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F R U M O S , 

ÎNCÂNTATOR
                            SAU FASTUOS…

Se spune că John Milton ar fi folosit 
opt mii de cuvinte, iar Shakespeare, 
cincisprezece mii, atunci când 
omul obișnuit, conform estimărilor, 
întrebuințează doar două mii, dar 
un dicționar standard conține circa 
jumătate de milion de cuvinte.
Aceste informații ne-au sugerat ideea 
pentru proba de creativitate. În cadrul 
lansării revistei Clipa Siderală, elevii 
de la LT „Petru Zadnipru” din Chișinău, 
discipoli ai doamnei Aliona Coropceanu, 
profesoară de limba și literatura română, 
au avut de redactat un text despre un 
loc/o întâmplare/o ființă, în care să 
utilizeze cel puțin șase sinonime ale 
cuvântului frumos, demonstrând că 
posedă un vocabular bogat și că pot 
reda cât mai precis nuanțele de sens 
pentru anumite lucruri, ființe, stări ș.a. 
Astfel încât să nu facem din frumos un 
cuvânt „de serviciu”: natură frumoasă, 
munte frumos, viață frumoasă, oameni 
frumoși, cântă frumos... 
                                                                                                                     

Iulia IORDĂCHESCU

Fluturele este superb prin culorile atrăgătoare. 
Are niște ozoare splendide și nemaipomenite. 
Forma drăguţă a aripilor te încântă. Zboară ca 
o pană spre florile înflorite și somptuoase. Este 
arătos, o fiinţă extraordinară și sclipitoare în 
felul său.

  Dumitru COJUHARI

Cărţile sunt interesante prin felul lor de gândire. 
Sunt mândră că trăiesc în secolul al XXI-lea, 
unde există posibilităţi de a citi și de a reuși 
să ne dezvoltăm. Orice carte ne învaţă și ne 
demonstrează că trebuie să fim adorabili. Elegant 
este omul fermecat de sufletul și conţinutul 
unei cărţi formidabile. Cărţile sunt o pădure de 
informaţii, atât de deasă încât nu are capăt.

  Mihaela TOMUZ

Munţii frumoși și înalţi. Cei dintâi văzători ai 
razelor de soare, dar și cei de pe urmă. Graţioși 
și falnici, slujesc oamenilor. Simplitatea lor e de 
invidiat, cuprinzând și complexitatea. Gingaș sunt 
atinși de razele de aur sclipitoare, ce reprezintă 
speranţa. Mă opresc și privesc peisajele mirifice, 
inspir aerul de munte, în încercarea de a trăi 
sentimentul complex de fericire. O viaţă elegantă, 
minunată ca o dimineaţă de vară! Asta e ceea ce 
tind să trăiesc. Munţii – deosebiţi și unici!

  Daniela COBERMAN

Vizitând Ciprul, am avut ocazia să observ locuri 
pitorești. Cel mai mult m-a fascinat marea. Părea 
o plapumă inedită ce ascundea nisipul. Strălucea 
încântător sub razele soarelui. Deoarece pe cer 
nu erau mai niciodată nori, părea o pată imensă și 
imaculată deasupra capului. Palmierii adorabili 
puteau fi văzuţi de-a lungul plajei. Ei arătau șic cu 
frunzele la vârf, fiind parcă niște domnișoare. La 
fundul mării se zăreau peștii atrăgători. „Lacul” 
de sare pe care l-am vizitat era de culoare albă 
nepătată.

Călătoria prin Cipru a durat două săptămâni 
splendide.

  Mihaela VASILIEV
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Biologia este cea mai captivantă materie pe care o 
studiez. În acest domeniu faci cunoștinţă cu Natura, 
cea mai minunată creaţie văzută vreodată. Descoperi 
fenomene splendide, adaptări extraordinare și medii 
de viaţă acceptabile, pe care mama-natură le-a creat 
timp de miliarde de ani. Graţie biologiei, atrag atenţia la 
sclipirea a tot ce este viu. Toate ramurile biologiei sunt 
interesante și mă atrag. În special evoluţionismul, o 
teorie logică și încântătoare.

  Valeria ALEXEEV

Peste tot ne înconjoară frumosul. De fapt, trăim într-o 
lume pusă la punct și sclipitoare, dar pur și simplu 
nu observăm acest lucru, deoarece suntem mereu 
ocupaţi. Ne fascinează lucrurile scumpe, însă uităm 
să ne bucurăm de un graţios curcubeu, de un răsărit 
splendid de soare. De fapt, dacă ar fi să apreciem la 
justa valoare fiecare moment nemaipomenit, viaţa ar fi 
ca o cascadă care curge graţios.

  Cristian BUGA

Cât de splendidă este lumea în care locuim! Oameni 
chipeși, animale drăguţe, plante adorabile, fiinţe 
unice. Ziua ne cuprind razele calde și incandescente 
ale soarelui, noaptea însă stelele ne adorm cu vise 
extraordinare și încântătoare. Totul pare un miracol de 
nedescris, atunci când din înălţimile cerului vezi lumea 
în care locuiești imaculată și magnifică.

Să locuim pe altă Planetă? Pentru nimic în lume. Nu 
pot schimba lumea mea pe lumea ce n-o pot cuprinde 
cu ochii.

             Ala LUPAȘCU

Este foarte frumos să ai o familie adorabilă. 
Familia e cel mai impecabil lucru din viaţă, deoarece 
ești liniștit atunci când ai un perete apărător care este 
o parte a unui castel graţios sub numele de familie. 
Uluitor este atunci când înţelegi că dacă nu ai o familie 
armonioasă, ești un nimeni. Sunt fericit că am un frate 
drăgălaș. Niciodată nu m-aș dezice de familia mea și 
nu aș schimba-o pe alta.

  Cătălin SLIUSARENCO

Am vizitat o ţară nemaipomenită, care m-a 
impresionat mult. Locuri frumoase și încântătoare, 
pe care până acum nu le-am mai întâlnit. Minunat a 
fost să vizitez locurile care sunt ca un simbol al ţării 
respective. Îmi imaginam multe locuri atrăgătoare, 
însă când le-am văzut în realitate, nu mi-a venit să 
cred că pot fi atâtea lucruri splendide. Apele și plajele 
imaculate, lucruri puse la punct, oameni adorabili 
și construcţii măreţe. Italia – un loc somptuos, care 
merită să fie văzut.

  Doina GÂLCĂ

Răsăritul de soare. Pe de o parte, este doar un fenomen 
natural, pe care-l putem vedea în fiecare dimineaţă, dar, 
pe de altă parte, un om îndrăgostit îl poate caracteriza 
la nesfârșit: încântător, incandescent, atrăgător, 
magnific, drăguţ, nemaipomenit. Și totuși, aceste 
cuvinte nu pot reda sentimentele pe care le ai la 
vederea acestui fenomen.

  Adrian RÂPA

Mama este frumoasă nu doar la chip, ci și sufletul 
ei îmi este drag și luminos. Are un glas blând și 
atrăgător. Niciodată nu-i pot spune „nu” când mă 
roagă ceva. Prefer dimineţile când, deșteptându-mă, 
îi văd chipul strălucitor. Ea este asemenea unui înger 
ce are grijă de mine. Sufletul ei este atât de imaculat, 
încât eu în comparaţie cu ea sunt un om păcătos. 
Primesc de la ea zilnic multe lecţii și sfaturi, pe care 
nu le găsesc nici în cărţile cele mai superbe. Iubesc 
enorm această fiinţă adorabilă.

  Alina SUBITU

Cuvântul frumos ar putea fi folosit în mai multe 
contexte, dar cu diferite nuanţe de sens. De exemplu, 
un om mândru crede că el e și frumos. O plapumă 
imaculată de zăpadă de asemenea poate fi considerată 
frumoasă, deoarece sclipirea ei te fascinează. 

Un fel de mâncare perfect aranjat în farfurie e o 
capodoperă. 

Un animăluţ adorabil pentru oricine poate fi cel mai 
bun și mai frumos prieten.

O pictură impecabilă mereu va bucura ochii 
vizitatorilor, iar o temă pentru acasă realizată perfect 
va bucura ochii profesorului.

                                            
Daniel RĂILEANU 

Puţini oameni își dau seama cât de frumoasă e natura. 
Puţini apreciază o simplă plimbare prin parc. Într-un 
parc sunt atât de multe locuri și lucruri superbe. 
Veveriţe, care sunt fricoase, însă dacă nu te observă, 
sunt atât de drăguţe în comportamentul lor. Într-o 
astfel de grădină mai poţi vedea flori viu colorate, 
elegante și îngrijite. Diferitele specii de arbori atrag 
atenţia prin unicitatea și chiar eleganţa lor.

Ar trebui să preţuim natura în simplitatea ei, căci 
unele dintre cele mai magnifice opere de artă sunt 
inspirate din natură.

  Anișoara-Ionela PLEȘCA 

S A L A  D E  F O R Ţ Ă



3 9

C
L

IP
A

 N
R

. 
4

•
2

0
1

4

S A L A  D E  F O R Ț Ă

Este impecabil să ai un vocabular bogat, să 
comunici coerent, dând dovadă că ești o persoană 
rafinată. Să te exprimi în scris fără să comiţi greșeli 
ortografice, deoarece oamenii frumoși nu fac astfel 
de erori. Cei drăguţi vor tinde spre ceva atrăgător, 
deoarece dacă vei opta pentru ceva frumos, lucrul 
va ieși bine făcut și va fi adorabil pentru cei ce îl vor 
folosi.

  Victor LOZOVANU

Felul de a scrie și de a vorbi este o carte de vizită care 
ne poate onora sau compromite. Cât de atrăgători, 
prezentabili, încântători, splendizi putem deveni 
dacă vom avea un limbaj pus la punct. Cât respect se 
poate trezi în noi, cei care cu adevărat dorim să redăm 
și celor din jur ceva frumos: „Un cuvânt”. Un cuvânt 
simplu, dar care să fie spus delicat și să aibă mult 
sens în el. 

Ana LUPAȘCU

Când aveam opt ani, am mers cu părinţii la o piaţă de 
animale foarte drăgălașe. Acolo era și un adorabil 
motănaş de culoare albă. Când l-am văzut, le-
am zis părinţilor că vreau din toată inima să mi-l 
cumpere. Părinţii au fost de acord, deoarece era 
cel mai atrăgător animăluţ. Ajungând acasă, i-am 
făcut o băiţă și i-am ales un nume. Acest nume 
nemaipomenit era Piciu.

  Anastasia CRUDU

Într-o zi superbă de toamnă, am început să observ 
splendidul peisaj. Nenumăratele frunze care acum 
îmi păreau mai speciale cădeau una după alta pe acel 
pământ imaculat. Fiecare picătură de ploaie dădea un 
aspect estetic mediului din jur. Unicul soarele măreţ 
era ca o pată de căldură pentru copacii nemaipomenit 
de înalţi.

În acea clipă magnifică am înţeles cât de frumoasă 
poate fi o zi de toamnă târzie…

  Francesca CULAI

Frumosul… Ce este frumosul?  
Razele strălucitoare ale soarelui de dimineaţă. 
Zâmbetul drăguţ și sincer al unui copilaș, care nu 
este decât întruchiparea divinităţii. Mâinile blânde 
ale mamei și ochii ei, în care poţi vedea frumosul. 
Un fluture care zboară graţios și se așază pe o floare 
elegantă și multicoloră. Serile liniștite și armonioase 
petrecute în sânul familiei și încercările jucăușe ale 
fratelui meu mai mic să-mi atragă atenţia. Clipele 
preţioase alături de cele mai dragi persoane, clipe care 
nu se uită niciodată, care rămân o amintire plăcută… 
Dragostea… Zâmbetul… Îmbrăţișările… Toate aceste 
lucruri superbe sunt „ceva frumos”?

  Alina CEBAN

MOLDOVEANUL 
IURIE BELEGURSCHI 
„ÎMBLÂNZEȘTE” 
VULCANII ISLANDEI

Iurie Belegurschi e fotograful român, 
originar din Orhei, Basarabia, care s-a 
stabilit în Islanda în anul 2006. Belegurschi 
este pasionat de fotografie și călătorii, ceea 
ce l-a inspirat să devină un fotograf. Ţara 
unde poți găsi mulți vulcani și zone unice 
și fantastice, în felul său, l-a atras inițial pe 
Iurie Belegurschi într-un sistem de studii 
bine pus la punct. Ca mai apoi, natura 
Islandei – gheizerele, vulcanii, ghețarii 
masivi – să-l țină captiv pentru mai
mulți ani. 

În scurt timp, tânărul moldovean s-a 
transformat într-un vânător de imagine, 
imortalizând prin poze cele mai frumoase 
locuri din această țară. Astfel, fotografiile 
făcute de el au fost publicate în întreaga 
lume: în diferite cărți, calendare, felicitări, 
reviste și unele dintre cele mai populare 
publicații precum The Daily Mail, The 
Independent, The Sun, The Huffington 
Post, și The Telegraph. 

Iată de ce, nu am fost deloc uimiți când 
am aflat că Iurie Belegurschi pleacă să 
îmblânzească vulcanul Bardarbunga, din 
Islanda, care pune pe jar de ceva timp 
autoritățile, Institutul Meteorologic și 
oamenii din regiune. Astfel, ne-am luat 
fericiți porția de imagini proaspete, 
cât se poate de fierbinții făcute în zona 
Holuhraun din Islanda, unde erupția de 
lavă este în continuă creștere. Ajungând la 
locul cu pricina, fotograful a descoperit un 
vulcan ceva mai liniștit decât în 2010. 

Vulcanul formează „fântâni” de lavă la 
peste 150 de metri înălțime. Fisura prin 
care se produce erupția este de aproximativ 
3 kilometri lungime și 1 km lățime.

 
Sursa: Ziarul de Gardă — 
http://www.zdg.md/stiri/
moldoveanul-iurie-belegurschi-
imblanzeste-vulcanii-islandei


