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Construiþi-vã singuri filtre pentru Soare!
Timp de foarte mulþi ani nu am
putut face observaþii la Soare deoarece
nu aveam un filtru adecvat. Apoi a apãrut
primul filtru, din sticlã, dar numai pentru
diametrul de 60mm. Abia dupã ce am
primit de la prieteni folii special destinate
observaþiilor solare am putut dota cu filtre
ºi instrumentele mai mari. De curând am
împrumutat un telescop Meade ETX90 ºi
m-am lovit din nou de problema filtrului
solar. Am gãsit o rezolvare foarte simplã
ºi la îndemâna oricui...
Am folosit banalul placaj din lemn,
pe care toþi bãieþii au învãþat încã din
ºcoala generalã sã-l prelucreze. Din
acest material am tãiat trei inele identice
având diametrul interior egal cu diametrul
exterior al þevii telescopului. Apoi le-am lipit între ele (un “sandwich”) cu ajutorul unui adeziv pentru
lemn. Am folosit prenadez dar merg la fel de bine ºi aracetul, cleiul de oase etc.Nu uitaþi sã depuneþi
adezivul în mod uniform pe ambele suprafeþe ce urmeazã a fi lipite ºi sã exercitaþi o presiune
suficientã în momentul lipirii. Forma interioarã a sandwichului astfel obþinut este numai aproximativ
cicularã ºi necesitã o finisare foarte atentã cu pila ºi cu ºmirghel. Evident cã ºi dimensiunea sa
interioarã s-a modificat ºi de aceea ajustajul se va face încercând din când în când inelul pe tubul
telescopului pânã se obþine o alunecare convenabilã între cele douã piese. Am confecþionat ºi un al
patrulea inel care are diametrul interior egal cu diametrul oglinzii principale. Diametrul sãu exterior
este egal cu cel al inelelor mai sus amintite. Am adãugat apoi sandwichului ºi acest inel tot prin
lipire. Am finisat ºi la exterior pentru a obþine un aspect mai plãcut. Se poate ºi lãcui. Mi-a mai
rãmas doar sã tai un cerc adecvat din folia respectivã pe care l-am prins apoi de piesa din placaj cu
bucãþele de scotch. Rezultatul poate fi vãzut în fotografia de mai sus.
În imaginea de alãturi se vede un
asemenea sandwich gata lipit dar încã
nefinisat la exterior cu ºmirghel ºi o bucatã
de folie de filtru Baader. Aceastã piesã are
numai douã inele identice deoarece este
destinatã unui filtru pentru un teleobiectiv
de 300mm care are tubul mai subþire.
Evident, pentru telescoape mai mari este
nevoie sã confecþionãm mai mult de 2-3
inele identice pntru a asigura o prindere
cât mai bunã a filtrului pe tub.
Poate pãrea un amãnunt neglijabil
dar nu trebuie sã uitãm cã un asemenea
filtru trebuie protejat împotriva prafului ºi,
mai ales, deteriorãrilor mecanice. Cea mai
micã înþepãturã în folie compromite
definitiv filtrul. Sugerez confecþionarea
unei cutii cât mai rigide, care sã permitã transportul în siguranþã a filtrului, eventual tot din placaj.
Soluþia este simplã, rapidã, ieftinã ºi la îndemâna oricui.

Deak Zoltan

Douã nopþi în West Virginia
partea I
Este 21 iulie 2001, ora 5:30 ºi liniºtea dimineþii e tulburatã
doar de cântecul pãsãrilor ce abia se trezesc. Sunt pe
vârful unui munte mai mititel, orizontul estic este colorat
în nuanþele rãsãritului, vãile din jur sunt pline de ceaþã,
dar de sus de pe munte, cerul este albastru închis, un
albastru punctat doar de câteva stele strãlucitoare ºi
desigur, Venus ºi Jupiter… Cu numai o orã în urmã, pe un
cer deja luminat de crepusculul de dimineaþã, tocmai
vãzusem porþiunea vesticã a nebuloasei Veil, incredibil,
cu o lunetã de 80mm diametru, la 32 x mãrire, nebuloasa
pãrea o barcã cereascã navigând pe marea
de stele a Cãii Lactee.

portbagaj ºi, pentru cã domul este gol, îl întreb pe Ron
dacã vrea sã-l foloseascã în acea noapte. Zice nu, aºa cã
decid sã pun montura în dom, la adãpost de un vânticel
de searã, care pare destul de neplãcut. Între timp, toatã
lumea începe sã-ºi monteze intrumentele, toate pe
monturã azimutalã Dobson ºi 3 din 4 de design Newton.
Ron are un frumos 450mm f:4, Zo Ann un 250mm f:6,
Paul tot ceva în jur de 250mm iar Gary are tot un 250mm,
dar, surprizã mare, nu e Newton, nu are oglindã
secundarã!

Pentru un locuitor la oraº cum tot sunt de
când m-am nãscut, acestea sunt momente
rare. Cel puþin în ultimii trei ani de zile,
magnitudinea limitã a cerului de deasupra
capului meu n-a depãºit în general 3.5.
Aºa cã acum douã sãptãmâni, mi-am luat
inima în dinþi, am îndesat lunete, aparate
foto, montura ecuatorialã, cort ºi saci de
dormit în portbagajul maºinii ºi, împreunã cu
Magda, soþia mea, am purces spre singurul
loc de pe coasta esticã a Statelor Unite cât
de cât departe de luminile oraºelor, statul
West Virginia, prescurtat WV.
Dacã te uiþi la o imagine de noapte a Statelor
Unite, capturatã din satelit, pe coasta nordesticã a continentului nord american, puþin
de la stânga la dreapta: Ron, cuplu anonim, Paul, Zo Ann, Alin, Magda, Gary
în faþa noastrã telescopul lui Gary, design Hershel, pomenit în text, ºi scara
mai la vest de luminile New York-ului,
folositã pentru a ajunge la ocular
Philadephiei ºi complexului WashingtonBaltimore poþi observa o micã patã de
La o inspecþie mai atentã, telescopul lui Gary se
întuneric. Acea arie coincide mai mult sau mai puþin cu
dovedeºte a fi un "Herschel"! Pentru cã acum vreo 150 de
teritoriul statului West Virginia ºi nordul statului Kentucky,
ani oglinzile de telescop se fãceau din speculum, un aliaj
ultimele bastioane cu cer negru ale nord-estului,
de bronz cu reflectivitate destul de micã, 30-40%, Sir
înconjurate de ameninþãtoarea mare de lumini a oraºelor
William Herschel a decis cã o oglindã secundarã
ºi mai ales a suburbiilor americane.
introduce o pierdere prin reflexie prea mare. Fãcând o
socotealã rapidã, 0.4x0.4=0.16, 16% din lumina ce intra
Aºa cã acum o sãptãmânã, 13 iulie, eu ºi Magda ne
în telescop ajungea la ocular dupã douã reflexii pe
îndreptam cãtre o micã poianã în vârf de munte, poianã
suprafeþe de speculum. Aºa cã vestitul astronom a decis
proprietatea unui prieten, Ron Smith, cunoscut cu 6 luni
sã încline puþin oglinda principalã în aºa fel încât
in urmã la o întâlnire a amatorilor dintr-o asociaþie
imaginea sã se formeze la "buza" telescopului, unde
astronomicã de pe lângã Baltimore. Ron are acolo un mic
Herschel a instalat ocularul. Ei, bunã idee ºi nu prea,
observator, un dom care adãposteºte în timpul verii un
imaginile nemaiformându-se "on axis", pe axa opticã a
telescop Newton de 450mm, o "clonã de Tectron", cum îl
telescopului, aberaþia de coma era semnificativã. Dar
numeºte Ron, Tectron fiind o marcã americanã
Herschel a decis cã mai bine coma decât sã piardã 85%
respectatã de telescoape pentru amatori. Puþin mai la
din lumina incidentã.
vest de domul lui Ron se aflã un alt observator, construit
Ei, telescopul lui Gary nu-i chiar aºa, oglinda lui este "off
sub formã mai neconvenþionalã, dar simplã ºi practicã, de
axis", adicã este practic o bucatã "tãiatã" dintr-o parabolã
garaj cu acoperiº glisant.
cu diametrul mai mare. Aºa cã de fapt ocularul
Dupã 5 ore de condus ºi 285 km parcurºi, iatã-ne pe
telescopului lui Gary este amplasat pe axa opticã a
Mount Evans, cum ºi-a botezat Ron locul, 1000m
oglinzii, fãrã a obstrucþiona oglinda. Nu tu aberaþie de
altitudine, latitudine 39 grade N, 150 km vest de
coma, nu tu obstrucþia centralã a Newtonienelor. Un
Washington D.C.
singur dezavantaj, ocularul e cocoþat în vârful tubului ºi
Deja acolo, Ron, împreunã cu alþi 3 astronomi amatori din
observatorul trebuie sã se uite în jos, cãtre oglindã, lucru
preajma Baltimore-ului. Facem cunoºtinþã, Ron mã mai
care face ca telescopul sa fie de nefolosit fãrã o scarã
þine minte, pe ceilalþi îi cheamã Gary, Zo Ann - pe Zo Ann
foarte înaltã!
o ºtiam mult mai bine, ne mai vãzusem de câteva ori
înainte - ºi Paul. Ne instalãm ºi noi cortul lângã celelalte
Termin de instalat montura în dom, dar afarã este încã
corturi ºi apoi ne aºezam la masã, fiecare cu traista lui,
luminã,
aºa cã ies sã mai admir telescoapele celorlalþi ºi
dar dupã trei ani te obiºnuieºti ºi cu asta…
sã
arunc
o privire la cer. Drept sã spun, la prima vedere,
Dupã masã, încep sã îmi scot montura ºi lunetele din
cerul nu pare aºa de promiþãtor, câþiva nori dau târcoale ºi

vântul pare acum destul de puternic. Dar temerile mi se
destul de greu sã vãd unde mã uit, aºa cã îndrept luneta
risipesc repede, odatã cu cãderea întunericului, norii se
spre zona graniþei Scutum-Sagittarius-Serpens Cauda ºi
topesc ºi vântul înceteazã ca prin farmec.
încep sã explor. Dau de M17, nebuloasa apare ca un soi
Aºa cã scot montura din dom ºi o instalez afarã, apoi încep
de "V" cu laturi inegale, un "check". Bun, miºc luneta mai
punerea în pol, chinul din totdeauna al astrofotografilor
înspre nord ºi, surprizã mare, dau de o nebulozitate.
mobili de pretutindeni. În cazul meu, chinul e puþin mai
Incredibil, pare a fi M16, dar n-am mai vãzut niciodatã
mic, sunt fericitul posesor al unei monturi Celestron CG4,
nebulozitate în M16 cu o lunetã aºa de micã, dar sincer sã
care are o micã lunetã încastratã în axa polarã, lunetã
fiu, nici n-am fost cu luneta de 60mm într-un loc cu cer
care odatã aliniatã cu axa mecanicã a telescopului, poate
decent. Dovadã cã, calitatea cerului e aproape totul în
fi folositã pentru a orienta axa de ascensie a monturii cãtre
observaþiile de deep-sky. Nu sunt prea convins cã ceea
polul nord ceresc, folosind în plus o micã hartã care
aratã poziþia polului faþã de Polarã ºi stelele
înconjurãtoare. Pun în sfârºit în pol, îmi ia cam 30
min, cu tot cu alinierea axei optice a luneþicii cu axa
mecanicã a telescopului, ºi apoi mã îndrept cãtre
ceilalþi observatori, sã mai vorbim ºi sã aºteptãm
împreunã cãderea deplinã a întunericului. Care
pare cã nu mai vine. Cerul se umple încet, încet de
stele, stelele mai strãlucitoare erau deja vizibile de
ceva timp, ca de altfel ºi Marte, care domina deja de
45 de minute orizontul sudic. Nerãbdãtori, oamenii
îndreaptã telescoapele cãtre Marte, aflat acum la o
lunã de la opoziþie, dar încã cu un diametru aparent
de aprox. 19". Deºi turbulenþa este redusã, detaliile
pe Marte par pale, Syrtis Major abia se distinge.
Aveam sã aflu la câteva zile dupã aceea cã o
furtunã de praf majorã tocmai începuse sã punã
stãpânire pe Planeta Roºie - furtunile de praf pe
Marte sunt câteodatã globale (!) - furtunã care
dureazã chiar ºi acum (2 august).
Stele din ce în ce mai slabe scot capul de sub
plapuma nopþii ºi, înspre est, destul de sus pe cer,
începe sã se profileze o siluetã albicioasã. Îmi ia o
secundã sau douã sã-mi dau seama cã este Calea
Lactee, vizibilã pe cer în plin crepuscul de searã…
De mult nu mai vãzusem asemenea minunãþie!
Ei, a venit vremea sã-mi încep sesiunea de
astrofotografie, mã îndrept spre montura mea pe
care pusesem un teleobiectiv de 200 f:2.8 în
paralel cu o lunetã de ghidaj de 60mm diametru.
Prind o stea în reticulul ocularului de ghidaj ºi
exersez putin. N-ar fi rãu, numai cã telescopul se
miºcã cam brusc în declinaþie ºi pare a avea o micã
problemã acolo. Avea sã se dovedeascã mai
târziu cã montura avea o piuliþã slãbitã; dar e prea Antares, M4 ºi Rho Ophiuchi; 13/14 iulie 2001; Mount Evans, West Virginia
târziu sã mã mai uit ce e în neregulã cu montura, expunere 3:29 - 4:18UT (39 min.); teleobiectiv 200/2.8; film Kodak PPF 400
prelucratã puþin cu “GIMP”; câmp aproximativ 6°x9°
aºa cã decid sã o folosesc aºa cum este.
Cerul aratã aºa de bine, nici nu ºtiu ce sã
fotografiez mai întâi! Marea tentaþie e desigur
ce vãd este M16, aºa cã verific atlasul, este M16, nu e nici
regiunea Scutum - Sagittarius ºi acolo, strãlucitoarele
o îndoialã, dar nu ºtiu cum se face cã lovesc luneta
nebuloase de emisie M20 - Trifid, M8 - Lagoon (Laguna)
accidental ºi M16 dispare din câmp. Destul de frustrat,
(amândouã în Sagittarius), M17 - Swan (Lebãda) sau
mã gândesc la o altã þintã. Scorpius e abia trecut de
Omega ºi M16 Eagle (Vulturul). Pentru cã aveam deja o
meridian aºa cã îndrept luneta spre Antares, sperând sã
fotografie destul de bunã cu M20 ºi M8, fãcutã anul trecut
prind pe film nebulozitatea multicolorã ce înconjoarã
de la cabana Babele din Bucegi, mã decid sã încerc
zona respectivã. Mai aºtept o jumãtate de orã sã se facã
M16/17. Pentru cã nu am un cãutator la luneta de ghidaj
întuneric, este deja 23:29 ora localã, ºi încep prima
1
expunere, 39 minute, dar ghidajul lasã de dorit datoritã
(altã lipsã) ºi pentru cã folosesc o prismã zenitalã , e
problemei cu declinaþia. Termin expunerea la 00:18, este
1
deja sâmbata, ºi plec sã mã mai destind uitându-mã prin
O prismã zenitalã este o simplã prismã cu secþiunea triunghi
telescoapele din poianã.
dreptunghic echilateral. Lumina care intrã în prismã perpedicular pe
una din "catete" se reflectã intern pe ipotenuzã ºi apoi iese din prismã
Încep cu Paul, în câmpul telescopului lui este M13,
perpedicular pe cealaltã catetã. Astfel, lumina este deviatã la 90°,
vestitul roi globular din Hercules. Superbã imaginea,
lucru care uºureazã mult observarea obiectelor aflate sus pe cer,
turbulenþa este aproape nulã ºi imaginile stelelor sunt
aproape la zenit. De asemenea, prisma "redreseazã" parþial imaginea,
"îngheþate", mã uit la roi la 80x, deja complet rezolvat în
doar sus-jos sau stânga-dreapta, dar nu amândouã deodatã, aºa cã
imaginea finalã apare "în oglindã".
dobsonianul de 250mm al lui Paul, cer un alt ocular, mai

puternic, sar la 185x, încã nu se sesizeazã turbulenþa,
roiul e complet rezolvat, pâna în centrul centrului. Revin
la 80x, doar ca sã observ în câmpul de aproximativ 1° o
micã patã de luminã, minuscula galaxie NGC 6207,
magnitudine 12, vizibilã cu usurinþã în telescop.
Iau acum o pauzã de M13 ºi mã îndrept spre telescopul
lui Ron. Ron mã invitã sã mã uit la ce vreau, aºa cã
îndrept telescopul spre M8, nebuloasa Lagoon, superbã
imagine, nebuloasa se vede ca o cochilie de "melc
stelar", extinsã la fel de mult ca în fotografii, dar fãrã
culoare, nici mãcar o urmã…Ridic telescopul 1° ºi în
câmp intrã nebuloasa M20, Trifid, frumoasã cum "numai
în poze se aratã", dungi de praf concurente cãtre mijlocul
nebuloasei ºi, lucru nemaivãzut de mine pânã acum la
M20, un vãl de nebulozitate la est de nebuloasã care se
uneºte cu "capul de pisicã" al Trifidului.
Timpul zboarã repede ºi îmi aduc aminte cã pe cer
pluteºte un oaspete efemer, ºi anume cometa C/2001 A2,
Linear, aflatã atunci în Pegas. Îmi îndrept ochii cãtre zona

Mã întorc repede la montura mea ºi încep o expunere de
20 minute cu cometa, puþin mai bine ghidatã decât cea cu
Antares. Nu ghidez pe cometã, "nucleul" e prea slab
pentru a-l folosi ca stea de ghidaj, ci pe o stea din
apropiere.
Termin expunerea cu cometa ºi mã întorc la telescopul de
450mm al lui Ron pentru o privire la M17-Swan, sau
Omega, ehe, aºa imagine mai zic ºi eu, chiar cã are formã
de lebãd ã. Detal iul este extra ordin ar, vãlur i de
nebulozitate se întretaie cu dungi de praf pentru a crea o
imagine "fotograficã". Mut telescopul pe M16-Eagle,
nebuloasa facutã celebrã de fotografi a luatã de
telescopul spaþial Hubble, fotografie centratã pe trei
coloane de praf ce se suprapun peste fondul luminos al
lui M16. Nebuloasa se vede bine, un voal slab ce
înconjoarã un roi deschis. Voalul are forma unui "T" gros,
iar "coloanele" fotografiate de Hubble ar trebui sã se
suprapunã peste capul "T"-ului. Mã uit cu atenþie, se vede
ceva, dar nu sunt convins. Ron îmi oferã un "filtru
2
nebular” , acesta îmbunãtãþeºte puþin
contrastul nebuloasei, nebulozitatea este
mai extinsã acum, dar tot nu vãd
"coloanele". Surprinzãtor de altfel, vãzusem
coloanele cu altã ocazie, cu un telescop mai
mic, dar cerul pare ceþos acum.
Urmãtoarea þintã este nebuloasa Veil,
"dantelele" din Cygnus. Veil-Vãlul, este o
rãmãºiþã a unei explozii de supernovã.
Supernovele sunt stadiul final al evoluþei
pentru stelele masive (masa iniþialã mai
mare de 3-4 mase solare). În mai puþin de
câteva secunde, centrul secãtuit de
combustibil al stelei implodeazã, iar
straturile externe sunt ejectate violent,
creând o undã de ºoc cu simetrie sfericã
care se propagã cu viteze supersonice în
spaþiul interstelar. Unda se ºoc loveºte
gazul interstelar aflat în cale, îl încãlzeºte ºi
îl face sã emitã. Pentru cã gazul nu este
distribuit uniform în jurul supernovei, nu
vedem emisie din toate punctele de pe
suprafaþa undei de ºoc, deci nu vedem
neapãrat o "bulã" în jurul supernovei, ci doar
câteva "arce" strãlucitoare.
Veil nu este un singur obiect NGC, ci
consistã din mai multe "bucãþi", douã arce
strãlucitoare delimitând "bula" ºi ceva
cometa C/2001 A2 Linear; 13/14 iulie 2001; Mount Evans, West Virginia
material în interior. Arcul vestic poartã
expunere 4:39 - 4:59UT (20 min.); teleobiectiv 200/2.8; film Kodak PPF 400
numele de NGC 6890 ºi se suprapune peste
câmpul are doar 2,5° pe o laturã din câmpul integral de 7°x10°; cele mai slabe
stele din fotografie au ~13.3, pe scanul original magnitudinea limitã este ~14.5
steaua 52 Cygni, lucru care ar trebui sã-l
facã uºor de gãsit, dar greu de vãzut, tocmai
respectivã ºi zãresc uºor o patã de nebulozitate, uºor
pentru cã steaua este aºa de stãlucitoare. Arcul estic se
vizibilã cu ochiul liber, aº zice de magnitudinea 4-4.5. Mã
aflã la aprox. 2.5° nord-est de 52 Cygni ºi, deºi este
uit apoi printr-o lunetã cãutãtor ce o luasem cu mine,
2
15x50, coama cometei pare la fel de mare ca Luna Plinã,
Filtrele nebulare = nebula filters, sunt filtre care lasã sã treacã doar
de o culoare albastru electric, ce mã duce imediat cu
câteva lungimi de undã -culori- specifice nebuloaselor de emisie sau
planetare, crescând contrastul respectivelor obiecte în raport cu
gândul la imaginea cometei Hyakutake vãzutã din
cerul ºi fondul stelar. Spre deosebire de stele, care au un spectru
campusul de la Mãgurele al Facultaþii de Fizicã din
continuu (emit un "curcubeu" de lungimi de undã"), nebuloasele
Bucureºti, într-o noapte de aprilie a anului 1996. Linear
respective emit toatã lumina în câteva lungimi de undã, ca de ex. H
A2 nu e aºa de strãlucitoare cum era Hyakutake în acea
alfa (prima linie din seria Balmer a hidrogenului), dubletul OIII (emis
de atomii de oxigen dublu ionizaþi, douã linii foarte apropiate în
noapte, dar tot este frumoasã. Prin cãutãtorul 15x50
spectru) sau H beta (a doua linie din seria Balmer).
parcã se vede ºi o coadã…
Din punct de vedere constructiv, filtrele nebulare sunt de douã
Dau vestea în poianã, "se vede cometa", ºi toate
feluri: cu bandã îngustã de trecere - narrowband, ferestrele de
telescoapele se îndreaptã spre ea, mã duc ºi eu sã arunc
trecere în jurul liniilor de emisie sunt foarte înguste, oferã contrast
mare (costul în jur de 95$), ºi cu bandã largã de trecere,
o privire, prin telescoape se vede un pseudonucleu mic,
broadband, care oferã un contrast mai redus, la un preþ nu cu mult
înconjurat de o coamã foarte extinsã ºi difuzã, ºi în mod
mai mic, "doar" 65$…
sigur o coadã, orientatã cumva spre sud-vest.

mai puþin strãlucitor decât NGC 6890, este mai uºor de
vãzut, nici o stea strãlu citoar e neîmpi edicân du-i
vizibilitatea.
În telescopul lui Ron amândouã porþiunile se vãd clar,
seamãnã cu douã bucãþi de voal dantelat, voaluri de
mireasã în vântul cosmic. Aspectul vine de la o
succesiune de porþiuni alternativ dense ºi rarefiate de-a
curmeziºul unor vãluri de nebulozitate lungi, subþiri ºi
curbate.
Îmi desprind cu greu ochiul de ocular, numai ca sã observ
cã tocmai rãsare Luna. Chiar cã e ceþoasã noaptea, Luna
este galbenã, foarte galbenã ºi se menþine aºa chiar ºi
dupã ce se urcã mai mult pe cer.
Odatã cu rãsãritul Lunii, gata ºi fotografiile pe noaptea
respectivã, dar înainte sã mã duc la culcare mai vreau sã
vãd câte ceva, aºa cã mã îndrept cãtre telescopul lui
Gary, cel de design Herschel. Este ºi Paul acolo, se uitã
amândoi la Marte, aflat acum foarte aproape de apus.
Mai arunc ºi eu o privire, imaginea e încã stabilã, dar
detaliile sunt tot în ceaþã, dovadã cã se întâmplã ceva
ciudat pe Marte. Ne tot gândim la ce sã ne uitãm dupã
aceea ºi Gary vine cu ideea sã ne uitãm la M11, vestitul
roi deschis Wild Duck Cluster, numit aºa din cauza formei
oarecum triunghiulare care-i dã aspectul unui stol de raþe
în zbor. Din cauza designului telescopului lui Gary,
trebuie sã ne suim pe o scarã ca sã ajungem la ocular,
mai ales cã M11 este acum foarte sus pe cer. Gary
gãseste roiul, ne uitam pe rând la el, la 76x mãrire
imaginea este frumoasã, dar roiul este aºa compact cã
nu este încã rezolvat complet. Schimbãm ocularul, acum
avem 150x ºi imaginea este incredibilã. Roiul apare
acum a fi alcãtuit din trei "bucãþi", fiecare bucatã fiind
alcãtuitã din mici steluþe, toate de aceeaºi strãlucire,

formând o pânzã compactã de stele. Stelele nu clipesc
deloc ºi imaginea este aproape irealã, parcã cineva a
pictat roiul pe cer folosind o pensulã muiatã în var. Nici
urmã de aspectul nebulos sau concentrat central al
imaginii pe care o aveam în minte, M11 este un roi
deschis în toatã puterea cuvântului, rezolvat total.
Luna este acum destul de sus pe cer, tot galbenã, ºi decid
cã-i de ajuns pentru o noapte, strâng telescopul ºi mã duc
la culcare.
Mã trezesc dimineaþa la ora 8, dupã nici nici 6 ore de
somn, dar ce somn relaxant, departe de zgomotul ºi
lumina oraºului. Gary se trezise cu 4 ore înainte, sã
priveascã spectacolul planetelor rãsãrind, aveam sã
asist ºi eu la aproape acelaºi spectacol peste exact o
sãptãmânã!
Am plecat târziu în dimineaþa aceea de pe munte, dupã
ce desigur am fãcut o fotografie de grup alãturi de
singurul telescop rãmas neacoperit peste noapte, cel al
lui Gary. Ne-am îndreptat apoi spre Morgantown, micul
oraº capitalã al West Virginiei, unde urma sã vizitãm o
fostã colegã de la Fizicã, acum studentã la doctorat
acolo. Ne-am întors în Baltimore duminicã noaptea ºi pe
drumul de întoarcere am privit aproape tot timpul spre
sud, unde Scorpia plutea deasupra copacilor, fãcând loc
Sãgetãtorului, am tot privit pânã când centrul Cãii Lactee
s-a pierdut în ciuperca de luminã a Washingtonului, pânã
când tot cerul a fost înghiþit de mâzga strãlucitoare ce þine
loc de cer de deasupra Baltimore-ului…
Dar nu avea sã treacã mult ºi aveam sã fim înapoi printre
stele. Dar asta e altã poveste…

Alin Tolea
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