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          Totul este marginit, ecoul nu 
 

Ecoul e dovada continuităţii, sunetului, cuvântului şi deci a neamului. 
Ecoul se vrea a fi un strigăt născut în trecut şi ajuns până la noi înAzi. 
La fel ca ecoul , care reflectă exact sunetul produs, aşa şi acest ziar 

are ca scop să redee evenimentele întâmplate în lumea inconjurătoare, 
fără a schimba din esenţa lor. 

Chiar dacă cineva nu va va reuşi să răsfoiască acest ziar, cu 
siguranţă vor ajunge până la ei macar nişte ecouri - sperăm că nu sub 
forma bârfei, devenită, de curând, un exerciţiu analitic pentru minte în 
acest sat. 

Pornind de la o imitaţie a ecoului născut din rădăcini, începem cu o 
mica informaţie despre originea satului nostru. 

 
Origini… 
Coloniţa este un sat frumos cu oameni buni, cu oameni gospodari, 

cu tradiţii şi personalităţi distinse, despre care se merită să se cunoască 
mult mai mult. 

Istoria acestui sat razaşesc cu o vârstă de mai bine de patru veacuri 
(atestat documentar din 1605) începe, probabil, cu vreo suta de ani 
înainte, de la domnul Ştefan Voievod (consemnare în “Documente 
basarabene” S. Boga). 

 S-a constituit din patru aşezări mici : Coloniţa, Greaca de Jos, 
Ciocana Veche şi Movileni. 

Orice localitate îşi eternizează istoria în hrisoavele îngălbenite de timp, în pietrele de cimitir, în 
denumirile locurilor din împrejurimi, în numele şi poreclele oamenilor, în legendele transmise din 
generaţie în generaţie. 

Despre originea satului sunt mai multe legende, mai mult sau mai puţin credibile. Una din ele spune 
ca primii locuitori de aici, fiind păstori, adăposteau vitele într-un fel de şoproane din nuiele, acoperite 
cu paie, streşinile late fiind sprijinite de stâlpi groşi, asemănători unor coloane, care se vedeau de 
departe. De aici, cică, se trage numele de Coloniţa. 

Avem un sat bogat, în personalităţi şi evenimente despre care, credem, se merită a şti, dar despre 
care, din păcate se ştiu prea puţine. De aceea vom încerca ca în fiecare număr a-l ziarului pe care, cu 
ajutorul Domnului(şi a-l sponsorilor ) sperăm să-l putem crea şi mai departe, vom publica tot ce nu 
ştiaţi (sau poate ştiaţi mai puţin) despre satul nostru. 
 

Numărul următor va apărea în luna femeilor, a mamelor, adică în luna martie şi îl ve-ţi  putea găsi la 
poşta din sat sau la membrii colectivului ziarului , dintre care, apropo, poţi fi chiar tu. 

Ai nevoie doar de un pic de creativitate,un strop de originalitate şi o mare dorinţă de a te afirma şi de 
a ieşi din tiparele obişnuitului. Dacă te regăseşti în această descriere, ia legătura cu membrii 
colectivului “redacţonal”. Iar dacă pur şi simplu ai unele sugestii, comentarii, obiecţii…orice, scrie-ne 
pe e-mail-ul : ziar_ecou@yahoo.com 

În acest număr: 
 

Actualităţi : Mini-interviu 
“Novus rex, nova lex”.Cu 
Cristina Luchian P.2 

 

Şcoala de ieri şi de mâine 
p.3 

 

Sondaj : Avem nevoie de 
romantism?   P.4 

 

Sănătate : Gripa   p.5 

 

Duel : Cine invinge 
Sf.Valentin sau Dragobete?  
p.6 

 

Dragoste : Nu uita să 
spui”Te iubesc” p.7 

 

Divertisment p. 8 
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 Sondaj de opinie 
Ce părere aveţi despre schimbările 
petrecute în Disco-Barul din Coloniţa? 

 

Nina Moscalu : Îmi place foarte mult ideea 
cu Discoteca anilor ’80 şi-i mulţumesc din 
suflet celui care a organizat-o. Vin a 3-a oara şi 
de fiecare dată am asteptat cu nerăbdare toată 
săptămâna ca să vină duminica,Aici uiţi de 
toate relele şi ai impresia că se întoarce timpul 
înapoi, că întinereşti. Rugăm să n-o întrerupă, 
ci s-o ţină tot asa. 

Igor Repida : Îmi plac schimbările din 
discotecă, în special faptul că e o varietate mai 
mare de produse, Şi discoteca anilor ’80 e o 
idee buna, chiar de mult îmi doream, e ca o 
revenire în copilărie. Ceea ce nu-mi place, e că 
unii oameni vin nu doar să se distreze, dar pur 
şi simplu, din neavând ce face şi ei uneori 
deranjează. 

Iulia Cristescu, 29 ani : Am venit pentru 
prima oară, dar intenţionez să mai vin, pentru 
că mi-a plăcut mult Discoteca anilor ’80. Ceea 
ce nu-mi place, însă, e că deşi s-a spus că vor 
fi doar maturi, vin şi tinerii şi ei ne privesc mai 
ciudat şi ne incomodează. De asemenea, ma 
deranjeaza fumul de tigara din bar. Ceea ce aş 
propune e să se schimbe stilul din discotecă şi 
să se pună o urnă acolo. 

Iulian Morarescu, 18 ani : Despre 
schimbari… Cred că e înspre progresul 
bussines-ului patronilor, dar şi spre binele 
nostru. Îmi place designul şi cred că datorită 
schimbărilor făcute, lumea tinde spre un 
comportament mai adecvat şi se străduie să fie 
mai civilizaţi. 

Pagină realizată de Natalia Orlovschi şi                 
Ludmila Sârghi  

Mini-interviu 
                        Novus rex, nova lex. 

“Novus rex, nova lex” spunea un mare înţelept latin sau, mai 
româneşte : “ Un nou rege, o nouă lege“.Deşi spusă din vechi 
timpuri, această afirmaţie se potriveşte perfect şi cu realitatea 
actuală din satul nostru (şi nu numai ). 

Despre schimbările făcute în Disco-Bar-ul din Coloniţa, 
survenite odata cu venirea unui nou “rege”, am incercat sa 
vorbim cu Cristina Luchian. 

 Ecou : Cine este proprietarul oficial al Disco-Bar-ului şi de 
când a intrat în posesia lui? 

Cristina:Din 1 septembrie 2006 proprietar a devenit tatăl 
meu, Nicolae Luchian. 
Ecou : Din 2 februarie 2007 au fost ridicate preţurile atât la 
intrarea în incinta discotecii, cât şi la produse. Care este 
cauza? 

Cristina : Ştiţi? Când e ieftin, omul nu preţuieşte, dar când e 
mai scump, el apreciază şi păstrează mult mai mult şi desigur, 
am ridicat preţurile pentru că şi condiţiile au fost îmbunătăţite. 
Ecou :  Din pozţia pe care o ai, cum iţi pare atitudinea şi 
comportamentul tinerilor care vizitează acest local? 

Cristina : Din pacate, tinerii care vin aici nu ştiu să 
preţuiască munca altuia, nu stimează şi nu păstrează, ci din 
contra distrug ceea ce se face tot pentru ei. 
Ecou : De cateva săptămâni se organizează Discoteca anilor 
’80. Cui îi aparţine ideea? 

Cristina : Ideea a venit atunci când un matur ne-a întrebat de 
ce nu organizăm o discotecă şi pentru cei maturi. Ne-am gândit 
că nu e o idee rea şi am pus-o în practică. Cred că ne-a reuşit. 
Ecou : Pâna în prezent aţi realizat numeroase schimbări, mai 
preconizaţi ceva s-au va opriţi la atât? 
Cristina : Nu ne pare rău să investim atunci când se preţuieşte, 
de aceea vrem să facem din discotecă un local în care să nu-ţi 
fie rusine să-ţi inviţi prietenii, colegii…Schimbări se vor face 
periodic, dar  până când vrem ca ele să rămână un secret. 

Vă mulţumim!
Pe o notă învăluită de mister (în ceea ce priveşte 

perspectivele de viitor)  am încheiat acest mic interviu.Nu ne 
rămâne decât să aşteptăm surprizele pregătite. 

Stiri 
 Duminică, 11 februarie 2007, în incinta şcolii medii nr.94 

“Gheorghe Ghimpu”, s-a organizat întâlnirea cu absolvenţii. Din 
cauza că această tradiţie a fost întreruptă timp de mai mulţi ani, la 
acest eveniment au fost invitaţi toţi cei care au absolvit şcoala medie. 
Aici, s-a hotărât ca în fiecare an, de-acum în colo, prima duminica din 
februarie să se organizeze această festivitate, dar numai cu anumite 
promoţii. 

 
 Luni, 12 februarie 2007  a avut loc Adunarea Generală de parinţi. 

În afară de alte probleme din cadrul şcolii, s-a discutat asupra 
introducerii uniformei şcolare. De comun acord, părinţii au hotărât ca 
: din noul an şcolar, elevii să poarte uniforme. Mai rămâne de 
concretizat asupra culorii şi modelului. 

Cu ocazia a 60-a aniversare, vrem să o 
felicităm pe d-na Axenia Soltan, 
profesoară, fără de care, azi, mulţi dintre 
noi, elevi de-ai dumneaei nu am mai fi cine 
suntem. Îi mulţumim pentru fiecare piatră 
ce-a pus-o la temelia formării noastre ca 
personalitate şi pentru dragostea ce ne-a 
purtat-o fiecăruia dintre noi. 

Să vă fie viaţa luminată numai de clipe de 
bucurie şi D-zeu să vă de-a  câte-un 
curcubeu după fiecare ploaie ce va încerca 
să vă întunece zâmbetul. 

Multă sănătate, o viaţa liniştită şi plina 
doar de clipe frumoase.La mulţi ani! 

Cu drag, foştii d-voastră elevi 
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Şcoala de ieri şi de mâine… 
 
Şcoala este pârghia cea mai puternică, pe care se reazimă existenţa şi înălţarea neamului. Şcoala e o 

casă, o carte, un dascăl, un loc care nu se uită niciodată. De ea sunt legaţi cei mai frumoşi ani şi cu cât 
înaintăm cu vârsta, cu atât conştientizăm, că anii petrecuţi în şcoală sunt cei mai veseli şi fără de griji. 
Şcoală în Coloniţa există de vre-o 80 de ani, dar şcoala medie completă (10, apoi 11 clase) ceva mai 

mult de 40 de ani. 
 In anul curent 2007 vor absolvi şcoala medie completă a 40-a promoţie. 1076 de elevi au păşit rând pe 

rând în lumea largă, manifestându-se apoi, în diverse domenii, ca apoi unii să revie în sat în calitate de 
profesori, medicici, economişti, vânzători, agricultori etc.Însa, principalul, au devenit Oameni, buni 
gospodari şi familişti, au contribuit la dezvoltarea satului natal. 

Voi reveni puţin la istoria învătământului din satul Coloniţa, căci încă din vremurile demult apuse, 
centrele spirituale ale unei localităţi erau biserica şi şcoala, iar persoanele cele mai stimate preotul şi 
învăţătorul.Anume aici se promovau adevăratele  valori. 

Biserica din sat a fost înălţata în 1914, dar şcoala încă Coloniţa nu avea. Într-un document datat cu 1905 
se constată : “În Coloniţa sunt 80 de copii de vârstă şcolară, dar şcoală nu-i”. Abia dupa ce Basarabia 
revine la Patria-mamă, către anul 1923, satul va avea o şcoală primară. După război, şcoala din Coloniţa 
îşi avea sediile în casa preotului, emigrat în România, în cea a postului de jandarmi şi în gospodăriile 
familiilor deportate în Siberia. Erau acolo nişte săli de clasă micuţe, cât odaiţele de locuit. În mijlocul 
casei se afla o sobă, iar la bucătărie-cancelaria 

Primul director a fost Simion a lui Imanuil Bâzgu. În amintirea multor generaţii de coloniţeni au rămas 
profesorii : Elena Bumbu, Axenia şi Ion Sârbu, Ana Motânga, Vasile Şendrea, Maria Sârbu, Iulia Ursu, 
Gheorghe Ursu, Parascovia Tabacaru, Vasile Mutoi,  Ion Burlacu, Larisa Oleinic şi mulţi alţii, care s-au 
dedicat copiilor câte un sfert de veac şi mai mult. 

 

 
Şcoala veche. În centru directorul Tudor Pleşco. 

 
O pagină aparte în istoria şcolii din satul Coloniţa o constituie Tudor Pleşco, care a condus colectivul de 

profesori şi elevi timp de 24 de ani. Om care a muncit enorm pentru binele consătenilor. Sociabil, săritor 
la nevoie, cinstit, bun la inimă, plin de sfaturi, omul carea dadea primul bineţe celui întâlnit în cale.– aşa a 
rămas în memoria noastră. 

Până la numirea lui în post, copiii din Coloniţa puteau învăţa la şcoală numai până în clasa a 7-a (mai 
târziu, până într-a noua), dar Tudor Pleşco, a insistat în instanţele superioare de necesitatea unei scoli 
medii. A organizat chiar şi învăţământul mediu seral. Când şcoala a devenit prea mica şi neîncăpătoare 
chiar şi pentru învăţământul în doua schimburi, tot d-lui a cerut ca la Coloniţa să se construiască o şcoală 
nouă, aceasta s-a înfăptuit în anul 1984. Elevilor li s-au creat condiţii bune pentru a sorbi din izvorul 
nesecat al ştiinţelor. 

 În anul 2001, şcoala primeşte numele consăteanului nostru, Gheorghe Ghimpu. În anii 2005-2006 a fost 
renovată. În prezent, în această şcoala îşi fac studiile 421 de elevi, care sunt îndrumaţi de 31 de pedagogi. 

(continuare în pagina 4) 
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(continuare din pag.3) 
Obiectivele noastre sunt îmbunătăţirea calităţii instruirii şi crearea condiţiilor necesare pentru antrenarea 

elevilor în diverse activităţi extradidactice, conform aptitudinilor individuale şi crearea unor cabinete 
înzestrate.  

Tindem să obţinem titlul de liceu, căci, copii talentaţi, Coloniţa întotdeauna a avut.  
 

 
Şcoala medie nr.94 “Gheorghe Ghimpu” 

A realizat Elena Sârghi, profesoară.  

Sondaj de opinie 
Avem nevoie de romantism? 
Am vrut să aflăm ce parere au tinerii despre romantism, mai avem nevoie de el sau a cam “ieşit din 
modă”. Iata ce răspunsuri am primit. 
Larisa Tanasiev, 17 ani : Romantismul este cheia sufletului. De prezenţa lui depinde soarta celor 
îndrăgostiţi. 
Vitalie Morgun : Da, cred! De fapt, cred ca romantismul este în însăşi personalitatea noastră, în acea 
poezie recitată de noi, în acea felicitare desenată de noi înşine şi oferită persoanei dragi. 
Valeria Milicenco, 17 ani : Cred că avem nevoie de romantism, deoarece acesta este o stare sufletească 
care exprimă gingăşie, dragoste, frumuseţe, încredere. Când un om este romantic, este mai frumos, 
zâmbeşte, poate trăi din plin şi se bucură de orice mărunţiş. 
Xenia Foiu, 17 ani :După părerea mea, romantismul îşi pierde valoarea în ziua de azi. 
Rodica Eşanu: Dacă există viaţă, există dragoste, iar dacă există dragoste cu siguranţă există şi 
romantism, deci romantismul există şi anume el e cel care dă aripi omului. 

 

Anonim, 21 ani : Care romantism? În mileniul trei, tehnica a pătruns şi în relaţiile sentimentale. Nu 
mai există declaraţii de dragoste sincere, pentru că se găsesc pe internet căte vrei, de ce să-ţi mai 
suprasoliciţi creierul, nu? Felicitările făcute cu propria imaginaţie? Demult au disparut, ne salvează iar 
internetul, un simplu clik şi o are tot oraşul. Desigur, ar trebui sa ne fie mila de noi, pentru că uităm de 
lucrurile cu adevărat importante din viaţa noastra. 

 

Ludmila Sârghi, 18 ani : Am crezut întotdeauna ca sunt  “bolnavă” incurabil de romantism, dar ceea 
ce mi s-a întâmplat de curând m-a facut să mă gândesc că poate viaţa e altfel decât în filme sau în 
romanele de dragoste. Într-o zi îmi facea unu’ ochi dulci în troleibuz. Mai avea puţin şi se topea de 
dragul meu. Numai că, în tot timpul acesta, el stătea pe scaun, iar eu…în picioare.Ce visam eu s-a 
dovedit a fi un fel de cai verzi pe pereţi. 
 Ei ,dar nu m-am mai vindecat eu întru totul de romantism, în suflet, tot romantica am ramas, doar că cu 
picioarele mai aproape de pământ. Iubesc în continuare florile şi ploile de primăvară, îmi place să-mi 
cufund paşii în frunzele de toamna, iubesc muzica romantică şi cred în iubirea adevărată. Voi, nu? Eu 
cred ca da, suntem cu toţii sensibili, romantici, visători, chiar daca nici nu ne dăm seama. 

A realizat Violeta Peşterean & L.S.
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GRIPA.Să ne cunoaştem “inamicul”. 
Odata cu venirea sezonului rece, ameninţarea gripei pândeste dupa fiecare colţ, la orice strănut, în 

orice loc aglomerat. Chiar daca am vrea să uităm, numeroasele cazuri pe care le întalnim la orice pas, 
în presă sau printre cei apropiaţi, precum şi afişele şi reclamele ce se fac, au grija să ne aminteasca de 
acest flagel al sezonului rece. Şi atunci, cum ne putem proteja eficient?  Pentru început sa ne 
cunoastem “inamicul”. 

 Ce este gripa? 
Gripa este o boală respiratorie acută, determinată de virusuri. Ea poate fi uşor confundată cu alte 

tipuri de infecţii virale respiratorii. Dar gripa spre deosebire de celelalte viroze respiratorii, este 
însoţita frecvent de febră ridicată, prezentă chiar la debutul bolii, împreună cu starea de rău general.  

 Simptomele gripei 
Bolnavul de gripa prezintă cefalee(dureri de cap), dureri la mişcarea globilor oculari, dureri 

musculare generalizate, febră, tuse persistentă, dificultate la înghiţire, dureri în gât, secreţii nazale, 
lipsa apetitului, stare generală alterată ş.a. 

 Cum se transmite gripa? 
Transmiterea gripei se face pe cale respiratorie, dar virusul gripal traieşte şi în afara corpului uman 

în timp ce îşi caută urmatoarea gazdă pentru a o infecta. 
Virusul este prezent în secreţiile eliminate prin strănut şi tuse. Inhalarea acestor particule de secreţii 

determina boala. Şi saliva conţine virus gripal, aşa că boala se poate transmite şi prin contact direct : 
de la strângerile de mână la contactul cu obiectele folosite de persoana bolnava. 

 Cum sa te fereşti de gripa? 
Infecţiile gripale sunt atât de intâlnite, mai ales în perioada sezonului rece încât, de multe ori, este 

aproape imposibil de evitat contactarea lor. Precauţii precum - acoperirea nasului şi a gurii mai ales în 
locurile aglomerate si inchise; evitarea contactelor apropiate; repaus la domiciliu când eşti bolnav; 
spălarea mâinilor; evitarea atingerii gurii, ochilor şi a nasului - toate pot ajuta, dar nu sunt întotdeauna 
eficiente. Singura metoda pentru a evita gripa o constituie vaccinarea. Nu omite, însa, faptul că 
vaccinul nu te apara de alte viroze pe care le poţi contacta în timpul iernii.  

! Nu uitati : intotdeauna este mai bine sa evitam decat sa tratam! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
A cercetat Ludmila Sârghi 
 
 
 
 
 
 
 
 A realizat Sârghi Ludmila 

Curiozitaţi 
Daca nu ştiai, epidemiile 
anuale de gripă sunt 
responsabile de până la 5 
milioane de cazuri de 
îmbolnăvire severă şi între 
250.000 si 500.000 de 
cazuri anuale de deces pe 
toată suprafaţa globului. 
După cum vezi, nu e de 
glumă! Aşa că ar fi bine 
să afli ce şi cum trebuie sa 
faci ca sa nu se “lipească” 
gripa de tine.  
 

Sfaturile medicului 
Pentru a şti cum să învingem gripa, am apelat la ajutorul medicului de 
familie de la Centru de Sanătate din satul Coloniţa, d-na Liliana 
Guzun. 

D-nă Liliana ce sfaturi ne puteţi da pentru a nu ne îmbolnăvi de 
gripă? 

Pentru a ne feri de gripă recomand să se introducă în rata zilnică 
alimentară ceapa şi usturoiul, precum şi citricele,de orice fel, caci ele 
sunt singurele fructe din aceasta perioadă, dar care au o mulţime de 
vitamine.De asemenea, este important să ducem un mod sanătos de 
viaţă, cu o alimentaţie calorică şi divertisificată, gimnastică şi ore 
îndestulate de somn. Toate acestea fac parte din profilaxia nespecifică 
şi duc la întărirea imunităţii.  

Din profilaxia specifică , menţionam unguentum uxolinic, cu care se 
vor unge aripile nasului în fiecare dimineaţă, pe durata sezonului rece. 

Ce trebuie să facă o persoană care are gripa? 
Dacă v-aţi infectat de gripă este necesară cât mai multă odihnă. 

Bolnavul trebuie să stea acasă, “la pat “ pentru a se trata mai curând şi 
pentru a nu împrăştia virusul. De asemenea, bolnavul trebuie să bea cât 
mai multe lichide, iar dacă se observă febra sa se administreze 
paracetamol. Este necesar, la fel, să se păstreze o alimentaţie echilibrată. 
 Adresaţi-vă la medic la timpul potrivit pentru a evita agravările. 

                                               Vă mulţumim! 
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Sarbatoarea dragostei : Dragobetele 
sau Sf.Valentin ?! 

14 februarie sau Valentine’s Day este cunoscută ca 
fiind ziua universală a îndrăgostiţilor, dar puţini dintre 
noi ştiu că tradiţia româneasca ne spune că, de fapt, 
Dragobetele, sărbatorit pe 24 februarie, este cel care 
marchează sarbatoarea tuturor îndrăgostiţilor. 

Care este adevarata sărbătoare a dragostei? 
Noi vă spunem ambele “poveşti” – voi hotărati cînd o 

sărbătoriti. 
 
♥Valentine’s Day- 14 februarie 
Motivul pentru care în acestaă zi sărbătorim iubirea, 

este pentru că aceasta este ziua în care patronul 
îndrăgostiţilor, Sfântul Valentin a fost executat pentru 
"crima" de a slăvi iubirea şi tinerii. 

Legenda cea mai cunoscută ne spune ca St. Valentin a 
fost un preot care a trăit la Roma în jurul anului 270 
după Hristos în timpul lui Claudius al II-lea. 

În acea perioadă, în imperiul Roman razboaiele erau 
un lucru obişnuit, iar Claudius îşi chema supuşii să 
participe la război în fiecare an, pentru că luptele nu 
încetau niciodată. Mulţi dintre romani nu mai aveau 
nici o dorinţă de a mai merge la o bătalie care se 
transformase de mult într-o lupta pentru subjugarea 
altor popoare. Bărbaţii căsătoriţi nu mai doreau să-şi 
părăseasca familiile şi fermele în care îşi duceau viaţa 
liniştita. Tinerii nu doreau să-şi lase singure iubitele 
nici măcar pentru o zi. Din această cauză, numărul 
celor înrolaţi în armată împăratului scădea cu fiecare zi 
care trecea. Claudius a devenit foarte furios, şi drept 
consecinţă a ordonat ca nici o căsătorie să nu mai fie 
celebrată şi toate logodnele să fie imediat anulate. 

Preotul Valentin a fost foarte întristat de ordinul 
împăratului, considerând că nici un om nu are dreptul, 
nici macar Claudius, să interzică căsătoriile. 
Sensibilizat de drama îndrăgostiţilor, el îi căsătorea pe 
aceştia în secret. Claudius a aflat de acest „prieten al 
iubiţilor“ şi a pus să fie arestat. Valentin a fost târât din 
templu de catre soldaţii împăratului, de lângă perechile 
care aşteptau să fie căsătorite, şi dus la puşcărie. Singur 
şi departe de ceea ce era cel mai important pentru el în 
viaţă, Valentin în cele din urmă a murit. Prietenii săi 
devotaţi l-au îngropat în biserica Sfantului Praxedes. 
Acest loc există în Roma şi în zilele noastre.  

 
Sunt doua sărbători frumoase care fortifică şi mai 

mult acel templu al dragostei pe care, îl construim noi 
toţi împreună, piatră cu piatră, cu puterea sufletelor 
noastre. Orice-ar fi suntem obligaţi să-l  păstrăm viu 
întru nemurirea sufletului şi a lumii întregi.  

 
 
 

♥Dragobetele- 24 februarie 
Pe vremuri, în preajma zilei de 1 martie, cel mai 

adesea pe 24 februarie, oamenii ţineau sau faceau 
Dragobetele. 

Originea acestei sărbători este în ciclurile naturii, 
mai ales în lumea păsărilor. Nu întâmplător, pasărea 
era considerată una din cele mai vechi divinităţi ale 
naturii şi dragostei. Românii numeau sărbătoarea 
Dragobetele şi Logodnicul Păsărilor, spunând că acu
acestea se împerechează şi îşi fac cuib, de la păsări 
obiceiul fiind preluat şi de către oameni.  

Divinitate mitologică similară lui Eros sau Cupidon
Dragobete este considerat a fi fiul Dochiei, un barbat
chipeş, voinic, puternic şi iubăreţ nevoie mare. Nu 
blând ca Sf. Valentin, ci năvalnic el era la daci zeul 
care, oficia în cer la începutul primăverii nunta tuturo
animalelor. Astfel, de Dragobete, fetele şi băieţii se 
întalnesc pentru că iubirea lor să ţina tot anul, precum
a păsarilor ce se "logodesc" în acesta zi.  

Un semn rău era dacă o fată sau un băiat nu întâlne
la Dragobete măcar un reprezentant al sexului opus, 
opinia generală fiind că tot anul respectivii nu vor ma
fi iubiţi. 

O veche tradiţie româneasca ne spune ca în noaptea
de 23 spre 24 februarie, fetele întorceau o pereche de
papuci cu talpa in sus rostind cuvintele : 
“Tu…(numele iubitului) sa nu te poti culca/Sa 

 te-ntorci/ Sa te sucesti/La mine sa te gândeşti!” 
Maturii aveau partea lor în cadrul Dragobetelui. 

Astfel, femeile credeau că era îndeajuns să pui mâna 
acum pe un bărbat... străin şi deveneai drăgăstoasă 
bărbaţilor în tot anul care urma! Femeile mai aveau 
grijă să dea mâncare bună orătăniilor din curte, dar ş
păsărilor cerului, nici o vietate nefiind sacrificată la 
Dragobete.  

Se considera ca Dragobetele ocrotea şi purta noroc
îndrăgostiţilor, tinerilor în general, putând fi socotit u
veritabil Cupidon românesc. 

 
Cât despre sărbătoarea pe care o alegem pentru a 

celebra acest profund sentiment al dragostei… poate
ar trebui ca în şirul sărbătorilor noastre, să găsim u
loc potrivit şi pentru Dragobete şi să nu mai imităm 
forma occidentală a aceleiaşi sărbători, când avem 
una a noastră.   
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Nu uita sa spui : TE IUBESC!!! 
 

Te iubesc…cât de puţin spaţiu ocupa aceste 
cuvinte şi totodata cât de mult suflet…  

Totuşi, spuneţi-mi câti dintre voi au spus “Te 
iubesc” vreodata? Sunt sigură că, puţini vor da 
un răspuns afirmativ la intrebarea mea. De ce? 
Oh! Vom gasi o mie de motive, că ne e frica de 
un refuz, că nu suntem siguri de sentimentele 
persoanei iubite, uneori vom spune că nu 
suntem siguri nici chiar de propriile sentimente, 
alţii că au mai păţit-o şi nu vor sa repete 
experienţa…O mie de motive, numai sa evităm 
acest “înfricoşător ”(pentru unii) “Te iubesc” şi 
să ne camuflăm propriile sentimente ca şi cum 
ar fi ceva ruşinos. Păcat! Sunt doua cuvinte, 
care spuse din suflet, pot readuce la viaţă 
flacăra care e pe cale de a se stinge, zâmbetul 
pierdut printre lacrimi, sentimentul pur care 
rătăceşte însingurat prin colţurile ascunse ale 
sufletului. 

Uneori ne e atât de greu să spunem aceste 
doua cuvinte, atât de mici în aparenţă, dar atât 
de mari prin esenţa lor, prin bucata de suflet pe 
care o poartă împreună cu ele. 

Dacă iubeşti cu adevrat, dar ai ezitat să i-o 
spui (din orice motiv) persoanei dragi, acum ai 
ocazia perfectă, în “luna dragostei” îţi poţi 
permite orice (desigur, în limita acceptabilului). 
Lasă-ţi sentimentele în voia lor, lasă-le să strige 
cât vor ele de tare : “Te iubeeeeesc!!!”. Ai să 
vezi că asta îţi va dărui o forţă pe care nici n-ai 
banuit-o, chiar dacă, cine ştie, te mai loveşti şi 
de un refuz. Trebuie sa încerci! 

Dacă vrei să-ţi surprinzi jumatatea cealaltă de 
corason, n-ai nevoie decât de curaj, un pic de 
originalitate şi desigur de mult sentiment, 
pentru că în momentul când spui “Te iubesc”, 
chiar trebuie să simţi asta. 

Noi îţi oferim câteva idei pentru a fi deosebit, 
restul depinde doar de tine. 

1. Cel mai simplu şi la îndemână, spune-i-o din 
toată inima. Şopteşte-i la ureche, atunci când se 
aşteaptă mai puţin. Are un efect electrizant.  

2. Pentru cei care adoră jocurile : cumpară un 
carton de culoare roşie,  sau desenează-l aşa 
cum îţi dictează inima şi scrie pe el "Te iubesc"  
taie-l sub forma de puzzle şi lasa-l /o pe el /ea 
sa ghicească taina. 

3.   Trimite-i prin poştă o scrisoare. Ai grija, însă, 
să nu te dai de gol înainte de a o primi!  

4.  Dacă capeţi cumva în mână telefonul lui /ei, 
daca are funcţie de înregistrare, spune-i cât il/o 
iubeşti. 

 

 
 

 
5.  
6.  
7. 5.  Fă-i un CD cu melodii de dragoste, pe care 

intitulează-l simplu, "Te iubesc". 
8. 6.  Varianta cu poza voastră pe o cană, prosop, 

tricou etc + mesajul "Te iubesc" are şi ea efect. 
9. 7.  Dacă te pricepi macar puţin la bucătărie, 

când faci fursecuri, fă-le sub forma de litere şi 
lasa-l pe el/ea  sa le scoată din cuptor. Va scoate 
un "te iubesc" fierbinte. :)  

10. 8.  Spune-i că trebuie să-i mărturiseşti neaparat 
ceva (ai grija sa nu te pufnească râsul!).  
Lasă-l/o sa facă o mutriţă îngrijorată şi spune-i 
cât de mult il/o iubeşti. 

9. 9.  Scrie-i o poezie de dragoste sau compune-i un 
cântec. 

10. 10.  Când citeşti horoscopul citeste-i-l şi pe al 
lui/al ei, cam aşa "Ia uite ce scrie la tine! Că te 
iubesc!" :) O să-i aducă un zâmbet pe buze. 

11. 11. Pune-l/o să-ţi citească pe buze şi spune-i "te 
iubesc".  

12. 12Scrie-i pe interiorul curelei cât îl/o iubeşti. Nu 
va vedea nimeni, doar el/ea va purta mereu cu 
el/ea cuvintele tale. 

13  13.  Dacă pleacă din cameră şi-şi lasă mobilul, 
trimite-i un mesaj cu "Te iubesc", iar când se 
întoarce, spune-i nevinovat/ă că a primit un mesaj, 
dar nu ai vrut sa il citeşti.. 
13. 14.  Spune-i că dacă clipeşti înseamnă "te 

iubesc". Va fi mai mult decât bucuros/bucuroasă 
să te vadă clipind toata ziua. 

14. 15Gasiţi un semn care să însemne "te iubesc". 
Ceilalţi pot doar ghici ce vreţi să spuneţi. 

15. 16.  Şi dacă vrei să-ţi surprinzi jumătatea spune-i 
un “Te iubesc” mai “exotic” ,în alta limbă. Par 
exemple: franceza - je t'aime; engleza - I love 
you; bulgara - obiceam te, germana - Ich liebe 
dich, italiana - ti amo, greaca - s'ayapo, daneza - 
jeg elsker dig,  japoneza - kimi o ai shiteru, sarba 
- volim te, turca - seni seviyorum etc. etc. 

Încearcă şi vei vedea că nu e greu. Spune-i 
perechii tale că o iubeşti în fiecare zi (numai 
dacă simţi asta ) şi-ai să vezi că relaţia voastră va 
dura mult timp, pentru că sinceritatea, precum şi 
diversitatea face viaţa mult mai intensă şi mai 
colorată.  

Ludmila Sârghi  
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           ECOU 
Răsună ecoul în inimă. 
Inima păstrează o dulce rimă, 
Rima ţmi aminteşte de tine 
Tu nu eşti demult lînga mine. 
 
Ecoul de unde apare? 
Apare  din speranţa nemuritoare, 
Nemurirea amintirilor o simt, 
Simt că doar în ele mă alint. 
 
Sunetele pornite de la tine 
Tu mi le-ai spus în vară la fine, 
Finită a fost şi dragostea noastră 
Noi nu am păstrat iubirea cerească. 
 
Iubirea nu poate muri , 
Moartea nu poate în ea locui. 
Locuind departe de tine  
Tu m-ai învatat sa ma iubesc doar pe 
mine. 
 
Rasună ecoul sunetelor iubirii, 
Ele formează sufletul nemuririi 
Răsună ecoul iubirii în sunete 
Ne unim aici în doua suflete! 
                        <Tashka> 
Proverbe 
*Cine se scoală mai dimineata 
doarme mai puţin. 
*Cine sapă groapa altuia se 
numeşte gropar. 
*Ce-şi face omul cu mâna lui se 
numeşte “lucru manual”. 
 

 
 

HOROSCOPUL DRAGOSTEI 
 Berbec 

De seriozitate trebuie să dai dovada 
Fii curajos şi cântă-i celui drag o serenada. 
Promite-i ca n-o sa mai calci pe bec, 
Chiar daca ştii ca esti berbec. 

 Taur 
Dorul iaraşi nu te lasa. 
Ah! Ce simplu-i cazi în plasa. 
Dragostea-ţi pare-o bomboana, 
Ce-o primeşti ca pe-o pomană. 

 Gemeni 
Ţie astrele ţi-au scris 
Mii de sarutari în “paradis” 
Şi la desert îmbraţişari fierbinţi… 
Pune-ţi pofta-n cui caci sunt de la parinţi. 

 Rac 
Doi paşi înainte demult nu ai facut, 
Azi eşti mai copt la minte, iar sufletul ţi-e 
mut. 
Ţi-e frica de iubire, dar fii mai curajos 
Pacat să pierzi un dar aşa de frumos. 

 Leu 
Un rege mofturos, aşa eşti în iubire. 
Nu-ţi pasă ce vor alţii, nu crezi în amăgire 
De o sa faci iar nazuri, rişti să fii detronat 
Fii mai atent, maria Ta, când eşi tu la vânat! 

 Fecioara 
Priveşte-te-n oglinda, pierzi timpul în 
zadar, 
Rişti să-ţi sacrifici  anii cu traiul tau amar. 
Mai bine-ai da o raita pe la ai tăi amici, 
Sau pedepseşte-i cu o tonă de pupici. 

 Balanţa 
Cu dragostea-i cam dat-o-n bară 
Ba-ţi pare dulce, ba-ţi pare-amara. 
Dar va veni soarele şi pe strada ta 
Şi ai s-o cântăresti atunci cu toata inima. 

 Scorpion 
Nu ai somn de-o săptămână? 
Poate te-ai indragostit. 
Însa nimeni nu-i de vina 
 Ca prea sus tu ai ochit. 

 Sagetator 
Ţi-e arcul pregatit, porneşte la atac 
Căci făra îndoiala, mii de inimi azi te plac. 
Cochet ai fost o viaţa şi-aşa ai şi ramas 
Poţi chiar sa baţi recordul la aventuri de-un 
ceas. 

 Capricorn 
Al nouălea cer deja ţi-e rezervat, 
Ai parte de iubirea la care ai visat, 
Dar totu-i cu măsura, aşa că economiseşte 
Căci orice caprioară uşor se plictiseste. 

 Varsator 
Dragostea te prinde-n jocul ei 
Totul ţi se pare azi OK, 
Însa poţi şi să rămâi cu ochii-n soare 
Dacă o sa dai la toţi crezare. 
 Peşti 

Rănită-i inima de dor, 
Visezi şi tu la un peştişor 
Ce un acvariu ţi-ar construi 
Şi nu ar înceta a te iubi. 

A citit in stele Cristina Popa. 

Bancuri 
☺ Suna telefonul. Ridica receptorul 
tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce 
de barbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - 
raspunde tatal. 

☺ Daca va este frica sa nu va 
ingrasati, incercati sa beti inainte de 
fiecare masa 50 g de cognac. 
Cognac-ul, precum se stie din 
batrani, atenueaza teama... 
☺ Erau odata doi copii. Pe unul il 
chema Ionut, iar pe celalalt il chema 
mama acasa. 

 

☺ Costele de ce ai dat la motan 
mancarea pestilor? - Pentru ca 
pestisorii sunt deja in motan. 

 

☺ Bula se rataceste pe peronul garii. 
Maiaca-sa, nicaieri. Atunci, ce se 
gandeste copilul : Pana sa urlu, ce-ar 
fi sa intreb un ceferist? 
-Nene, n-ai vazut matale o mama cu 
rochie rosie, fara un copil care 
seamana cu mine? 
☺  ! Intr-un autobuz un barbat se 
plange: 
- Ce tineret in ziua de azi?! Needucat! 
Se aseaza, nu le pasa ca sunt femei 
care stau in picioare! 
- Ce nu va convine? - sunteti pe 
scaun. 
- Da, dar sotia sta in picioare! 

La acest număr au colaborat : Sârghi Elena, Sârghi Ludmila, 
Orlovschi Natalia, Peşterean Violeta. 

Curiozităţile inimii îndrăgostite 
Ştiai că: 

• Soarele răsare în chipul tău! 
• Cineva, undeva este creat pentru tine. 
• Lumea se roteşte pentru ca tu să ajungi la mine din orice colţ al ei. 
• Florile înfloresc pentru a spune mai uşor “TE IUBESC”. 
• Iubirea ta e indispensabilă sufletului meu. 
• În fiece molecula de aer inspirat de tine e o bucăţică din dragostea 

mea. 
• Cel mai adânc loc din univers este privirea ta  
• Cuplul anului a fost ales inimile noastre 
• Dumnezeu ne-a creat cu o singură inimă pentru a o căuta pe a doua; 
• Din cele 86400 secunde trăite într-o zi, 86399 le petrec gândindu-mă la 

tine şi doar una la mine. 
• Fiece îndrăgostit are o dezmierdare pentru jumătatea sa. 
• Când razele lunii îmi mângâie faţa îmi amintesc de mâinile tale; 
• Când te văd îmi stralucesc ochii căci îmi umpli sufletul de lumină; 
• Când te văd îmi roşesc obrajii pentru că îmi ia foc inima: 
• Nici o curiozitate nu va fi suficientă pentru a-mi reda iubirea pentru tine 
• Aceste curiozităţi au fost scrise de marea admiratoare a dragostei 

Natalia Orlovschi 


