-

Păun. Eram nişte africani convinşi 

care iubeau vânătoarea. 

 - Au mai murit doi mineri, 

stăpâne! exclamă Cap-de-Păun cu un 

glas trist. 

 - Este inadmisibil, trebuie luate 

măsuri numaidecât! 

 - Dar ce este de făcut? 

 - Vom porni numaidecât la 

vânătoare ! 

 Şi ne-am organizat în felul 

următor: eu, împreună cu Cap-de-Leu 

ne-am luat sulițe cu vârf de diamant,  

 

 

iar Cap-de-Păun și Cap-de-Soare și-au 

luat arcuri făurite din părul de pe 

spatele unui yeti pe care eu personal îl 

răpusei în urmă cu o săptămână. 

 Şi merserăm noi cât merserăm, 

zile şi nopți, iar într-o noapte geroasă 

de iulie am dat nas în nas cu jaguarul 

străveziu. 

 Bestia se repezi la mine, însă cu 

o viteză incredibilă am eschivat atacul 

fiarei, abţiguindu-i o suliţă direct în 

mijlocul cozii. Însă fiara se repezi la 

piciorul lui Cap-de-Păun, devorându-l, 

după care fugise în negura nopții. 

 - Scoate leacurile, Cap-de-

Soare!  
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Cap-de-Soare scoase leacurile și 

cât ai zice "Păun", lui Cap-de-Păun, îi 

crescuse un picior nou. 

 Şi merserăm noi cât merserăm, 

de la vale la deal, și de la deal la vale, 

și iar la deal, și iar la vale. După ani 

de căutări, am ajuns la un lac, unde 

ne-am oprit să ne adăpăm caii. Dintr-o 

dată se auzi un răget teribil, şi brusc, 

Cap-de-Leu și Cap-de-Soare au căzut 

morți lânga noi. O clipă mai târziu, 

jaguarul străveziu mi-a sărit în spate, 

prăbușindu-mă. 

 După ce a terminat cu mine, a 

plecat în grabă. Cu ultimele puteri am 

spus: "Cap-de-Păun, trage, 

nenorocitule!". După o lungă ezitare, 

Cap-de-Păun trase cu ultima lui 

săgeată, lovind jaguarul străveziu 

direct în creștet, transformându-l în 

praf de pușcă.  

 După o vreme s-a auzit un țipăt 

teribil, apoi din lac apăru un 

balaur cu doisprezece capete care 

scuipa foc şi gheață. Am strigat 

către frații mei: "Fugiţi cât vă țin 

picioarele", și am fugit de la vale 

la deal, și iar la vale, și iar la 

deal, și am fi scăpat dacă nu am 

fi fost trădați de proprii noștri 

oameni, dându-ne pe mâna 

balaurului, care la rândul lui, ne-a 

asigurat cea mai cruntă moarte. 

 Sper că v-a plăcut, chiar 

daca ceva îmi spune ca nu sunteți 

foarte mulțumiţi de povestea mea. Țin 

să vă spun că această aventură s-a 

întâmplat, însă nu poate fi văzută cu 

ochiul liber, nici eu nu am văzut-o, 
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însă este creația celei mai amuzante 

jucării pe care o poate avea un copil, 

imaginația. 

 Lăsând imaginația la o parte, 

acțiunea tot s-a întâmplat în lumea 

noastră, cu mici excepții. Noi nu eram 

africani, ci niște bieți preșcolari 

pierduți în vacanța de vară. Noi nu 

aveam sulițe de diamant ci nuiele, nu 

aveam nici arcuri de păr de yeti, ci 

pietre si bolovani. 

Jaguarul străveziu, era 

de fapt motanul 

vecinei, care ne 

urmarea țipând de 

fiecare dată, când îi 

fugăream motanul, iar 

momentul în care 

jaguarul străveziu a 

fost ucis de Cap-de-

Păun cu săgeata in 

creștet, a fost mai degrabă, momentul 

în care un copil mai mic a zdrobit 

capul motanului cu un bolovan. Iar 

balaurul, ei bine, era proprietara 

motanului, care văzând scena, a 

început să ne fugărească cu mătura 

prin ogor, şi am fi scăpat daca nu era 

încuiată poarta, însă ce-a urmat a fost 

groaznic. 

 Ei bine, acestea sunt copilării, 

știu, însă aș da orice să mă întorc 

înapoi pe vremurile acelea în care 

eram cine voiam eu să fiu, iar lumea 

era cum voiam eu sa fie, locul meu de 

joacă. 

 

ADRIAN SALAMON 
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DDDeeesssppprrreee   pppoooeeezzziiieee   
Încă din primele rânduri, vă voi 

spune clar că poezia nu poate fi 

definită. Nici un critic, nici un filosof 

şi nici atât un poet nu va putea defini 

poezia. Să nu mai vorbim de situaţiile 

în care poeţii ajung să nu-şi  mai 

înţeleagă operele. Căci pentru a scrie 

poezie trebuie să-ţi depăşeşti propria 

condiţie. Schopenhauer spunea că 

„omul cunoaşte numai lucruri 

particulare, ca poet, el se scufundă în 

universal”, chiar dacă arta rămâne în 

continuare o expresie a umanităţii.  

Niciodată nu va exista o carte 

din care să învăţăm cum să scriem 

cele mai bune poezii, pentru că în 

aceea situaţie am fi cu toţii mari poeţi. 

Dar George Călinescu, prin cartea sa – 

Curs de poezie – reuşeşte să scoată în 

evidenţă elemente ale esteticii – 

„Estetica este o ştiinţă care nu 

există”, spune autorul cărţii. Tot el ne 

oferă şi răspuns la o eventuală 

întrebare – De ce nu putem defini 

poezia? – şi anume, „fiindcă ea 

(poezia) nu e o stare universală ci un 

aspect sufletesc particular câtorva 

indivizi.” Nu orice text în rime sau 

fără, devine poezie, aceasta având 

nevoie de o „organizaţiune, structură, 

într-un cuvânt – idee poetică”. 

De-a lungul timpului s-a 

considerat că poezia trebuie să 

trezească anumite sentimente în cititor 

sau că poetul este dator să ne 

vorbească despre aşa-zisele 

sentimente adevărate. „Emoţia 

poetică, dacă este un sentiment, este 

un sentiment sui-generis, o emoţie 

nepractică”, explică G. Călinescu, 

spunând în continuare că „poezia e în 

punctul ei de plecare un act de viaţă 

deplină”. Criticul atrage atenţia 

asupra faptului că „poezia nu ne 

învaţă, nu instruieşte şi nu educă, ea e 

un pur exerciţiu spiritual. […] o 
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poezie […] trebuie să ne comunice 

ceva din ordinea lăuntrică a spiritului 

poetului. Este forma goală a activităţii 

intelectuale”. 

Pentru scurt timp trebuie să 

lăsăm în umbră afirmaţiile lui 

Călinescu şi să încercăm să 

răspundem la câteva întrebări legate 

de poezie. Mulţi asociază plăcerea cu 

poezia, dar aceştia n-au scris niciodată 

şi n-au înţeles poeziile pe care le-au 

citit. O altă greşeală e aceea de a crede 

că ai talent în poezie. Talentul e demn 

de acele persoane care îşi folosesc 

picioarele, mâinile, gura ca să ducă la 

împlinire o anumită activitate. Cu 

voce poţi să te naşti, dar cu neuroni 

suficienţi pentru a scrie poezie – 

niciodată. Exerciţiul spiritual şi 

cultural trebuie să fie foarte vast şi 

continuu. Astfel când realizăm că o 

poezie există doar atunci când noi o 

gândim, trebuie să căutăm în spiritul 

nostru răspunsuri: De ce fac poezie? 

Pentru cine fac poezie? Şi cu ce 

scop? Pentru că-mi place, nu e un 

răspuns la prima întrebare. Pentru 

mine, nu e un răspuns la a doua 

întrebare. Pentru a spune ce simt… 

nu-i pasă nimănui ce simţi. Suntem în 

secolul XXI, iar întrebarea mea este 

următoarea: Dacă eu astăzi port o 

pereche de pantaloni care se purta în 

secolul XIX, spuneţi despre mine că 

sunt penibil. Ori dacă voi astăzi mai 

credeţi într-o iubire în care credea şi 

Eminescu cu secole în urmă, cum 

sunteţi? Valorile morale nu evoluează, 

dar ele trebuie redescoperite sub o altă 

formă, căci altfel le pierdem şi 

ajungem să trăim veşnic într-o 

Românie ca cea din 2013. Aici trebuie 

să intervină poezia care e datoare să 

deschidă porţi spre noi orizonturi 

culturale. 

La rândul său, cititorul, să-şi 

pună întrebările necesare după ce 

realizează că poezia trebuie să aibă un 

sens gândit. De ce citesc această 

poezie? Pentru cine citesc? Cu ce 

scop? Pentru că aşa mi-a spus X, e o 

greşeală. Pentru a-i povesti 

profesoarei ideile, e pierdere de timp. 

Să iau o notă mare la şcoală/examen – 
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această atitudine e demnă de milă. 

Orice poezie trebuie savurată. Uneori 

poeţii trebuie să înveţe să-şi seducă 

cititorul. Dar, revenind la Călinescu, 

„poeţii mai tineri greşesc prin aceea 

că neştiind ce este poezia, încearcă a 

face ceea ce fac şi alţii”. 

În final ajungem la ideea de 

început – în zadar se va scrie poezie, 

în zadar se va citi poezie, fiindcă nu 

vom şti ce este aceasta. Şi totuşi ne 

place. Tindem să credem că poezia n-a 

murit, că mai există câte un poet care 

așteaptă până ce sirenele culcate pe 

sferele sufletului său cântă simfonic. 

 

TUDOR ROŞU 
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În Tine, fără-ndoială, 

Găsesc sufletu-mi croială 

Și prevăd calea cea dreaptă, 

Drumul care mă așteaptă. 

 

De la Tine se adună 

Dragostea într-o cunună 

Libertatea sufletească, 

Inima duhovnicească. 

 

Nici în stele, nici în lună 

Nu-mi e scris despre minciună 

Doar de îngeri negri, șoapte 

Ce ne cheamă spre păcate. 

 

Ale Tale reguli sfinte, 

Fără prea multe cuvinte, 

Au salvat, mereu , se pare, 

Lumea de la agravare.

 

ADELA NEDIȘAN 
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De nezis 

Cuvinte, mii de cuvinte 

Caută speranţa, 

În sufletul meu rătăcite 

Nu-şi arată faţa. 

În întuneric stau ascunse, 

Le e frică de realitate. 

De timp ele sunt duse, 

La o parte date. 

Mulţi au încercat 

Să descopere 

Ce s-a întâmplat? 

Mulți au eşuat. 

Din nefericire 

Nimeni n-a aflat. 

Şi aşa uite cum s-a stins 

O iubire ce niciodată 

Nu s-a aprins. 

Poate într-o zi cândva, 

Va veni vremea aceea 

Când ea va putea 

Să spună ce simte, 

Să spună acele cuvinte. 

 

PPlleecc  

Începe să se facă târziu 

E deja miezul nopţii 

Albul foii devine purpuriu 

Ceasul parcă bate ora morţii. 

Mi se închid ochii 

Oboseala ia controlul 

Mătasea hainei ca şi crinii 

Îşi ia rolul. 

Dacă tu nu eşti aici 

Să îmi ridici privirea la cer 

Haina să o ridici 

Să o pui în cuier, 

Îmi voi închide pleoapele 

Încet şi voi adormi 

Şi voi pleca departe 

Undeva, unde tu n-ai să vii. 

 

PATRICIA SĂBĂDĂŞIU 
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“Cei ce topesc multe lumânări în citirea cărţilor, topesc şi vederea ochilor trupului; dar cei ce 

n-au căutat niciodată pe slove, măcar că şi-au păzit mai ascuţită vederea ochilor, însă 

neştiinţa i-a vârât în întuneric şi în tartarul necunoştinţei.”(Dimitrie Cantemir) 

 

 

 

                   1673 - 2013 

 

 

 

Dimitrie Cantemir a fost domn al Moldovei, pentru unsprezece luni, autor, 

cărturar, enciclopedist, filosof, istoric, lingvist, muzicolog, om politic şi scriitor 

român. El rămâne în conştiinţa românilor de pretutindeni un mare cărturar a cărui 

operă contribuie la cultura europeană şi universală. Referindu-se la locul şi la 

importanţa lui Dimitrie Cantemir în opera românească, George Călinescu afirmă că 

acesta este “un Lorenzo Medici al nostru”. 

 

 

 

 

Dimitrie Cantemir a cunoscut în 

profunzime mediul musulman, 

învăţând, pe lângă limbile occidentale 

şi cele de origine orientală( turca, 

persana şi araba). Solid informat în 

variate domenii, poliglot, diplomat  

 

înnăscut, beizadeaua creştină a 

câştigat încrederea sultanului Ahmed 

al III- lea de la care a obţinut favoarea 

de a consulta documentele istoriei 

imperiale, pe care le-a utilizat în 

realizarea celebrei opere “Creşterea şi 

descreşterea Curţii Otomane”, rămasă 

,,Cantemir a fixat un tip de intelectual plurivalent. Nota originală 

pe care o aduce Cantemir în epoca sa este cutezanţa intelectuală” 

(Zoe D. Buşulenga) 
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şi astăzi o lucrare de referinţă în 

bibliografia de specialitate. Opera, 

rămasă nemuritoare până astăzi, s-a 

bucurat de o largă popularitate în 

cultura ţărilor europene. Scrisă în 

latină (1716), a fost tradusă mai întâi 

în rusă, apoi în engleză, franceză şi 

germană, fiind obiect de inspiraţie 

pentru Voltaire, Byron, Victor Hugo. 

În această lucrare, Dimitrie 

Cantemir a relatat istoria Imperiului 

Otoman si a analizat cauzele care ar fi 

putut duce la destrămarea sa. A 

abordat problema puterii otomane şi a 

caracterului multicultural din imperiu, 

dar totodată a insistat şi asupra 

posibilităţii popoarelor asuprite de a-şi 

redobândi libertatea. Dimitrie 

Cantemir a fost primul cărturar care a 

arătat că istoria Imperiului Otoman se 

împarte în două părţi. Prima parte, cea 

a creşterii, cuprinde biografii a 

nouăsprezece sultani şi se încheie pe 

la 1672 când imperiul, într-o nouă 

fază începe să decadă politic şi militar. 

Bogată paletă de evenimente, fapte, 

date şi persoane, prezentate în lucrarea 

amintită, stârneşte un real interes în 

rândurile populaţiei turce şi nu numai. 

Cultura,istoria şi tradiţiile orientale 

fiind un punct de interes al 

occidentalităţii. 

Această lucrare îi aduce lui 

Dimitrie Cantemir faima europeană şi 

îl situează printre marii cărturari ai 

vremii. Prin ea se reflectă contribuţia 

românească la cultura universală. 

Dimitrie Cantemir, prin al său 

“intelect plurivalent” ( Zoe D. 

Buşulenga) dezvoltă o istorie 

complexă, o aduce în faţa mulţimii 

judecătoare şi primeşte aplauzele 

cuvenite unei opere de o asemenea 

grandoare. Personalitatea, cunoştinţele 

şi abilitățile de culegere şi 

transformare a informaţiei în artă, îl 

fac să devină o personalitate ce 

dăinuie în timp. 

DARIUS ŢURCAŞ
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„Despre cartea mea aş vrea să se discute ca despre morţi. Adică numai de bine” (D. Cantemir) 

 

 

 

„Divanul”,„Gâlceava  înţeleptului 

cu lumea” sau „Giudeţul sufletului cu 

trupul” este prima lucrare filozofică 

românească, scrisă de Dimitrie Cantemir. 

În prima parte, înţeleptul se 

gâlceveşte cu Lumea, cu mentalităţile 

întârziate, el ajungând la o concepţie 

stoică: totul în lume e supus destinului 

orb. Pofta de plăcere, de avuţie, de 

mărire a omului este neistovită, iar 

lumea nu-i pune piedici, îl îndeamnă 

dimpotrivă să jefuiască, să asuprească, 

să ucidă. Înţeleptul e un liric cazuist, 

Lumea e mişcătoare şi bufonă, uzând nu 

mai puţin de imagini plastice, hilare. La 

întrebările multiple ale Înţeleptului, ea 

răspunde cu abia perceptibile ironii. 

Partea a doua, aparatul critic sau 

bibliografic al primei cărţi, nu mai 

prezintă interes literar, dar trebuie luată 

în considerare sforţarea lui Cantemir de 

a concilia principiile creştine cu cele 

păgâne, atitudinea mistică pură şi ideea  

de retragere din viaţă cu atitudinea 

activă, de luptă împotriva fatalităţii. 

În partea a treia, el adoptă o 

poziţie mai liberă faţă de dogmele 

morale creştine, îşi însuşeşte principiul 

socratic al cunoştinţei de sine, ceea ce 

merge în sensul etic stoicilor, din care 

una este foarte elocventă : „Gândeşte-te 

pururea la moarte, dar de dânsa să nu 

te temi.” 

S-a văzut în această preţioasă 

scriere a lui Dimitrie Cantemir şi o 

intenţie satirică, în sensul politicii 

antiboiereşti a autorului, care râvnea să 

restaureze monarhia centralizatoare 

absolută. Cantemir sugerează 

superioritatea omului asupra celorlalte 

vieţuitoare, face din om un stăpân al 

lumii, susţine superioritatea vieţii 

spirituale asupra condiţiei biologice a 

omului, încearcă să definească concepte 

filosofice şi să alcătuiască o 

terminologie filosofică. 

ROXANA POPAN 
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,,Hronicul vechimii a romano-

moldo-vlahilor" este ultima operă a 

lui Dimitrie Cantemir, scrisă în limba 

română între anii 1719 si 1722, 

rămasă neterminată. Este o lucrare de 

sinteză și înfățișează concepția 

savantului asupra formării poporului 

român și a limbii române, tratând, cu o 

documentare extrem de bogată, de 

peste 150 de izvoare, originile 

poporului român și evoluția sa până la 

al doilea descălecat, momentul 

întemeierii celor doua țări române, 

Muntenia si Moldova. 

  Hronicul reprezintă prima 

încercare de a trata împreuna istoria 

românilor de pretutindeni. Totodată, 

aceasta este privită din perspectiva 

istoriei universale, concentrându-se 

asupra întregii structuri a lumii 

românești, prezentând mai întâi 

românii din cadrul Imperiului Roman, 

apoi din Imperiul Bizantin si 

coexistența lor cu statele dimprejur, 

rezultate din migrația popoarelor: 

Ungaria, Rusia, Polonia, Serbia și 

Bulgaria. 

Originea neamului românesc e 

tratată de Cantemir ca fiind urmarea 

directă a colonizării Daciei de către 

Traian. Dacă în Descrierea Moldovei 

el admite coabitarea coloniștilor 

români cu dacii (chiar și in calitate de 

sclavi ai acestora din urmă, ceea ce a 

și fost in realitate), în Hronic afirmă 

de nenumărate ori că dacii au fost 

dezrădăcinați definitiv din fosta lor 

patrie, dispărând de pe arena istorică 

împreună cu zeii, limba și obiceiurile 

lor, lăsând o țara complet goală de 

vechea ei populaţie.  

Savantul pledează pentru 

afirmarea rolului esențial al poporului 

român, prin meritul de a apăra 
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creştinătatea împotriva invaziilor 

străine, din acest motiv considerând că 

și Europa trebuie să protejeze poporul 

român. 

Prin ideile sale, Dimitrie 

Cantemir anticipează demersul Școlii 

Ardelene, care continuă lupta de 

afirmare a adevărului istoric cu privire 

la formarea poporului român și a 

limbii române. Deși nu toate probele 

aduse de Cantemir privind existența 

românilor în spaţiul carpato-ponto-

dunărean au rămas valabile, esențialul 

constă în lansarea teoriei continuității 

lor, care îşi găsește astăzi 

incontestabila confirmare în 

numeroase cercetări științifice. 

Originea poporului român și 

continuitatea lui în hotarele Vechii 

Dacii a fost pentru Dimitrie Cantemir 

o problemă patriotică și politică. 

Scopul lui era să le demonstreze 

compatrioților că sunt urmașii 

faimoșilor romani, făuritori ai 

civilizației antice, ai unui stat mare și 

puternic, cum a fost Imperiul Roman. 

Prin aceasta, Cantemir, dorea să 

trezească în sufletul și inimile lor 

mândria pentru trecutul glorios și să-i 

indemne la luptă împotriva jugului 

otoman. 

În condițiile de azi Hronicul lui 

Dimitrie Cantemir este mai actual ca 

oricând, constituind un sprijin de 

nădejde în lupta pentru apărarea 

identității noastre naționale, a limbii 

române și a istoriei naționale întru 

supraviețuire ca neam românesc. 

 

LARISA  PĂTCAŞ 

 

 

 

 



16 
 

 

,, 

 

 

 

 

 

Mihai Eminescu este perceput 

ca poet al dragostei, aceasta fiind tema 

cea mai frecventă şi mai importantă în 

operele sale. În creaţiile sale lirico-

erotice, Eminescu a oferit o definiţie 

iubirii şi a creat, în acelaşi timp un 

portret al femeii iubite, prin 

reflectarea unui ansamblu de trăiri 

emoţionale bine definite, ce se 

constituie într-un spaţiu imaginar al 

dorului, al visului erotic în  mijlocul 

naturii armonizate perfect cu stările 

interioare ale eului liric. 

În studiul literar ,,Eminescu – 

note asupra versului”, publicat în 

revista Viaţa Românească  în anul 

1929, Garabet Ibrăileanu a stabilit 

două perioade distincte în lirica 

eminesciană. 

Prima perioadă, de la 

începutul creaţiei eminesciene, între 

anii 1870–1880, ilustrează imaginea 

luminoasă şi optimistă a iubirii. Poetul 

exprima atunci o dragoste fericită şi 

absolută, puterea de iluzionare, 

starea de visare şi de aspiraţie spre 

fericire. Acestor momente de fericire 

li se alătură un cadru natural 

umanizat care se află în deplină 

armonie cu stările sufleteşti ale 

poetului ,,sentimentul iubirii în faza 

aceasta e mereu amestecat cu 

sentimentul naturii”(G. Ibrăileanu). 

Natura, plină de lumină şi mişcare, 

participă la trăirea sentimentului de 

 

Femeia este însăşi viaţa, este 

fiinţa vizibilă a creaţiei divine” 

(Petre Anghel) 
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iubire, ocroteşte deseori cuplul de 

îndrăgostiţi, şi creează, totodată, un 

fundal muzical ce amplifică şi înalţă 

dragostea dintre cei doi, prelungind 

beatitudinea acesteia dincolo de 

realitate, spre o lume eternă.  

În această perioadă se remarcă 

predilecţia pentru anumite elemente 

naturale, ce se transformă în emblemă 

eminesciană, precum: codrul cu 

arbori seculari şi verdeaţă bogată, 

care, personificat 

participă 

afectiv, ca  un prieten apropiat al 

poetului la trăirea sentimentului de 

dragoste,  lacul din inima codrului, 

,,încărcat cu flori de nufăr” – cadrul 

iubirii romantice –, murmurul de 

izvoare, tremurul de ape, 

frământarea domoală a ramurilor, 

torsul greierilor, dulcele cântec de 

corn, lumina lunii argintii, care oferă 

maximă strălucire peisajului şi este 

martora veşnicei rememorări a iubirii, 

stelele, ce subliniază ideea de 

strălucire şi frumuseţe şi teiul, pomul 

iubirilor norocoase, ale cărui flori sunt 

un simbol pentru eternizarea 

sentimentului de dragoste şi 

proiectarea acestuia într–un 

viitor optimist.  

Într–un studiu 

despre limbajul poeziei 

eminesciene, Limbajul 

artistic românesc în 

secolul al XIX–lea, 

Mihaela Mancaş, 

menţionează, că, la nivel 

stilistic, această etapă a creaţiei 

eminesciene se caracterizează printr–o 

,,deosebită densitate a figurilor  de 

stil, precum se poate observa în 

poeziile: Călin, Crăiasa din poveşti, 

Lacul, Dorinţa, Făt–Frumos din tei, 

Floare albastră şi prin utilizarea unor 
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forme comune de versificaţie, care 

alături de ,,figurile de sunet”, oferă 

creaţiilor o sonoritate specifică.” 

 În această perioadă, prezenţele 

feminine se asociază cu imaginea 

unor semidivinităţi, iubita 

este 

mângâietoare, 

şăgalnică, 

ispititoare, chipul 

ei asemănându–se 

cu cel al unui înger, 

cu ochi albaştri şi 

păr blond. Prin 

utilizarea figurilor de 

stil, Eminescu 

ilustrează concis, dar 

sugestiv, un portret 

fascinant, plin de gingăşie şi 

delicateţe al iubitei. Garabet 

Ibrăileanu considera că acum, 

Eminescu ,,iubea iubirea pe care o 

întrupa într–o femeie”. 

Poezia ,,Mortua est”, cea dintâi  

mare realizare poetică eminesciană și 

cea mai de seamă realizare elegiacă pe 

fond erotic din literatura română, este 

ilustrativă pentru această perioadă. 

Poetul nu numai că este cutremurat de 

moartea iubitei, dar durerea lui capătă 

proporții universale. Portretul fetei, a 

misterioasei muze a copilăriei și 

adolescenței, se 

conturează în strofa a treia 

,,o umbră de–argint 

strălucită”, al cărui 

,,palid suflet” și–a 

început drumul spre 

veșnicie. Atributele 

iubitei sunt în perfectă 

armonie cu 

splendoarea cerurilor 

,,păr lung de raze”, 

,,ochi de lumină”, 

,,haină albastră stropită 

cu aur”, ,,cunună de laur”, ,,frunte 

pală”, toate acestea fiind simboluri 

ale inocenței și purității. 

Și opera ,,Călin–file din 

poveste” este una semnificativă în 

acest sens. Portretul fetei de împărat 

se realizează iniţial pictural, într–un 

mozaic cromatic, culoarea 

predominantă fiind albul ,,chip alb”, 



19 
 

,,trupul alb”, expresie a candorii şi 

purităţii. Se mai întâlnesc epitete care 

subliniază gingăşia fetei, precum 

,,subţire”, ,,uşoară”, ,,buze mici, 

subţiri”, pentru ca în episodul final al 

nunţii împărăteşti, chipul feeric al 

miresei să redea emoţia puternică a 

momentului şi să corespundă idealului 

de frumuseţe al poetului din acea 

perioadă.  

,,Faţa–i roşie ca mărul, de 

noroc i–s umezi ochii; 

Astfel vine mlădioasă, trupul ei 

frumos îl poartă, 

Flori albastre are–n păru–i  şi o 

stea în frunte poartă.’’ 

Comparaţia iubitei cu o crăiasă 

se întâlneşte şi în ultima 

secvenţă a poeziei ,,Fiind 

băiat păduri 

cutreieram”. Apariţia 

iubitei, o  tânără 

uimitoare, este 

precedată de apariţia 

lunii, un element specific 

acestei perioade, care 

declanşează impresia de mister a 

peisajului şi pătrunderea într–o lume 

magică, de basm, imaginea fetei 

apărând într-o aură luminoasă, 

diafană, strălucitoare. Imaginile 

vizuale realizate prin epitete, unele 

duble sau prin comparaţii cu mare 

forţă expresivă conturează chipul 

iubitei, al unei crăiese visătoare, cu 

ochii mari, cu pas uşor, asemenea 

,,unui înger blând”, ,,cu faţa 

radioasă”, ,,cu păru-i blond şi moale 

ca mătasa”, gingaşă, delicată, ireală, 

angelică, aproape imaterială ,, Și ah, 

era atâta de frumoasă / Cum numa-n 

vis…un înger…se poate arăta” 

Cea de–a doua etapă a liricii 

eminesciene (1880–1883) 

cuprinde creaţia de 

maturitate a lui 

Eminescu şi se 

caracterizează 

prin 

profunzimea 

filozofică a 

sentimentului de 
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iubire şi printr–o veşnică stare de 

tristeţe, melancolie şi scepticism, 

ajungându–se până la dispreţ şi 

negarea iubirii, precum se poate 

observa în poeziile ,,S–a dus amorul”, 

,,De câte ori, iubito!”.  Referindu–se 

la această perioadă, Ibrăileanu afirma 

că ,,acum Eminescu iubește femeia”, 

în timp ce criticul George Călinescu 

considera că ,,iubirea absolută, de 

care este capabil numai geniul, este 

singurul sentiment ce poate eterniza 

iubita” 

Deziluziei şi nefericirii erotice li 

se alătură imaginea naturii care nu mai 

are aceeaşi bogăţie şi risipă de lumini, 

culori şi miresme, ci cuprinde 

elemente lipsite de culoare, care 

prelungesc starea de tristeţe şi 

îngheaţă sufletul. Decorul devine 

aşadar unul întunecat, rece şi sumbru, 

un decor de coşmar, în care domină 

ceaţa, frigul, plopii fără soţ, luna 

palidă, frunzele veştede, oceanul 

îngheţat, camera pustie.  

Poeziile din această perioadă, 

precum  Pe lângă plopii fără soț, De 

ce nu–mi vii, Scrisoarea V se remarcă 

prin ,,renunţarea la figurile de stil 

numeroase (în special la epitet) în 

favoarea metaforei, o nouă tendinţă 

către domeniul abstract în alcătuirea 

imaginilor şi realizarea acestora prin 

valoarea internă, prin exploatarea 

variatelor sensuri contextuale ale 

cuvântului. ” (Mihaela Mancaş, 

Limbajul artistic românesc în secolul 

al  XIX–lea) 

Spre deosebire de chipul angelic 

al femeii ce apare în creaţiile tinereţii, 

în poezia maturităţii, iubita este rece 

ca marmura, insensibilă, statuară, 

străină şi îndepărtată, eul liric trăind 

dezamăgirea profundă a eşecului în 

dragoste şi transformarea iubirii 

pasionale într–o suferinţă dureros de 

dulce.  

În poezia ,,S-a dus amorul”, 

Eminescu descrie chipul iubitei pe 

plan fizic şi spiritual prin amintirile 

sale. În viziunea sa, femeia nu 

răspunde întotdeauna sentimentelor 

aşteptate şi de aceea, el consideră că 

este ,,rece ca marmura”, ,,cu ochii 
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întunecaţi renăscători de moarte” şi 

incapabilă să îl înţeleagă. Iubita cu al 

său ,,smerit surâs” şi  a sa ,,blânda 

faţă” este însă comparată şi cu un 

înger care îl cucereşte pe poet prin 

puritate, blândeţe şi smerenie. 

Femeia rămâne o mare enigmă, ,,un 

vis misterios şi blând din cale-afară”, 

un amestec de desăvârşire ,,prea mult 

un înger mi–ai părut” şi de teluric 

,,prea puţin femeie’’, o iluzie, aşadar, 

născută din lumină şi totodată, din 

moarte.  

O altă creaţie scrisă în perioada 

maturităţii, care redă imaginea iubitei 

este elegia ,,Atât de fragedă”. Iubita 

este comparată iniţial cu o ,,floare 

albă de cireş”, comparaţie ce 

evidenţiază puritatea, gingăşia, 

delicateţea şi candoarea fetei. 

Eminescu o aseamănă apoi cu un 

înger, proiectând imaginea acesteia 

spre ideal şi făcând trecerea de la real 

la vis. Apariţia iubitei, atât de suavă şi 

gingaşă, are ceva fantastic, 

tulburător, iubita desprinzându–se 

parcă dintr–o dulce vrajă ,,plutind ca 

visul de uşor”. Farmecul ei îi întunecă 

ochii poetului, iar el face greşeala de a 

reveni la realitate, însă chiar dacă 

iubita va fi ,,pierdută vecinie”, va 

rămâne ,,mireasa sufletului” pentru 

poet. Finalul redă metamorfoza fetei 

în  iubire ca mod ideal şi reprezintă 

geneza idealului feminin, a unei 

doamne a lumii spirituale   

,,Ș-i să-mi răsai ca o icoană 

A pururi verginei Marii, 

Pe fruntea ta purtând coroană - 

Unde te duci? Când o să vii?” 

 În poezia ,,Iar faţa ta e 

străvezie”, Eminescu evocă chipul 

iubitei şi aduce un elogiu frumuseţii 

ei, prezentând, de asemenea, imagini 

ale descompunerii corpului şi ale 

zădărniciei iubirii. Prin folosirea  

figurilor de stil şi a imaginilor artistice 

originale, poetul reuşeşte să scoată în 

evidenţă frumuseţea, delicateţea şi 

candoarea fetei ,,ochii mari”, ,,chip 

chinuitor de dulce”, ,,floare între 

femei”, ,,păr lung şi galben” 

asociindu-le, în acelaşi timp, pe 
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acestea cu o răceală mortuară. 

Astfel, comparaţia ,,faţa străvezie ca 

suprafaţa albei ceri” şi metafora 

,,umbra duioaselor dureri” subliniază 

tristeţea, suferinţa şi duioşia, ultima 

strofă sugerând ambivalenţa iubire–

moarte prin imaginea morbidă a 

putrefacţiei ,,De ce ne-arați că 

adorarăm/Un vas de lut, un sac de 

viermi?” 

 Pe baza celor prezentate, putem 

spune, așadar, că Mihai Eminescu este            

într–adevăr unul din marii cântăreți ai 

iubirii. Sentimentele ce însuflețesc 

poeziile sale de dragoste se 

repartizează de la fericirea iubirii 

împărtășite, până la decepția adâncă, 

revoltă și satirizare. Emoțiilor 

puternice li se subordonează un 

puternic sentiment al naturii, indicat 

să creeze perspective îndepărtate. 

Contopite indisolubil, iubirea și natura 

sunt pentru Eminescu formele 

fundamentale de manifestare a 

personalității sale de excepție, 

fenomenele care îl însuflețesc și îl 

proiectează spre eternitate. 

 

 

 

 

MARIA MIHAELA INOVAN 
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VVVOOOLLLUUUNNNTTTAAARRRIIIAAATTTUUULLL   

 

 

,,Voluntarii nu sunt plătiți pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de 

neprețuit” (Sherry Anderson) 

 

Oare ce înseamnă a fi voluntar? 

Să faci toată ziulica proiecte și 

activități? Să mergi de colo colo 

pentru a rezolva niște probleme? Mă 

îndoiesc. Înseamnă mult mai mult. 

Înseamnă să pui suflet în tot ce faci. 

Înseamnă că după fiecare lucru făcut, 

indiferent cât de greu a fost, să 

zâmbești. Să zâmbești așa cum nu ai 

mai zâmbit până atunci, iar de fiecare 

dată, zâmbetul să fie tot mai larg. De  

ce? 

 Cred că răspunsul cel mai 

potrivit pentru o persoană care nu a 

făcut niciodată parte din ceva, este d-

aia! Oamenii care nu sunt voluntari, 

nu ar putea înțelege acel sentiment. 

Acel sentiment care te ridică din pat și 

își spune că azi ai de mers în zece 

locuri, iar după toate acestea să te duci 

să stai cu copiii dintr-un centru de 

plasament și să continui să zâmbești.  

 Voluntarii sunt acel gen de 

persoane care doresc să schimbe 
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percepțiile umane și se dau exemple 

pe ei. Nu așteaptă 

bunuri materiale drept 

recompensă, fiindu-le 

suficient un zâmbet și 

un călduros 

,,Mulțumesc!”, pentru 

că totul vine din 

inimă. 

 Voluntarii au 

reușit să schimbe 

atâtea și să salveze 

atâtea vieți, dar, din 

păcate, nu sunt apreciați. Poate, uneori 

sunt batjocoriți și le sunt ignorate 

faptele. 

  

Voluntariatul se naște în inimă, în 

inima fiecăruia, iar 

după primul gest 

făcut, se dezlănțuie și 

te face să devii  un 

om adevărat. Te face 

să renunți la a mai te 

gândi la propria 

persoană și să te 

intereseze și de soarta 

persoanelor mai puțin 

norocoase. Te face să 

vezi lucrurile cu 

adevărat importante și 

să îți judeci mai bine faptele și 

gândurile. 

 

„Voluntarii reprezinta iubirea în miscare!”

FLORINA FECHETE
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Povestea lui Moş Nicolae 

 

Seara lui Moş Nicolae 

În noaptea de 5/6 decembrie se 

spune că Moş Nicolae vine la geamuri 

şi vede copiii care dorm şi sunt 

cuminţi, lăsându-le în 

ghete dulciuri şi alte 

daruri, însă tot el este 

acela care-i 

pedepseşte pe cei 

leneşi şi neascultători. 

În dimineaţa de Sf. 

Nicolae, copiii 

cuminţi găsesc daruri 

în ghetuţe. E un obicei 

vechi, nu numai la români, de a face 

cadouri în această zi. Spre deosebire 

de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu se 

arată niciodată. De altfel, povestea 

darurilor împărţite pe furiş în această 

noapte începe din vechime. 

Se spune ca însuşi Sfântul 

Nicolae a ajutat trei sărmane fete din 

oraşul său, aducându-le dar de zestre, 

noaptea, fără a fi văzut. Casa în care 

trăiau cele trei surori era mai mult 

decât săracă. Tatăl lor plănuia să-şi 

vândă fetele, crezând că astfel se va 

chivernisi. Plânsetele şi rugăminţile 

fiicelor sale nu l-au 

înduplecat pe bătrânul 

cu suflet negru. Sfântul 

Nicolae a aflat despre 

nenorocirea ce se 

petrecea nu departe de 

locuinţa sa. Noaptea, pe 

furiş, el a aruncat o 

pungă plină cu galbeni 

în camera fetei celei mai mari. Astfel 

ea a reuşit să se mărite curând. La fel 

a făcut Moşul şi în următorii doi ani, 

iar sora cea mijlocie şi apoi cea mică 

au reuşit să se aşeze la casele lor.                                                                                                                                                                                                      

Cine e Moş Nicolae? 

           Cunoscut în Transilvania şi sub 

numele de Sânnicoară, Sfântul 

Nicolae este cel mai popular sfânt în 
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Ardeal. Sărbătoarea lui a generat un 

adevărat folclor, de la darurile de 

”Moş Neculai” şi până la obiceiurile şi 

legendele diferenţiate de la sat la sat.  

Născut în cetatea Patara(Turcia) 

din ţinutul Lichiei, Asia, Sfântul 

Nicolae (în limba greacă ”biruitor de 

popor”) s-a dovedit de timpuriu alesul 

Domnului, uimind de mic copil prin 

minunile pe care le făcea. După ce i-

au murit parinții, Nicolae şi-a împărţit 

averea săracilor şi a întemeiat 

mănăstirea Sionului de lângă Mira, 

capitala Lichiei, călătorind ca prelat la 

Ierusalim.  

              

 

Creştinii acelor timpuri au 

păstrat memoria numeroaselor sale 

minuni (readucerea la viaţă a unui 

corăbier căzut de pe catarg, 

vindecarea unor boli incurabile, 

oprirea, prin rugăciune şi post, a 

furtunii de pe mare s.a.). În ultima 

parte a vieţii s-a retras la mănăstirea 

ctitorită de el, a Sionului, unde a fost 

înmormântat la 6 decembrie 352. 

După opt ani, împăratul Justinian a 

ridicat la Constantinopol o biserică, cu 

hramul numelui său. Ducându-se 

vestea că din mormântul său izvorăşte 

mir, creştinii din întreaga lume au 

făcut pelerinaj, vindecându-se de boli 

incurabile.  

 

ADRIAN SALAMON 
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              Sărbătoarea bucuriei şi  

          a speranţei 

 

 

 

La fiecare sfârşit de an, ne 

pregătim să întâmpinăm cu bucurie 

sărbătoarea creştină a Naşterii 

Domnului. O sărbătoare a bucuriei şi 

a speranţei, o sărbătoare care ne 

aminteşte că, din iubire nesfârşită, 

Dumnezeu S-a făcut om, pentru 

mântuirea noastră. S-a înomenit, 

pentru a fi mai aproape ca oricând de 

noi, copiii Săi. 

Se cade să ne pregătim cu toată 

fiinţa noastră pentru acest mare 

praznic. Din moşi-strămoşi, postul 

este un mijloc de curăţire 

duhovnicească, de înălţare sufletească, 

de limpezire a gândurilor şi de 

ordonare a vieţii. O practică străveche, 

o moştenire de mare preţ, un prilej de  

 

 

 

a ne întări sufleteşte şi trupeşte, pentru 

a fi mai buni, mai atenţi cu noi înşine  

şi cu semenii şi, împreună, cu cele 

sfinte. Postul este un efort spiritual de 

concentrare a eforturilor fiinţei noastre 

de a pune ordine în viaţă, de a ne 

apropia cât mai mult de Acela care ne 

dă tot sensul existenţei. Cum altfel am 

putea simţi cu adevărat bucuria 

Naşterii lui Hristos? Ne primenim 

sufletele şi trupurile, ne curăţim de 

întinările cele cu voie sau fără de voie, 

ne îmbrăcăm în haina luminoasă a 

credinţei, a iubirii şi a speranţei, 

pentru a-L primi în inimă şi în casele 

noastre pe Pruncul Sfânt Mântuitor.  

Mântuitorul Iisus Hristos ne 

recomandă ca în timpul postului faţa 

să ne fie spălată şi luminoasă (Mt. 6, 
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16-18). Renunţând pentru o vreme la 

unele alimente, omul se hrăneşte cu 

mai multă hrană duhovnicească. 

Punem în prim plan 

sufletul şi-apoi 

trupul. Prin post, 

mâncarea 

trupească mai 

puţină este 

împlinită de hrana 

duhovnicească şi bucuria 

sfântă. Astfel că cel ce 

posteşte nu poate fi 

decât curat şi luminat la faţă, urmând 

cuvântul Sfântului Apostol Pavel , 

care spune: “Bucuraţi-vă pururea!”    

(I Tes. 5, 16). Nici nu se poate altfel! 

Creştinul vede şi primeşte marea 

Iubire de oameni a lui Dumnezeu care 

ni Se împărtăşeşte tuturor. 

Postul este 

asemănat cu o 

călătorie 

spirituală spre 

Betleemul 

Naşterii 

Domnului. Asemeni 

Magilor, ne apropiem pas 

cu pas de evenimentul 

unic al Întrupării, 

moment pe care-l retrăim an de an cu 

emoţie sfântă. 

Să avem un post al Crăciunului 

binecuvântat!  

 

PROF. IOANA ANCA ŞULUMETE  
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Crăciunul – sărbătoarea mea de suflet 

Crăciunul este sărbătoarea de 

suflet pentru tot creştinul, este ziua în 

care Domnul Iisus Hristos s-a născut 

odată cu el, pomul de iarnă, pom al 

belşugului, al binecuvântării, al iubirii 

dintre oameni. Iarna este anotimpul alb, 

anotimp ce simbolizează belşug, rod al 

câmpului, pacea, sănătatea, dăruirea şi 

nu în ultimul rând, curăţenia sufletească 

realizată prin post şi rugăciune înainte 

de marea sărbătoare a Naşterii 

Domnului. 

Orice fiinţă ce simte tot ce-i mai 

bun pentru oamenii săi, pentru 

întâmpinarea măreţei sărbători şi a 

anului Nou aşază cu grijă în casă o 

creangă de brad , dacă nu chiar un pom 

de iarnă, simbol al trăiniciei şi al 

frumuseţii. Aşa cum bradul nu poate trăi 

singur pe vârf de munte, ci alături de 

mulţi alţii pentru a înfrunta vijeliile, 

capriciile vremii, aşa şi omul este 

convins că nu poate trăi izolat, ci 

împreună cu cei care i-au dăruit viaţa, 

împreună cu cei apropiaţi cu care tot 

timpul îşi împarte bucuriile şi 

necazurile. Cetina bradului mereu verde 

îndeamnă omul la gânduri bune, la 

speranţe pentru anul următor. 

Este clipa când Moş Crăciun, 

darnic cum îl ştim, îşi aşază cu grijă 

darurile, tocmai sub acest pom. Umbra 

şi răcoarea bradului au efecte benefice 

pentru orice fiinţă, este călăuză pe calea 

vieţii. Vârful şi baza coroanei 

reprezintă o piramidă, care îndeamnă 

Omul spre mai bine, spre mai frumos, 

spre tot ceea ce înnobilează fiinţa 

umană. Omul trebuie să-şi îndrepte 

fruntea spre mai sus şi să nu 

îngenuncheze în faţa greutăţilor. 

Podoabele pomului de Crăciun, 

nu întâmplător sunt ghirlande, globuri 

sau steluţe, ele sugerând ideea de 

integrare a omului în Univers. Pomul 

de Crăciun vine ca o bucurie în case şi  

în viaţa copiilor. Aşadar, să întâmpinăm 

cu bucurie în suflete, Crăciunul! 

 

LÓRÁND PETŐK
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NNNaaasssttteeerrreeeaaa   DDDooommmnnnuuullluuuiii

         Ca în fiecare an, luminatul 

praznic al Naşterii Domnului nostru 

Iisus Hristos ne umple sufletul de o 

negrăită bucurie duhovnicească, 

pentru că această zi reprezintă 

împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor 

pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor 

de la început, ca îndemn de călăuză pe 

drumul ce duce spre mântuire. 

 Ascultând istorisirile minunate 

din Sfânta Evanghelie despre ce  le 

petrecute în noaptea sfântă a Naşterii, 

simţim în inimile noastre o tainică 

chemare de a porni cu cugetul pe 

urmele magilor de la Răsărit, cu ochii 

aţintiţi spre steaua călăuzitoare spre 

Betleem, unde s-a născut Hristos. 

Acolo, în peşteră, în ieslea cea săracă, 

Pruncul nou-născut a venit pe Pământ 

să sfinţească pe om, să-l facă sălaş 

dumnezeiesc. Împreună cu păstorii 

auzim şi trăim şi noi frumuseţea 

fermecătoare a cântării îngereşti: 

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu 

şi pe pământ pace, între oameni 

bunăvoire!”. Aceste sfinte întâmplări 

din Betleem trezesc în sufletele 

noastre în primul rând recunoştinţă 

pentru nemăsurata dragoste a Tatălui 

Ceresc faţă de noi, oamenii, şi pentru 

marea jertfă pe care a făcut-o prin Fiul 

Său ca să ne mântuiască.  

An de an bucuria sărbătoririi 

Naşterii Domnului pune stăpânire pe 

întreaga noastră fiinţă. Este, de fapt, 

partea comuniunii noastre la bucuria 

cea sfântă şi fără de sfârşit a vieţii 

dumnezeieşti, pe care o zugrăveşte 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan 

când afirmă: „Viaţa s-a arătat şi am 

văzut-o şi vă mărturisim şi vă vestim 

viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a 

arătat nouă” (I Ioan 1, 2-3). Această 

mărturie exprimă o lucrare vie, căci 

prin Întruparea şi Naşterea Sa, 
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Mântuitorul Iisus Hristos ne-a adus-o 

şi ne-a împărtăşit-o ca viaţă 

dumnezeiască, nemuritoare. 

Descoperindu-se oamenilor ca „pâinea 

vieţii” (Ioan 6, 48) şi lămurind că 

această pâine este Trupul Său pe care 

îl va da pentru „viaţa lumii” (Ioan 6, 

51), Mântuitorul Iisus Hristos a ridicat 

viaţa omenească la plinătatea vieţii 

dumnezeieşti şi a arătat, peste veacuri, 

că viaţa este bunul şi darul suprem de 

care trebuie să se bucure nu numai 

omul, ci şi întreaga făptură. 

Sărbătoarea Naşterii Domnului este, 

astfel, sărbătoarea vieţii. Prin 

Întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu ne-a 

descoperit valoarea şi frumuseţile 

vieţii. Mântuitorul a venit în lume 

pentru a da un sens nou existenţei 

omeneşti.„Ziua de naştere a Domnului 

este ziua de naştere a păcii”, spune un 

sfânt părinte al Bisericii, întrucât Fiul 

lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să 

împace pe om cu Dumnezeu şi pe 

oameni între ei. O frumoasă cântare 

bisericească îndeamnă: 

„Hristos se naşte, măriţi-L! 

Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! 

Hristos pe Pământ, înălţaţi-vă!” 

Totul este bine când trăim în 

linişte, iar bucuria noastră este deplină 

când avem siguranţa zilei de mâine. 

Hristos a coborât din ceruri, 

pentru ca noi să-i ieşim întru 

întâmpinare prin trăirea virtuţilor care 

duc la desăvârşire. Să avem, aşadar, 

mereu în inimile noastre fiorul sfânt, 

trăit de magii care au mers să se 

închine Mântuitorului, aducând daruri 

Celui ce S-a făcut om, pentru ca noi să 

ne îndumnezeim prin credinţa şi 

faptele noastre. 

Purtând în inimi şi în cugete 

bucuria acestei sfinte sărbători, vă 

doresc tuturor să o petreceţi cu pace, 

sănătate şi alese bucurii, potrivit 

datinilor străbune. 

 

Prof.de religie IOANA  ANCA  ŞULUMETE   
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