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Ziua Mondială a Apei 

 

Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie. 

Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor 

Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. În 

România, această zi se sărbătorește din 1993.  

În prezent, Ziua mondială a Apei este 

sărbătorită în întreaga lume în fiecare an, 

aducând în centrul atenției diferite aspecte.  

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca 

scop aducere în atenția opiniei publice a 

problemelor legate de necesitatea protejării 

cantitative și calitative a apelor și de a pune în 

adevărata lumină rolul, îndatoririle și 

responsabilitățile celor cu atribuții în 

întreținerea, valorificarea și protejarea surselor 

de apă. 

În fiecare an, sărbătorirea se face sub un slogan: 

 

Anul Tema în engleză Tema în română 

2017 Why wastewater? De ce apa uzată? 

2016 Water and Jobs Apă și locuri de muncă  

2015 
Water and Sustainable 

Development 
Apa și dezvoltarea durabilă  

2014 Water and Energy Apa și energia  

2013 Water Cooperation Cooperarea în domeniul apei 

2012 

Water and Food Security: The 

World is Thirsty Because We are 

Hungry  

Apa și securitatea alimentară: lumea este 

însetată pentru că noi suntem flămânzi 

2011 
Water for cities: responding to 

the urban challenge 

Apă pentru orașe: răspunzând provocării 

urbane 

2010 Clean water for a healthy world Apă curată pentru o lume sănătoasă! 

2009 
Transboundary waters: sharing 

water, sharing opportunities 

Ape transfrontaliere: împărțind apa, 

împărțind oportunitățile 

2008 Sanitation Sanitație 

2007 Coping with water scarcity Făcând față penuriei de apă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1992
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slogan
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Apa este un element central în cultura şi religia tuturor civilizațiilor, fiind, de-a 

lungul secolelor, un element esențial al dezvoltării societății. Tradițiile culturale şi 

valorile sociale determină modalitatea în care oamenii percep şi gestionează apa în 

diferite regiuni ale lumii. 

Apa este esențială pentru sănătate. Organismul 

uman poate rezista câteva săptămâni fără mâncare, 

dar doar câteva zile fără apă. Apa este esențială 

pentru supraviețuirea noastră. Spălarea regulată a 

mâinilor este, de exemplu, unul dintre cele mai bune 

moduri de a evita îmbolnăvirea şi de a preveni 

răspândirea germenilor. 

Corpul uman, în medie, este alcătuit din 50-65% 

apă. În fiecare zi, fiecare persoană are nevoie de acces la apă pentru băut, gătit şi 

igienă personală. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 7,5 litri pe cap de 

locuitor pe zi, pentru a îndeplini cerințele minime ale oamenilor. O cantitate de 

aproximativ 20 de litri pe cap de locuitor pe zi va asigura nevoile de igienă personală şi 

igiena produselor alimentare de bază. 

În ciuda realizărilor impresionante din ultimul deceniu, 748 de milioane de 

oameni încă nu au acces la surse sigure de apă potabilă şi 2,5 miliarde de persoane nu 

au acces la facilități privind salubritatea. De resursele de apă depinde funcționarea 

ecosistemelor şi circuitul apei este esențial pentru realizarea gestionării durabile a 

apei.  

Fiecare produs fabricat are nevoie de apă. Unele 

industrii consumă mai multă apă decât altele. Spre 

exemplu, pentru a produce o coală de hârtie, sunt 

necesari 10 litri de apă, iar pentru fabricarea a 500 

grame de plastic e nevoie de 91 de litri de apă. Se 

estimează ca cererea de apă globală pentru procesul de 

fabricație din industrie să crească din 2000 până în 

2050 cu 400%, ceea ce reprezintă foarte mult 

comparativ cu alte sectoare economice. Cantitatea de 

apă necesară pentru producerea hranei este de trei ori 

mai mare față de necesarul pentru băut, ceea ce arată 

importanța apei ca pilon esențial al securității 

alimentare. 

În condițiile în care populația lumii este în continuă creştere, iar 30% din 

alimentele produse pe plan mondial rămân nefolosite şi se risipesc, resursele de apă 

ale omenirii, considerate în descreştere, vor deveni în curând insuficiente pentru 

satisfacerea necesităților alimentare. 

Statisticile la nivel mondial arată că: 2,1 miliarde de oameni nu au acces la apă 

potabilă sigură, până în 2050, se estimează că populația mondială va creşte cu încă 2 

miliarde de oameni, iar necesarul de apă al planetei va fi cu 30% mai mare decât în 



 3 

prezent, iar 1,9 miliarde de oameni trăiesc în zone afectate de lipsa apei. Până în anul 

2050, se estimează că acest număr se va ridica la aproximativ 4 miliarde de oameni. 

Studiile internaționale arată că, în 

fiecare lună, cinci milioane de oameni vin să 

locuiască la oraş. 

Apa este o resursă limitată și 

vulnerabilă, esențială atât pentru viața și 

dezvoltarea durabilă, cât și pentru mediu. Este 

important să reducem consumul de apă și să 

păstrăm calitatea ei, iar acest lucru se poate 

face numai printr-o responsabilizare a tuturor 

factorilor implicați.  

În fiecare an, țările îşi reunesc toate eforturile pentru a găsi cele mai bune 

soluții de a oferi cetățenilor o apă cât mai curată. În acelaşi timp, fiecare om din 

lumea întreagă este pe deplin dator mediului în care trăiește pentru a-l păstra curat și 

sănătos. În acest context, unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă la nivel 

mondial, stabilite de Organizația Națiunilor Unite în anul 2015, este asigurarea 

disponibilității resurselor de apă, managementului apelor și sanitației pentru toți, 

astfel încât până în anul 2030 să se îmbunătățească calitatea apei prin reducerea 

poluării antropice, să se utilizeze eficient apa, astfel să crească accesul la servicii 

adecvate de apă și apă uzată.  

În România, cerința de apă este însă de trei ori mai mică decât cea din anul 

1990. Astfel că nu se poate vorbi despre o criză a apei în țară, până în 2025. Conform 

studiilor realizate de Institutul Internațional pentru Managementul Apei în anul 2000, 

România nu se va confrunta în următorii 20 de ani cu un posibil deficit al resursei de 

apă. Totuşi, distribuția neuniformă a resursei, schimbările climatice tot mai evidente 

din ultimul timp, pot conduce la apariția unor zone influențate de secetă (respectiv în 

vestul, sudul şi estul țării).  

În acest context, Ziua Mondială a Apei devine o zi dedicată vieții și calității 

vieții. 

 

Profesor, Geantă Iuliana 

 

Compoziția chimică a apei 

 

Apa potabilă, prin conținutul său de elemente minerale naturale, poate influența 

starea de sănătate a populației, participând activ în procesele vitale. 

Sărurile minerale naturale din apă sunt variate şi concentrația lor diferă de la o 

localitate la alta în funcție de condițiile geologice, meteorologice, de conținutul solului. 

Unele din ele sunt denumite macroelemente, - sărurile de calciu, magneziu, potasiu, 



 4 

cloruri etc. şi se găsesc în cantități relativ mari 

(mg/l); altele sunt denumite microelemente, aşa 

ca fluorul, iodul, zincul etc. şi se află în cantități 

mici.  

Majoritatea macro- şi microelementelor 

necesare organismului sunt asigurate prin 

alimente. 

Cu toate că apa este situată pe locul doi 

după importanța în aportul de săruri minerale, 

ea poate influența considerabil asupra sănătății 

populației. Elementele minerale din apă sunt absorbite mai bine decât cele din 

alimente şi concentrațiile lor pot fi diferite chiar în aceeaşi localitate. 

Denumirea de microelemente defineşte elementele minerale aflate în cantități 

mici atât în factorii de mediu (apă, sol, alimente), cât şi în organismul uman şi animal, 

influențând starea de sănătate a populației. Ele participă activ la diferite procese 

metabolice, la creştere şi dezvoltare, la sporirea rezistenței organismului, 

hematopoieză, sinteza unor hormoni, vitamine, enzime ş.a. 

Excesul sau carența unor microelemente din apă şi din ceilalți factori de mediu, 

dintr-un teritoriu are acțiune asupra florei, faunei, influențează nefast starea de 

sănătate a populației şi apar îmbolnăviri neinfecțioase cu largă răspândire. Astfel de 

regiuni se numesc biogeochimice, iar îmbolnăvirile specifice legate de excesul sau 

carența microelementelor se numesc endemii biogeochimice. 

Unele substanțe minerale care se află în apă, deşi nu au nici o acțiune nocivă, 

transmit apei unele particularități ce o fac nefavorabilă pentru consum. 

Ele sunt: 

- sărurile de calciu şi magneziu în concentrație prea mare imprimă apei duritate, 

care o fac nepotrivită pentru spălat (nu face spumă cu săpunul). Consumul de săpun 

pentru nevoile gospodăreşti creşte cu 100 g la fiecare unitate de duritate pentru 1 m3 

de apă. Apele dure nu se folosesc la spălarea şi prepararea culinară termică a 

legumelor, ele depun piatră pe pereții vaselor de bucătărie, cazane, conducte de apă 

caldă. 

Duritatea apei se exprimă în grade 

sau în miligram-echivalenți la 1 l de apă. 

(Duritatea de 1° este conținutul de 10 mg de 

oxid de calciu în 1 l de apă; 1 mg/echiv./l 

este conținutul a 28 mg oxid de calciu în 1 l 

de apă, 1 mg/ echiv./l corespunde cu o 

duritate de 2,8°C). Apa cu o duritate de 

până la 10° se consideră moale, de la 10 până 

la 20° - de duritate medie, peste 40° - foarte dură. 
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Trecerea bruscă de la o apă moale la apă foarte dură poate fi însoțită de 

fenomene dispepsice tranzitorii. Apa cu duritatea de peste 40° este neplăcută la gust. 

În corespundere cu cerințele STAS duritatea apei potabile trebuie să fie 20° (7 

mg/echiv./l); 

- sulfații şi clorurile metalelor alcaline provin din rocile cu care stratul acvifer 

are contact; rocile fiind foarte solubile, imprimă apei caracterul de salinitate 

(mineralizare) şi gustul sărat caracteristic. Apa potabilă trebuie să conțină cel mult 

350 mg/l cloruri şi cel mult 500 mg/l sulfați; 

- fierul imprimă apei un gust 

neplăcut şi se depune pe pereții 

conductelor, provocând distrugerea lor. 

Concentrația de fier admisibilă pentru apa 

potabilă este de până la 0,3 mg/l. La o 

cantitate mai mare a compuşilor de fier 

apa devine tulbure, se înrăutățesc indicii 

organoleptici, capătă un gust sălciu, 

metalic; 

- magneziul conferă apei un gust sălciu, amar, îi măreşte duritatea şi, când este 

în concentrații prea mari, provoacă diaree prin accelerarea tranzitului intestinal. 

Apele puternic mineralizate, în afară de gustul neplăcut, sărat-amar pe care îl 

au, măresc tranzitul intestinal, din cauza sulfatului de sodiu şi nu satisfac senzația de 

sete.  

După concentrația totală de săruri dizolvate apele pot fi: 

- dulci, când cantitatea de săruri minerale nu depăşesc 1 g/l; 

- sălcii - 2-2,5 g/l; 

- sărate, de mare, conțin mai mult de 2,5 g săruri minerale la 1 1 de apă. 

Datorită modificărilor compoziției chimice a apei pot apărea în rândul populației 

care o consumă unele afecțiuni legate de excesul sau carența unuia sau mai multor 

elemente chimice. 
 

Elev, Sora Bianca, clasa a X-a B 

 

Apa - mijloc de purificare 

 

Apa vie, apa vieții se prezintă ca un simbol cosmogonic. Ea este o poartă spre 

veşnicie tocmai pentru că purifică, vindecă şi întinereşte. După Grigore de Nyssa, 

fântânile conțin apă stătătoare. „În schimb, fântâna Mirelui este o fântână de apă vie. 

El este adânc ca o fântână şi mişcător ca un fluviu". Se poate vedea aici o legătură cu 

textul lui Lorca citat mai sus. 
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După Tertulian, Spiritul divin alege apa dintre celelalte elemente şi o preferă, 

pentru că, încă de la începuturi, apa se prezintă ca o materie perfectă, fecundă şi 

simplă, complet transparentă (De baptismo, 3). Ea are prin ea însăşi o virtute 

purificatoare, un motiv în plus ca să fie considerată sacră. Aşa se explică folosirea ei 

în abluțiunile rituale. Prin însuşirile sale ea şterge toată fărădelegea şi toată 

necurăția. Numai apa botezului spală de 

păcate, şi ea nu este conferită decât o dată, 

pentru că îngăduie intrarea într-o stare nouă: 

cea de om fără de păcat. Această lepădare de 

omul vechi, sau, mai degrabă, această moarte 

de o clipă a istoriei, poate fi comparată cu un 

potop, deoarece acesta simbolizează o 

dispariție, o stingere: o epocă piere, o alta, 

nouă, se naşte. 

Pe lângă virtutea purificatoare, apa mai are şi o putere soteriologică. 

Cufundarea în apă este regeneratoare, este un fel de renaştere, în sensul că este 

deopotrivă moarte şi viață. Apa şterge istoria, deoarece plasează ființa într-o stare 

nouă. Cufundarea în apă poate fi comparată cu punerea lui Hristos în mormânt: El 

reînvie după această coborâre în măruntaiele pământului. Apa este simbolul 

regenerării, iar apa botezului exprimă explicit ideea unei noi naşteri (Ioan, 3, 3-7), 

fiind inițiatoare. Păstorul lui Hermas vorbeşte de cei care „au coborât în apă morți şi 

au ieşit vii". Iată simbolismul apei vii, al izvorului tinereții. Ceea ce am eu în mine, 

spune Ignatie Teoforul (după Calist), „este apa care lucrează şi vorbeşte". Este de 

menționat aici că izvorul Castaliei din Delfi era sursa de inspirație a Pythiei. Apa vieții 

este Harul dumnezeiesc. 

Multe culte gravitează în jurul izvoarelor. În orice loc de pelerinaj se află o 

sursă de apă şi o fântână. Apa, datorită însuşirilor ei specifice, are virtuți tămă-

duitoare. De-a lungul secolelor, Biserica s-a ridicat de multe ori împotriva cultului 

apelor. Totuşi a existat întotdeauna o credință populară cu privire la valoarea sacră şi 

sacralizantă a apelor. Dar primejdia rătăcirilor păgâne şi a întoarcerii la superstiții a 

persistat: magicul pândeşte sacrul pentru a-l perverti în imaginația oamenilor. 

De vreme ce apele precedă creația, este 

evident că ele rămân prezente pentru noua facere a 

lumii. Omului nou îi corespunde apariția unei alte lumi. 

În anumite cazuri - aşa cum am spus la 

începutul acestui articol -, apa poate fi instrument al 

morții. În Biblie, puhoaiele de apă vestesc marile 

încercări. Apele dezlănțuite sunt simbolul marilor 

calamități. 

Săgețile fulgerului Său vor porni bine îndreptate şi vor lovi în țintă, zburând din 
arcul puternic încordat al norilor. Mâna Lui, ca o praştie, va azvârli noian de grindină; 
apele mării se vor întărâta asupra lor şi râurile îi vor îneca vijelios. Duhul puterii 
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dumnezeieşti se va ridica împotriva lor şi ca viscolul îi va vântura. (Înțelepciunea lui 
Solomon, 5, 21-23) 

Apa poate pustii şi înghiți totul, vijeliile nimicesc viile înflorite. Deci apa poate 

să comporte o putere nefavorabilă. În acest caz, ea îi pedepseşte pe păcătoşi, dar nu 

se va atinge de cei drepți, care n-au a se teme de puhoaie. Apele morții sunt doar 

pentru păcătoşi, iar pentru cei drepți ele se transformă în ape ale vieții. Ca şi focul, 

apa poate fi instrument al ordaliei. Obiectele aruncate în apă sunt judecate, dar apa 

nu judecă. 

Apa mai este simbol ai dualității sus-jos: apa ploilor - apa mărilor. Una este 

curată, cealaltă - sărată. Apa curată este simbolul vieții, ea este creatoare şi 

purificatoare (Iezechiel, 36, 25); apa amară aduce blestemul (Numerii, 5, 18). Fluviile 

pot fi ape binefăcătoare sau, dimpotrivă, pot fi sălaşul unor monştri. Apele învolburate 

sunt semnul răului, al dezordinii. 

Nelegiuiții sunt asemuiți cu marea 

agitată (Isaia, 57, 20), „Mântuieşte-mă, 

Dumnezeule, că au intrat ape până la 

sufletul meu. Afundatu-m-am în noroiul 

adâncului" (Psalmii, 68, 1-2). 

Apele liniştite semnifică pacea şi 

ordinea (Psalmii, 22, 2). În folclorul 

evreiesc, despărțirea apelor de către 

Dumnezeu, în momentul creației, în ape 

superioare şi inferioare arată împărțirea 

în ape masculine şi ape feminine, 

simbolizând siguranța şi nesiguranța, masculinul şi femininul, ceea ce corespunde unui 

simbolism universal. 

Apele amare ale Oceanului reprezintă amărăciunea inimii. Omul - va spune 

Richard de Saint-Victor - trebuie să străbată apele amare; când îşi va da seama cât 

este de bicisnic, această sfântă amărăciune se va preface în bucurie (De stătu 
interioris hominis, 1, 10, P.L. 196, 124). 

Şi în tradițiile Islamului apa are numeroase semnificații. 

Coranul consideră apa binecuvântată care cade din cer drept unul dintre 

semnele divine. În grădinile Raiului sunt pâraie de apă vie şi izvoare (Coranul, 2, 25; 
88, 12 etc). Omul însuşi a fost creat dintr-o „apă care se revarsă" (Coranul, 86, 6). 

Dumnezeul, el a făcut cerul şi pământul şi tot el trimite din cer apa 

încărcând pomii de roade care sunt hrană vouă. 

(Coranul, 14, 32; 2, 164) 

Însetatul crede că lucrările necredincioşilor sunt ca apa, dar aceasta nu este 

decât o amăgire. Ele seamănă cu apele întunecate din adâncurile mării, pe care valurile, 
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unul după altul, le acoperă (Coranul, 24, 39-40). Viața prezentă este comparată cu apa 

pe care vântul o risipeşte (Coranul, 18, 45). 

În comentariul la Fusus de Ibn Arabi, Rumi identifică apa pe care se află Tronul 

divin (Coranul, 11, 9) cu Suflarea Dumnezeului cel Milostiv. Vorbind de Teofania 
eternă, Rumi spune: „marea se acoperi de spumă şi, cu fiecare fulg de spumă, ceva 

căpăta formă, ceva se întruchipa" (Diwan). 

Jili simbolizează universul prin gheață, a cărei substanță este apa. Apa este aici 

materia primă. 

Într-un sens mai metafizic, Rumi simbolizează temelia divină a universului 

printr-un ocean a cărui apă este Esența divină. Ea umple toată creația şi valurile sunt 

creaturile. 

Pe de altă parte, apa simbolizează 

puritatea și este folosită ca mijloc de 

purificare. Rugăciunea rituală musulmană 

- calat - nu poate fi făcută cum se cuvine 

decât dacă cel ce se roagă s-a curățit 

prin abluțiuni rituale, a căror îndeplinire 

este statornicită de reguli minuțioase. 

În sfârşit, apa simbolizează viața: 

apa vieții, care poate fi descoperită în 

beznă şi care are puteri regeneratoare. 

Peştele aruncat la confluența celor două 

mări, în Sura Grotei (Coranul, 18, vv. 61, 
63), învie atunci când este cufundat în apă. Acest simbolism face parte dintr-o temă 

inițiatică: îmbăierea în Izvorul nemuririi. Această temă revine constant în tradiția 

mistică islamică, în special în Iran. 

 În legendele despre Alexandru, acesta pleacă în căutarea Izvorului Vieții, 

însoțit de Andras, bucătarul său. Într-o zi, pe când acesta spăla un peşte sărat la un 

izvor, peştele a înviat şi Andras a găsit şi el nemurirea. Acest izvor se găseşte în 

ținutul întunericului (se poate face aici o legătură cu simbolismul inconştientului, 

natura feminină şi yin). 

Apa joacă un rol primordial şi în toate celelalte tradiții ale popoarelor lumii, 

conform celor trei teme deja menționate, accentul căzând în special asupra originilor. 

Dintr-un punct de vedere cosmogonic, apa acoperă două complexe simbolice antitetice 

care nu trebuie confundate: apa coborâtoare şi cerească, Ploaia, este o sămânță 

uraniană care fecundează glia, deci masculină şi asociată cu focul celest; aceasta este 

apa la care se referă Lorca în Yerma. Pe de altă parte, apa primordială, apa care se 
naşte din glie şi din zorile albe, este feminină: glia este asociată aici cu luna, ca un 

simbol al fecundității împlinite, glia rămasă grea din care apa iese pentru ca, odată cu 

declanşarea fecundației, să aibă loc germinația. 
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În ambele cazuri, simbolul apei conține şi simbolul sângelui. Totuşi, nu este 

vorba despre acelaşi sânge, căci sângele are şi el un dublu simbolism: sângele ceresc, 

asociat cu soarele şi focul; sângele menstrual, asociat cu pămîntul şi luna. În aceste 

două poziții se poate desluşi dualitatea fundamentală lumină-întuneric. 

La azteci, sângele omenesc, necesar pentru regenerarea periodică a soarelui, se 

numea chalchiuatl, apă prețioasă, adică jad verde (SOUM), ceea ce trimite la 

complementaritatea culorilor roşu şi verde: apa este echivalentul simbolic al sângelui 

roşu, forța interioară a verdelui, căci apa poartă în 

ea germenele vieții, corespunzând culorii roşu, care 

face să renască ciclic pământul verde după moartea 

din timpul iernii. 

Apa, sămânță divină, şi ea tot de culoare 

verde, fecundează glia pentru a da naştere Eroilor, 

Gemeni, în cosmogonia dogonilor (GRIE). Aceşti 

gemeni vin pe lume ca oameni până la brâu şi şerpi 

de la brâu în sus. Ei sunt de culoare verde (GRIE). 
Bibliografie: 
Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura Univers Enciclopedic, 
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APA – origine a vieții 

Semnificațiile simbolice ale apei pot fi reduse la trei teme DOMINANTE: origine a 

vieții, mijloc de purificare, centru de regenerescență. Aceste teme pot fi regăsite în 

cele mai vechi tradiții, ele formînd combinații imaginare dintre cele mai variate, dar şi 

dintre cele mai coerente. 

Apele, masă nediferențiată, reprezintă infinitatea posibilităților, conținând tot 

ceea ce este virtual, tot ceea ce nu are încă formă, sămânța primordială, toate 

semnele unei dezvoltări viitoare, dar şi toate amenințările de resorbție. A te cufunda 

în apă şi a ieşi din ea fără a te dizolva total, în afară de cazul în care este vorba de o 

moarte simbolică, înseamnă a te întoarce la origini, a-ți regăsi obârşia într-un imens 

rezervor de potențial, trăgînd de acolo forțe noi: este o fază trecătoare de regresie 

şi dezintegrare de care depinde o fază progresivă de reintegrare şi regenerescență. 

Rig-Veda preamăreşte apele ca purtătoare ale vieții, forței şi purității, atât pe 

plan spiritual, cât şi trupesc. 

Voi, Ape care înviorați, 
aduceți-ne forța, 
măreția, bucuria, iluminarea! 
...Stăpâne peste minunății, 
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cârmuitoare ale popoarelor. Ape! 
...Voi, Ape, dați leacului întreaga lui 
putere, 
ca să fie platoşă trupului meu 
şi astfel să mă bucur îndelung de vederea 
soarelui! 
...Voi, Ape, luați cu voi 
orice păcat pe care l-am făcut 
orice nedreptate pe care am făcut-o cuiva. 
orice jurămînt strâmb pe care l-am rostit. 
(VEDV, 137) 

Variațiunile diferitelor culturi pe aceste teme esențiale ne vor ajuta să 

înțelegem mai bine şi să adâncim, pe un fond aproape identic, dimensiunile şi nuanțele 

acestei simbolistici a apei. 

În Asia, apa este forma substanțială a manifestării, origine a vieții şi element al 

regenerării trupeşti şi spirituale, simbol al fertilității, ca şi al purității, înțelepciunii, 

harului şi virtuții. Fiind fluidă, tinde spre dizolvare, dar, fiind totodată omogenă, tinde 

spre coeziune, spre coagulare. Din acest punct de vedere, ar corespunde noțiunii de 

sattva, dar, fiindcă se scurge în jos, spre abis, tendința ei este tamas; pe de altă 

parte, întrucât se întinde pe orizontală, tendința ei este şi rajas.        

Apa este materia primă, Prakriti: „Totul era apă", după cum spun textele 

hinduse; „întinderile de ape nu aveau țărmuri"..., spune un text taoist. Brahmanda, Oul 
lumii, este clocit la suprafața Apelor. La fel, în Facerea, Suflul sau „Duhul lui 

Dumnezeu se poartă pe deasupra Apelor". Apa este Wuji, spun chinezii, Cea-fără-
culme, haosul, nedeterminarea primordială. Apele, reprezentând totalitatea 

posibilităților de manifestare, se împart în ape superioare, care corespund 

posibilităților fără formă, şi ape inferioare, care corespund posibilităților cu formă; în 

Cartea lui Enoh, aceast aspect este transpus în termenii unei opoziții sexuale; în 

iconografie, ea este adesea reprezentată prin dubla spirală. Se spune că apele 

inferioare sunt închise într-un templu din Lhasa dedicat regelui divinităților naga; în 

India, posibilitățile fără formă sunt reprezentate de dansatoarele apsara (de la ap, 

apă). Noțiunea de ape primordiale, de ocean al originilor este aproape universală. Ea 

poate fi regăsită până în Polinezia, iar majoritatea popoarelor austro-asiatice 

localizează puterea cosmică în apă. La aceasta se adaugă adesea mitul animalului 

cufundător, cum ar fi mistrețul hindus, care aduce o fărâmă de pământ la suprafață, 

embrion al manifestării formale scos la lumina zilei.  

Origine şi vehicul al oricărei forme de viață: seva este apă şi, în anumite alegorii 

tantrice, apa reprezintă prana, suflul vital. Pe plan corporal, şi pentru că este an dar 

al cerului, apa este un simbol versal de fecunditate şi fertilitate. Apa cerului face 
orezul, spun în sudul Vietnamului țăranii de la munte, care ştiu de altfel să prețuiască 

funcția regeneratoare a apei, socotind-o deopotrivă leac şi elixir al nemuririi.  
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Apa este, de asemenea, un mijloc de purificare rituală. Din Islam până în 

Japonia, trecând prin riturile vechilor fushuai taoişti (stăpânii apei sacre) şi fără a 

uita stropirea cu apă sfințită la creştini, abluțiunea (spălare rituală a corpului 

prescrisă de unele religii pentru purificare) joacă un rol esențial. În India şi sud-estul 

Asiei, abluțiunea statuilor sfinte credincioşilor (în special de Anul Nou) înseamnă, în 

acelaşi timp, purificare şi regenerare. „Apa este prin natura ei hărăzită curățeniei", 

scrie Wenzi. Ea este emblema Virtuții supreme, spune Laozi învățăceior lui (Tao, 

capitolul 8). Ea mai este şi simbolul înțelepciunii taoiste, căci nu poate fi contestată de 
nimeni. Liberă şi nestăvilită, ea curge când mai repede, când mai încet. Apa este şi 

măsură, pentru că vinul prea tare trebuie amestecat cu apă, chiar când este vorba de 

vinul cunoaşterii.  

Apa, opusă focului, este yin. Ea 

corespunde Nordului, frigului, solstițiului 

de iarnă, rinichilor, culorii negre şi 

trigramei k`an, care semnifică ceea ce 

este abisal. Pe de altă parte însă, apa 

este legată de fulger, care este foc. 

Dar, dacă reducerea la apă practicată de 

alchimiştii chinezi poate fi considerată o 

întoarcere la starea primordială, 

embrionară, se spune de asemenea că 

această apă este şi foc şi că abluțiunile ermetice trebuie înțelese ca purificări prin 

foc. În alchimia internă a chinezilor, îmbăierea şi spălatul ar putea fi tot atât de bine 

operații de combustie. Mercurul alchimiştilor, care este apă, este uneori numit apă 
incandescentă. 

Este de remarcat şi faptul că, în ceremoniile tibetane de inițiere, apa este sim-

bolul legămintelor, al angajamentelor luate de postulant. 

În sfârşit, mărginindu-ne la farmecul aparenței, să cităm frumoasele vorbe ale 

lui Victor Segalen: „Iubita mea are virtuțile apei: un zâmbet luminos, gesturi molcome, 

o voce limpede care îți picură în ureche" (Stèles). 

O rugăciune vedică adusă apelor se exprimă tot prin intermediul simbolurilor; 

această rugăciune trebuie înțeleasă ca referindu-se la toate nivelurile existenței, şi 

fizic, şi mental, pe care apele le pot înviora: 

O, voi, ape bogate, 
fiindcă în puterea voastră stă belşugul, 
voi vegheați să nu se stingă voința 
priincioasă, şi nemurirea, 
voi împărățiți peste bogăția 
care-şi dă mâna cu o dreaptă propăşire, 
binevoieşte, Sarasvati, să-i dai astă vlagă 
tinerească 
celui care cântă 

(Ashvalayana Shrautasutra,  
4, 13; VEDV, 270). 
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În tradițiile ebraice şi creştine apa simbolizează mai întâi originea creației. 

Litera men (M) din ebraică simbolizează apa concretă: ea este mamă şi matrice. 

Obârşie a toate câte sunt, ea este manifestare a transcendentului şi de aceea trebuie 

considerată o hierofanie (diversele forme sub care se manifestă sacrul). 

Cu toate acestea, apa, ca de altfel toate simbolurile, poate fi considerată din 

două puncte de vedere diametral opuse, dar nicidecum ireductibile, şi această ambi-

valență se regăseşte la toate nivelurile. Apa este generatoare de viață şi generatoare 

de moarte, creatoare şi distrugătoare. 

În Biblie, puțurile din deşert, izvoarele care le ies în cale nomazilor sunt tot 

atâtea locuri de desfătare şi încântare. Întâlnirile cele mai importante au loc lângă 

izvoare sau puțuri. Aidoma locurilor sfinte, punctele unde se găseşte apă au o 

importanță deosebită. Aici începe dragostea şi se pun la cale căsătoriile. Drumul 

evreilor şi calea pe care o urmează fiecare om în timpul pelerinajului său terestru sunt 

intim legate de contactul exterior sau interior cu apa; aceasta devine un centru al 

păcii şi al luminii, o oază.  

Palestina este un pământ cu 

torente şi izvoare; Ierusalimul este 

scăldat de apele liniştite ale 

Siloamului. Fluviile sunt factori de 

fertilizare de origine divină, ploile şi 

roua aduc rodire şi exprimă 

bunăvoința lui Dumnezeu. Fără apă, 

nomadul ar fi neîntârziat condamnat 

la moarte şi ars de soarele Palestinei. 

De aceea, apa întâlnită în drum este 

ca mana: ea îi potoleşte setea şi îl hrăneşte. Se înțelege de ce apa este cerută prin 

rugăciuni, de ce este obiect al implorării. Dacă Dumnezeu aude strigătul robului său, el 

trimite o ploaie sau face să răsară în calea drumețului vreun puț sau vreun izvor. 

Legile ospitalității cer ca oaspetelui să i se ofere apă rece şi ca gazda să-i spele 

picioarele ca să se poată odihni. Întreg Vechiul Testament preamăreşte virtuțile apei. 

Noul Testament va prelua această moştenire şi va şti să o folosească. 

Domnul este asemuit cu o ploaie de primăvară (Osea, 6, 3), cu roua dătătoare de 

viață florilor (idem, 14, 6), cu apele limpezi care vin de la munte, cu torentele ce adapă 

pământul. Cel drept este asemenea copacului sădit pe malul apelor curgătoare 

(Numerii, 24, 6). Apa apare deci ca un semn al binecuvântării. Ca atare, se vede 

limpede originea ei divină. Astfel, Ieremia spune (2, 13) că poporul lui Israel, în ne-

credința sa, disprețuindu-L pe Dumnezeu, uitându-şi făgăduielile şi încetând să-L mai 

considere izvor de apă vie, a vrut să-şi sape singur rezervoare pentru apă; dar acestea 

au crăpat şi apa s-a scurs. Condamnând atitudinea poporului față de Dumnezeul său, 

izvor de apă vie, Ieremia se jeluieşte zicând: „Şi au făcut pustiu țara" (2, 15). 

Alianțele străine sunt asemuite cu apele Nilului şi Eufratului (2, 18). Sufletul îşi caută 

Dumnezeul cel viu aşa cum cerbul însetat caută izvoarele apelor (Psalmii, 41, 2-3). 

Sufletul este deci ca un pământ uscat şi însetat; el aşteaptă ca Dumnezeu să se 
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manifeste, aşa cum pământul uscat aşteaptă să fie udat de ploi (Deuteronomul, 32, 2). 

Acest simbolism, ivit din cele mai vechi temelii ale civilizației mediteraneene, i-a 

inspirat poetului Federico Garcia Lorca intriga tragediei Yerma, femeia care, neavând 

bărbat, este stearpă, aşa cum sterp este deşertul, yermo, din lipsă de ploaie. 

Firesc, orientalii au considerat 

apa mai întâi drept un semn şi un simbol 

al binecuvântării: oare nu datorită apei 

dăinuie viața? Când profețeşte o nouă 

eră, Isaia spune: „izvoarele de apă vor 

curge în pustiu... şi ținutul cel însetat va 

fi izvor de apă" (Isaia, 35, 6-7). La fel 

vorbeşte şi vizionarul din Apocalipsă: 

„Mielul... îi va duce la izvoarele apelor 

vieții" (7, 17). 

Apa a fost dată de Dumnezeu pământului, dar mai există şi o altă apă, mai 

tainică: este apa înţelepciunii, care, atunci când a fost creată lumea, a chibzuit legea 

apelor şi le-a statornicit făgaş (Iov, 28, 25-26; Pildele, 3, 20; 8, 22, 24, 28-29; 

Ecclesiastul, 1, 24). Înțeleptul este asemuit cu o fântână sau cu un izvor, iar apa 

sălăş¬luieşte în inima lui (Pildele, 20, 5; Ecclesiastul, 21, 13) şi vorbele lui au forța unui 

şuvoi (Pildele, 18, A),pe câtă vreme cel lipsit de înțelepciune are o inimă din care 

cunoaşterea se scurge ca dintr-un vas crăpat (Ecclesiastul, 21, 14). lisus, fiul lui Sirah, 

compară Tora (Legea) cu înțelepciunea, căci din Tora se revarsă apa înțelepciunii. 

Părinții Bisericii cred că Duhul Sfânt împarte harul înțelepciunii, deşertându-l în 

inimile însetate. Teologiile din Evul Mediu reprezintă această temă dându-i un sens 

identic. Astfel, după Hugues de Saint-Victor, înțelepciunea are apele ei, iar sufletul 

este spălat de apele înțelepciunii. 

Apa devine simbolul vieţii spirituale şi al Duhului, oferite de Dumnezeu şi 

adesea refuzate de oameni. 

Iisus reia acest simbolism când îi vorbește femeii din Samaria: „Cel ce va bea 

apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va 

face în el izvor de apă curgătoare viață veşnică" (Ioan, 4, 14).  

Apa, care în Vechiul Testament este mai presus de toate simbol al vieții, devine 

simbol al Duhului în Noul Testament (Apocalipsa, 21).  

Iisus Hristos îi arată samaritencei că este Stăpânul apei vii (Ioan, 4, 10). El 

este Izvorul: „Dacă însetează cineva, să vină la mine şi să bea" (idem, 7, 37). Apa 

țâşneşte din pieptul Lui ca din stânca lui Moise, iar când, răstignit, este străpuns cu 

lancea, din rană îi curg apă şi sânge. Apa vie vine de la Tatăl şi ea se transmite prin 

Hristos, Dumnezeu care S-a făcut om, sau prin harul Sfântului Duh care, potrivit unui 

imn de Rusalii, este fons vivus (izvor de apă vie), ignis caritatis (foc al iubirii), 

Altissimi donum Dei (dar al Preaînaltului). Sfântul Atanasie precizează sensul acestei 

doctrine spunând: „Tatăl fiind izvorul, Fiul este numit fluviu, iar noi ne adăpăm din 



 14 

Duh" (Ad Serapionem, 1, 19). Apa dobândeşte deci un sens de eternitate, iar cel care 

bea din această apă vie se împărtăşeşte din nemurire (Ioan, 4, 13-14). 
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Apa – simbol literar 

Aşa după cum demonstrează Mircea Eliade (Tratat de istorie a religiilor, Ed. 

Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 183), apele simbolizează substanța primordială, din 
care toate formele se nasc şi în care toate se reîntorc, prin regresiune sau prin 
cataclism. Datorită funcțiilor ei germinative şi purificatoare, apa sintetizează sensul 

începutului şi al regenerării prin dizolvare; respectiv, precede orice formă şi suportă 

orice creație. De aceea, în numeroase ritualuri apare ca clement care aboleşte sau 

atenuează păcatele lumii. Abluțiunile, botezul, potopul, descântecele cu apă neîncepută 

au acest sens. Datorită valorilor germinative, apa este asociată feminității şi lunii — 

măsură a timpului.  

Eliade discută o serie de mituri 

cosmogonice în care apa este aşezată 

la începuturile lumii sau considerată 

matricea existenței. Şi în mitologia 

noastră apar legende, majoritatea de 

influență bogumilică, în care se spune 

că înainte ca Dumnezeu să fi creat 

lumea, nu era decât apă nesfârşită. 

Viziunea apare şi la Eminescu, în 

„Scrisoarea I‖. Deşi sursa principală de inspirație o constituie un imn vedic, imaginile 

poetice se încadrează unui tip imaginativ asemănător celui din legendele populare 

româneşti, prin secvența noian întins de ape, expresie a infinitului acvatic. Şi sfârşitul 

lumii se leagă de simbolistica apei, tema potopului apocaliptic, apărând obsesiv în 

basmele şi religiile mai multor popoare.  

În literatura română, cel mai adesea, simbolul apare ilustrat cu semnificațiile lui 

purificatoare şi sacralizante. Pe lângă faptul că majoritatea ritualurilor utilizează 

simbolic apa, ea valorizează şi prestigiul de element excepțional, în expresii de genul 

te iubesc ca pe-o apă puțină. La Cantemir, în romanul Istoria ieroglifică, apare motivul 

purificării prin apă, înainte de consultarea unui oracol. Camilopardul, ajuns în cetatea 

Epithimiei, trebuie mai întâi să învețe, de la Lebăda bătrână, toate ritualurile 

purificării prin apă şi prin jertfe şi abia după aceea intră în templul Pleonexiei. 
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În creațiile romantice, există numeroase reprezentări simbolice ale apei, în 

special ca element al spațiului feeric în care se desfăşoară visul de iubire. Simbol al 

purității originare, izvorul este locul reveriilor şi devine adeseori un avertisment în 

legătură cu trecerea ireversibilă a timpului; 

lacul oglindeşte neantul, liniştea şi 

imobilitatea lui, adică singurătatea ființei: 

Iată lacul, luna plină,/ Poleindu-l îl străbate;/ 
El, aprins de-a ei lumină,/ Simte-a lui 
singurătate (Lasă-ți lumea... de Mihai 

Eminescu). După cum observă G. Călinescu, 

poetul are sensul cosmogonic al 
primordialității apei si al caracterului ei de 
emblemă a Haosului (G. Călinescu — Opera lui 

Mihai Eminescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 

1985, vol. III, p. 212.).  

Apele încremenite oglindesc cerul şi inoculează ființei sentimentul eternității. 

De aceea lacul este un loc al aşteptării, al visului, dar şi al viziunilor oraculare. Într-o 

altă poezie eminesciană, Crăiasa din poveşti, lacul, vrăjit de mult, prin cuvântul sacru 

al Sfintei Miercuri, trebuie să oglindească un chip neantic. Nu ritualul în sine 

interesează însă, ci atmosfera, care sugerează apropiata invazie a miraculosului. Loc 

teofanic, apa vrăjită transmite lumii fiorul transcendenței. În general, pentru 

romantici, lacul, prin atributul său de oglindă a cerului, reprezintă un reflex al 

infinitului şi al morții. Apele împietrite sau tresărind în cercuri sunt simbolul dualității 

viață-moarte. De aceea, lacul este un element care nu lipseşte niciodată din cadrul 

artificial al idilelor romantice: el imprimă sensul perfecțiunii, căci este un loc de 

regăsire a eternului în efemer. Cu acest sens, apare, de altfel, şi în poveştile populare, 

de unde literatura cultă a preluat teme şi motive însemnate. Într-o nuvelă a lui Gala 

Galaction, iazul, vrăjit de diavol, pare înghețat, pe fața lui nu izvodea, niciodată, nici o 
undă (Moara lui Călifar). În această apă se spală Stoicea 

şi consfințeşte astfel pactul cu Nichipercea. Ca şi 

personajul din Lostrița lui Vasile Voiculescu, şi acesta 

simte chemarea apelor şi năucitoarea dorință de a se 

risipi în străfundurile iazului. Dar, în povestirea 

voiculesciană, nu este vorba despre un sălaş al diavolui, ci 

doar despre o apă vremelnic necurată, căci Nicăieri 
diavolul cu toată puița şi nagodele lui nu se ascunde mai 
bine ca în ape. Dracul de baltă, se ştie, este nelipsit 
dintre oameni şi cel mai amăgitor. Ia felurite chipuri: de 
la luminița care pâlpie în beznele nopții şi trage pe 
călătorul rătăcit în adânc, până la fata şuie care se 
scaldă în vuitori şi nu-i decât o ştimă vicleană, cursă 
pentru flăcăii neştiutori, să-i înece (Lostrița).  
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Aceeaşi sugestie a apei diabolizate apare şi într-o altă povestire a lui V. 

Voiculescu, Lacul rău. Când bătrâna vrăjitoare încearcă să readucă din adâncuri trupul 

celui înecat, lacul pare să prindă viață. Duhul său se împotriveşte brutal oricărei 

invazii. Acesta apă este blestemată să nu accepte urâciunea sub nici un chip. Ucigaşii, 
nelegiuiții, bolnavii care i-ar fi pângărit apele erau apucați fără veste și înghițiți. 
Trebuia să-i ştii toanele, să-i respecți năravurile, să-i pricepi gândurile. În special 

apele stătătoare sunt necurate sau vrăjite; tema apare la mai mulți scriitori, printre 

care Cezar Petrescu (Aranca, știma lacurilor). 

Prin funcția ei cosmogonică, 

magică şi terapeutică, apa are şi o 

utilizare funerară. Dizolvă, readuce 

ființa la condiția de sămânță, dar nu îi 

alterează capacitatea de a suferi, şi 

prin ea de a participa la viață (Mircea 

Eliade - Tratat de istorie al religilor, 

ed.  cit., p. 191.). În legătură cu aceste 

semnificții se află tema unirii prin înec. 

În nuvela Copca rădvanului de Gala 

Galaction, apa consfințeşte cununia prin 

moarte a Oleanei cu Mură. Aruncați la 

mal de apele Oltului, cele două cadavre, au pe capete oale, pe care râul le-a aşezat în 

chip de cununi. Personajul lui Eliade, Cucoaneş (din nuvela Un om mare), devenit 

monstruozitate terifiantă, simte instinctual chemarea apelor regenerative şi se 

îndreaptă spre mare, în care dispare pentru ochii oamenilor. 

Bacovia aduce viziunea înecului colectiv, ca proiecție a fricii existențiale. În 

poezia Lacustră, ploaia nesfârşită evocă dramatismul materiei care se descompune, iar 

într-o altă poezie melancolizează şi determină alienarea ființei: Plouă, plouă, plouă,/ 
Vreme de beție —/ Şi s-asculți pustiul, /Ce melancolie... (Rar). 

M. Sadoveanu, fascinat de solemnitatea apelor, subliniază adeseori funcția lor 

de a inocula o stare contemplativă: Apele acelea nesfârşite, care domneau 

pretutindeni, într-un ținut întreg, alcătuiau o stăpânire a necunoscutului şi a tainei 

(Împărăția apelor — Taine). 

Având virtuți sacre, apa întinereşte, vindecă miraculos, iluminează ființa. În 

nuvela lui Mircea Eliade, Pe strada Mântuleasa, Iozi evadează din realitatea opresivă, 

scufundându-se în apa unei peşteri. Dispariția lui dă naştere unui mit despre trecerea 

în lumea cealaltă. În folclor există motivul apei negre, hotar între lumi (preluat şi de 

Sadoveanu în romanul Baltagul), dar aici apa delimitează un spațiu infestat moral (de 

comunism) şi din care nu se poate ieşi decât prin întoarcere ab initio, prin disoluție şi 

renaştere. 
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Simbol cu rădăcini mitice, apa vie şi apa 

moartă reprezintă alternativele eroului în luptă. 

În multe basme şi mituri apare simbolul celor 

două izvoare, unul dătător de putere şi celălat 

moleşitor sau mortal. Ion Creangă preia ideea în 

Povestea lui Harap-Alb, în care eroul titular 

moare şi este, apoi, înviat printr-un ritual (cu apă 
vie şi apă moartă, cu trei smicele de măr), ceea ce 

sugerează renovarea, după numeroasele încercări 

la care 1-a supus destinul. Motivul este prelucrat 

şi în Țiganiada lui Ion Budai-Deleanu. În pădurea 

blestemată, în care se rătăceşte Parpangel, sunt 

două izvoare gemene, dar care curg în direcții 

opuse: cel din dreapta este binecuvântat şi cine 

bea din el se spiritualizează şi devine un viteaz 
neînvins şi leu inimos. Celălalt izvor, cel din 

stânga, face mintea tâmpă şi nătângă. Nuvela 

Dayan a lui Mircea Eliade propune sensul oracular şi spiritualizant al apei, prin 

transfigurarea simbolului. Personajul trebuie să aleagă izvorul cel bun, cu apă vie, dar 

el este deja inițiat şi ştie că doar cel din dreapta este benefic. După ce bea, este 

străluminat, capătă acces la memoria generală, toate misterele i se dezvăluie (pentru 

scurt timp), ştie limbi necunoscute şi îşi regăseşte avatarurile anterioare. Aici, izvorul 

se află în grădina paradisului şi-i conferă lui Dayan puteri vizionare, căci, după cum se 

ştie, oracolele se află lângă ape. Marin Sorescu transferă simbolul în planul ființei 

individuale: Aceeaşi apă ce palpită în piept,/ Pentru unii e moartă, pentru alții e vie 
(Apă vie şi apă moartă). 

 

Bibliografie: 
Doina Ruști, Dicționar de simboluri literare, Editura Univers Enciclopedic, București, 2002 

 

Profesor, Diana Tataru 

 

Creaturi fabuloase ale apelor 
 

În mitologie, apa este un element primordial, simbol al vieții, al regenerării și al 

purității. Lumea apelor, a mărilor este diferită de cea a uscatului, a oamenilor, având 

tărâmuri și adâncimi necunoscute și mistice. Așa se explică mulțimea creaturilor 

fabuloase, considerate a trăi în ape. 

Nereidele 

Nereidele sunt cele 50 de fiice ale lui Nereus și 

Doris, deci nepoatele lui Oceanus, care guvernează în 

Marea Mediterană. Conform mitului, aceste femei 

frumoase sunt întotdeauna prietenoase și îi ajută 
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mereu pe marinari, alungând furtunile periculoase din calea acestora. Se crede că sunt 

capabile de a prezice viitorul. Fac parte din alaiul lui Poseidon.  

În arta antică, în mod special pe vasele grecești negre, 

nereidele sunt pictate ca fiind complet îmbrăcate, așa cum 

sunt reprezentate pe un vas găsit în Corint (secolul al VI-lea 

î.Hr.), unde stau lângă patul de moarte al lui Ahile (fiul 

nereidei Thetis), în haine de doliu. În arta mai târzie, apar 

dezbrăcate complet sau parțial, călărind pe delfini, căluți de 

mare și alte creaturi marine. 

Deși prin tradiție nereidele erau 50, prin compilarea 

diverșilor autori și poeți antici de către mitografi rezultă 75 

de nume: Acteea, Agave, Amateea, Amfinome, Amfitoe, Amfitrita, 

Apseudes, Autonoe, Callianassa, Callinira, Calipso, Ceto, Cimatolege, 

Cimo, Cimodoce, Cimotoe, Climene, Cranto, Dero, Dexamene, 

Dinamene, Dione, Doris, Doto, Eione, Erato, Eucrate, Eudore, 

Eumolpe, Eunice, Eupompe, Evagore, Evarne, Ferousa, Galateea, 

Galene, Galuconome, Glauce, Halie, Halimede, Hipponoe, Hippotoe, 

Iaera, Ianasa, Ianira, Ione, Laomedia, Liagore, Limnoreia, 

Lisianasa, Melite, Menippe, Nausitoe, Nemertes, Neomeris, Nera, 

Nesea, Neso, Oritia, Panope, Pasiteea, Plexaure, Polinoe, 

Pontomedousa, Pontoporeia, Pronoe, Proto, Protomedia, Psamate, 

Sao, Speio, Temisto, Thalia, Thetis, Toe. 

 

Naiadele 

 

Naiadele erau nimfe ale apelor dulci și reprezentau una din cele trei clase 

principale de nimfe - celelalte fiind Nereidele (nimfe ale Mării Mediteraneene) și 

Oceanidele (nimfe ale oceanelor). Naiadele guvernau peste râuri, șuvoaie, pâraie, 

izvoare, fântâni, lacuri, eleștee, puțuri și mlaștini. Erau divizate în mai multe subclase: 

Crinaeae (fântâni), Pegaeae (izvoare), Eleionomae (mlaștini), Potameides (râuri) și 

Limnades sau Limnatides (lacuri). Surse romane atribuie Naiadelor până și custodia 

râurilor din ținutul Hades, acestea 

fiind clasificate ca Nymphae 

Infernae Paludis sau Avernales. 

Sirenele sau Seirenele (în greacă 

Σειρῆνας) erau Naiade care trăiau pe 

insula numită Sirenum scopuli, care 

era înconjurată de stânci și pietre. 

Marinarii care erau în apropiere erau 

atrași de cântecul lor fermecător, 

făcându-i să se lovească cu navele de 

stânci și să se înece.  
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O Naiadă era strâns legată de corpul său de apă și chiar existența sa pare să fi 

depins de el. Dacă un pârâu seca, Naiada sa murea. Apele peste care Naiadele 

domneau erau presupuse a fi deținătoare de puteri inspiraționale, medicinale sau 

profetice. De aceea Naiadele erau deseori adorate de grecii antici alături de divinități 

ale fertilității și creșterii. 

Genealogia Naiadelor variază mult, un 

factor important fiind zona geografică și 

sursa literară. Naiadele erau fie fiice ale lui 

Zeus, fie fiice ale unor zei de râu, fie doar o 

parte din vasta familie a titanului Oceanus. 

Ca toate nimfele, Naiadele erau din multe 

privințe sex-simboluri feminine ale lumii 

antice și jucau și rolul de sedus, și rolul de 

seducător. Zeus, în special, se pare că s-a 

bucurat de favorurile a numeroase Naiade, 

iar ceilalți zei nu se lăsau mai prejos. 

Naiadele se îndrăgosteau și de muritori și îi 

urmăreau și pe aceștia. Literatura clasică 

abundă cu legende despre aventurile 

amoroase cu zei și bărbați și povești despre 

copiii rezultați din aceste idile. 

Poveștile despre Naiade pot lua forma unora cu scop moralizator, cu sfârșituri 

nefericite. Naiada Nomia s-a îndrăgostit de un cioban chipeș, pe nume Daphnis. El i-a 

răsplătit dragostea cu neloialitate, iar ea i-a răsplătit trădarea prin orbirea lui. 

Naiadele unui izvor din Bithynia s-au amorezat de Hylas (însoțitorul lui Heracles) și l-

au atras în apele lor. Elementul moralizator nu este clar aici. Soarta lui Hylas ar fi 

putut fi ori o moarte bruscă prin înecare, ori fericirea eternă sexuală. 

Alte povești despre Naiade erau explicații ale originii nemuritorilor și ale 

muritorilor. Zeul soare Helios s-a împerecheat cu Naiada Aegle (renumită ca cea mai 

frumoasă dintre Naiade) și astfel au apărut Gratiaele. Melite, o Naiadă a râului 

Aegaeus din Corcyra, a avut o relație cu Heracles și a devenit mama lui Hyllus. 

Naiadele au fost iubitele lui Endymion, Erichthonius, Magnes, Lelex, Oebalus, 

Otrynteus, Icarius și Thyestes și au fost, astfel, co-fondatoare ale unor familii 

importante. 

Orașele grecești erau denumite după numele unor Naiade. De exemplu, Lilaea 

din Phocis, și-a primit numele de la Lilaea, Naiada râului Cephissus. 

Există o referire în Odiseea lui Homer la o peșteră,  și nu la un corp de apă, 

care este sacru pentru Naiade. Se poate presupune, deci, că această peșteră din 

Ithaca ar fi putut conține un izvor sau să fi fost sursa unui pârâu sau torent. 
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Caribda 

În mitologia greacă, Caribda sau Kharybdis 

(în limba greacă: Χάρσβδις) este un monstru 

acvatic care îi are drept părinți pe Poseidon și 

Gaia. Este înfățișat adesea sub forma unei guri 

imense, monstruoase, care înghite mari cantități 

de apă de trei ori pe zi, atrăgând în gâtlejul ei 

tot ce plutește și provocând un vârtej de ape 

uriaș. Monstrul se află aproape de Messina, pe 

stânca ce mărginește strâmtoarea care desparte 

Italia de Sicilia. De cealaltă parte a strâmtorii 

se afla un alt monstru, Scila. Cei doi monștri sunt atât de apropiați unul de celălalt 

încât o corabie nu poate să evite se treacă pe lângă 

unul din cele două ființe marine fără să nimerească 

în preajma celeilalte și să fie distrusă. De aici 

provine și expresia a fi între Scila și Caribda, adică a 

se afla într-o încurcătură, într-o primejdie din care 

nu se poate găsi o ieșire. 

Cu toate acestea, argonauții au reușit să 

ocolească cele două pericole fiind conduși de 

Thetys, una din nereide. Ulise nu a fost însă atât 

de norocos; el a ales să o înfrunte pe Scila și să 

nu își piardă corabia în gura Caribdei (Homer, 

Odiseea, Cartea a XII-a). 

Se spune că la început, Caribda a fost o 

nimfă a mării, care inunda pământurile pentru a 

lărgi regatul submarin al tatălui ei, Poseidon, însă 

a fost transformată de Zeus într-un monstru. O altă legendă spune că atunci când 

Heracles a adus cu sine turmele lui Gerion, Caribda i-a furat o parte din animale și le-a 

mâncat, stârnind mânia lui Zeus care a preschimbat-o într-o ființă monstruoasă. 

 

Triton 

Triton este, în mitologia greacă, fiul lui Poseidon 

și al Amfitritei. Se spune că atunci când Triton suna 

tunător din goarna lui de cochilie, stârnea furtuni 

groaznice. 

Tritonul mai este 

și denumirea pentru o 

ființă pe jumătate 

bărbat și pe jumătate 

pește.  
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Sirenă 

 

Sirena este o ființă fabuloasă, din mitologia 

greacă, cu aspect de femeie, cu picioare și aripi de 

pasăre, mai târziu cu coadă de pește, care, prin 

cântecele ei, ademenea pe corăbieri în locuri 

primejdioase, unde aceștia își găseau moartea.  

Prima mențiune documentară privind 

existența unor ființe jumătate pește jumătate om, 

numite sirene, este în Odiseea lui Homer. Sirenele 

erau de obicei trei la număr, jumătate femei, 

jumătate păsări (sau pești). Aveau voci minunate și 

prin cântecul lor, atrăgeau marinarii, care, pentru a 

le auzi cât mai de-aproape, ajungeau să-și sfărâme 

corăbiile de stânci. Ulise ar fi pățit la fel, dar, 

povățuit de vrăjitoarea Circe, s-a legat de catargul 

corăbiei, iar tovarășii lui și-au astupat urechile cu 

ceară pentru a nu mai auzi cântecul sirenelor.  

 

Hidra 

În mitologia greacă, Hidra era un șarpe 

monstruos din Lerna, avându-i ca părinți pe 

Typhon și Echidna. Ea avea mai multe capete în 

locul cărora 

creșteau altele 

dacă erau 

tăiate. Hidra a 

fost ucisă de 

Heracle, care 

și-a otrăvit săgețile cu sângele ei. 

 

Gorgonele 

Gorgonele (în limba greacă veche 

Γοργόνες/Gorgónes sau Γοργοῖ /Gorgoĩ, la 

singular Γοργώ/Gorgố) erau în mitologia 

greacă creaturi feminine amenințătoare. 

Numele derivă de la cuvântul grec gorgos, 

care înseamnă „groaznic‖. 

 Deși descrierile gorgonelor variază 

în literatura greacă, termenul se referă în 

principal la oricare dintre cele trei surori 
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care avea părul din șerpi vii și veninoși și o privire 

îngrozitoare care îi transforma în stane de piatră pe cei ce 

le priveau. Deși două gorgone (Stheno și Euryale) erau 

nemuritoare, sora lor Medusa nu era, și a fost ucisă de 

semizeul Perseu. Gorgonele erau o imagine populară a 

mitologiei grecești, apărând în cele mai timpurii consemnări 

ale credințelor antice grecești, cum ar fi cele ale lui Homer. 

Datorită privirii lor legendare, imagini ale gorgonelor au 

fost puse pe obiecte și clădiri pentru protecție. Medusa a 

fost ucisă de Perseus și capul ei a devenit o „podoabă‖ pe 

scutul zeiței Atena. Din sângele Medusei s-a născut Pegas. 

Gorgonele reprezintă imaginea sinelui deformat de vicii, în 

lipsa luptei pentru a ajunge la calea cea dreaptă. 

Euryale, Stheno și Medusa erau cele trei fiice monstruoase ale lui Phorcys și 

Ceto. Dintre ele, primele două erau nemuritoare. Medusa — considerată prin excelență 

„gorgonă‖ — era muritoare. Sălașul gorgonelor se afla la capătul lumii, în apropierea 

Grădina Hesperidelor. Cele trei „gorgone" nu au fost din totdeauna înspăimântătoare. 

De fapt, ele au fost niște femei foarte frumoase. De aceea, Medusa împreuna cu 

Poseidon au ajuns sa aibă o aventura. Din păcate, acest lucru se petrecute în templul 

zeiței Atena. Considerând acest lucru jignitor, Atena a transformat-o pe Medusa 

împreună cu cele două surori ale sale în niște creaturi cu 

șerpi în loc de păr și cu niște ochi care te transformau pe loc 

într-o stană de piatră. Ea le-a dat brațe de bronz și aripi de 

aur, cu ajutorul cărora ele se înălțau în văzduh. Perseu a 

reușit să o ucidă pe Medusa în timp ce ea dormea. Când i-a 

tăiat capul, din gâtul ei retezat au ieșit doi fii pe care i-i 

dăruise Poseidon: Chrysaor și calul înaripat Pegas. Mai târziu, 

zeița Athena și-a împodobit egida cu chipul Medusei, a cărei 

simpla vedere transforma pe orice muritor în stană de 

piatră. Sângele ei, adunat de Perseus, putea fi folosit când 

ca otravă ucigătoare, când ca un leac tămăduitor. 

Lumea apelor era protejată de aceste ființe și guvernată de zeii apelor. 

Oamenii trebuiau să aducă ofrande acestor zei înainte de a porni pe mare pentru a nu 

atrage asupra lor mânia apelor. În aproape toate mitologiile, lumea oamenilor se 

întindea până la marele ocean ce o înconjura. Dincolo de acest ocean urma capătul 

lumii. În mitologia nordică, în adâncul oceanelor exista o lume a morților condusă de 

Ran, dar unde mergeau doar cei înecați. 
Bibliografie: 
Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 

1989. 

Anca Balaci, Mic dicționar de mitologie greacă si romană, Editura Mondero, București, 1992. 
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Despre apă… 

 

Apa, ca factor indispensabil vieții și organismelor, a existat încă din cele mai 

vechi timpuri. Așezările umane erau înconjurate de ape  și construite de-a lungul 

râurilor sau mărilor.  

Astăzi, apa este suspusă din ce în ce mai mult procesului de poluare, o încercare 

de remediere a acestei situații îndreptându-se către mijloacele de purificare  a apei. 

Apa potabilă nu trebuie să aibă miros și trebuie să aibă un gust plăcut, în caz 

contrar conține impurități. 

 

Apa cu conținut scăzut în deuteriu, elixirul tinereții 

Deuteriul este unul din izotopii hidrogenului. O serie de experimente au 

demonstrat că apa săracă în deuteriu este benefică utilizării de către om fără niciun 

efect advers. 

În schimb, are efecte 

benefice asupra diviziunii 

celulare. Cu cât va fi mai mică 

concentrația apei în deuteriu, 

cu atât va fi mai lent și 

procesul de diviziune celulară, 

și deci îmbătrânirea. 

Apa săracă în deuteriu este folosită și în cosmetică pentru păstrarea 

frumuseții pielii. 

 

Apa cu conținut de nitriți și nitrați 

 

Din ce în ce mai multe ape conțin nitriți și 

nitrați, printre care și apa din unele zone, de la 

fântână sau puț. Din fericire, nitriții pot fi 

eliminati prin procedeul de fierbere al apei. Dar 

totusi, ei sunt ditruși parțial. Aceștia se găsesc 

într-o anumită cantitate și în natură. Nivelurile 

nitraților din sol și apa pot fi crescute, prin 

intermediul activității umane, care include și 

utilizarea fertilizatorilor pe bază de azot. 

Formele organice și anorganice ale nitriților pot, 

de asemenea, să apară în mici concentrații și în 

aer. 
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Apa în stare solidă, gheața 

Apa are o serie de anomalii care au o mare influență asupra sistemului climatic 

al planetei și al vieții florei și faunei. 

Când apa râurilor și lacurilor scade sub temperatura de 4 grade C, ea rămâne la 

suprafață și îngheață aici. Fiind protejate de stratul de gheață, apele mai adânci nu 

îngheață până la fund, ci au sub acestea, temperatura de 4 grade, unde viața poate 

continua. Astfel, datorită capriciilor ei, viața a putut să existe și să se dezvolte în apă. 

 

Apa de ploaie 

Apa de ploaie este o 

alternativă la apa dură din fântânile 

locale și are multe avantaje. Apa de 

ploaie poate fi sursă importantă  

atunci când nu dispunem de apa 

furnizată în mod obișnuit. 

Printre altele, apa de ploaie 

este benefică irigării plantelor, având 

în vedere că sezonul secetos este tot 

mai lung. O soluție este recoltarea apelor pluviale în condițiile în care apa devine din 

ce în ce mai scumpă și sezoanele de secetă favorizează acest lucru. 

Apa de ploaie este similar, prin conținut, cu apa distilată. În anumite condiții, 

apa de ploaie este un mediu dificil de dezvolatare a microorganismelor. Poate fi 

folosită cu succes în utilizarea personală și chiar în gospodărie. 

 

Deficitul de O2 din apă 

Deficitul de oxigen se datorează diferenței dintre cantitatea de oxigen 

dizolvată în apă în condiții de saturație și cantitatea de oxigen găsită pentru o probă 

supusă analizei. 

Cu cât deficitul de oxigen este mai 

mare, cu atât nivelul poluării apei este mai 

crescut și pericolul pentru sănătatea 

consumatorilor este mai ridicat. Se știe că, 

apele uzate sunt principalul factor pentru 

deterioarea sănătățiii umane. PH-ul apei nu 

masoară eventuala toxicitate a apei. Pentru a 

afla, în condiții obișnuite, dacă o apă este 

potabilă sau nu, se ia o proba de apă și se 

adaugă câteva lingurițe de zahăr. Se lasă 

câteva zile. Dacă apa devine mâloasă, nu este bună, iar dacă apa este limpede, este 

bună pentru consum. 
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PH-ul apei 

PH-ul apelor variază puțin față de pH-ul neutru, datorită prezenței dioxidului 

de carbon, bicarbonaților și carbonaților. Apa dură are un pH mai ridicat comparativ 

cu apele moi. 

PH-ul apelor reziduale poate fi acid sau 

alcalin și constituie principala cauză  a perturbării 

echilibrului bilogic de purificare. Scara pH-ului apei 

este cuprinsă între 0 și 14, acesta din urmă 

reprezentând bazicitatea maximă. Ph-ul se poate 

determina prin metode colorimetrice. 

În plus, pH-ul apei diferă în funcție de zona geografică. Astfel, în regiunile 

granitare și forestiere, apa este mai acidă, iar în cele cu sol calcaros, apa este 

alcalină. 

PH-ul ideal al apei trebuie să se situeze între 6,5 și 9. 

 

Ploile acide 

Ploile acide sunt considerate „precipitații acide" cu un pH de 5,6. Ploaia acidă se 

formează în urma reacțiilor atmosferei cu substanțele ce conțin sulf și azot. 

Ploile acide creează serioase probleme, atât 

omului, cât și viețuitoarelor necuvântătoare. Pot 

distruge suprafețele vopsite, pot induce moartea 

vietăților acvatice, erodarea pădurilor, clădirilor și 

determină toxicitatea apei în urma infiltrării în 

aceasta cu plumb. Cele mai dese ploi acide au loc în 

SUA. 

 

Cea mai bună apă 

Cea mai bună apă plată este cea oligominerală (ce conține săruri dizolvate, max. 

0,5 g/l). Această apă este potrivită pentru prepararea mâncării, hrănirea sugarilor și 

pentru consumul zilnic al copiilor. 

Pe eticheta unei sticle cu apă trebuie să fie trecută concentrația de săruri 

minerale. Astfel, în cazul apei minerale, aceasta are între 0,5-1,5 g/l. Trebuie, de 

asemenea, să fie menționat reziduul 

uscat/l, iar dacă valoarea acestuia este 

mică prin compararea mai multor mărci de 

apă, aceasta este bună. Dacă este mai 

mare de 320 mg/l, apa nu este bună de 

consum sau poate fi consumată doar în 

cantități limitate. 
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Sifonul 

Sifonul este apa îmbogățită cu Co2 sau dioxid de carbon. Uneori, sifonul este 

confundat cu apa minerală carbogazoasă, deși aceasta este considerată o formă 

naturală de compuși chimici. 

Prezența dioxidului de carbon din băuturile carbogazoase influentează pozitiv și 

uneori negativ buna funcționare a organismului, începând cu digestia și cu efectul 

asupra creierului. 

S-a constatat că sifonul consumat la anumite intervale orare și în anumite 

cantități, crește absorbția de Ca cu 15%, de sodiu cu 4% și de mG cu 11%. 

Excesul de sifon poate avea efecte contrare, mai ales dacă se depășește doza 

de 300 ml la o masă. 

Elev, Burmaz Daniel, clasa a XII-a B 

 

10 lucruri interesante despre apă 

 

Apa reprezintă unul dintre elementele 

indispensabile omului pentru a supraviețui. 

Aceasta este o substanță fără miros, gust și 

culoare, în starea sa naturală aceasta fiind 

incoloră. De asemenea, aceasta este unul 

dintre cele mai răspândite substanțe de pe 

Pământ, formând una dintre straturile sale: 

hidrosfera. 

Pe planeta noastră, apa se găsește sub 

mai multe forme: lichidă (ce poate fi dulce sau sărată), solidă (ghețari sau zăpadă) și 

gazoasă (sub forma vaporilor de apă ce se regăsesc în aer). Chiar dacă apa reprezintă 

70% din suprafața Pământului, cea mai mare parte a acesteia nu poate fi consumată în 

starea sa naturală, aceasta regăsindu-se în mări și oceane și fiind sărată. Apa potabilă 

reprezintă doar 1% din apa totală din lume și aceasta provine din lacurile sau izvoarele 

cu apă dulce. Acest element nelipsit din viața fiecăruia dintre noi ascunde nenumărate 

lucruri interesante. 

Iată câteva dintre acestea: 

 În Finlanda se află cea mai pură 

apă de pe glob. 

 O persoană poate să trăiască 

aproximativ o lună fără 

mâncare, însă doar o săptămână 

fără apă. 

 Două treimi din apa utilizată 
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într-o locuință este consumată la baie. 

 La spălarea manuală a vaselor consumăm cu 37% mai puțină apă decât prin 

folosirea mașinii de spălat vase. 

 Cea mai mare parte din apa potabilă a planetei o putem găsi în ghețari. 

 Cea mai mare afacere din domeniul alimentar este reprezentată de apa 

îmbuteliată. 

 Apa dizolvă mai multe 

substanțe decât orice alt 

lichid. 

 Sunetul se propagă mai rapid 

prin apă decât prin aer. 

 Consumul suficient de apă 

previne apariția cariilor 

dentare. 

 Un copac oferă aproximativ 

265 de litri de apă prin 

evaporare. 

Elev, Cristea Alina, clasa a X-a D 

 

Curiozități despre apă 

 

Apa este esențială pentru apariția şi 

menținerea vieții. Totul depinde de apă, iar în 

natură ne poate fi atât prieten, cât şi duşman. Apa 

are un important rol în sculptarea mediului 

înconjurător, fiind responsabilă de unele hazarde 

naturale. 

Iată câteva lucruri pe care, probabil, nu le ştiați despre apă:  

 Pământul este acoperit de apă în proporție de 71% ( aceasta estimându-se la 

535.092. 250.000 m3), dar din toată această imensă cantitate, mai puțin de 1% 

este apă dulce sau potabilă. 

 Pentru astronauții aflați în misiuni în 

spațiul cosmic, NASA a creat un sistem 

prin care atât urina, cât şi transpirația 

evaporată sunt reciclate în proporție de 

93% şi transformate în apă de băut. 

Sistemul este amplasat pe Stația Spațială 

Internațională. 
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 Poți să îți asiguri singur apa, amestecând o 

soluție acidă cu o soluție alcalină, rezultatul 

fiind o soluție neutră sau apă. O altă metodă e 

să amesteci oxigen cu hidrogen şi să adaugi o 

scânteie. Din păcate, aşa a fost distrus unul 

dintre primele zepeline, Hindenburg. 

 Grădinarii buni ştiu că vara, la prânz, nu trebuie udate plantele, deoarece 

picăturile de apă rămase pe frunzele plantelor se comportă ca o lentilă, putând 

provoca arsuri plantei, ceea ce poate duce la moartea acesteia. 

 Curcubeul este un fenomen optic şi meteorologic care apare atunci când razele 

soarelui se reflectă prin picăturile de apă din atmosferă. Acest fenomen poate 

apărea însă şi în alte condiții (de exemplu, razele soarelui pot fi înlocuite cu 

orice altă sursă de lumină, inclusiv cea a lunii, iar picăturile de apă pot proveni 

de la fântâni arteziene, valuri etc.). 

 Organismul uman conține până la 70% 

apă, dar acest procent scade la 

persoanele obeze, deoarece grăsimea şi 

apa sunt incompatibile. Din acelaşi motiv 

şi femeile au mai puțină apă în organism 

decât bărbații. 

 Există teorii conform cărora apa de pe 

Pământ ar proveni aproape în 

exclusivitate de la cometele căzute după 

formarea şi răcirea Terrei. 

 Aproape 94% din apa de pe glob este sărată. Cu toate acestea, oamenii au 

inventat stații speciale de desalinizare a apei. Un sfert din aceste stații se 

găsesc în Arabia Saudită. 70% din apa consumată de ei provine de la astfel de 

stații. Cea mai puternică uzină de desalinizare din Arabia Saudită are o 

capacitate de până la 150 de milioane de metri cubi pe an. 

 Cel mai adânc lac din lume se află în Siberia, 

Rusia. Lacul Baikal are o adâncime de peste 

1700 de metri, iar toată apa lui reprezintă 

20% din totalul de apă potabilă de pe glob. 

 Ce îngheață mai repede, apa caldă sau apa 

rece? Am fi tentați să răspundem că apa 

rece, deoarece apa caldă ar trebui mai întâi 

să se răcească. Însă cercetătorii au 

demonstrat că apa fierbinte îngheață mult 

mai repede decât apa rece, sărind peste 

faza de răcire. 

Elev, Ionescu Niky, clasa a XI-a C 
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Cum se produce apa minerală „cu bule” 

Mulți dintre noi asociază apa minerală cu apa minerală carbogazoasă, acidulată. 

În realitate, apa minerală poate fi plată sau carbogazoasă.  

Cea din urmă poate avea adaos de 

dioxid de carbon obținut în mod natural, 

cum e cazul Borsec, sau CO2-ul poate fi 

adăugat de producător printr-un 

procedeu care poate părea banal. În 

realitate, operațiunea ascunde o serie de 

informații puțin cunoscute despre apă. 

Este dovedit științific că „apa are 

memorie‖. Fiecare apă „știe‖ ce elemnte o pot completa și ce elemente nu își găsesc 

locul în compoziția ei. Dacă avem o apă minerală plată și vrem să o carbogazificăm 

atunci trebuie să o „păcălim‖.  

Astfel, în procesul de îmbogățire cu 

CO2, temperatura este scăzută până aproape 

de pragul înghețului, acesta fiind momentul 

când apa își pierde „memoria‖ și poate fi 

aditivată fără să respingă noul element.  

„Când temperatura revine la normal și îi 

revine memoria, apa începe să elimine CO2-ul. 

De aceea bulele din apă se ridică la suprafață. 

Acesta este de fapt motivul pentru care 

atunci când o sticlă de apă minerală 

carbogazoasă este deschisă scoate 

binecunoscutul fâsâit. 

În cazul apelor minerale îmbogățite cu CO2 în mod natural, producătorii pot 

opta pentru eliminarea dioxidului de carbon, pentru a obține apă plată, neacidulată, 

procedura fiind inversată prin creșterea temperaturii. Acest lucru duce la eliminarea 

totală sau parțială a dioxidului de carbon. 

Elev, Stănciulescu Daniela, clasa a IX-a D 

 

Rămânem fără apă? 

În țările semiaride, apa a stârnit întotdeauna sentimente puternice. Motivul e 

simplu: apa este indispensabilă vieții. De o mie de ani, un tribunal special din oraşul 

spaniol Valencia se întruneşte în fiecare joi după-amiază pentru a rezolva 

neînțelegerile stârnite de un subiect comun: apa. Fermierii din câmpia fertilă a 

Valenciei depind de irigații, iar irigațiile necesită foarte multă apă, care, în această 

parte a Spaniei, a fost dintotdeauna o problemă. Ori de câte ori consideră că nu şi-au 

primit porția cuvenită, fermierii pot apela la acest tribunal. Neînțelegerile cauzate de 



 30 

problema apei nu sunt o noutate, însă rareori sunt rezolvate atât de corect ca în 

Valencia. 

Cu aproximativ 4 000 de ani în 

urmă, conform Bibliei, între nişte 

păstori s-a iscat o dispută aprigă 

privind accesul la o fântână din Israel, 

situată în apropiere de Beer-Şeba 

(Geneza 21:25). De atunci încoace, în 

Orientul Mijlociu problema apei s-a 

agravat şi mai mult. Cel puțin doi 

conducători de seamă din această 

regiune au spus că apa este singurul 

motiv care i-ar putea determina să 

declare război unui stat învecinat. 

Astăzi, mai mult ca oricând, atât cantitatea, cât şi calitatea apei dulci de pe 

pământ sunt amenințate. Nu ar trebui să fim induşi în eroare de faptul că în unele 

părți avantajate ale globului există, după cât se pare, apă din abundență. 

Dacă la fiecare robinet din locuința noastră curge apă şi dacă avem o toaletă 

igienică — reziduurile fiind îndepărtate în mod corespunzător —, poate că ne vine greu 

să credem că resursele de apă ale omenirii devin insuficiente. Cu toate acestea, nu ar 

trebui să uităm că numai 20% din întreaga populație a globului se bucură de un astfel 

de lux. În Africa, multe femei petrec nici mai mult, nici mai puțin de şase ore pe zi 

aducând apă, care, de cele mai multe ori, este poluată. Aceste femei înțeleg mult mai 

bine cruda realitate: apa curată este puțină şi se împuținează pe zi ce trece. 

Raportul efectuat de UNESCO în cadrul Programului de Evaluare a Apei pe plan 

mondial, cu privire la dezvoltarea apei, a condus la concluzia că, peste 20 de ani, apa 

potabilă va înregista o reducere de 30 de procente. În timp ce o parte din locuitorii 

planetei nu au la dispoziție necesarul minim de apa curată, mai mult de 2, 2 milioane de 

decese au fost cauzate de diverse boli determinate de apa contaminată și secetă. 

WaterAid, organizație din Marea Britanie, semnala în 2004 că un copil moare la 

fiecare 15 secunde ca urmare a acestor boli.  

În India, 75% din apa de la suprafață 

este contaminată de reziduurile din agricultură. 

În aceeași țară, mult mai mulți oameni au mai 

degrabă un telefon mobil decât o toaletă, arată 

un raport al ONU. În China, în partea de nord, 

nivelul apei subterane scade cu un metru pe an, 

din cauza extragerii tot mai intense. Tot în 

China, 80% din apa marilor râuri este atât de 

poluată, încât nu susține viața marină. 

În Polonia, numai 5% din apa râurilor este bună de băut, iar 75% este prea 

poluată chiar şi pentru uz industrial. În Ciudad de Mexico, a doua metropolă din lume 
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ca mărime, pânza de apă freatică, ce furnizează 

80% din apa folosită pentru alimentarea oraşului, 

scade vertiginos. Cantitatea de apă extrasă prin 

pompare depăşeşte cu peste 50% capacitatea de 

refacere naturală a pânzei. Beijingul, capitala 

Chinei, se confruntă cu o problemă similară. 

Stratul ei acvifer scade anual cu peste 1 metru 

şi o treime dintre fântânile ei au secat. Uriaşul strat acvifer Ogallala, din Statele 

Unite, a scăzut atât de mult, încât terenurile irigate din nord-vestul Texasului s-au 

redus cu o treime din cauza lipsei de apă. Atât China, cât şi India, a doua, respectiv a 

treia mare producătoare de hrană din lume, se confruntă cu o criză asemănătoare. În 

statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, irigațiile au dus la scăderea nivelului freatic cu 

peste 23 de metri în decurs de 10 ani. În sezonul secetos, mărețul Gange nu mai 

ajunge să se verse în mare, întrucât întreaga lui apă este deviată. Acelaşi lucru se 

întâmplă şi cu fluviul Colorado din America de Nord. 

O mare problema existămai ales în Arabia 

Saudită. Agricultura din aceasta țară va fi cea mai 

afectată de lipsa apei. Producția lor de grâu va 

înceta curând, din această cauză. În Africa de Sud, 

toate femeile la un loc parcurg o distanță 

echivalentă cu cea dintre Lună și Pământ, de 16 ori 

pe zi, în căutarea apei. 

Dacă în zonele urbane există deja rețele de distribuție și alimentare a apei, 

sunt și zone unde apa potabilă nu esta accesibilă decât prin intermediul puțurilor sau 

forajelor de apă. 

Apa constituie o resursă indispensabilă vieții omului și tuturor. Numeroase 

procese vitale se desfăşoară grație apei, această substanță fiind de neînlocuit.  

Pentru alimentarea cu apa a populației, este nevoie ca aceasta să fie complet 

lipsită de substanțe nocive sănătății. Contaminarea cu agenți poluanți, reziduuri din 

medicamente, cu bacterii și microbi, poate afecta sănătatea. Astfel, se impune 

realizarea de foraje pentru extragerea apei din adânc, deoarece aceasta este practic 

pură. 

În unele părți ale lumii, resursele de apă 

existente nu mai reuşesc să acopere cererea de 

apă dulce curată. Motivul este simplu: o mare 

parte din populația globului trăieşte în zone aride 

sau semiaride, unde apa constituie de mult timp o 

problemă. Potrivit datelor furnizate de Institutul 

pentru Protecția Mediului din Stockholm, o 

treime din populația lumii trăieşte deja în zone 

care se confruntă cu o lipsă moderată sau acută 
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de apă. În plus, ritmul de creştere al cererii de apă este de peste două ori mai mare 

decât ritmul de creştere al populației. 

Ce efecte are asupra oamenilor lipsa de 

apă? Mai întâi de toate, poate produce daune 

sănătății. Problema nu constă în faptul că 

oamenii mor de sete, ci în faptul că, din cauza 

calității inferioare a apei potabile şi a celei 

folosite pentru gătit, ei se pot îmbolnăvi. În 

țările în curs de dezvoltare, circa 80% din 

totalul bolilor şi peste o treime din totalul 

deceselor sunt cauzate de consumul de apă 

poluată. În țările semiaride aflate în curs de dezvoltare, sursele de apă sunt frecvent 

poluate cu reziduuri animale şi menajere, pesticide, îngrăşăminte chimice şi produse 

chimice industriale. Neavând de ales, o familie săracă se vede obligată să folosească 

apă poluată. 

Aşa cum organismul nostru are nevoie de apă pentru a elimina toxinele, tot aşa 

pentru o igienă corespunzătoare este nevoie de multă apă, de care foarte mulți nu 

dispun. Numărul persoanelor care trăiesc în condiții de igienă necorespunzătoare a 

crescut de la 2,6 miliarde, în 1990, la 2,9 miliarde, în 1997. Acest număr reprezintă 

aproape jumătate din populația globului. Igiena este pur şi simplu o chestiune de viață 

şi de moarte. Într-o declarație comună, funcționarii ONU Carol Bellamy şi Nitin Desai 

au afirmat: „când copiii nu au apă bună pentru băut şi pentru păstrarea igienei, 

aproape orice aspect legat de sănătatea şi dezvoltarea lor este în pericol―. 

Cape Town, al doilea cel mai mare oraş din Africa de Sud, se confruntă cu o 

situație dramatică din cauza lipsei apei potabile. Autoritățile anunțaseră de curând că 

„Ziua Zero―, adică ziua când nu va mai curge apă din robinete, va fi 22 aprilie 2018. 

Locuitorii din Cape Town au ajuns să îşi drămuiască zilnic fiecare cană de apă. Nimic nu 

se aruncă, totul se refoloseşte. De pildă, apa acumulată în urma duşului este reciclată 

şi folosită pentru a curăța toaletele. Însă nu se 

strânge prea multă, pentru că autoritățile le-au 

recomandat cetățenilor să nu depăşească 90 de 

secunde atunci când fac duş. „Părul nespălat a 

devenit, acum, un semn al responsabilității 

sociale―, spunea un locuitor din Cape Town. În 

plus, gelul dezinfectant pentru mâini, care odată 

era un moft, acum e la mare căutare.  

Criza apei potabile din unul dintre cele mai dezvoltate oraşe din Africa a fost 

creată de trei factori principali, arată specialiştii: în primul rând, de cea mai severă 

secetă din ultimul secol, apoi, de demografia în creştere a oraşului – Cape Town are 

acum o populație de 4 milioane de locuitori în zona metropolitană – şi, nu în cele din 

urmă, de schimbările climatice. Chiar şi în aceste condiții, locuitorii oraşului nu au 

scăzut în mod semnificativ consumul de apă. Autoritățile au redus presiunea apei în 
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conductele principale pentru a ajuta la salvarea rezervelor de apă, însă consumul a 

continuat să depăşească cu 86 de milioane de litri volumul țintit. 

Producția de alimente depinde de apă. Numeroase culturi sunt, bineînțeles, 

udate de ploaie, dar, în ultimul timp, irigațiile au devenit elementul vital în hrănirea 

populației crescânde a globului. În prezent, 36% din producția agricolă mondială 

depinde de irigații. Cu toate acestea, la nivel mondial, cele mai multe terenuri cultivate 

în care se practică irigațiile s-au înregistrat acum circa 20 de ani, dar de atunci 

numărul acestora se micşorează constant. 

Totuşi nu trebuie să uităm că volumul 

de apă disponibil rămâne, în general, acelaşi. 

Fântânile mai adânci şi noile rezervoare de 

apă pot ameliora temporar situația, însă 

cantitatea de ploaie care cade pe pământ şi 

cantitatea de apă stocată în pământ rămân, în 

esență, aceleaşi. Prin urmare, meteorologii au 

calculat că, în decurs de 25 de ani, cantitatea 

de apă disponibilă pentru fiecare persoană ar 

putea să scadă la jumătate. 

Ar putea tehnologia să rezolve problema? E posibil ca resursele de apă să fie 

folosite mai economic? Iată câteva întrebări la care încă se mai așteaptă răspuns… 

Profesor, Nae Ofelia 

 

Știați că… 

 

 Apa acoperă aproximativ 71% din suprafața pământului. Cea mai mare parte a 

apei de pe glob se găsește în oceane (97.2%), urmate de ghețari/calote glaciare/etc, 

apoi subteran și sub formă de vapori. 

 Peste 30% din resursele mondiale de apă 

sunt localizate în Asia. Pe locurile următoare se 

află America de Sud și America de Nord. 

 Organismul uman conține până la 70% 

apă. Acest procent scade la persoanele obeze, 

deoarece grăsimea și apa sunt incompatibile. 

 Unele dintre organele cele mai bogate în 

apă ale corpului nostru sunt creierul și rinichii. Aproximativ 80% din creier este apă, 

iar în cazul rinichilor procentajul crește până la aproape 85%. 

 Corpul unei meduze este format în proporție de 98% din apă. 

 Doar 1% din apa consumată în casă este destinată consumului personal. 

 Robinetul clasic oferă aproximativ 13,5 litri de apă pe minut. 
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 Cantitatea de apă recomandată pentru a fi consumată de un om într-o zi este 

de 50 litri. Aceasta cantitate include consumul propriu-zis, prepararea mâncării etc. 

Pe glob, există însă diferențe foarte mari ale consumului de apă: americanii consumă 

de 5 ori mai multă apă decât europenii (500 litri vs. 100 litri), în timp ce în Gambia, 

locuitorii trebuie să se mulțumeasca doar cu 4.5 litri. 

 Știați că volumul de apă dintr-un 

bazin/o piscină de dimensiuni medii ar putea 

satisface cererea de apă, dintr-o casă locuită 

de patru persoane, pe durata a 45 de zile? 

 Cea mai mare uzină de desalinizare din 

lume este Jebel Ali Desalination Plan, din 

Emiratele Arabe Unite. 

 Știați că o picătură de ulei poate face până la 25 de litri de apă improprii 

pentru consum? 

 Știați că un gram de bifenili policlorurați poate face până la un miliard de litri 

de apă improprii pentru viața acvatică? 

 Alcoolul, ceaiul și sucurile nu sunt surse ideale de apă pentru că au, 

suplimentar, un efect diuretic asupra corpului. 

 Gheața poate dăuna persoanelor cu probleme cardiovasculare. Diferența de 

temperatură poate provoca un șoc organismului. 

 Cu cât este mai rece apa pe care o bem în timpul meselor, cu atât mai încet va 

fi procesul digestiv. 

 Nu este recomandat consumul de apă în 

timpul meselor pentru că avem tendința de a 

folosi lichidul pentru ușurarea ingerării 

alimentelor în loc să le mestecăm regulamentar.  

 Nu se recomandă folosirea apei calde de 

la chiuvetă pentru consum. Apa rece și fiartă 

este mai potrivită. Apa fierbinte de pe țeavă e 

mult mai corozivă și poate conține deșeuri 

periculoase. 

 După studiile de la Universitatea din Wasington, un pahar cu apă calmează 

foamea la aproape 100% dintre persoanele aflate la dietă. 

 Aceleași studii științifice arată că, dacă bei între opt și zece pahare cu apă pe 

zi, poți calma semnificativ durerile de spate și pe cele ale articulațiilor. Procentul 

persoanelor care demonstrează asta este de 80%. 

 La 37% dintre americani, mecanismul setei e atât de slab, încât frecvent îl 

confundă cu foamea. 

 Lipsa apei e cauza numărul unu a oboselii din timpul zilei. 

Elev, Badea Andreea, clasa a X-a D 
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De-a pluta 

 

 

Iubito,  

sufletul tău 

e ca pluta „Meduzei" 

culegând naufragiații; 

al meu 

o aşteaptă 

pe o mare 

transformată-n deşert. 

 

Profesor, Pompiliu Mihai Constantinescu 

 
 

Peştişorul de aur 
 

 

M-a refuzat o dată,  

m-a refuzat de două ori,  

m-a refuzat de trei ori...,  

de câte ori spune basmul.  

Şi 

pentru că nu voiam 

să renunț la fericire,  

l-am pus, himeric,  

în viața mea  

cât un acvariu. 

 

Profesor, Pompiliu Mihai Constantinescu 
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The shape of water- un altfel de basm 
 

Guillermo del Toro a adus pe marile ecrane un film care 

poate fi privit ca un basm dintr-o lume paralelă a anilor 

încețoșați de Razboiul Rece, cu elemente prelucrate într-o 

manieră demnă de minunata poveste Frumoasa și Bestia. 

 

Departe de ochii 

lumii, într-unul din 

laboratoarele secrete ale 

guvernului anilor ’60, Eliza, o angajată mută, își 

găsește un refugiu într-o creatură umanoidă, ce 

respiră atât pe pământ cât și în apă, capturată 

pentru experimente.  

 

The shape of water relevă o poveste 

despre ceea ce ne uneşte în ciuda a tot ceea ce ne 

separă. Ciudățenia poveştii de dragoste şi 

dedesubturile atracției dintre cele două lumi se 

dizolvă cumva în atmosfera fantastică pe care 

Guillermo del Toro o construieşte minuțios, cu 

scenografie atrăgătoare, efecte speciale şi 

muzica lui Alexandre Desplat. The Shape of 

Water este, până la urmă, o poveste de dragoste 

între două personaje de graniță.  

 

Handicapul Elizei o plasează pe aceasta la 

marginea societății, fiind considerată o inadaptată 

din punct de vedere social, incapabilă de a se 

potrivi unor norme și valori false, în ciuda 

inteligenței și a sensibilității magnifice ale 

acesteia. 

 

Așa cum o sugerează și titlul (Forma apei), filmul atinge o sensibilitate a 

psihicului privitorului, dar și a  întregii ființe. Producția din 2017 a lui del Toro este o 

delectare a simțurilor!   

 

Profesor, Mărăcine Gabriela 
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Muzica sentimentaliza orice atom 

 
Și simți că parcă nu mergi tu… 

Când plin de dor, de sete și de somn,  

muzica noastră împreună  

sentimentaliza orice atom 

 

Și grele valuri de dureri,  

de mângâieri pe piele…  

muzica sentimentaliza orice atom 

 ce cuteza a trece printre ele. 

 
Materia și ea plângea și,  

cu un gri noros,  

sentimentaliza orice atom  

care stătea întins pe jos, 

somnoros. 

 

Și nu-nțeleg cum,  

de departe,  

curgeau torențiale valuri ale mării vii. 

muzica sentimentaliza orice atom 

și oameni morți și oameni vii. 

 
Sângerând pe o creangă  

stătea pasărea eșecului 

Și nu-mi ieșea cu niciun chip  

chipul plăpând al interpretului 

de dor, de jale…  

și, pe ghete cu noroi, 

muzica sentimentaliza orice atom 

ce sălbatic vibra între noi. 

 

Iar praful greu,  

ce lăsa o dâră de prospețime în urmă, 

a ajuns ca-n zilele noastre să lase-n urmă 

Praf și praf… 

Elev, Alexandru Vlasie, clasa a IX-a D 

 

 



 38 

Momente  

Ok, am înțeles,  

ești supărat… 

Închide-ți ochii, 

gândește-te la piesa asta  

de parcă aș vorbi,  

aș sta în fața ta... 

Te ascult, hai, spune-mi 

ce probleme ai, 

supărări... 

Facem și glume! 

că viață-i mult prea scurtă să fii trist 

și vezi și tu... mulți oameni  

fac câte-un compromis, 

că unii vor bani, iar alții vor iubire, 

că unii vor doar sănătate,  

iar alții fericire... 

că unii au tot,  

iar tu n-ai nimic... 

Da`nu-i nimic... 

Cam așa am crescut și eu de mic. 

Copil, nu știam prea multe 

Am mai crescut, am învățat să trăiesc 

cât de cât… 

Dar nu sunt singur pe pământ 

am doar un gând, 

m-am născut plângând, 

dar vreau să mor râzând… 

 

Privește partea bună a vieții, peisajele, 

Partea rea a vieții sunt sevrajele 

Vrei s-ajungi în vârful muntelui  

și vezi pământul  

conturat de apusul soarelui… 

Să fii îmbăiat de parfumul verdelui, 

Să ai în cap numai aroma dulcelui, 

Să fii iar fericit când e ziua numelui, 

Să stai liniștit la adierea vântului, 

Să stai întins lângă trunchiul arborelui, 

Să privești zborul suav al fluturelui,  

Să simți gustul dulce al strugurelui. 

Poate că poți vedea poalele muntelui 

și ai vrea să te cațeri, 

să ajungi în vârful lui… 
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Dar e greu, anii au trecut, nu mai ești 

mic 

încât să nu te afecteze aproape nimic 

să poți doar să te joci, 

să nu ai stres 

Astăzi vrei să te relaxezi și să te 

distrezi,  

să bei o bere și să fredonezi 

cântecele din copilărie,  

Melancolie.  

Mi se-ntâmplă mie. 

 

 

 

Acum, cu ochii închiși, imaginează-ți  

că ești într-o grădină de pe munte, 

stai și privești cum anii au trecut  

și e aiurea să vezi cât ai crescut… 

Când erai mic voiai să fii mare,  

Dar nu știai că viața te va pune la-

ncercare. 

Dar înțelegi acum că viață 

fără fericire și tristețe nu există,  

fără certuri și ne-nțelegeri nu există,  

fără prosteli ori seriozitate… 

Hai, rezistă! 

În moment de genul acesta  

te rog asistă  

la spectacolul vieții  

lângă mine. 

Știi bine  

că nu-s lupul moralist… 

Dar chiar și așa,  

tot mă bucur că exist… 

Măcar sunt realist, 

măcar sunt lealist, 

măcar am un scop important și greu,  

unul de genist -  

Vreau să dezamorsez inimi pline  

de lucruri rele  

ce ucid toate lucrurile bune… 

Elev, Alexandru Vlasie, clasa a IX-a D 
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Proverbe despre apă 

 Morarul, când are apă la moară, bea vin şi când n-are apă, nu bea nici apă 
(proverb românesc). 

Cu apa trupului se scoate apa puțului (proverb indian). 

Apa aduce, apa duce (proverb armenesc). 

Apa poate susține o navă, dar tot apa poate scufunda, de asemenea, o navă 
(proverb chinezesc). 

Sângele apă nu se face (proverb românesc). 

Nu traversa râul ca să găseşti apă (proverb suedez). 

Pământului bun puțină apă îi trebuie (proverb românesc).  

Toamna – vin, primăvara – apă (proverb armenesc). 

Apa lină mult te-nşală (proverb românesc). 

Sângele nu se spală cu sânge, ci cu apă (proverb turcesc). 

Prostul cară apă cu ciurul (proverb românesc). 

Apa trece, pietrele rămân (proverb românesc).  

Binele te scapă de foc şi de apă (proverb românesc). 

Minciuna, ca glonțul, în apă se afundă (proverb românesc).  

Răbdarea îndrăgostitului e ca apa în sită (proverb persan). 

Apa stătută miroase (proverb românesc). 

Dă apă la vadul duşmanilor (proverb românesc). 

Apa nu se urcă pe perete (proverb armenesc). 

Cunoaşterea fără înțelepciune e ca apa în nisip (proverb din Guineea). 

Lumea e amăgitoare: ca o floare trecătoare, ca o apă curgătoare (proverb 

românesc). 

De ce să te arunci în apă înainte ca barca să se răstoarne? (proverb chinezesc). 

Ulciorul nu merge de multe ori la apă (proverb românesc). 

Elev, Neacșu Cristian Ștefan, clasa a XI-a C 
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Citate celebre despre apă 

 

Apele liniştite sunt adânci (Dostoievski). 

Apa: cărăuşul naturii (Leonardo da Vinci). 

Cărțile mele sunt ca apa. Cărțile marilor genii sunt ca vinul. Din fericire, toată 
lumea bea apă (Mark Twain). 

Apa nu curge, apa sculptează (Gian Lorenzo Bernini). 

Fericirea este lumina de pe apă. Apa este rece şi întunecată şi adâncă (William 
Maxwell). 

Misiunea salvamarului e să scoată omul din apă şi apa din om (Vasile Ghica). 

Apa este singura băutură pentru un om înțelept (Henry David Thoreau). 

Apa este o emoție care curge (Alberto Casiraghy). 

Uităm că cercul apei şi al vieții este acelaşi (Jacques-Yves Cousteau).  

Apa a dat viață memoriei. 
Viața a dat apei un sens. Iar 
memoria şi sensul au creat 
conştiința – această curgere care 
nu se repetă (Octav Bibere). 

Vine o vreme când trăim din 
glorie, precum cactusul, din apa 
strânsă în tulpină (Valeriu 
Butulescu ).  

Ne trăim viața ca apa care 
curge la vale, mergând într-o 
direcție, până ne izbim de ceva 
care ne forțează să găsim un nou 
curs (Arthur Golden). 

Drămuieşte-ți apa, când te duci în pustiu. Cântăreşte-ți mintea, când te 
aventurezi în viață (Valeriu Butulescu). 

Trăim în poveşti, aşa cum trăiesc peştii în apă (Daniel Taylor) . 

Viața este ca valsul apelor jucăuşe, peste rezistența pietrelor care-i stau în 
cale (Valeria Mahok). 

Viața? Un izvor de apă amară (Umberto Saba). 
 

Elev, Iancu George, clasa a XI-a C 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Vasile+Ghica
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Pentru o viață sănătoasă 
 

Beţi zilnic doi litri  

de metafore plasticizante  

care pot face viaţa  

mai concretă,  

Nu refuzaţi 

nici metaforele revelatorii  

care vă pot scufunda  

sau urca la stele.  

Important este  

să bei lichidul vieții,  

dar nu sub formă  

de apă chioară. 
 

profesor, Pompiliu  Mihai  Constantinescu 
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