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DOAMNE, TU EŞTI STÂNCA MEA! 

Doamne, Tu eşti Stânca mea, 
Scutul şi-Adăpostul meu! 

Unde să alerg Iisuse 
Când e noapte şi e greu? 

Cine-n lume ar putea 

Să-mi dea pacea ca şi Tine 
Şi când sufletul îmi plânge 

Suspinul să îmi aline? 
Doamne, Tu-mi eşti Călăuză 

Când furtuna este mare, 

Tu mă iei pe Braţul Tău 
Şi îmi dai prin har salvare! 

Unde aş putea să caut 
O iubire minunată 

Sinceră şi nesfârşită 

Ca iubirea Ta de Tată? 
Doamne, Tu-mi eşti Prieten bun 

Ce pe drum mă însoţeşti 
Îmi dai sprijin şi nădejde 
Şi îmi spui că mă iubeşti! 

Tu eşti Medicul Suprem 
Ce, pe rana care doare 
În ceasuri de suferinţă 

Torni balsam de vindecare! 
O, ce-ar fi viaţa mea 

Dacă nu ai fi cu mine? 
Cine mi-ar mai da putere 

Să trec prin necaz cu bine? 

Mă aplec din nou la cruce 
Iar şi iar să-Ţi mulţumesc 

Să Te laud... să Îţi cânt 
Şi să-Ţi spun că Te iubesc! 

MARIA  LUCA 
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                    ARIPI  SPRE   LUMINĂ 
Domnul spune: ”Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de 

sine, să-şi ia crucea sa şi să-mi urmeze Mie”. Nu-i trimite pe oameni s-o apuce 
înainte la cruce, ci îi cheamă să vină după El, pentru că El a dus mai întâi 
Crucea. Înainte încă de a da glas acestei chemări, Mântuitorul a prezis 

suferinţele prin care va trece: Fiul Omului trebuie să pătimească multe... şi să 
fie omorât, iar după trei zile să învieze. Şi a venit ca să fie El Calea. Ca să fie 

cel dintâi în durere şi cel dintâi în slavă. Ca să arate că tot ceea ce oamenilor 
le pare cu neputinţă, se poate. 

Nu-i sileşte pe oameni, nu-i striveşte, ci îi învaţă şi îi cheamă ca să le 

dea. Oricine voieşte! De bunăvoie s-au îmbolnăvit de păcat, de bunăvoie au să 
se tămăduiască. Şi nu ascunde că leacul e amar, foarte amar. Dar, pentru că El cel dintâi l -a luat — 

sănătos fiind — le vine mai uşor să-l ia şi ei. El era sănătos, şi ne-a arătat nouă minunata putere a 
leacului. Să se lepede de sine.          
 Acum, Domnul cere de la urmaşii lui Adam ca ei să se lepede de minciună şi să se lipească 

iarăşi de adevărul de la care au căzut. Aşadar, a ne lepăda de noi înşine înseamnă a ne lepăda de 
fiinţa înşelătoare care s-a aşezat peste noi în locul fiinţei noastre dăruite de Dumnezeu. Trebuie să ne 
lepădăm de legătura cu pământul care a luat locul, în ce ne priveşte, duhovnicescului, şi de patimile 

care au luat locul faptelor bune. De frica slugarnică ce întunecă în noi dragostea de fii ai lui Dumnezeu 
şi de cârtirea care ucide în noi duhul ascultării de El. Să ne lepădăm de gândurile rele, de dorinţele 

rele, de faptele rele. Să ne lepădăm, O, să ne lepădăm de obiceiurile rele, de această „a doua natură” 
care nu este cea zidită de Dumnezeu, ci o îngrămădire de iluzii şi amăgiri împietrite acolo în noi — să 
ne lepădăm de minciuna făţarnică ce trece drept noi înşine, şi noi drept ea. 

Ce înseamnă: ia-ţi crucea? înseamnă să primeşti de bunăvoie, din mâna Proniei, orice mijloc de 
lecuire, oricât ar fi de amar, care ţi se întinde. Se abat asupra-ţi nenorociri? Fii ascultător ca Noe. Ţi se 

cere jertfă? Lasă-te în mâna lui Dumnezeu cu credinţa lui Avraam când mergea să-şi jertfească fiul. 
Ţi-ai pierdut averea? Ţi-au murit pe neaşteptate copiii? Îndură alipindu-te de Dumnezeu în inima ta, ca 
Iov. Prietenii îţi întorc spatele, eşti înconjurat de duşmani? Rabdă fără să cârteşti, cu credinţa că 

ajutorul lui Dumnezeu e aproape, aşa cum făceau apostolii. Eşti osândit la moarte pentru Hristos? 
Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru asemenea cinste, ca miile şi miile de mucenici. Nimic nu ţi se va 

cere care să nu fi fost răbdat de alţii înainte, şi nu ai decât să urmezi pilda sfinţilor, apostolilor, 
mărturisitorilor şi martirilor, a celor care au împlinit voia lui Dumnezeu. Trebuie să înţelegem bine că, 
cerând de la noi o răstignire, Domnul o cere pe cea a omului vechi, a omului ţesut din obiceiuri rele, a 

omului aflat în slujba păcatului. Pentru că, prin această răstignire, omul vechi, omul fiară  din noi e dus 
la moarte, şi omul nou, cel zidit după chipul lui Dumnezeu, cel nemuritor, este adus la viaţă. Cum 

spune apostolul: Omul nostru cel vechi a fost răstignit; şi arată mai departe de ce: pentru a nu mai fi 
robi ai păcatului (Romani 6, 6). Crucea e grea pentru omul vechi, omul simţurilor, e grea pentru trupul 
împreună cu patimile şi cu poftele (Galateni 5, 24), dar nu e grea pentru omul duhovnicesc. 

Mântuitorul nu ne cere să luăm crucea Lui, ci să o luăm pe a noastră. Crucea Lui e cea mai grea. El 
nu S-a răstignit pentru păcatele Sale, ci pentru păcatele noastre, şi aşa crucea lui e cea mai grea. Noi 

suntem răstigniţi pentru păcatele noastre, deci crucea noastră e mai uşoară. Şi când durerile noastre 
sunt la culme, să nu spunem că sunt prea mari. Viu e Domnul, şi ştie El mai bine măsura suferinţelor 
noastre, şi nu ne va lăsa să suferim mai mult decât suntem în stare. Măsura suferinţei noastre nu e cu 

nimic mai puţin potrivită şi socotită decât este măsura zilei şi a nopţii, sau decât sunt hotarele stelelor 
în drumurile lor. Ni se înmulţeşte durerea? Ni se îngreunează crucea? Şi puterea lui Dumnezeu e mai 

mare: Precum prisosesc patimile lui Hristos întru noi, aşa prisoseşte prin Hristos şi mângâierea 
noastră (II Corinteni 1, 5).                       Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici – ”Predici” 
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CALEA MARE 

 

Ceahlăul, munte sfânt al dacilor, un posibil arhetip pentru renumite construcţii antice  

În sprijinul prezenţei în aria carpatică, la 5000 î.H, a unei populaţii cu scriere asemănătoare 
celei sumeriene, care a apărut în Mesopotamia abia peste aproape două mii de ani, stau mărturie şi o 

serie de toponime identificate în Ardeal de 

P.L. Tonciulescu, precum şi existenţa, 
după L. Cueşdean, în limba română a 

unor vechi rădăcini şi elemente de tip 
sumerian. Roirea din spaţiul carpato-
balcanic a purtătorilor culturii Vincea - 

Turdaş s-a făcut pe una din căile cele mai 
fireşti la vremea aceea: când luncile şi 

uneori talvegurile râurilor mari constituiau 
adevarate "şosele", iar Mureşul era una 
dintre aceste căi. La confluenţa Mureşului 

cu actualul curs al Topliţei se trecea în 
depresiunea Borsecului şi apoi prin pasurile Prisăcani şi Tulgheş (1105 m şi 1025 m ) se ajungea pe 
valea Bistricioarei. De aici putea fi admirat Ceahlăul, cu versantii abrupţi sculptaţi direct în stâncă şi cu 

construcţia sa în trepe peste care trona vârful piramidal Toaca. Pentru migratori, ai căror zei sălăşuiau 
pe vârful munţilor, această imagine grandioasă producea o puternică impresie şi adâncă veneraţie. În 

întregul traseu parcurs nimic nu avea asemănare cu acest munte si nici de aici încolo nu vor fi  întâlnite 
culmi similare. 

Misterele Ceahlăului: piramida holografică și Calea Sacră - Valentin Bălănescu 

Nu întâmplător, Dimitrie Cantemir, celebrul domnitor-cărturar, un inițiat, amintește în lucrarea 
“Descrierea Moldovei” despre Calea Sacră, care urma drumul Bîcului, până la Chișinău și de acolo 

mai departe, spre est. Drumul, interesant, este marcat de megaliți și chiar de mici piramide orientate 
pe aceeași direcție. 
Recent, J. Deruelle (1997) a emis ipoteza plecării din spațiul carpato-balcanic, în timpul neoliticului, a 

unor grupe de populații de agricultori împreună cu sacerdoții lor și instalarea acestora în zone similare 
câmpiei dunărene, cum sunt câmpiile Nilului, Tigrului și Eufratului. Tot așa, W. Rayan și W. Pitman 

(1997) găsesc catastrofa geologică care a determinat prăbușirea Bosforului, permițând invazia apelor 
Mediteranei peste cele ale Lacului Euxinic, cu potopul biblic și susțin că toate popoarele existente la 
anul 5.200 î. H. au migrat din jurul lacului în alte direcții și au generat mai târziu numeroase popoare 

sau grupe de popoare, printre care pe așa zișii indo-europeni, dar și pe sumerieni, semiți, etc. În acest 
fel se poate explica și transferul modelului piramidei și a ziguratului din Kogaionon. 

Localizarea Kogaionului, muntele sfânt al dacilor. - Descoperă Romania - 17.03.2013 Interesant 
este faptul ca spre est de Ceahlău pornea așa-numita Calea Sacra (vezi N. Miulescu, 1978), care 
ajungea la Cheile Bicului, in sud-estul orașului Chișinău, de unde continua spre est si era marcata 

printr-o linie de megaliți amintita si de D. Cantemir in ”Descrierea Moldovei”, linie ce corespunde cu 
Exampeos-ul menționat de Herodot. Calea Cerului corespunde intru totul piramidei mult prea ascuțite 

de pe stema Daciei, publicata in anul 1791 de Ritter Vitezovic si considerata de M.Dogaru ca una din 
stemele Moldovei. 

După opinia noastră, prin unicitatea si măreția lor, cele două fenomene succesive, Calea 

Cerului si Umbra Piramida, au constituit hierofanii de prim ordin din cele mai vechi timpuri și pot 
justifica nu numai Sărbătoarea Muntelui și caracterul de Munte Sfânt al Ceahlăului, dar și Calea Sacră 

ce pornea de la poalele estice ale muntelui, precum și Exampeos-ul anticilor. 
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Nicolae Densușianu - Vieața și opera sa 

  «Calea cea miraculoasă a Hyperboreilor, de care ne vorbeşte Pindar, şi pe lângă care erau 
înşirate o mulțime nenumărată de stâlpi itinerari, ni se prezenta atât pe baza situațiunii geografice a 

Hyperboreilor, cât şi după caracterul şi destinațiunea acestor monumente ca una şi aceeaşi 
construcțiune megalitică, cu linia cea lungă de pietroaie împlântate în pământ de care face amintire 
Cantemir şi Quint Curtiu». 

In istoria monumentelor megalitice ale Daciei, un loc important îl ocupă o lungă serie 
neîntreruptă de mai multe mii de bolovani, sau lespezi  enorme, ce se întindea până în sec. al XVIII-

lea din Basarabia prin Rusia meridională către Crimeea, şi din care astăzi mai există încă unele puține 
resturi în apropiere de Chişinău. Atât după natura locurilor pe unde trecea, cât şi după direcțiunea sa 
de la apus spre răsărit, acesta lungă înşirare de lespede brută înfiptă în pământ prin pustietățile cele 

sălbatice ale Sciției vechi, nu era făcută ca se împiedece o invasiune. 
Prin aceste solitudini de la nordul Mării Negre se rătăcise Darie, regele perșilor, cu întreaga sa armată 

6 ); se rătăcise chiar şi cetele militante ale Sciților, cari urmăriau pe Darie 7 ). În aceste timpuri 
depărtate istorice, singurul drum, care prezenta mai puține 
dificultăți pentru comunicațiunea dintre Carpați şi ținuturile de 

lângă lacul Meotic, era pe valea Bâcului din Basarabia de 
astăzi, și care apoi de la Nistru se prelungia către Don, însă şi 
aceasta liniă rëmase numaï o simplă cale «per deşerta». Pe 

aici se operase în timpurile preistorice invasiunea cea puternică 
a triburile neolitice în Europa. Pe aici a fost până târziu linia cea 

mare de comunicațiune între răsărit şi apus, între Asia tot-de-
una lipsită şi între Europa cea opulentă. 
Poetul Pindar mat glorifică încă o dată acest extraordinar 

monument din Ńera Hyperboreilor. Cuvintele sale sunt următoarele: «Nici dacă vei călători pe mare, 
nici pe uscat, nu vei afla calea cea demnă, de admirațiune, care duce la locul principal de adunare al 

Hyperboreilor» *). Din aceste cuvinte ale lui Pindar rezulta aşadar, că în terra Hyperboreilor de la 
nordul Dunării și al Mării Negre, exista încă în timpurile sale o cale monumentală, însă miraculoasă 
prin mulțimea și prin mărimea cea colosală a stâlpilor săi itinerari  așezați în şir. 

Aceasta admirabilă cale sfântă de la nordul Dunării de jos și al Mării Negre, conducea, după cum ne 
spune Pindar, la locul comun de adunare al Hyperboreilor. Ea traversa, aşadar, o mare parte din 

teritoriul cel vast al acestui popor. 
Aceasta cale sfântă, din nordul Mării Negre, se afla aşa dar aproape pe aceeaşi paralelă cu 

Chişinăul de astăzi, având direcțiunea de la apus spre răsărit, on de la răsărit spre apus. 

Despre originea şi destinațiunea acestor căi sfinte ale Sciților, Herodot nu ne mai spune nimic. In 
antichitatea greceasca se numeau «căi sfinte» drumurile de comunicațiune, ce erau stabilite între 

centrele principale şi între locurile religioase mai importante. 
Marea migraţiune hiperboreană. Semnificaţii ezoterice - Quadratus Dacia 
Emanaţia Centrului spre stânga şi spre dreapta dă din nou o dreaptă de această dată orizontală. În 

plan istoric avem mărturii despre existenţa pelasgilor până la Oceanul Atlantic, parte a Europei care 
aparţine grupelor de culturi trace şi celte, care în genealogia mitică a popoarelor se trag din pelasgi. 

Mărturii antice, istorice de această dată, ne spun despre extensiunea neamului dac până în China, 
Asia Mică şi Asia centrală fiind ocupată de massageţi; iar prinţul Rama, preot scit (trac), cum îl 
desemnează Ramayana i-a condus pe pelasgi până în India! Aceste două verticale, în plan materia l, 

ne arata că la un moment dat, undeva în jurul anului 8000 î. H., exista un centru de cultură, civilizaţie  
şi spiritualitate latentă, situat la Dunărea de jos, care în diferite etape cuprinse până la circa 1200 î.H. 

şi-a exercitat influenţa asupra întregii lumi antice! 
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Răspândirea unor toponime dacice şi româneşti în Eurasia şi Nordul Africii - Dr. Simona 

Condurăţeanu 
Râul Bâc/ Byk, afl. dr. r. Nistru, l. satul Vatra; şi-a săpat prin Pod. Codrilor (alt. 350-400 m), de 

unde izvorăşte, Cheile Bâcului; lacul Bâc. Cheile întretăiau un aliniament megalitic hiperboreean de 
menhiri înalţi de aproape 30 m, numit Drumul Bâcului datorită asemănării cu îngustimea formaţiunii 
naturale. Ansamblul monumental, care traversa neîntrerupt păduri, mlaştini şi râpe, pornea din Carpaţii 

Orientali (M-ţii Ceahlău) intersecta r. Prut şi Bâc, trecea prin pădurile de la Căpriana (NV), pe lângă 
Chişinău, continua spre E la N de Marea 

Neagră către fluviul Don şi Crimeea prin 
ţinuturile sciţilor. Acesta mai era 
cunoscut ca: Drumul Zeilor/ Termini 

Liberi Patris/ Exampaeos/ Căile sacre/ 
Columnele lui Sesostris/ Osiris 

(Herodot)/ Sfânta Cale/ Sânbie după 
denumirea dacică şi Santa Via după cea 
romană (Cr. Cerchez, p. 139). 

Stâncile cu aspect de megaliţi 
naturali sau antropici, plasate în locuri 
strategice, aveau adesea gravate coduri 

mesaje imagistice/ paleosimboluri – 
cruci, săbii scurte, oameni înarmaţi, 

scrieri necunoscute. Probabil. că astfel 
de repere existau şi în alte zone din afara traseului urmat. Autorii antici greci precum Apolodorus din 
Atena (180 î.Ch.) credeau că aceste coloane ajung până în India. N. Milescu arată că marcajele 

megalitice existau în Asia Centrală la cel mult una-două zile de parcurs. Dispunerea menhirilor pe 
Drumul Bâcului, coincizând cu răsăritul soarelui, reprezintă relaţia lumii tangibile cu forţele cosmice. 

Asemănător altor construcţii din Franţa, Anglia etc., aceasta desemna locuri de îndeplinire a 
ritualurilor, a marilor praznice pentru evocarea strămoşilor regilor daci şi osuare (Cr. Cerchez, p. 77). 
Aliniamentul avea totodată un rol orientativ, un loc de întâlnire şi de apărare al hiperboreienilor în 

imensitatea câmpiilor estului european, numite de Strabon ”deşertul getic”, pe care îl străbăteau cu 
turmele de vite şi oi. Din timpuri imemoriale oamenii considerau fluviul Don limita estică a Europei, şi, 

astfel aliniamentul era un reper util călătorilor şi negustorilor pe rutele intercontinentale. Calea Bâcului 
străbătea teritoriile sciţilor întinse şi în partea central nordică a Asiei. Frontierele lumii noi cucerite de 
migratorii arieni, mereu fluctuante şi fără o certă continuitate necesitau marcaje vizibile de stânci 

numite generic Bâk, care aminteau drumul de întoarcere la matcă în cazul unor nereuşite. Asimilarea 
toponimului cu menhirul plasat în locuri periculoase navigaţiei reprezenta un cod simbolic de 

avertizare a condiţiilor potrivnice. 
Secretele Terrei - Istoria începe în carpaţi - Paul Lazar Tonciulescu 

Despre roirea, atingerea şi “iluminarea” Eladei de către această populaţie pelasgică, numiţi mai 

târziu ionieni sau ioni în Elada, populaţie paşnică şi matriarhală, (încă, la vremea respectivă), avem 
foarte multe dovezi, fie ele descoperiri arheologice sau scrieri ale autorilor antici, printre care amintim 

pe Herodot, Strabon, Homer, Pindar, Clement Alexandrinul, Hesiod, etc. Pelasgii sau Hiperboreii 
aveau centrul administrativ, politic şi religios în Munţii Carpaţi, de unde au roit spre restul continentului, 
în nordul Africii şi în Asia, atingând India şi China. Astfel, să începem cu Herodot, care ne transmite: 

“Pelasgii au fost primii locuitori ai Greciei şi Italiei aparţinând rasei europene”, în continuare, 
precizează că masa cea mare a acestor populaţii se află în nordul Mării Negre şi a Istrului (Dunării).  

(VA URMA)                
Documentar realizat de inginer, RADU ANDRIEȘ 
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BIBLIOTECA DE ÎMPRUMUT 

 
   Am înțeles…                     

 Nu mi-am închipuit vreodată că viață mă va purta 
spre întelegeri atât de adânci. Nici la surprinzatoarele 
întâlniri, coborâte parcă din lumea imaginarului unde 

orice este posibil, nu m-am așteptat. Pur și simplu s-a 
întâmplat. Într-o bună dimineață m-am trezit într-un punct 

de clară viziune luminoasă și am înteles că m-a purtat 
spre el o cărare. Am văzut cum această cărare lungă și 
persistența își are începutul într-un alt punct, îndepartat, 

dar bine și precis conturat. Că și cum s-ar fi deschis larg, 
ascunse ferestre ale ființei omeneșți, prin care să poată 

năvăli asupra-mi nestingherit aerul curat și proaspăt al 
cunoașterii de sine, am văzut cu alți ochi multe din cele 
deja petrecute și am înteles cum întâmplari ce-mi 

părusera fără legătură, au avut un rost tainic al lor. 
Niciodată nu știi din capul locului dacă drumul ales în viață va fi unul bun sau dimpotrivă, blestemat de 

soarta, dacă va fi scurt sau peste măsură de lung și întortocheat; și de aceea de mă veți întreba din 
curiozitate, pe unde și cum de aici încolo mă va purta cărarea, va voi răspunde cinstit că nu știu. Dar 
pot spune cu certitudine că în labirintul întortocheat ce se cheamă viață, există pentru fiecare din noi 

doar un singur drum care ni se potrivește cu adevărat, singurul bun de urmat.   
 Nu-i ușor de recunoscut drumul despre care vorbesc. Din proprie experiență știu că fermecată 

cărare își are un suflet al său, ce se înfrățește cu sufletul meu și de fiece dată când vorbesc despre 
drumul ales, inima-mi bate în piept cu putere, dându-mi de știre “aici stă ascuns adevărul, urmează-l 
negreșit!”. Uneori trebuie să ajungi la sfârsitul unui capitol de viață, și n-are importantă dacă a fost lung 

sau scurt, că să-i întelegi începutul și rostul. Tocmai de aceea am fost atât de exaltată în acea 
dimineață de octombrie, a anului 2008, când am înteles și am văzut cu claritate că pe linia șerpuită că 

o albie de râu, pe care umblu de o viață, nu am mers nici o clipă singură ci însotita. Uneori, când un 
om pentru care contezi înțelege că nu te poate urmă sau sprijini la tot pasul, el îți poate sădi în suflet o 
poveste, care să te slujească și să te susțină în numele său. Căci cum am putea-o scoate la capăt 

singuri și fără de îndrumare în asprele încercari ale căutării de sine?    
 Mulți nu cred în puterile miraculoase ale unei atât de simple fapte și nici în însusirile sale de a te 

călăuzi și de a-ți aminti cine eșți și ce poți. Eu da, cred cu convingere în înalta menire a povestirii pe 
care în continuare o voi istorisi. Și mai ales cred în harul de dascăl al celui care mi -a dăruit-o cu 
intenție aleasă, că prin ea să-mi arate drumul, domnul Mihai Rădulescu, profesorul meu de engleză 

din liceu și nu numai… 

Drumuri și poduri                  
  În acea dimineață de sfârsit de mai a anului 2005, privit din avion, cartierul Drumul Taberei 

părea un loc cât se poate de liniștit, în care lumea, mai în grabă sau mai tihnit, își vedea de rosturile ei 
lumeșți. Dar dacă te uitai mai de aproape și cu ochi prevenit, nu se putea că atenția să nu-ți fi fost 
atrasă de o mică zona de intensă forfota omenească. O clădire cu două etaje, copleșită de vegetația 

deasă, se transformase într-un punct de convergență al unui întreg du-te – vino de mășini și de 
oameni. Pentru oricine ar fi privit dinafară neobișnuitul spectacol, era clar că era vorba de o școală și 

că o promoție nu prea recentă își sărbătorea întâlnirea, după un număr respectabil și rotund de ani. 
 În acel furnicar de oameni veseli și emoționați, mă aflăm și eu, fosta elevă a Liceului teoretic 
Grigore Moisil, ce în urmă cu 30 de ani purta mult mai prozaicul nume de “Liceul 33”. Pe măsură ce  
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foștii absolvenți soseau la locul întâlnirii, grupurile formate spontan din elevi și profesori împânzeau 
curtea școlii, din ce în ce mai numeroase și mai gălăgioase. Îmi amintesc cu câta insistență l-am 
căutat din ochi, plimbându-mi privirea dus și întors peste arhipelagul acela de insule omeneșți, 

spunându-mi că în cele din urmă tot o să apară de undeva, cu brațele larg deschise spre a ne 
îmbrățișa pe noi, elevii dumnealui dintr-a IX-a B. Și n-aveam nici o îndoiala că se va îndrepta spre noi 

în același pas grăbit și săltăreț cu care obișnuia să intre în clasă pe vremuri, și că din mers ne va 
salută jovial, cu bucurie afectuoasă în glas: 
– Good morning young ladies and gentlemen!                                                                                    

Și cum timpul trecea iar visul țesut cu ochii deschiși întârzia să coboare în realitate, îndrăznii să întreb 
și să cer lămuriri.                                                                                                                                                                                                 

– Nu, pe domnul profesor Mihai Rădulescu n-am reușit să-l găsim, îmi explică cu vădită părere de rău 
colegul de clasă care se ocupase cu organizarea întâlnirii 
noastre. 

Iată-ne după o vreme adunați cu toții în sala de festivități a 
liceului, care așezați confortabil, care stând în picioare, pe 

intervalul dintre rândurile ordonate de bănci. 
– Nu sunt un orator și nici nu intenționez să devin unul, sunt aici 
pentru a va da cuvântul, ni se adresa același coleg care cu 

numai câteva minute în urmă îmi confirmase absența domnului 
Rădulescu. Am înțeles că n-avea de gând s-o lungească mult 

cu vorba, că în scurt timp scena va fi a noastră și că fiecăruia 
dintre noi îi va veni rândul să povestească ce-a făcut și ce-a 

realizat, pe unde și-a căutat sau chiar și-a găsit rostul în viață. Temperatura în sala începu să urce 

vertiginos, parte din cauza emoțiilor noastre, legate de seriosul “examen” ce trebuia susținut, dar și 
datorită unui soare prea zelos și teribil de sârguincios tocmai în acea zi specială, de vară  timpurie. 

 Cât despre mine personal, pe lângă emoții și zăpușeală, mă chinuia în plus o nevoie adânca și 
sâcâitoare de a da un răspuns cât mai limpede și cât mai adevărat la firească întrebare “cu ce te ocupi 
dumneata în viață?” Spre exasperarea mea, în ciuda căutărilor și a nenumăratelor încercari, nu 

reușisem să ajung la o formulare satisfăcătoare. Simțeam că datorez acest răspuns elevei de liceu de 
odinioară, care fusese și încă mai era parte din ființă mea și care atunci, la începuturile de viață ca 

persoană matură, îmi încredințase cu încredere și speranță, 
spre realizare, toate aspirațiile și visurile ei de adolescentă 
fermecătoare.      

 În timp ce mintea îmi era preocupată de filozoficele 
cugetări, auzeam ca prin vis cum se strigă catalogul și cum 

unul după altul, cei “scoși la lecție” își istoriseau pe scurt 
povestea, cu glas sigur sau tremurat, cu sobrietate sau cu 
umor, cu mândrie sau cu modestie, fiecare după firea și 

temperamentul său. Pe acest fond de glasuri și emoții, mă 
întrebam dacă e posibil să se fi trezit din nou la viață 

“visatoarea prințesă cu privirea vie ce-n turn de fildeș se 
închide”, precum fusesem descrisă în versuri adolescentine, scrise cu cerneală albastră pe o panglică 
mătăsoasă, de către un coleg romantic și deosebit de generos, în acele zile de neuitat, la sfârșit de 

liceu. Pe măsură ce mi se apropia rândul, constatam uluită cum deveneam asemenea elevei timide de 
altădată, ca și cum tot ce dobândisem în decurs de 30 de ani în materie de siguranță și încredere de 

sine dispăruse, precum ai șterge scrisul de pe o tablă, după ce lecția s-a terminat. Dar ziua și 
evenimentul sărbătorit erau prea speciale ca să nu ies cu bine din orice încurcatură și să nu se 
aranjeze totul ca de la sine, fără nici un efort.                                     
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Ca atins de o bagheta magică, praful înecacios de cretă, stârnit de ștersul calităților mele personale de 

pe mai sus amintita tablă, se transforma în pulbere aurită și o adevărată minune se petrecu în 
minutele următoare. Scurta propoziție “am urmat facultatea de drumuri și poduri”, rostită pe un ton 
firesc și cu glas răspicat de colegul dinaintea mea, mă trezi din visare spre a-mi oferi pe o tavă 

argintată răspunsul atât de îndelung căutat. Dar n-am avut liniște și tihnă să-mi savurez proaspăta 
victorie, căci catalogul ajuns la litera “P”, mă anunța ceremonios că-mi sosise rândul la povestit: 

– Deși am urmat Facultatea de fizică, pot spune că de fapt mă consider, ca și colegul dinaintea mea, o 
absolventă a Facultății de drumuri și poduri, mă auzii declarând pe un ton cam dramatic și îndrazneț, 
ce mă surprinse peste măsură, încât nici în ziua de azi nu înțeleg ce neștiute talente teatrale mi l-au 

insuflat. Nu-mi mai amintesc dacă scurta pauză în vorbire, provocată voit chiar după primele cuvinte 
din discurs, spre a lăsa timp de reflecție intrigaților mei ascultători, a fost propria-mi idee sau mi-a fost 

transmisă de vreun misterios regizor imaginar. 
Cert este că peste întreaga audiență se așternu, 
ca la comandă, o adânca liniște activă, dovadă 

că lumea din sală era ocupată cu descifratul 
adevăratelor mele intenții, încă nedezvăluite 

până la capăt. Mulți cred că se întrebau dacă 
vorbesc serios sau sunt pusă pe glume, în timp 
ce nu puțini căutau un răspuns la întrebarea ce 

învățasem eu de fapt? Cu îndrăzneala de care 
numai timizii sunt în stare în anumite împrejurări, 

mi-am continuat ideea: 
– Lucrez în învățământ și rostul meu în viață îl 
consider a fi legat de minunatele drumuri și de 

podurile pe care nouă, oamenilor, ne stă în 
putință să le clădim; drumuri care să ne poarte spre ce-am putea deveni dacă am fi liberi și cutezători, 

și poduri peste care visele și ideile noastre să treacă victorioase din lumea gândirii creatoare, direct în 
realitate. Ușurată că reușisem să depășesc încă una din nenumăratele-mi bariere interioare, dar și 
cumva rușinată de manifestarea noului și nebănuitului meu curaj de circumstanță, mi-am încheiat 

relatarea succint, amintindu-l pe prietenul meu soț și pe cele două fete ale noastre ca cea mai demnă 
realizare de menționat.            

 L-am zărit imediat după ce mi-am reocupat locul în mulțimea foștilor colegi de liceu, sprijinit de 
tocul ușii larg deschise, singurul copil într-o mare de oameni maturi. Mă privea cu insistență celor ce 
vor să-ți atragă privirea, așteptând răbdător, cine știe de când, să-l observ și eu la rândul meu. L-am 

recunoscut datorită unor adânci și intense simțiri interioare, ce-mi șopteau insistente că-l cunosc din 
trecut și nu după chipul cu trăsături delicate, pe care eram sigură că nu-l mai văzusem vreodată. Am 

știut din prima clipă, fără a putea explica de ce, că apăruse acolo, sau poate se întruchipase, special 
pentru mine, slujitor devotat al visătoarei prințese de odinioară. Părea că se simte în largul său în 
încăperea supraîncălzită și că-l amuza peste măsură mulțimea elevilor de altădată, ce se sculau 

disciplinați și serioși, spre a-și aduce contribuția personală, unul câte unul, la completarea acelui 
puzzle grandios ce rezuma 30 de ani de viață a unei întregi promoții de liceu. După o vreme începu 

însă să se plictiseacă să-i asculte pe neobosiții vorbitori și atunci hotărî să-și îndrepte atenția spre cei 
ce se luptau zeloși cu căldură înăbușitoare din jur. Încetișor, cu glas aproape șoptit, micul meu prieten 
numai de mine văzut, începu a numără pe îndelete câte persoane agitau aerul cu ziare și câte 

doamne mânuiau cu măiestrie evantaiul. Când în cele din urmă se strecură afară din sala de festivități, 
nu înainte de a mă privi lung și stăruitor, am hotărât fără nici o șovăială să-l urmez, scuzându-mă în 

dreapta și-n stânga că ies în căutarea unui salvator pahar cu apă.      
                          Profesor, MONICA LEVINGER, Israel 
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ECOURI DE SUFLET 

 
Sunt o mândră şi binecuvântată fiică a unei familii cu valori 

superioare şi a unui învăţământ pietrean de rang înalt. 
Rămân un perpetuu elev fascinat de toate, recunoscător vieţii şi tuturor 
Profesorilor existenţei, cu sau fără catedră. 

Am privilegiul să fi trăit până acum, clipă de clipă, o viață deloc 
ușoară, extrem de provocatoare în toate sensurile, mai mult sau mai puțin 

plăcute, dar care m-a construit și pregătit Omul care sunt astăzi, grație 
Divinității! 

Periodic, mă regăsesc în nobila profesie de cadru didactic / formator 

/ antrenor, mai ales pe meleaguri nemţene, dăruind mai departe, dintr-o 
fericită datorie morală, parte din valoarea care mi-a fost oferită cu 

generozitate şi măiestrie. 
Aşa cum un fiu nu va putea, niciodată, să-şi răsplătească pe măsură 

Părinţii, decât dăruind, la rândul său, propriilor fii, fără o năzuinţă de 

răsplată, la fel consider că nicicând un elev nu va putea fi îndeajuns de 
recunoscător faţă de Profesori, poate doar devenind un furnizor de educaţie de calitate sau cel puţin 

un model de caracter în societate și onorând, astfel, munca și abnegația celor care l-au crescut 
spiritual. 

De curând, de foarte curând, am finalizat Prefaţa unei lucrări remarcabi le de, despre şi pentru 

Educaţie, concepută cu ocazia aniversării unui important liceu din Piatra-Neamţ şi semnată de un 
reprezentant de seamă şi tare îndrăgit al învăţământului nemţean. 

Este, probabil, cea mai mare onoare a vieţii mele de până acum, pe care i-o datorez, în primul 
rând şi în cea mai mare parte, unui mare prieten şi om de cultură al judeţului. 
Pe lângă privilegiul acestei propuneri, am avut parte, în sublimul demers, de o emoţie covârşitoare 

legată de Educaţie. 
O profundă nostalgie şi o puternică speranţă este şi va fi Școala pentru mine mereu, din toate 

calităţile în care i-am trecut pragul. 
Educaţia merită nu o postare pe facebook sau pe blogg, ci un întreg volum care se tot vrea scris, tot 
mai abitir în ultima vreme. 

„Iubesc, am curaj şi mă tem!” (Iată cum mă ajută D-l Păunescu!) Iubesc prea mult Educaţia, îmi 
ador Educatorii, aşa încât n-am curaj să concep o enumerare exhaustivă, mă tem să nu omit un nume 

important, să nu discriminez pe cineva care a însemnat mult şi continuă să însemne în evoluţia mea. 
„Totuşi, iubirea” (din nou, poetul) nu mă lasă să nu omagiez, fără a nominaliza, câţiva Oameni -

reper din Școala preuniversitară nemţeană, foşti Profesori ai mei sau actuali colegi de tagmă: 

Prima mea Doamnă Învăţătoare de la Şcoala Nr. 5 (care educă, de câţiva ani, în Ceruri), 
Doamna Dirigintă - Profesor de Chimie la aceeaşi Şcoală Generală, Doamna Profesor de Franceză 

(pensionată) de la „Asachi”, buna mea prietenă, Profesor de Franceză în rural, prietenul meu, Profesor 
de Română la „Info”, Doamnele Profesoare de la Cluburile de Limbi Străine ale Bibliotecii Judeţene, 
Doamna Profesor(-Doctor) de Franceză, veche prietenă de familie pensionată de câţiva ani de la 

„Rareş”, Doamna Profesor de Română recent pensionată de la acelaşi liceu pietrean de top. 
Am rezervat un paragraf special Profesorului nr. 1 pentru totdeauna, mereu în inima, gândul 

bun şi recunoştinţa mea – Doamna de Română din gimnaziu, Omul care m-a descoperit şi îndrăgit, m-
a trimis la olimpiade şi m-a publicat în Revista şcolii, mi-a dăruit cunoaşterea fundamentală a celei mai 
frumoase discipline de pe Pământ: Limba Maternă, comoara fără de care n-ar fi existat nici măcar 

acest articol şi niciuna din şcolile pe care le-am urmat şi continui să le urmez. 
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Am imensa bucurie să ţin legătura, chiar frecvent, cu această 

Doamnă deosebită din toate punctele de vedere, unul dintre cei mai 
valoroşi Profesori ai judeţului şi cea mai dragă mie. 

O preţuire însemnată se îndreaptă, în fiecare an mai mult, 
autorului cărţii care se va lansa în curând şi la care am avut şansa de 
a-mi aduce modesta contribuţie în Prefaţă, marele Domn Profesor de 

Română al multor generaţii de valori nemţene, printre care se numără 
şi tatăl meu. 

Apropo: am lecturat în cartea Domnului Profesor cea mai 
frumoasă scrisoare către Dascăli, pe care o veți putea (re)citi curând, 
încă din Prefața volumului, unde i-am acordat locul special cuvenit. 

Respectul meu suprem şi admiraţia faţă de toţi Oamenii care 
ne-au fost şi ne sunt, ne-au format, ne-au iubit, ne-au cucerit şi ne-au obligat să fim la înălțime! 

Mulţumiri, din toată inima, Bunicilor, Părinţilor și Părinților spirituali!  
Fiţi binecuvântate şi onoraţi-vă vremurile, dar mai ales marile visuri pentru Om şi Umanitate, 

minunate și pline de forță generaţii de Părinţi şi Profesori, dezvoltaţi din foşti elevi, înnobilaţi cu propria 

devenire, a urmaşilor şi a lumii viitorului! 
De Ziua Mondială a Educației, La Mulți Ani cât mai valoroși tuturor Educatorilor, plini de 

satisfacții durabile și sensuri frumoase, înalți în spirit și generoși în bucurii autentice!  
 

5 octombrie 2021 MAIA CRISTINA MOROȘANU, 

elev, educator, fiică, om. 
 

Micii scriitori              Micii scriitori     Micii scriitori     Micii scriitori 
 

O vacanță minunată 

 
 Deși este vacanța de vară eu am preferat să merg la 

bibliotecă. Acolo, împreună cu alți colegi și prieteni, am învățat multe 
lucruri noi, am studiat engleza, am pictat, m-am jucat, am avut multe 
proiecte. 

 Aceste activități au fost foarte interesante. Mi-a plăcut foarte 
mult de doamna bibliotecară, pentru că s-a implicat mereu și a fost 

tot timpul drăguță. A adus actori, scriitori, pictori pentru a ne face 
vacanța mai frumoasă și mai specială. 
Cel mai mult mi-a plăcut proiectul cu plante medicinale. Acest proiect 

a fost preferatul meu pentru că am învățat să cunosc plantele și să 
înțeleg la ce sunt bune. Am găsit chiar o plantă rară, pe nume Iarba tâlharului, care vindecă foarte 

repede rănile deschise și durerile de stomac. Am mers pe deal, am adunat plante, le-am pus la uscat, 
pe rafturile pe care le-am construit cu câteva săptămâni înainte. Am cusut săculeți, am făcut etichete, 
am fărâmițat plantele pentru ceai în boluri și le-am pus în săculeți, iar  menta sălbatică și pelinul le-am 

amestecat cu sare și cu petale de trandafir și le-am pus în alți săculeți. Așa am învățat să facem 
singuri sare aromatizată. Am pictat tablouri la care am pus rame din crenguțe de nuc. Cât de frumoase 

erau toate aceste picturi!  Târgul de plante a fost una dintre cele mai frumoase experiențe, am cântat, 
am spus strigături și am vândut aproape toți săculeții cu plante.  
 Au fost niște momente de neuitat. La școală voi povesti cu drag despre clipele frumoase 

petrecute la bibliotecă. 
         Topliceanu Alesia Elena, 9 ani  
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VARĂ CU PLANTE ȘI POVEȘTI VINDECĂTOARE 
 

           Vacanța de vară din bibliotecă a fost, în acest an, plină de 
surprize. Fundația ”Noi Orizonturi” și Vitas România au pus la 
dispoziție resursele educaționale necesare planificării a 5 zile de 

activități de tip laborator de vară în perioada 15 iulie -15 septembrie 
și un premiu de 1500 de lei pentru resursele necesare 

implementării. Scopul principal al concursului a fost acela de a 
încuraja adulții din jurul copiilor să construiască și să deruleze un 
program creativ pentru copiii din propria comunitate, prin care 

aceștia să redescopere valențele vindecătoare ale plantelor din 
jurul comunității, ale poveștilor din cărți și ale adulților puternici și 

buni din jurul lor. Când am citit primele informații despre proiectul 
”Plante, Oameni și Povești Vindecătoare”, gândul m-a dus la un citat din Mara Montessori:  
          „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”  Ideea era genială, iar tot ceea ce presupunea desfășurarea acestui proiect mi se părea o  

poveste atât de fascinantă, încât mi-am spus: ”Da, asta vreau să fac cu copiii care vin la bibliotecă. Să 
descoperim împreună ”plante, oameni și povești vindecătoare.”, printr-o experiență de tip outdoor care 
să-i ajute să se cunoască pe ei înșiși și lumea din jur, pentru a reuși să se adapteze ușor și tot atunci 

m-am gândit că e atât de interesant și captivant, încât ar fi păcat să îl derulăm ”pe repede înainte”, 
doar în cinci zile, mai ales că avem atâtea de făcut și 

de povestit.  Bănuiam că, pe tot parcursul 
acestei provocări de cunoaștere și autocunoaștere, 
prin exerciții interactive, activități practice și 

antrenante, jocuri de rol, descoperirea bogățiilor 
oferite de natură pro bono, își vor dezvolta o întreagă 

gamă de abilități și competențe, de la autoevaluare, la 
relaționare, lucru în echipă, până la anumite 
deprinderi și experiențe care îi vor ajuta să-și facă 

planuri și proiecții de viitor. 
 Îmi doream mai mult decât orice să ne 

numărăm printre cei 15 beneficiari ai acestui proiect, 
pentru că știam că lecțiile de tip ”Learning by doing” 
sunt singurele care dezvoltă abilitățile pentru viața reală, învățându-i, în acest context, cum să lanseze 

și să administreze o afacere, dezvoltându-le astfel o gândire practică antreprenorială, care îi va ajuta 
în viitor să fie independenți, inovatori, să-și asume riscuri, să accepte provocări, să caute soluții, 

indiferent în ce domeniu vor activa. 
 De ce era atât de important acest proiect pentru comunitatea noastră? Pentru că ne-ar fi ajutat 
să identificăm și să punem în valoare plante mai puțin cunoscute sau cunoscute doar pe plan local 

(sclintița, iarba tâlharului, strohul, etc), să descoperim împreună poveștile lor despre vindecarea 
trupului, dar mai mult decât atât ne-ar fi va ajutat să redescoperim, să păstrăm și să promovăm o parte 

din patrimoniul nostru imaterial, adică acele strigături și catrene din trecut, pe care și le mai amintesc 
doar oamenii în vârstă, versuri cu conotații ironice, dar pline de umor, menite să tămăduiască 
sufletele.  

Ce amuzant a fost momentul când micuții au descoperit că sunt înconjurați de o adevărată comoară 
cu plante de leac  și ce uimiți au rămas când, după ce au colindat satele și au vorbit cu bunicii, 

oamenii în vârstă și vecinii lor, au remarcat că o mare parte dintre strigături  sunt legate tot de plante: 
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”Frunză verde de-alior,/ M-o pus naiba să mă-nsor”, ”Și-am zis verde busuioc? Haideți fetelor la joc”, 
”Frunză verde de secară/ Bade, dă-mi și mi-o scară/ Să mă sui la nasul tău/ Că-l ridici în sus mereu”, 

”Măi femeie ș-a mea dragă/ Cânepa-i coaptă, nu-i șagă/ N-are cine s-o culeagă/ Că tu stai în pat 
bolnavă…”, ”Frunză verde de arnică/ Am o mândră 
frumușică,/ Ziua nu face nimică”,  ”Frunză verde de mărar/ 

Eu îs mare gospodar,/ Am o mâță ș-un măgar,/ Ș-un ogor 
la Chirițeni/ Care-i plin de buruieni.” Ei au devenit căutătorii 

de comori care au recuperat o parte din patrimoniul nostru 
imaterial mai puțin cunoscut până acum.  
 Marea provocare a venit după ce am ambalat 

plantele și sarea aromatizată și a trebuit să realizăm din 
toate versurile și strigăturile adunate un ”borcan de 

dulceață”, adică o carte sub formă de borcan. Denumirea 
acestui desert, a fost aleasă tot de ei, printr-un exercițiu de 

brainstorming, iar această dulceață, nu conține doar versurile pline de umor, ci au adăugat propriile  

ingrediente, care să aducă alinare sufletelor, alături de numele și de fotografiile lor. 
 A fost o experiență unică pentru întreaga comunitate, pentru că nimeni nu a mai adunat până 

acum nici informații despre plante vindecătoare și nici povești care să creeze emoții pozitive, să aducă 
zâmbete și, in extremis, să vindece sufletele. 
Copiii au bucurat și înveselit toți oamenii în vârstă cu care au vorbit, pentru că, din păcate, chiar dacă 

ei sunt mereu dornici să împărtășească poveștile și experiențele lor, aproape nimeni nu mai are timp 
să îi asculte. Ce bucurie mai mare pentru un om cu părul alb, singur și uitat de lume, să vorbească cu 

tineri, cu copii, să se simtă din nou util, smuls din uitare, așezat, cu respect și prețuire, acolo unde îi 
este locul într-o comunitate. Ce alt balsam vindecător, pentru un om în vârstă decât să aibă cui 
mărturisi amintiri, povești adevărate pline de înțelepciune, 

experiențe care i-au marcat existența și care pot constitui 
pentru fiecare dintre noi adevărate lecții de viață. 

 Emoțiile copiilor s-au împletit cu trăirile oamenilor în 
vârstă, experiența a fost una memorabilă, atât de o parte 
cât și de cealaltă, iar de aici am avut cu toții de câștigat, 

întreaga comunitate. 
  Pentru că proiectul s-a desfășurat sub egida 

Fundației ”Noi Orizonturi” și ”Vitas România” întreaga 
echipă implicată a fost privită altfel în comunitate..   
 Cel mai mult și cel mai mult mi-am dorit ca micuții să 

rețină că natura este prietena noastră, că e plină, la tot 
pasul, de bogății pe care le putem exploata gratuit și că trebuie să o protejăm, dar și că, bazându-ne 

pe ingeniozitate și creativitate, cu resurse minime, putem să devenim antreprenori și să obținem 
satisfacții nu doar materiale ci și spirituale,  respectând și prețuind oamenii în vârstă, adevărate cufere 
pline de înțelepciune, învățăminte și experiențe de viață. .  

Toți copiii au fost exact așa cum am intuit și cum mi-am dorit: dornici să învețe și să rețină cât mai 
multe dintre informațiile pe care le-au descoperit în timpul proiectului, să fie dornici să caute ei înșiși, 

în mod individual, informații  și să afle curiozități despre plante, astfel încât să le poată împărtăși mai 
departe, să caute singuri resurse și oportunități. Au fost mai mult decât interesați și determinați să 
identifice și să vorbească cu cât mai multe persoane în vârstă, au avut răbdarea necesară să le 

asculte poveștile și să descopere secretele unor existențe fără zeci de medicamente, echipamente IT, 
chipsuri și sucuri pline de coloranți și conservanți, pe lângă comoara de versuri populare de care ar 

trebui să fie interesați. 
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Proiectul le-a oferit ocazia să aplice în practică multe dintre cunoștințele învățate la școală, să fie 
responsabili, să lucreze în echipă, să înțeleagă rolul unui plan 

făcut cu pricepere, și impactul unei benzi rulante de producție, 
să înțeleagă cât de important este să fii atent la detalii, în cazul 
nostru la etichete, modul de expunere a produselor, ambalaj. 

Au înțeles ușor cât de important este să fii informat, să știi și 
să cunoști cât mai multe lucruri, din toate domeniile, să ai 

experiență și să fii ajutat atunci când ai nevoie, dar și cât de 
important este să fii un bun organizator, să iei notițe, să faci 
planuri pe hârtie și să pregătești, până la cel mai mic amănunt, 

orice acțiune cu mai mult timp înainte, luând în considerație 
provocările și riscurile care pot apărea. Așa au învățat să se 

adapteze, să găsească soluții ad-hoc, să accepte diferențe de opinii, să gândească critic, să ia decizii 
și să își exprime deschis opiniile, să-și asume alegerile. 
 Mi-am dorit să învețe să zâmbească și să fie fericiți, să 

învețe să respecte oamenii în vârstă și să-i prețuiască, să 
respecte natura și mediul înconjurător motivați o dată în plus de 

bogățiile pe care ni le oferă. Am vrut să învețe să se bucure de 
fiecare moment, de lucrurile mici, să fie fericiți pentru fiecare 
succes obținut, oricât de minor, pentru că doar astfel vor fi 

motivați să continue ceea ce au început, să meargă mai 
departe, să trăiască frumos, să-i iubească pe cei din jur și să fie 

atenți și toleranți.  
Aș fi vrut să rețină tot ce pot învăța dintr-o astfel de experiență sui generis, în care  micul 

antreprenor ”îmbrățișează”, prin tot ceea ce face în cadrul acestui proiect, natura și oamenii de lângă 

el, arătându-le că îi pasă de ei și de comunitatea în care trăiesc împreună. Am înțeles, până la cel mai 
mic detaliu, ce înseamnă derularea unui proiect ”learning by doing”, care sunt pârghiile cele mai 

puternice, pentru a ține copiii motivați și implicați pe tot parcursul proiectului, și, de ce nu, să-i țin 
ancorați de bibliotecă, pentru acum și pentru mai târziu. Cu siguranță, părinții, copiii, autoritățile și toți 
oamenii implicați în proiect, și nu numai, și prin extensie, întreaga comunitate, au conștientizat și de 

data aceasta rolul și locul bibliotecii, dar și faptul că biblioteca, fără o susținere concretă și continuă, 
din partea lor și a autorităților locale nu poate să-și 

desfășoare activitatea în condiții optime. Acest 
proiect a fost cel mai bun vector de promovare a 
bibliotecii și a activităților pe care le desfășurăm. M-

am bucurat enorm că și copiii au venit cu idei 
similare și atunci am realizat că proiectul și-a atins 

scopul, dar și că au înțeles cât de mult are nevoie 
biblioteca de sprijinul lor, ca voluntari și poate chiar 
ca susținători. 

 Din marea noastră echipă au făcut parte copii, 
voluntari,  doamna profesor de geografie Ungureanu 

Dumitrița, doamna învățătoare Carmen Munteanu, dar m-am bucurat și de sprijinul Primăriei Comunei 
Hangu, a Cabinetului Medical ”Serenite”(care susține activitatea Clubului de vacanță) a farmaciei 
”LetyFarm” – Hangu, de implicarea părinților, a unor locuitori care ne-au pus la dispoziție o parte din 

resurse (materiale pentru săculeți) și, desigur, de colaborarea unor oameni în vârstă din comună. 
 ”Plante, Oameni și Povești Vindecătoare” a fost, pentru noi toți, deci și pentru mine, o mare 

provocare, oadevărată  aventură.                                                                Bibliotecar, Liliana Pîntea 
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O VACANTA DE VIS! 

A venit mult așteptată vacanță de vara! Dar din păcâte și în acest an va fi 
diferită, deoarece intrusul din vețile noastre refuză să plece. Așa că suntem 

nevoiți să ne distanțăm și să reducem călătoriile fizice. Ce bine că putem călători 
cu gândul... și cine mă poate însoți într-o astfel de călătorie, decât prietena mea 
biblioteca. Ea a reușit să înfrumusețeze această vacanță cu cadourile ei, cărțile. 
 Primul dar pe care mi l-a oferit, a fost ”Copiii de făină’’ de Anne Fine, 
unde m-am trezit în clasa domnului Catright, care se chinuia să liniștească niște 
băieți ștrengari, ce aveau în grijă copii de făină, în timp ce școală se pregătea 
de târgul de știință. L-am urmărit pe personajul principal care era copilul 
problem, cum trece peste trauma copilăriei și “aidoma unei corăbii cu toate 
pânzele sus, ieșind în largul tinereții neîncătușate” își va continua călătoria vieții. 
Și așa, pe nesimțite, a trecut o săptămâna de vacanță și m-am trezit în “Școală 
fricoșilor” de Gitty Daneshvari, unde elevii încearcă să își învingă fobiile, dar 

deși nu au teme sau examene, ei nu se vor distra deloc și chiar vor încerca să evadeze. Până la urmă am 
învățat că nici o teamă nu trebuie lăsată să îți controleze viață. După un timp m-am rătăcit împreună cu cei trei 
frați - Beth, Frannie și Joe – care se aflau la începutul vacanței lor de vara, în cartea “Pădurea fermecată” de 
Guid Blyto, dar a meritat, deoarece  am găsit copacul depărtărilor, care era un zgârie-nori, ce avea ca locatari, 
mici creaturi fantastice, iar vârful lui, te ducea pe diferite tărâmuri în fiecare zi. Ce multe aventuri am avut până 
s-a terminat vacanță celor trei frați.           
 La o perioada, m-am alăturat celor patru camarazi – Aramis, Athos, Porthos, D’Artagnan din cartea “Cei 
trei mușchetari” de Alexandre Dumas, în luptele lor pentru a-și proteja crezul. Am învățat că datorită loialității 
și prieteniei poți răzbi mai ușor prin încercări.  M-am amuzat copios în timp ce citeam “Schițe și momente” de 
I.L. Caragiale. “Lanțul slăbiciunilor” mi-a arătat că dacă vrei să faci ceva, cel mai bine e să faci tu, nu este 
bine să te bazezi în totalitate pe altcineva. În “Dl. Goe” am rămas dezamăgită de comportamentul celor trei 
doamne, care în loc să îi arate băiatului unde greșește, îl susțin și îl alintă. Și același lucru pot spune și despre 
“Vizită”, unde mama este mult mai rea decât cele trei doamne, întrucât își încurajează băiatul să fumeze și să 
fie “mojic”. Toate aceste povestioare pe lângă faptul că sunt amuzante, îți arată felul oamenilor de a fi și te ajută 
să îți corectezi greșelile.           
 Însă, deoadată, am realizat că viața nu înseamnă doar fericire și ar trebui să mulțumesc de câte ori mă 
simt bine, fiindcă volumul “Singur pe lume” de Hector Malot mi-a deschis ochii și am văzut că nu toți copiii 
sunt protejați și au o viață frumoasă. Dar și așa personajul principal, Remi, mi-a arătat că oricât de greu ar fi, 
niciodată să nu renunți, pentru că se va găsi o cale prin care să reușești. După această carte am rămas destul 
de mult pe gânduri, cu un sentiment de neputință, devreme ce am realizat că în viața reală, mai ales în această 
perioada de pandemie, sunt mulți copii necăjiți, care nu au deloc copilărie și nici pe cineva alături de ei. Atunci, 
prietena mea, biblioteca, mi-a scos în cale o altă carte, pe nume ”Călătoriile lui Gulliver” de Jonathan Swift. 
Auzisem de aceste povestiri și chiar văzusem desene animate, dar cartea m -a amețit complet. Dacă nu 
rămâneam uimită de aventurile lui Gulliver, atunci mă distram de cât de încâlcite erau acestea. Spre finalul 
vacanței am trecut pe tărâmul “science fiction” și am citit din triologia “Legendeer”, “ Legiunea vampirilor” și 
“Războinici Corbului”, de Alan Gibbons, unde am descoperit o lume întunecată, plină de pericole, dar datorită 
eroilor neînfricați, răul a fost alungat și binele a ieșit la suprafață.      
 Vacanța este acum pe sfârșite, iar amica mea mi-a făcut un ultim cadou ,,Enciclopedia Fantasty” de 
Judy Allen, unde voi cunoaște diferite animale fantastice și ființe magice. Abia aștept să îi întâlnesc pe toți. Dar 
acum trebuie să mă pregătesc de clasa a V - a și emoțiile sunt de nestăpânit. Îmi doresc să îmi întâlnesc colegii 
și să le povestesc  frumoasele mele aventuri în uimitoarea Lume a cărților. Chiar dacă fizic nu am călătorit, 
această vacanță a fost "vacanță inimii mele" și am adunat un coș plin de învățături ce îmi vor fi de folos.
 Sunt curioasă ce daruri îmi va pregăti prietena mea, biblioteca, de acum înainte.                                         

                                                                                                                  Amelia Elena Buzatu, 10 ani 
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