Mama mea
le-a purtat şi le-ar
fi purtat şi fata mea,
dacă ar mai
fi trăit...

Ah, ce ţoale vechi!
Pentru atâta lucru
m-ai chemat! Cine
mai poartă aşa ceva
în ziua de azi?!

Inocenta, si, Decenta,

Aşa că m-am
gândit să vi le dau
vouă, pentru că-mi
sunteţi de mici dragi
ca nişte fiice.

Te-am iertat,
Ioana. Eu te ştiam o
fată bună, cuviincioasă şi
mi-aş dori să te văd
din nou aşa.

Cu câtă nepăsare
i-am supărat pe cei dragi!
Îmi doresc din tot sufletul
ca de acum să-i pot
bucura.

Îţi promit că
mă voi schimba şi
duminică mă vei vedea
la Biserică îmbrăcată
în costumul
popular.

Cât mă
bucur de fetele
mele!

Doamne Iisuse Hristoase,
îţi mulţumesc că ne-ai
ascultat rugăciunile şi ai
îndreptat-o pe Ioana pe
calea cea bună.

CONCURS DE FOTOGRAFII
Copiii care vor trimite pe adresa redacţiei fotografii cu ei îmbrăcaţi în port popular
vor primi câte o surpriză. Cele mai frumoase fotografii vor fi publicate în revistă.

22

Grafică: Oana Bejinari, cl. a VIII-a, Rădăuţi ; Text: Giorgiana Bolohan, cl. a IX-a, Fălticeni

Nea’ Petru...
te rog, iartă-mă!
N-am crezut că vorbele
mele te vor răni
atât de mult.

Ce frumos este un copil inocent! Puritatea străluceşte pe faţa lui precum
soarele străluceşte dimineaţa pe cer. Decenţa din vorbele şi ţinuta lui umple de
bucurie inima părinţilor, a duhovnicului, a prietenilor săi adevăraţi dar, mai ales,
umple de bucurie Cerul.
Toţi copiii fără excepţie au primit ca daruri speciale la naştere puritatea,
nevinovăţia, frumuseţea spirituală a chipului lui Dumnezeu. Cât sunt de
valoroase aceste daruri! Ele au puterea de a coborî Cerul pe pământ şi de a
ridica pământul la Cer. Rugăciunea unui astfel de copil este mai puternică
decât cea mai înarmată oaste văzută sau nevăzută. Dar cât de greu îşi mai dau
seama copiii de astăzi de aceste valori! Sunt asaltaţi din toate părţile de iluzii şi
oferte dintre cele mai distructive, de “eroi” şi “modele” aparent grozave, în
realitate jalnice, neputincioase sau ireale, cum este cazul personajelor din
desenele animate. Reclama şi popularizarea consecventă a acestora crează
multă confuzie în sufletul copilului.
Suntem un popor creştin ortodox cu valori şi sărbători minunate, de care
însă uităm şi importăm tot felul de ciudăţenii din Occident, cum ar fi, de
exemplu, Halloween-ul (sărbătoare de origine păgână). Astfel, cel ce poartă în
sine chipul nemuritor al lui Dumnezeu se trezeşte luat de val şi îşi acoperă
chipul cu o mască de vrăjitoare, de fiară sau chiar de diavol, fără să-şi dea
seama ce rău se ascunde de fapt în spatele acestei aşa-zise sărbători.
Pe de altă parte, moda vestimentară schimbătoare ca gândul, pe lângă
faptul că este foarte costisitoare din cauza „demodării” rapide, îl dezbracă pe
copil de haina cuminţeniei şi-l îmbracă în cele mai caraghioase ţinute, după
interesele comerciale ale producătorilor. Tirania modei îl determină pe copil
să-şi dorească să poarte haine care nu-l avantajează de cele mai multe ori pe
nici un plan: nici al calităţii, nici al confortului, nici al sănătăţii şi nici chiar al
esteticii. Preocuparea de a fi la modă duce la uitarea adevăratelor valori
precum: bunăcuviinţa, respectul, modestia, onestitatea, prietenia. Mulţi îşi
adaugă cercei, inele, brăţări, machiaje, tatuaje, crezând că acestea îl
înfrumuseţează şi îl valorizează. În realitate, nici un copil nu are nevoie de
astfel de accesorii. El este frumos oricum şi infinit mai valoros decât aurul sau
vopselele pe care le-ar pune pe el.
„Apa trece, pietrele rămân”, spune un proverb. Doar adevărata valoare
rămâne, restul piere ca fumul. Fericiţi copiii care primesc în sufletele lor
educaţia creştină dată atât de părinţi, cât şi de dascălii lor.
Profesor. Irina Buta, Suceava
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