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Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii, 
Al morții rece spirit se strecură-n tăcere; 
Un singur glas îngână cuvintele de miere, 
Închise în tratajul străvechii evanghelii. 

C-un muc în mâni moșneagul cu barba ca ză-
pada, 
Din cărți cu file unse norodul îl învață 
Că moartea e în luptă cu vecinica viață, 
Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-și 
prada. 

O muzică adâncă și plină de blândețe 
Pătrunde tânguioasă puternicile bolți: 
„Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colț, 
Înveninând pre însuși izvorul de viețe. 

Nimica înainte-ți e omul ca un fulg, 
Ș-acest nimic îți cere o rază mângâioasă, 
În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase 
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg.” 

Apoi din nou tăcere, cutremur și sfială 
Și negrul întuneric se sperie de șoapte… 
Douăsprezece pasuri răsună… miez de noap-
te… 
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală. 

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie… 
Colo-n altar se uită și preoți și popor, 
Cum din mormânt răsare Christos învingător, 
Iar inimile toate s-unesc în armonie: 

„Cântări și laude-nălțăm 
Noi, Ție Unuia, 
Primindu-L cu psalme și ramuri, 
Plecați-vă, neamuri, 
Cântând Aleluia! 

Christos au înviat din morți, 
Cu cetele sfinte, 
Cu moartea pre moarte călcând-o, 
Lumina ducând-o 
Celor din morminte!” 

  Mihai Eminescu 
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„Cristos trăiește! El este speranța 
noastră și cea mai frumoasă tinerețe din aceas-
tă lume. Tot ceea ce atinge el devine tânăr, de-
vine nou, se umple de viață. De aceea, primele 
cuvinte pe care vreau să le adresez fiecărui tâ-
năr creștin sunt: El trăiește și te vrea viu! El 
este în tine, el este cu tine și nu pleacă nicioda-
tă. Oricât te-ai putea îndepărta tu, alături de 
tine este Cel Înviat, care te cheamă și te așteap-
tă pentru a reîncepe..., pentru a-ți reda forța și 
speranța.” 

Dragi cititori ai revistei Școala de la 
răscruce, citând din acest text al Exortației 
apostolice postsinodale Christus vivit a Papei 
Francisc, exortație adresată tuturor tinerilor 
creștini și întregului popor al lui Dumnezeu (nr. 
1-2), întâlnim un mare adevăr, și anume că Isus 
Cristos este viu, este în mijlocul nostru și ne 
interpelează existența, chemându-ne la sfințenie. 
El ne oferă iubirea sa, o iubire care ne responsa-
bilizează și care așteaptă un răspuns prin darul 
libertății pe care l-am primit. Am auzit deseori 
în aceste zile: Cristos speranța noastră a înviat! 
(Secvenţa pascală). Da! Cu adevărat Isus a învi-
at! 

Vă propun să ne aducem aminte de 
Evanghelia din Duminica Învierii Domnului (In 
20,1-9). Aceasta ne-o prezintă pe Maria Magda-
lena care s-a îndreptat în grabă spre mormântul 
lui Isus în prima zi a săptămânii, zi pe care, în 
lumina Învierii, o trăim ca început al unei noi 
creații. Într-adevăr, prin celebrarea Paștelui, noi 
trăim prima zi a noii creații. De ce o nouă crea-
ție? Răspunsul îl aflăm în Liturgia baptismală 
din noaptea Vigiliei pascale (Liturghia din 
noaptea Învierii) în ritualul binecuvântării apei 
și a reînnoirii promisiunilor de la Botez, deoare-
ce prin apa botezului (apa e viață, purificare), 
participăm la moartea, înmormântarea și învie-
rea lui Cristos (Rom 6,1-11), murim în numele 
său pentru păcat și înviem la viața veșnică. 

După întâlnirea cu Domnul Înviat, Ma-
ria fuge să dea de știre apostolilor că l-a văzut 
pe Isus (cf. In 20,2). Ea nu a rămas într-o atitu-
dine de pasivitate, gândindu-se că totul s-a ter-
minat pe Calvar... Nu! După ce l-a redescoperit 
pe Domnul Înviat, Maria nu a putut să păstreze 
această mare bucurie doar pentru ea, nu a fost 
egoistă...(cred că la fel ne-am fi comportat și noi 
dacă ne-am fi întâlnit cu cineva „celebru” din 

zilele noastre, spre exemplu Papa Francisc, un 
fotbalist, o vedetă... Timp de câteva zile am 
vorbi numai despre această întâlnire.). 

Cu atât mai mult dacă am experimenta 
prezența Domnului în viața noastră, asemenea 
Mariei (prima apostolă a Învierii), dacă l-am 
lăsa pe Cristos cel Înviat să strălucească în vieți-
le noastre, nu putem uita faptul că din întâlnirea 
cu Domnul se naște și renaște bucuria, iar aceas-
tă bucurie poate deveni „contagioasă” pentru 
toți. Și noi suntem invitați să deschidem şi să 
cultivăm un dialog personal cu Isus Cristos, în 
credinţă, să-l întâlnim personal și să devenim 
martorii și mărturisitorii lui, din moment ce în-
tâlnirea cu Isus ne transformă, ne face bucuroși. 
Creștinul trebuie să fie un om bucuros, deoare-
ce, așa cum spunea Papa Francisc, un creștin 
care nu este bucuros în inimă, nu este un bun 
creștin. 

Experiența întâlnirii personale cu 
Domnul Isus Înviat este semnul, speranța de 
care avem atâta nevoie, mai ales astăzi. Doar ea 
poate da gust și sens existenței noastre într-o 
lume marcată adesea de tristețe și neliniște. Paș-
tele ne invită la bucurie, la acea bucurie autenti-
că a întâlnirii personale cu Isus cel Mort și    
Înviat. Cristos a înviat! El este viu și rămâne 
prezent alături de noi până la sfârșitul lumii. Es-
te foarte important să nu ne pierdem pacea și 
liniștea interioară. 

Vă invit, așadar, să ne dilatăm inima și 
să facem exercițiul ieșirii din noi înșine, să tre-
cem de la „eu” la „noi”, gândindu-ne astfel și la 
ceilalți care se află în situații atât de dificile..., 
să-i ajutăm și să-i însoțim cu rugăciunile noas-
tre. Cred cu tărie că acest timp de pandemie pre-
gătește altceva, ceva mai bun... Depinde de noi 
dacă vrem să dăm vieții noastre calitate, sens, 
semnificație. Să fim, deci, oameni de credință, 
oameni ai speranței, oameni ai învierii. Dumne-
zeu va scrie mereu drept pe rândurile strâmbe 
ale vieții noastre și ale altora! Să rămânem înră-
dăcinați și întemeiați în Cristos, tari în credință 
(cf. Col 2,7). Să nu uităm că după fiecare 
„Vinerea mare” a vieții noastre cotidiene urmea-
ză „Duminica Învierii”. Să nu ne pierdem spe-
ranța! Să privim la Domnul Înviat! El ne dă în-
credere, el este speranța și bucuria noastră. 

Cristos, speranța noastră, a înviat! Aleluia! 
  

Pr. diac. Adrian Cobzaru OFM Conv. 
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 Zilele Paștelui sunt marcate astăzi de 

unele practici religioase și familiale destul de 

restrânse față de anii anteriori: participarea la 

Liturghiile de Paște și (unii) la celebrările din 

Joia și Vinerea Sfântă; spovada pascală; o 

masă copioasă încărcată cu ouă roșii, pască, 

friptură (de miel doar în unele case) și alte 

bunătățuri; un pahar (sau mai multe) de suc cu 

grade; o haină nouă etc. Cât privește obiceiul 

de a merge din casă în casă pentru a transmite 

vestea Învierii Domnului, în ultimii ani pot fi 

văzuți pe străzi foarte puțini copii, dar și foarte 

puține porți deschise. 

 În cele ce urmează, vă invit să dăm pra-

ful la o parte de pe unele file din Arhiva 

Episcopiei Romano-Catolice de Iași, dar și din 

memoria colectivă a satului și să ne amintim 

de câteva tradiții apuse de mult, mai ales din 

cauza interdicțiilor impuse din partea auto-

rităților bisericești. 

 Mai întâi, este de remarcat o particulari-

tate deosebită a fastului ce se dădea zilei de 

Vinerea Mare. Rugăciunile se făceau cu alai și 

cu un ceremonial atractiv și sugestiv: era purtat 

în procesiune un catafalc pe care era așezat 

trupul Domnului Isus (reprezentat printr-o sta-

tuetă din ghips). Tinerii care purtau catafalcul, 

în număr de patru, erau îmbrăcați în costume 

de sutași. În jurul catafalcului se duceau torțe 

aprinse, purtate de credincioși. Unul ducea cru-

cea, altul o cunună de spini, altul giulgiul, altul 

purpura, un al cincilea ducea sulița și buretele. 

Aceștia erau însoțiți de mai multe 

fete îmbrăcate în alb și de alți    

tineri îmbrăcați în haine evreiești. 

Catafalcul rămânea în biserică, 

unde credincioșii sărutau cu 

adâncă evlavie statuia ce-l repre-

zenta pe Cristos. 

 În ultimul pătrar al secolului 

al XIX-lea, mai exact din 1880, era 

obiceiul ca în ziua de Sâmbăta 

Sfântă să se organizeze „Serbarea 

Învierii Domnului”, un moment 

cultural în care copiii și tinerii 

recitau poezii și cântau diferite im-

nuri în cinstea celui care a murit și 

va învia pentru mântuirea tuturor 

oamenilor. Întrucât la multe astfel 

de serbări aveau loc reprezentări 

teatrale care nu corespundeau cu 

specificul acestei zile de rugăciune 

și meditație, la 14 martie 1892, 

episcopul Nicolae Iosif Camilli a 

interzis să se mai desfășoare „astfel de serbări 

distractive”. În ziua în care a primit această 

decizie, părintele Caietan Liverotti – paroh de 

Săbăoani și Pildești – a justificat episcopului 

„motivația serbării”, dar demersul său a fost 

fără rezultat. 
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 Solemnitatea Paștelui a fost dintotdeauna 

sărbătoarea cea mai importantă a pildeștenilor, 

depășită doar de fastul ce se dădea zilei de 

hram. Paștele era pregătit cu multă migală, atât 

sufletește, cât și trupește. În „Monografia” re-

dactată în urmă cu 20 de ani și tipărită în au-

gust 2002, am prezentat obiceiul șezătorilor și 

al celorlalte întruniri sătești care aveau loc 

înainte de Miercurea Cenușii și după zilele 

Paștelui, fapt pentru care mă opresc aici doar 

asupra datinilor de la biserică. În noaptea de 

Paște, la sfârșitul Liturghiei de Înviere, avea 

loc sfințirea bucatelor tradiționale: pasca, ouăle 

roșii și cozonacul. În mijlocul bisericii se așter-

neau covoare lungi, iar credincioșii în-

genuncheau lângă coșurile cu alimente pentru 

a primi binecuvântarea preotului, care stropea 

cu apă sfințită și incenza cu tămâie. Când 

vremea permitea, credincioșii se așezau pe 

două rânduri de la ieșirea bisericii până la in-

trarea în salonul parohial, preotul trecea prin 

mijloc și binecuvânta „tot ce aveau credincioșii 

în traistă”. O parte din aceste alimente se dădea 

de pomană, pomeni ce se numeau „jertfe” și 

erau așezate pe ștergare albe.  

 După terminarea Liturghiei din noaptea 

Învierii era obiceiul ca toți credincioșii, îm-

preună cu preoții, să iasă din biserică cu 

lumânările aprinse și s-o înconjoare de trei ori 

sau să meargă în procesiune (dacă vremea per-

mitea) la cimitir. Pe parcursul acestei procesi-

uni se cânta „Cristos a înviat!” sau alte cântece 

pascale vestind tuturor pildeștenilor măreața 

sărbătoare.  

 Acest anunț de bucurie era răspândit în 

dimineața zilei de Înviere, până prin anii 1975, 

de mulți băieți și fetițe care „mergeau cu bețe 

vopsite” la casele gospodarilor spunând: 

„Cristos a înviat!” Cum am scris la începutul 

articolului, astăzi sunt puțini copiii care păs-

trează această tradiție, de a umbla din casă în 

casă și de a vesti bucuria Învierii Domnului, 

dar nu mai folosesc bețișoare. 

 Cristos a înviat! 

 

 Pr. Alois Moraru 

 

Păcatul a luat naștere foarte ușor,  

când heruvimul sfidător 

a dorit să fie cel dintâi din cer, 

înălțându-se pe sine, a apărut Lucifer. 

 

Însă nu este nimic, afară de  

sufletul egoist al omului, ce stă să piară, 

care să trăiască numai pentru sine 

și să uite întru totul de neprihănire. 

 

Fiindcă suntem suflete murdare - ce au refuzat 

iubirea și harul și am îmbrățișat 

minciuna, egoismul, ura și lăcomia - , 

în inima deschisă a pătruns mândria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi a coborât din cer iubirea 

care aduce la viață pe cei ce pier... 

A coborât lumina peste cel mai păcătos... 

Sub chip de om, Dumnezeu trimite pe Cristos. 

 

Pentru sufletele negre, ce prin păcat le-am do-

bândit, 

el, rază de lumină fină, pe cruce a fost răstignit 

și a îndurat moartea ce ni se cuvenea,  

ca omul să primească viață, deși nu o merita. 

 

Dă-mi harul, Doamne, să pot vesti cuvântul 

tău, 

să pot trezi binele în cel ce face numai rău, 

să fiu strop de lumină pentru sufletul întunecat, 

să șterg din viața mea orice urmă de păcat. 

 

Mădălina Andrei, Promoția 2020  
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 Și anul acesta, timpul Postului Mare a 
constituit pentru întreaga comunitate educati-
vă a liceului un prilej potrivit pentru a trăi mai 
bine valoarea solidarității, prin organizarea 
campaniei: „Aleg să construim împreună o 
școală La Salle în Vietnam”. Din numeroasele 
proiecte prezentate de către Secretariatul pen-
tru Solidaritate și Dezvoltare al Congregației 
Frații Școlilor Creștine, am ales un proiect 
care susține construirea unei școli secundare 
în Vietnam.  
 Viitoarea școală este situată în districtul 
rural Đắk Mil, al provinciei NkNông din re-
giunea Centrală a Vietnamului. În zonele 
muntoase centrale din Vietnam, există o ne-
voie extremă de educație secundară incluzivă 
și de calitate. Populația Montagnard este un 
grup minoritar care trăiește în zonele muntoa-
se centrale din Vietnam. De mulți ani, apelu-

rile lor către guvern pentru o educație secun-
dară de calitate a copiilor lor au fost ignorate. 
Prin eforturile Fraților Școlilor Creștine, din 
Vietnam (și asistența financiară a donatorilor 
generoși), a fost construită deja în acest dis-
trict rural o școală primară. Pentru ca elevii 
care doresc să-și continue studiile să aibă 
această posibilitate, va fi construită și o școală 
secundară. 
  Un prim motiv al construirii acestei 
școli secundare se fundamentează tocmai pe 
această dorință a populației minoritare Mon-
tagnarde de a depăși toate discriminările la 
care este supusă, aceasta trăind într-o situație 
de marginalizare socio-economică și lingvisti-
că extremă. Un al doilea motiv se fundamen-
tează pe dorința părinților de a-și educa copiii 
în armonie culturală și etnică. Inițiatorii pro-
iectului speră ca odată cu construirea școlii 

secundare cele două scopuri 
să fie atinse, și anume: pe de 
o parte, să fie depășite discri-
minările suferite de copii, iar, 
pe de altă parte, cei care vor 
urma să se formeze în școala 
secundară, după finalizarea 
studiilor, să aibă oportunități 
pe piața muncii. 
 Elevii, care anterior 
erau excluși de la cursuri din 
cauza excluziunii lingvistice 
sau sociale, acum vor fi inte-
grați perfect în sistemul pu-
blic vietnamez la absolvire. 
Ca atare, această școală le 
permite elevilor să depășească 
bariera care a exclus mereu, 
din punct de vedere educațio-
nal, populația Montagnard de 
la integrarea ei în societatea 
vietnameză. 
 În această campanie a 
fost strânsă suma de 6450 de 
lei – 1335 de euro. Dorim să 
mulțumim pe această cale tu-
turor celor care s-au implicat 
în desfășurarea campaniei, 
pentru bunătatea și generozi-
tatea lor.   

Redacția  
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 Și le-a spus: „Aşa este scris: Cristos 
[trebuia] să sufere şi să învie din morţi a treia 
zi”. Lc 24,46 
 Paștele este cea mai veche sărbătoare creștină 
și cea mai importantă sărbătoare a anului biseri-
cesc. De fapt, datele și sărbătorile din anul liturgic 
(inclusiv toate sărbătorile mobile creștine) sunt 
aranjate în jurul sărbătorii creștine centrale a Paș-
telui. Biserica Romano-Catolică marchează întot-
deauna Paștele în prima duminică care urmează 
primei luni pline a echinocțiului de primăvară.  
 Învierea lui Isus este un eveniment magni-
fic care arată realizarea credinței noastre crești-
ne. În 1Cor 15,17, Sfântul Paul a scris că „dacă 
Cristos nu a înviat din morți, credința noastră 
este în zadar”. Sacrificându-se pe sine, Isus 
Cristos a salvat omenirea de cătușele păcatului. 
Învierea sa este o promisiune a unei vieți noi. 
Ne arată că credința noastră în el este vie și 
puternică. 
 Acest eveniment este, de asemenea, o adu-
cere aminte pentru noi toți că încrederea în 
Dumnezeu ne va trage în sus chiar și din adân-
cul disperării. 
 Înainte de Paști, catolicii respectă 40 de 
zile de rugăciune și post. Acesta este un mo-
ment al pocăinței care culminează în Săptămâ-
na Mare. Postul implică reducerea consumului 
de alimente, în timp ce abstinența implică abți-
nerea de la anumite alimente, cum ar fi carnea. 
Una dintre învățăturile Bisericii Catolice este 
să îndeplinim un act de pocăință pentru păcate-
le noastre, iar postul este un mod potrivit de a 
face acest lucru: încurajează autodisciplina, 
pocăința și urmarea exemplului lui Cristos pen-
tru o viață interioară profundă. 
 O practică de comemorare a Paștelui este 
salutul bucuros „Cristos a înviat” și răspunsul 
„Adevărat a înviat!” Acest salut ne amintește 
că Isus este viu, este în mijlocul nostru și ne 
cheamă la o viață nouă alături de el. 
   
     Text prelucrat de Mârț Eduard, a XI-a B  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Nu doar românii sărbătoresc Învierea 
Domnului, ci și alte state ale lumii. Cum este 
celebrat Paștele în lume? Care sunt diferențele 
dintre tradiții și ce distincții există între eve-
nimentele celebrate în diverse colțuri ale 
Pământului? Fiecare țară are propriile tradiții 
și obiceiuri legate de sărbătoarea principală a 
creștinilor, această fiind comemorată și 
sărbătorită în mii de feluri. 
 În Rusia, ouăle au o importanță deosebită 
în ceea ce privește Paștele, în lume fiind vala-
bilă aceeași situație. Încondeierea ouălor în 
roșu este cea mai populară metodă de ornare a 
acestora pentru Paște, culoarea reprezentând 
pentru creștini sângele Domnului. În plus, una 
din tradițiile rusești spune că ouăle sunt sparte 
prin folosirea cuielor, pentru că acest act sim-
bolizează crucificarea lui Isus. În Sâmbăta 
Mare, rușii merg la biserică, iar la miezul 
nopții înconjoară biserica și cântă versuri 
religioase. Când preotul ciocănește la ușa bi-
sericii, creștinii se întorc în aceasta și încep 
sărbătoarea Învierii Domnului. 
 Și în Mexic predomină creștinismul, care 
serbează Învierea Domnului într-un mod radi-
cal. Paștele ține două săptămâni pentru mexi-
cani, prima fiind Săptămâna Sfântă, cea a Pati-
milor Domnului, și Săptămâna Paștelui în care 
se sărbătorește Învierea. Una din cele mai ciu-
date tradiții mexicane o constituie punerea în 
scenă a evenimentelor pe care Isus le-a trăit. 
Scenetele pe care mexicanii le pun în scenă 
includ Cina cea de Taină, trădarea și judecata 
lui Isus, însă și răstignirea sa, una din cele mai 
radicale astfel de tradiții de Paște în care 
creștinii acceptă să fie răstigniți pe cruce 
pentru a trăi și ei experiența prin care Isus 
Cristos a trecut pentru a-i salva pe oameni de 
păcatul strămoșesc. 
 În Italia se sărbătorește Paștele, în lume 
ducându-se vorba de bunătățile și obiceiurile 
frumoase din această tară. Clopotele bisericilor 
pot fi auzite la italieni întregul an, mai puțin în 
Vinerea Mare și Sâmbăta Mare, în care liniștea 
domină întregul teritoriu italian. În zilele 
următoare, până duminică, italienii țin un fel 
de reculegere pentru chinurile și moartea lui 
Isus pe cruce, urmând ca, în ziua de duminică, 
clopotele să bată din nou, iar atmosfera să se 
transforme într-una de sărbătoare. 

 



                                Școala de la răscruce - Numărul 56                                                              8 

 

Filipine are o puternică tradiție de 

Paști, în care se respectă atât aspectul spiri-

tual al Postului Mare, cât și al Duminicii Paș-

telui. Cu această ocazie, are loc Festivalul 

Moriones în Marinduque, care îi evoca pe sol-

dații romani cruzi, participanți la crucificarea 

lui Isus Cristos. Ritualul Postului Mare din 

Pampanga, localitate aflată în regiunea San 

Pedro, este o sărbătoare specifică, care presu-

pune participarea sătenilor la un act de auto-

flagelare, în care unii dintre ei sunt răstigniți 

„literalmente” pe cruce. 

 În Franța, celebrarea Sărbătorilor 

Pascale începe din Joia Mare, cu o notă so-

lemnă. Clopotele nu bat timp de trei zile, înce-

pând din Vinerea Mare până în Duminica Paș-

telui. Acesta este un semn de doliu în aminti-

rea faptului că Isus Cristos a fost răstignit. De 

Paști, copiii trebuie să găsească ouăle de cio-

colată ascunse de bătrâni în case.  

În majoritatea statelor din Africa, în 

timpul Sărbătorilor de Paști, bisericile sunt 

decorate cu Vitenge și Kanga, haine confecți-

onate în formă de fluturi, flori, copaci și bana-

ne. Imnurile creștine sunt însoțite de bătăi de 

tobe și Kigelegele, sunete realizate de femei. 

După masa de Paști, au loc dansuri tradiționa-

le în afara bisericii.  

În Suedia, în amintirea suferințelor 

petrecute de Isus, în vinerea dinaintea Paște-

lui, tinerii „se biciuiesc” cu nuiele de mestea-

căn decorate și împodobite. O altă tradiție le-

gată de Paște se desfășoară în Joia Mare; con-

form tradiției, această perioadă era legată de 

vrăjitoare, ce simbolizau ghinionul; astfel, 

pentru a le alunga erau aprinse focuri, iar oa-

menii făceau zgomote ciudate și acestea zbu-

rau către „Bllkulla”. Astăzi acest eveniment 

este sărbătorit pentru amuzamentul copiilor.  

În Grecia, oamenii cred că vor avea 

noroc dacă lumina purtată de la biserică până 

acasă, după slujba de Înviere, nu se stinge. De 

asemenea, pe numeroasele insule ale acestei 

țări se desfășoară festivaluri speciale, cu oca-

zia Paștelui. În Creta, spre exemplu, se orga-

nizează concursuri cu arme improvizate. În 

alte regiuni, precum Corfu, oamenii participă 

la curățenia generală în Marțea Mare. Pe par-

tea continentală a Greciei se obișnuiește să se 

ardă un manechin care-l întruchipează pe tră-

dătorul Iuda.  

În China se spune că ouăle de Paști 

sunt sacre, reprezentând fertilitatea. De aceea, 

ele se oferă prietenilor și cunoscuților cu oca-

zia acestei sărbători. De asemenea, oamenii de 

aici se întâlnesc în această perioadă și petrec 

alături de cei dragi sau se roagă. 

 

Pagini realizate de Ancuța Cojocaru 

și Avădăni Cătălin, a XI-a B 
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 „Mama” - când rostesc acest cuvânt 
nu mă pot gândi la nimic altceva decât la 
cea mai uimitoare ființă de pe pământ. Este 
un cuvânt plin de emoții, dar în același timp 
imposibil de descris. Nu pot exprima în cu-
vinte ceea ce înseamnă mama pentru mine! 
În spatele acestui simplu substantiv se as-
cund sentimente și emoții uimitoare pe care 
fiecare dintre noi le-am trăit. 

 Zi după zi rostim acest cuvânt, dar nici 
nu ne dăm seama câte înțelesuri are. Uneori 
mă simt vinovată, deoarece nu mă comport 
cum trebuie, iar în urma faptelor mele doar 
o persoană are de suferit și anume mama 
mea.   
 Știu că nu sunt o persoană perfectă, 
dar încerc să dau tot ce am mai bun din mi-
ne pentru a o face mândră și mulțumită. Știu 
că și-a dat tot sufletul și interesul pentru a 
mă crește, a mă ajută să-mi clădesc o viață 
și a mă face fericită, de aceea ar trebui să o 
respect cum se cuvine și să nu-i greșesc în 
nicio privință, dar câteodată îmi pierd con-
trolul și cumpătul și ajung să țip la ea. În 
acel moment nu îmi dau seama de ceea ce 
am făcut, dar în cele din urmă ajung să re-
gret cele spuse și să mă simt vinovată.  
 Sunt convinsă de faptul că nu-mi ex-
prim cum ar trebui sentimentele de afecțiu-
ne și recunoștință pe care le merită, dar în 
viitorul apropiat voi fi mai atentă la compor-
tamentul meu și la sentimentele ei.  
 Mama este îngerul păzitor care m-a 
ținut de mână de la primul pas al meu și fi-
ința puternică care m-a sprijinit și m-a ajutat 

la greu. În ea am cea mai mare încredere și 
sunt gata să fac orice pentru ea oricât de ma-
re ar fi prețul.  
 Nu mi-aș putea imagina viața fără ea: 
când am fost bolnavă, ea m-a vindecat, când 
am căzut, ea m-a ridicat, iar când am fost 
încolțită, ea m-a eliberat. Mama este cea 
mai frumoasă, puternică și delicată persoană 
pe care o cunosc, cea mai harnică și cea mai 
prețioasă, de aceea nu am cuvinte să-i mul-
țumesc.  
 Când am făcut o greșeală, nu m-a cer-
tat, ci m-a îndrumat pe drumul cel bun. Nu 
în fiecare zi îi spun te iubesc, deși merită 
din plin, dar sunt sigură că știe cât de mult 
țin la ea și o îndrăgesc. Oricâtă grijă și afec-
țiune i-aș acorda, sunt de părere că nu este 
de ajuns și că pot fi capabilă de mult mai 
multe. 
 Nu există descrierea perfectă pentru o 
mamă, deoarece acest cuvânt este cel mai 
valoros și cel mai fragil, de aceea ar trebui 
să ne apreciem mama mai mult și să nu ui-
tăm câte sacrificii și compromisuri a făcut 
ea pentru a ne fi nouă mai bine. Ea este sin-
gurul om care ne-ar ierta oricât de multe 
greșeli am face, indiferent de gravitatea lor.  
 Încă o dată îi mulțumesc și voi face tot 
ce-mi stă în putință pentru a o face mândră 
și împlinită. Sunt conștientă că nu am folosit 
cuvintele cele mai potrivite pentru descrie-
rea unei mame, dar știu că nu cuvintele pot 
exprima iubirea și compasiunea faţă de ea, 
ci doar acțiunile și faptele mele. Voi încerca 
din răsputeri să-i ofer ceea ce i se cuvine și 
voi avea grijă să evit orice greșeală pentru a 
nu o face să sufere. 

Gălățeanu Roxana, a IX-a B 
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1. Vă rugăm să vă prezentați. 
Mă numesc Adrian Cobzaru și sunt frate 

franciscan din cadrul Ordinului Fraților Minori 
Conventuali, în Provincia Franciscană ,,Sf. Io-
sif” din România. M-am născut în localitatea 
Gherăești într-o familie binecuvântată de Dom-
nul în care am crescut frumos și armonios din 
punct de vedere uman și spiritual. După termi-
narea ciclului școlar primar și gimnazial în lo-
calitatea natală (2006), m-am înscris la Școala 
Profesională ,,La Salle” din Pildești. După ab-
solvirea acestei școli (2009), între anii 2009-
2011 am fost elev al Liceului Teologic Roma-
no-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” din Ro-
man. Dorind să îmbrățișez viața franciscană, în 
anul 2011 am început Postulandatul (timp de 
discernământ asupra vocației), etapă de forma-
re care s-a desfășurat în paralel cu studiile filo-
sofice. După 3 ani intenși de studii filosofice, 
în anul 2014 am absolvit Facultatea de Filoso-
fie ,,Fericitul Ioan Duns Scotus” din cadrul 
Institutului nostru, facultate afiliată Universită-
ții „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, susținând 
lucrarea de licență cu titlul ,,Problema cunoaș-
terii apriori la Immanuel Kant”. A urmat apoi 
anul de noviciat (an care începe cu îmbrăcarea 
hainei religioase și presupune aprofundarea 
carismei), în urma căruia, în 2015, am profesat 
primele voturi. În toamna aceluiași an am înce-
put studiile teologice în cadrul Facultății de 
Teologie Pastorală din Roman, facultate afilia-
tă Facultății Teologice Pontificale ,,Sf. Bona-
ventura” din Roma, pe care am absolvit-o în 
anul 2019 cu teza de licență ,,Spiritualitatea 
ecologică în Scrisoarea Enciclică Laudato Si'. 
De la Sfântul Francisc de Assisi la Papa Fran-
cisc”. În prezent mă aflu în Germania.  

 
2. În ce perioadă ați studiat în școala 

noastră și ce domeniu de specializare ați ur-
mat? 

După cum am precizat și mai sus, între 
anii 2006-2009 am fost elevul Școlii Profesio-
nale ,,La Salle”, Pildești (așa se numea atunci), 
alegând ca domeniu de specializare ,,Instalator, 
instalații tehnico-sanitare și de gaze”. 

 
 
 

3. Enumerați trei amintiri plăcute din 
perioada anilor de studiu petrecuți la noi. 

Îmi aduc aminte cu drag că fiecare zi în-
cepea cu un gând din Cuvântul Domnului sau 
cu o scurtă reflecție. Am spus atunci ,,Oau”, 
pentru că așa ceva nu mai întâlnisem. Chiar 
dacă la început nu înțelegeam motivația acestui 
lucru, mai târziu mi-am dat seama că acele re-
flecții constituiau adevărate vitamine pentru 
sufletul meu. Foarte important a fost și aspec-
tul pedagogic. Nu pot uita că, fără a fi neglijată 
formarea colectivă, accentul era pus pe forma-
rea personală, încercându-se totodată evitarea 
favoritismelor. Chiar dacă am fost responsabil 
de clasă, acest lucru nu m-a favorizat cu ceva, 
eram tratat asemenea celorlalți elevi, ceea ce a 
fost un lucru foarte bun. Îmi vine să râd, dar 
sincer vă mărturisesc că într-un astfel de ambi-
ent am redescoperit pofta pentru studiu. În 
acest loc m-am bucurat de spiritul fraternității 
evanghelice. Frații și profesorii ne erau și prie-
teni (evident până la un anumit punct). Nicio-
dată nu mi-a fost frică să răspund la ore, să-mi 
exprim punctul de vedere, chiar și cu riscul de 
a greși. Mi-a plăcut că pe lângă lecțiile scolas-
tice primeam și lecții - mărturii de viață din 
partea educatorilor noștri. La aceste amintiri aș 
mai adăuga: dotarea școlii, momentele de vo-
luntariat sau practică, serbările, liturghiile spe-
ciale, momente de rugăciune, unele dintre acti-
vitățile extrașcolare, la care veneam cu drag 
chiar și în weekend. 
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4. Care considerați că au fost/sunt valo-
rile pe care le transmite elevilor săi școala 
noastră? 

Cât privește sfera valorilor, ca o alterna-
tivă la ceea ce promova sau propunea societa-
tea, m-am bucurat să cresc într-un ambient al 
eticii umaniste centrată pe bun simț, respect, 
încredere, libertate în spirit de responsabilitate, 
sinceritate, onestitate, modestie, credință, com-
pasiune, toleranță ș.a., valori care adăugate 
celor ,,șapte ani de acasă” modelează persoana 
umană, iar puse în slujba binelui comun pot 
contribui la a edifica o lume mai bună. 

5. Sunteți unicul absolvent al școlii care 
a ales drumul vieții consacrate și al Sfintei 
Preoții. Povestiți-ne, vă rugăm, despre dru-
mul dumneavoastră vocațional parcurs de la 
o școală profesională la Sfânta Preoție.  

La începutul acestui interviu v-am îm-
părtășit parcursul formativ, dar în realitate este 
o poveste mai lungă. Dumnezeu ne interpelea-
ză pe fiecare dintre noi, el contează pe noi. Să 
nu credem că el a uitat de noi sau că noi nu 
suntem importanți pentru el. Isus, Bunul Păs-
tor, ,,își cheamă oile pe nume” (In 10,3), el 
spune și astăzi tuturor: ,,Vino și urmează-
mă!” (Mt 10,21), fie a-l urma la viața de căsă-
torie, fie la viața consacrată și la Sfânta Preo-
ție. În acel timp, cu toate că simțeam această 
chemare de a-l urma pe Domnul mai îndea-
proape într-un mod particular, asemenea pro-
fetului Iona încercam să fug sau să-i cer semne 
lui Dumnezeu, spunându-mi că nu sunt vred-
nic, că la seminar merg numai oameni perfecți, 
sfinți... Deseori mă întrebam: cum voi putea eu 
să mă expun în fața a numeroase categorii so-

ciale, să predic, să fac față numeroaselor pro-
vocări ale societății, să vorbesc despre Dumne-
zeu într-o societate care se desacralizează, într-
o lume a ,,gândirii lichide”? Însă imediat am 
înțeles că fiecare pas pe care îl făceam, nu-l 
făceam singur, bunul Dumnezeu îmi dădea și 
harurile necesare, iar harul lui îmi era de ajuns 
(cf. 2Cor 12,9). Un moment foarte important a 
fost atunci când am jucat rolul preotului la sce-
neta de Crăciun din anul 2008 și am purtat re-
verenda fr. Vicențiu. Acea haină religioasă a 
mișcat ceva în ființa mea. După cum am spus, 
credeam că la seminar merg doar cei perfecți, 
geniile, dar mi-am dat seama că nu e așa, din 
moment ce acolo am întâlnit tineri la fel ca toți 
ceilalți, doritori să își găsească drumul în viață. 
Studiind cu zel, am ajuns, spre exemplu, ca 
după un an (după ce am venit de la școala fra-
ților), să particip la Olimpiada Națională de 
Religie Romano-Catolică de la București la 
care am luat locul 2 pe țară (clasa a XII-a), 
precum și la numeroase concursuri sau activi-
tăți scolastice în numele Liceului Franciscan, 
sau mai târziu să susțin anumite conferințe în 
cadrul Seminarului și nu numai, să ofer mărtu-
rii vocaționale, să scriu articole, cateheze, pre-
dici ș.a. Vă împărtășesc acestea nu ca să mă 
laud, cine sunt eu... Nu! Prin acestea, doresc să 
evidențiez că de multe ori nici nu ne putem da 
seama cât de mult putem să ne depășim pe noi 
înșine, să ne împlinim dorințele profunde ale 
inimii împlinind voința sa. Important este să 
redescoperim talanții din noi (talentele). În toți 
acești ani Dumnezeu a lucrat în viața mea 
enorm, a trebuit doar să-l ascult, să mă rog, să 
studiez și să-i fiu fidel, începând cu lucrurile 
mici. Acum, în pragul hirotonii mele prezbite-
rale, nu pot decât să-i mulțumesc și să spun 
mereu cu psalmistul ,,Binecuvântează, suflete 
al meu, pe Domnul și nu uita nicicând de bine-
facerile sale” (Ps 103,2). Așadar, să nu uităm: 
niciodată nu este prea târziu să-i răspundem lui 
Dumnezeu. 

 
6. Unde vă veți desfășura activitatea 

pastorală după hirotonire? 
Începând cu toamna anului 2019, superi-

orii m-au inserat într-un proiect pastoral în 
Germania. Am acceptat cu bucurie și încredere 
în Domnul această misiune, care nu este deloc 
ușoară și în vederea căreia în prezent studiez 
limba germană, fiind necesar un atestat de cu-
noaștere temeinică a acesteia, pentru ca în vii-
tor să pot activa în câmpul pastoral al Bisericii 
Romano-Catolice Germane. 
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7. Vă rugăm să transmiteți un mesaj 
elevilor noștri. 

Dragi tineri! Vă îndemn să fiți oamenii 
timpului vostru! Să nu uitați, vă rog, faptul că 
educația este o valoare în sine, cultura generală 
este o valoare în sine. Dezinteresul față de cul-
tură, educație și valori riscă să creeze o proiec-
ție deficitară a viitorului vostru, aș îndrăzni să 
spun una chiar pesimistă, riscând să nu vă mai 
vedeți ca participanți activi la viața acestei țări 
și să nu vă mai considerați demni de a vă inte-
gra în viața comunității. Cred că o problemă cu 
care și voi vă confruntați este tocmai incapaci-
tatea de a vă proiecta (ca plan de viitor) în țara 
în care v-ați născut și v-ați format. Știu cum 
este, deoarece, în toți acești ani de formare 
pastorală v-am cunoscut unele idealuri, aștep-
tări, ba chiar și căderi. Asemenea lui Isus, iz-
vorul milostivirii, vă îndemn să vă iertați pe 
voi și pe ceilalți, deoarece cel care iartă trebuie 
să se facă una cu cel pe care l-a iertat. Doar 
iertând din inimă, empatizând cu slăbiciunea 
celuilalt, cu defectul lui veți crește frumos și 
bine. 

Știu că faceți parte din generația nativ-
digitală, dar vă rog să nu luați ca dogmă tot ce 
vă este prezentat în mass-media sau pe rețelele 
de socializare. Nu imitați sau importați în pro-
pria voastră viață atitudini hedonice (cultul 
propriei plăceri). Fiți voi înșivă! Fericitul Carlo 
Acutis, recent declarat fericit de Papa Francisc 
(2020), care a murit la vârsta de 15 ani, spunea 
că toți ne naștem originali, însă mulți dintre noi 
mor fotocopii. Cultivați prietenia cu Isus! El 
nu vă va părăsi niciodată. Să îndepărtați de la 
voi cristofobia, acea teamă de a-l urma pe 
Cristos, precum și cristianofobia, teama de 
creștinul de lângă noi, de aproapele nostru. Fiți 
încrezători în Cristos, în cuvânt și faptă! Isus 
vrea să fie prietenul vostru și vrea să transmi-
teți pretutindeni bucuria acestei prietenii.  

Să aveți mereu speranțe, așteptări și să 
nu vă descurajați când veți experimenta și eșe-
curi. În acele momente să vă aduceți aminte de 
cuvintele lui Isus: „Tinere, îți zic, ridică-
te!” (Lc 7,14). Visați frumos și ,,sănătos”! Să 
aveți idealuri înalte! Voi trebuie să fiți sare și 
lumină pentru familia și pentru prietenii voștri. 
Da! Împreună putem construi o lume mai bu-
nă. Curaj! Înaintați în larg! 

 
Interviu realizat de  

Fr. Vicențiu Ghiurca 
 
 

 

 
 
Azi îl sărbătorim cu bucurie, 
pe-acela care plin de omenie, 
a hotărât ca viața sa, 
să o dedice altora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

În acest scop, s-a ocupat 
de educarea celor mai săraci, 
realizând o comunitate, 
benefică pentru întreaga societate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congregația „Frații Școlilor Creștine”, 
funcționează astăzi în întreaga lume, 
contribuind la făurirea unei lumi mai bune. 
 
 
Îți mulțumim, cinstite fondator, 
al pregătirii pentru viitor, 
a milioane de copii săraci. 
 

7 aprilie 2021 
Anton Mosoia,  

(fost elev al Școlilor Arhiepiscopale de la 
București, conduse de Frații Școlilor Creș-
tine, școli care au fost suprimate în anul 
1948 de către regimul comunist) 
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 Pardoseala reprezintă unul dintre cele mai 
importante elemente de construcție din cadrul unei 
clădiri, atât prin mărimea, cât și prin complexitatea 
ei. 

Sub pardoseală se ascunde un sistem com-
plex de straturi, ce servesc drept bază de susținere a 
suportului final, pe care urmează să se circule 
(finisaje calde sau reci). În alcătuirea stratului de 
finisaj, ultimul strat de sub suprafața circulată este, 
de obicei, stratul de șapă. Șapa este o structură deo-
sebit de importantă, fiind necesar să satisfacă o 
întreagă serie de cerințe tehnice: să fie elastică, 
rezistentă la uzură, să  asigure o bună conductivita-
te termică (importantă în cazul utilizării sistemelor 
de încălzire prin pardoseală), să îndeplinească ce-
rințe de duritate, rezistență mecanică, rezistență la 
foc și, nu în ultimul rând, de uniformitate. 

În cazul aplicării finisajelor calde de tip 
parchet, mochetă sau PVC, stratul suport - pardo-
seala - trebuie să asigure o suprafață perfect plană. 
Un tip de șapă autonivelantă este produs de Bau-
mit, care respectă, în primul rând, cerințele de înal-
tă calitate, dar și cerințele de mediu. Materia primă 
utilizată în compoziția șapei autonivelante este ba-
za de sulfat de calciu industrial de înaltă rezistență 
pentru pardoseli, obținută din gazele de ardere de la 
termocentrale. 

Etapele de punere în operă a șapei auto-
nivelante sunt: 

1. Verificarea suportului. Suportul trebu-
ie să fie curat, uniform uscat, neînghețat, fără praf, 
stabil, fără fisuri. (fig. 1) 

 

 

 

 

 

 2. Amorsarea suprafeței. În funcție de su-
port (absorbant sau neabsorbant) suprafața se 
amorsează cu amorsă Baumit Grund. Aplicarea 
amorsei se va face cu bidineaua sau cu trafaletul. 
(fig. 2) 
 

 
Fig. 2 

 3.  Preparare. Se amestecă un sac de 25 Kg 
de Baumit – Nivello Quattro  în 6 l de apă curată și 
se mixează încet, cu ajutorul unui mixer cu viteză 
mică (max. 600 rot/min), până la obținerea unei 
paste omogene, fără aglomerări. 
 4. Aplicare. Masa de nivelare proaspăt 
amestecată se toarnă pe suportul verificat și amor-
sat și se nivelează cu un dreptar (drișcă, fier de glet 
din inox) în lungime minimă de 50 cm, până la ni-
velul dorit. (fig. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 

Pentru a obține o suprafață perfect netedă 
(fără pori), suprafața proaspătă trebuie „dezaerată“, 
trecând peste ea cu o rolă cu țepi (imediat după 
turnare). Operațiunile de nivelare cu dreptarul și 
scoaterea aerului se fac de către aplicator într-un 
interval de maximum 4 - 5 minute de la turnare. În 
cazul în care este necesară călcarea peste pasta 
proaspăt turnată, aplicatorul va folosi saboți cu cu-
ie. (fig. 4) 

 
Fig. 4 

 
Avantajele utilizării șapei autonivelante 

Baumit 
Excelent efect autonivelant;  
Posibilitatea realizării de șape cu grosimi 

cuprinse între 1 mm și 20 mm;  
Circulabilă după 2 - 3 ore;  
Capacitate de întărire rapidă, fără fisuri și 

contracții;  
Aderență foarte bună la stratul suport;  
Aspectul final perfect neted;  
Conductivitate termică bună, ideală la siste-

mele de încălzire prin pardoseală. 

Ing. Traian Ploșniță 
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 Doina Ruști este o scriitoare care, deși a 
debutat târziu, după anul 2000, a surprins prin 
forța epică, prin imaginarul romanesc, prin va-
rietatea temelor abordate, prin complexitatea 
tehnicilor, a mijloacelor și a planurilor narati-
ve. Paturi oculte este ultimul roman al Doinei 
Ruști, apărut la Editura Litera. După ce, anteri-
or, a publicat trei romane care evocau perioada 
fanariotă, acest roman are în centru, pe de o 
parte, atmosfera actuală, cu problemele și fră-
mântările ei cauzate și de pandemia de corona-
virus, pe de altă parte, atmosfera din secolele 
XVIII-XIX. Autoarea nu renunță definitiv la 
perioada zbuciumată din istoria noastră, deoa-
rece este una fascinantă, încărcată de mister, 
care îi permite să construiască lumi noi. Nu de 
puține ori, Doina Ruști a declarat că o atrage 
atmosfera, poveștile și intrigile Bucureștiului 
fanariot. 

Lectura romanelor sale este cursivă, 
plăcută, însă acestea se adresează cititorului 
avizat, pasionat, întrucât sensul unor scene, al 
anumitor povești sau a romanului în ansamblu 
este descoperit ulterior. Opera sa invită la re-
lectură. Parafrazându-l pe Umberto Eco, putem 
spune că romanele Doinei Ruști sunt păduri de 
roșcovi în care fiecare personaj are o poveste 
care vine să completeze imaginea romanului, 
astfel încât tabloul să fie un întreg. După cum 
ne-a obișnuit și în romanele anterioare, Paturi 
oculte este o pădure narativă în care cititorul se 
pierde ușor, trebuie să revină asupra unor pasa-

je pentru a înțelege mai bine sensul operei. Ci-
titorul intră într-un labirint al roșcovilor de un-
de poate ieși doar dacă reface anumite trasee, 
dacă se reîntoarce în puncte cheie, dacă desci-
frează simbolurile, imaginile și urmărește nu o 
simplă cărare spre cine știe ce, ci întregul tra-
seu creat de autoare. Odată intrat în acest labi-
rint, el trebuie să-și deschidă ochii, să-și inten-
sifice simțurile pentru a putea ieși de acolo, dar 
nu la fel cum a intrat, ci transfigurat, asemenea 
eroinei care se transformă la fiecare experiență, 
la fiecare contact cu patul, cu straniul, cu meta-
fizicul. Doina Ruști își ademenește cititorul 
într-o lume misterioasă a cărei dezlegare se 
află în finalul romanului. Aceasta nu lasă eve-
nimentele să decurgă liniar, ci trece de la un 
pasaj la altul, de la o poveste la alta, de la o 
lume la alta, de la un timp la altul, luându-l pe 
cititor prin surprindere, însă toate acestea sunt 
necesare pentru a putea înțelege opera în an-
samblu. Cititorii sunt obișnuiți să găsească po-
vești care se suprapun, povești care, deși apa-
rent nu au legătură unele cu altele (cum este 
povestea Un iubit mort) se completează, se lă-
muresc unele pe altele creând, în final, un ta-
blou complet, însă nu lipsit de mister, de ambi-
guitate. 
         De regulă, titlurile romanelor autoarei 
sunt misterioase, semnificația lor apărând în 
partea a doua a operei sau chiar în final 
(Homeric, Manuscrisul fanariot). De data 
aceasta, incipitul romanului descrie un pat care 
iese în evidență prin anumite elemente semni-
ficative: „ochiul șarpelui, unde degetul se po-
trivește perfect”, iar în acest ochi „doarme un 
cuvânt, cu toate că nu se vede nimic, nu se 
simte sub deget”. Tăblia patului (un alt ele-
ment important, după cum vom descoperi și 
mai târziu) „se rotunjește într-un arc relaxat 
până în capete, unde dorm doi satrapi. După 
buzele strânse par bodyguarzi plătiți de șarpe, 
spirite ale patului, duhuri, daimoni, ființe ob-
scure”. Paturile au asupra personajului un efect 
ciudat, fiind, totodată, și un mijloc de transfor-
mare întrucât aceasta devine o variantă mai 
bună ei înseși după ce doarme în ele. Paturile 
devin pentru Florina ca un drog: se gândește la 
ele, le caută prin tot Bucureștiul, le simte de la 
distanță, aude foșnetul frunzelor și păstăilor de 
roșcove și face tot posibilul pentru a se odihni 
în ele. 



               Școala de la răscruce - Numărul 56                                                                 15 

 

 Romanul debutează cu o scenă misterioa-
să, o scenă antologică pe care o putem înțelege 
doar după ce parcurgem o mare parte din ro-
man. Doina Ruști are talentul de a introduce 
cititorul, chiar din primele pagini, într-o atmos-
feră misterioasă, smulgându-l din cotidianul 
firesc. Spre deosebire de romanul Homeric 
(Editura Polirom 2019) unde scena era statică, 
picturală, cea din Paturi oculte este dinamică, o 
scenă de roman polițist, încărcată de mister, de 
dramatism. Autoarea are plăcerea de a lăsa citi-
torul într-o așteptare continuă, încordată, aceas-
ta făcând trimiteri la scena din incipit, mai mult 
amplificând misterul, decât elucidându-l. Per-
sonajul principal, Florina, se trezește în zgomo-
tul crengilor și al strigătului unui om disperat 
într-un pat necunoscut, într-un apartament ne-
cunoscut. Își dă seama că este soneria și aude și 
ambulanța. În dreptul bucătăriei vede un trup 
într-o baltă de sânge, iar ea știe cine este. Deși 
se sparge ușa de la intrare și toți intră în încăpe-
re, Flori reușește să iasă din apartament fiind 
văzută doar de o femeie care pare făcută din 
cârpe, care o privește cu suspiciune în timp ce 
se aude cum cineva cheamă poliția. Scena 
aceasta este apoi abandonată de scriitoare pen-
tru a face cunoștință cititorului cu personajul 
principal. 

Prima parte a romanului este o căutare 
continuă și febrilă a protagonistei, care cutreie-
ră străzile Bucureștiului în căutarea patului care 
o transformă și care o face să trăiască senzații 
ciudate: se visează într-o „pădure” de roșcovi 
în care se remarcă imaginea unui om, un spân. 
Florina este o tânără care își urăște tatăl din 
cauza mediocrității lui, deoarece nu are putere 
să ia atitudine, dar și mama care i-a abandonat, 
căsătoridu-se în Spania. Vacanța petrecută la 

mătuşa Ionica, la Valea 
Stanciului, a scos-o dintr-o 
viață lipsită de sens și a 
aruncat-o într-o aventură din 
care nu mai era cale de în-
toarcere. Flori descoperă 
experiențele parasenzoriale 
pe care le trăiește în patul 
mătușii: visează lucruri stra-
nii, o pădure foșnitoare de 
roșcovi, un spân care apare 
când liniștit, când agresiv şi 
care pare că vrea să îi tran-
smită anumite mesaje. Patul 
acesta face parte din cele 26 
de paturi făcute din lemn de 
roșcovi sălbatici la începutul 
secolului al XIX-lea în Bu-

curești de către un cuplu: Valache Cercel, un 
bijutier venit în București pentru a căuta liniș-
tea, după ce trecuse prin mai multe primejdii, și 
Pipica, fiica zarafului Petrache. Fără a fi un 
personaj impunător așa cum erau celelalte per-
sonaje feminine din romanele autoarei 
(Lizoanca, Despina, mâța Vinerii, și chiar Pipi-
ca), Florina pare o tânără neinteresată de viață, 
care se lasă dusă de val și care are doar un sin-
gur țel: acela de a găsi un pat în care să poată 
evada din cotidian. 

Abia în a doua parte a romanului tensi-
unea epică, alternarea discursurilor narative, 
planurile suprapuse incită cititorul, lectura ca-
pătă un ritm alert, iar lucrurile încep să capete 
sens. Povestea, aparent banală a lui Flori, din 
prima parte a romanului, se deschide frumos în 
partea a doua, capătă conotații diferite, povești-
le se suprapun, apar mai multe variante, mai 
multe explicații. Autoarea apelează la strategii 
narative pentru a explica atât acțiunile persona-
jului principal, cât și scena antologică din inci-
pit. Florina, prezentă în camera în care Lev este 
găsit înjunghiat, se duce spre teatru unde acesta 
avea un anticariat, iar acolo găsește un manus-
cris, un document word în care este prezentată 
versiunea tânărului legată de Florina, de paturi-
le oculte, de pasiunea pentru cărțile vechi etc.  

 Personajul masculin, Lev, apare acciden-
tal în roman, cititorul nu se așteaptă ca acesta 
să aibă un rol determinant în povestea Florinei, 
de aceea este surprins în partea a doua atunci 
când descoperă iubirea dintre cei doi. Fără a fi 
o poveste de dragoste clasică, cei doi se simt 
atraşi, însă în vârtejul vieții, nu-şi dau foarte 
multă importanță. Ceea ce îi apropie este toc-
mai patul ocult cu care intră în contact la un 
moment dat. 
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Manuscrisul lui Lev se întinde pe 85 de 
pagini și constituie, de fapt, un metaroman, 
întrucât prezintă transformările pe care le sufe-
ră realitatea, modul în care autorul se raportea-
ză la realitate și la creație: Lev modifică atât 
manuscrisele vechi pe care le transcrie, cât și 
faptele, evenimentele pe care le trăiește: 
„mărise povestea cu jumătate de pagină, adău-
gând detalii care i se păreau însemnate. Deși 
nu se vorbea nicăieri despre vreun zaraf, i se 
părea normal ca Pipica să fi avut un tată, de ce 
nu, zaraf? Iar dacă tot era zaraf, bineînțeles nu 
putea să aibă niște roșcovi normal. În mod fi-
resc povestea despre străinul aducător de să-
mânță se potrivea aici mănușă. (...) Înlăturase 
cu totul cuvintele ponosite ca „scripcă” și 
„diblă”, înlocuindu-le cu „vioară”, care i se 
părea că aduce textul mai aproape de cititor”. 
Documentul lui Lev amintește de romanul lui 
John Fowles, Colecționarul. Așa cum acolo 
avem două povești spuse din unghiuri diferite, 
și aici avem două povești, iar cea de-a doua ne 
ajută să înțelegem mai bine experiența și în-
tâmplările pe care le trăiește Florina. 

 Romanul se încheie cu un capitol mai 
scurt: Roșcovii. Este o nouă povestire relatată 
chiar de spânul pe care îl visează Florina. 
Acesta este, de fapt, Căpriceanu, un tânăr care 
dorește să schimbe lumea, care dorește să se 

afirme. Acesta s-a trezit, după moarte, în pădu-
rea de roșcovi: „Asta e lumea ta, iar lumea cea-
laltă e cea de unde ai venit!” Personajul, domi-
nat de dorința veche de a arăta lumii cine este, 
se simțea puternic pentru că ajunsese la apo-
geu, descoperise lumea de după moarte, aflase 
sensul vieții și ce înseamnă nemurirea, iar ma-
rea lui dorință este de a reveni la viață pentru a 
explica oamenilor ce înseamnă lumea de din-
colo, marile descoperiri pe care crede că le-a 
făcut. Această parte a romanului, aparent ruptă 
de romanul propriu-zis, atât ca structură, cât și 
ca mesaj, prezintă metafora vieții de apoi. Prin 
ochii lui Căpriceanu vedem povestea de dra-
goste dintre Florina şi Lev, pandemia care s-a 
abătut asupra pământului, spitalul şi străzile pe 
care oamenii merg cu masca, iar doctorii sunt 
îmbrăcaţi în combinezoane medicale, ambu-
lanţele care gonesc prin oraş. Tot prin ochii lui 
descoperim şi deznodământul secvenţei din 
incipit: Lev este tăiat la burtă, transportat la 
spital, iar Flori veghează lângă el. 
         Hărțile fac parte din imaginarul scriitoa-
rei, acestea reliefând locul acţiunii: zone im-
portante din geografia Bucureștiului. Dacă în 
romanul Homeric exista o hartă care prezenta 
mahalaua Gorgani, de data aceasta harta, ilus-
trată atât pe copertă, cât şi pe semnul de carte, 
prezintă centrul Bucureștiului, Universitatea, 
Biserica Rusă, spitalul Colțea, strada Lipscani, 
Piața Unirii. De asemenea, pe hartă apar și lo-
curile în care personajul descoperă cele două 
paturi importante: patul necunoscut și patul 
pianistului. 
         Acțiunea romanului se desfășoară în rit-
mul foșnetului frunzelor de roșcovi. Doina 
Ruşti excelează în povestirea orientală, balca-
nică, fantastic și exotic totodată, partea a doua 
a cărţii fiind mai captivantă. Magia, pe care 
autoarea o stăpânește bine la nivel teoretic și 
cultural, este o formă de creare a ambiguității 
și a fantasticului în opera sa. Autoarea se docu-
mentează din povești vechi, manuscrise, însă le 
reinterpretează, le dă o altă finalitate, aşa cum 
face şi Lev. Aşadar, putem citi romanul Doinei 
Ruşti în mai multe chei: roman de mistere, ro-
man exotic, roman istoric, roman metafizic, 
roman fantastic.  
 
Notă: Imaginea cu Doina Ruști este luată de 
pe profilul personal de facebook al scriitoa-
rei. 
 

Florin Dorcu 
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 Situația dificilă în care ne aflăm ne-a determinat să ne adaptăm rapid tehnicile de predare, meto-
dele și lecțiile, astfel încât elevii să nu sufere și să nu piardă șansa de a învăța, de a evolua, de a urma o 
facultate sau o profesie la care visau de mult timp. De mai bine de un an, cursurile tradiționale au alter-
nat cu cele desfășurate în mediul online. 

 Am rugat patru elevi din promoția 2020, care acum sunt studenți la diferite facultăți din țară, să ne 
prezinte câteva păreri despre experiența pe care o au în legătură cu învățământul online.  

 1. Ce a urmat după terminarea clasei a 
XII-a și cum a fost prima sesiune de examene la 
facultate? 
  Anca: După terminarea clasei a XII-a am 
încercat să nu mă gândesc prea mult la ce urmează, 
am vrut să mă bucur de vară fără a simți presiunea 
facultății și zvonurile despre ce înseamnă să fii stu-
dent. Pe studenții mai mari îi încântă să-i sperie pe 
ceilalți cu „stai să vezi când ajungi în sesiune”. Ei 
bine, situația nu e atât de înspăimântătoare pe cât 
este descrisă. Am experimentat satisfacția unui 
lucru bine făcut și nemulțumirea unui rezultat pen-
tru care puteam munci mai mult; cu cât depui mai 
mult efort, cu atât rezultatele vor fi mai mulțumi-
toare.  
 Cristian: După terminarea clasei a XII-a și 
după așa-zisul „examen al maturită-
ții” (bacalaureatul) a mai urmat un hop, și anume 
probele pentru admiterea la Academia de Poliție. A 
fost o perioadă în care m-am axat pe studiu și în 
care am muncit mult, deoarece mi-am dorit mult să 
intru la această facultate. După finalizarea tuturor 
probelor și după afișarea rezultatelor, având califi-
cativul „admis”, am început să mă pregătesc pentru 
plecarea la București. Nu pot relata foarte multe 
din activitățile avute în incinta facultății, dar pot 
spune că a fost o perioadă care m-a disciplinat și  
m-a ajutat foarte mult. Din pricina situației epide-
miologice la nivelul municipiului București, am 
fost nevoiți să ne întoarcem acasă și să continuăm 
cursurile în mediul online.  

 Prima mea sesiune s-a dovedit a fi, ca pentru 
toți studenții din anul întâi de la orice facultate, o 
perioadă marcantă, deoarece dificultatea examene-
lor era cu adevărat la un nivel ridicat. Pot spune că 
materiile sunt relativ dificile și că, din punct de 
vedere cantitativ, este o mare diferență față de li-
ceu, dar dacă înveți din timp și nu te lași pe ultima 
sută de metri, poți trece sesiunea fără probleme. 
Important e să lucrezi constant și să fii cât de atent 
poți la cursuri. 
 
 Andreea: După terminarea clasei a XII-a a 
urmat o perioadă de relaxare și de bucurie, mai ales 
în urma aflării faptului că am intrat la facultatea pe 
care mi-am dorit-o. După această veste, vacanța a 
fost mult mai plăcută, chiar dacă a fost mai limita-
tă. Primul semestru a fost unul bun, iar prima sesi-
une, pe care majoritatea o consideră grea și ceva de 
speriat, a fost chiar bună. Zilele și nopțile pline de 
stat cu nasul în foi au dovedit că a meritat tot efor-
tul pentru sentimentul care a urmat atât la termina-
rea ei, cât și la vederea rezultatelor. 
 
 Carla: După terminarea clasei a XII-a a ur-
mat o perioadă destul de complicată, atât din prici-
na emoțiilor create de admiterea la facultatea mult 
dorită, cât și din pricina fricii ce m-a cuprins, gân-
dindu-mă la ceea ce mă va aștepta în această nouă 
etapă a vieții. Eram conștientă că vor apărea din ce 
în ce mai multe greutăți, responsabilități mai multe 
și mai importante. 

Chelariu Anca, 
Facultatea de 
litere, engleză -
spaniolă, UAIC 
Iași 

Martișca Cristian, 
Academia de poliție 
Alexandru Ioan Cuza, 
București 

Iștoc Carla,  
Facultatea de Automatică și 
Calculatoare, UTGA Iași 

Mîrț Andreea,  
Facultatea de psiho-
logie și științe ale 
educației, UAIC Iași 
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 Săptămânile de cursuri, laboratoare, semina-
rii au zburat, lăsând multe cunoștințe de aprofundat 
pe perioada sesiunii. Volumul de informații este 
incomparabil cu cel din decursul anilor de liceu. 
Pentru început, am considerat că cele 3 săptămâni 
de sesiune îmi vor fi suficiente să asimilez materia 
prevăzută pentru examene, dar, când am ajuns în 
febra examenelor, am realizat că m-am înșelat. 
Timpul trece foarte repede și ai senzația că nu ai 
învățat nimic. Este o perioadă stresantă. Ajungi la 
un grad de saturație când simți că nu mai poți asi-
mila nimic. Sunt necesare și momente de relaxare 
și recreere.  
 
 2. Atât anul trecut, cât și anul acesta 
cursurile au fost ținute mai mult online; prezin-
tă-ne, te rugăm, experiența învățământului onli-
ne la facultate. Avantaje și dezavantaje. 
 
 Anca: Aș putea spune că fiecare avantaj a 
adus cu sine un dezavantaj: profesorii ne trimit su-
portul de curs pentru fiecare materie, ceea ce e bi-
ne, însă acest lucru m-a făcut să nu-mi mai dau 
silința de a fi atentă la cursuri pentru a lua notițe; 
cursurile online oferă mai multă lejeritate, dar 
aceasta se poate transforma foarte ușor într-o lipsă 
de interes pentru a învăța. Învățământul online m-a 
făcut să-mi pierd treptat capacitatea de a reține in-
formații și de a învăța când trebuie.  
  
 Cristian: Am avut atât norocul, cât și ghini-
onul, ca la liceu să prind doar pregătirea pentru 
bacalaureat în mediul online. Dezavantajul a fost 
perioada de acomodare pentru studiul în mediul 
online raportată la importanța examenului, iar 
avantajul a fost numărul puțin de materii și faptul 
că ne-am putut axa numai pe acestea.  
 Despre facultatea în mediul online pot spune 
că este mai neplăcută și puțin mai dificilă, dar nu 
imposibilă. După părerea mea, învățământul în 
mod fizic nu poate fi înlocuit. Printre dezavantaje 
se numără faptul că nivelul de concentrare este mai 
scăzut în mediul online, iar timpul petrecut în fața 
monitorului își poate pune amprenta asupra sănătă-
ții noastre.  
 Un alt dezavantaj ar fi și distanța dintre co-
legi. În scurta perioadă în care am fost fizic la fa-
cultate, am legat prietenii cu niște oameni frumoși, 
oameni pe care mai am ocazia să-i văd rar acum. 
 Pentru mine, învățământul în mediul online 
nu prezintă prea multe avantaje.  
  
 Andreea: Din punctul meu de vedere, nu 
este chiar un mediu atât de rău învățământul online, 
atât timp cât poți să te concentrezi. Câteva avantaje 
ale învățământului în mediul online sunt: un mediu 
mai oportun de a lua notițe (se pot face poze/
screenshoturi la materialele prezentate de profe-
sori), reușești să memorezi numele colegilor și ale 

profesorilor în întregime, te poți trezi mai târziu de 
dimineață și poți fi mai mult timp cu familia.  
 Unele dintre dezavantajele pe care eu le-am 
descoperit sunt: semnalul internetului care nu este 
mereu de partea mea, o influență ridicată de distra-
gere a atenție, atât din partea telefonului, cât și a 
lucrurilor care se întâmplă în jurul meu, aplicațiile 
care se suprasolicită și faptul că, de cele mai multe 
ori, se alege varianta de a nu ieși din zona de con-
fort și de a sta doar fizic la cursuri. 

 
Carla: Învățământul online este o provoca-

re, în special pentru „bobocii facultății”.  Am venit 
entuziasmați, plini de visuri, aspirații, apropiin-   
du-ne ușor, ușor de cariera pe care ne-am dorit-o. 
Am pășit curioși spre un teritoriu necunoscut, un 
sistem complet nou cu o organizare diferită față de 
cea cu care am fost obișnuiți. Pentru început, ne-a 
fost greu tuturor să ne familiarizăm cu noul format, 
fiind o lovitură spontană. Am fost inițiați de prie-
tenii noștri mai mari, care ne povesteau evenimente 
din viața lor de studenți, dar odată cu pandemia, cu 
regimul și restricțiile impuse, sfaturile lor nu au 
mai fost atât de utile, iar nouă ne-a fost mult mai 
greu să ne integrăm. Suntem prima generație de 
studenți care se confruntă cu această situație și sun-
tem nevoiți să ne adaptăm condițiilor impuse sin-
guri.  

În mediul online este mult mai dificil să 
percepem informațiile primite. Ani în șir am fost 
învățați să colaborăm cu profesorii cu ușurință, 
ieșind la tablă, exprimându-ne neînțelegerile  
noastre, semnele de întrebare printr-o simplă ridi-
care a degetelor sau citindu-ne nesiguranța pe 
fețele noastre. Acum, când materia este predată în-
tr-un ritm alert și în cantități mult mai mari, suntem 
nevoiți să comunicăm de la distanță, fără să primim 
explicațiile  necesare, fără să înțelegem noțiunile 
necesare. Ca dezavantaje pe care eu le-am întâlnit 
în această perioadă pot enumera: conexiunea slabă 
la internet, ce mă impiedica să primesc noțiunile 
predate;  unii profesori se adaptează greu noilor 
tehnologii, folosind materiale de prezentare scrise 
la mână; întâmpinăm probleme de percepere a me-
sajului transmis din cauza discrepanței între 
semnalul audio și video, mulți profesori se rezumă 
la citirea unor documente fără alte explicații supli-
mentare. Totul este plictisitor, monoton, iar atenția 
îți este distrasă de alte preocupări.  

Sunt și avantaje, precum faptul că pot 
participa la ore cât încă sunt în pat, în pijamale, în 
timp ce pot savura o masă copioasă sau folosind 
timpul și în alte scopuri. 

Dar totuși, spre bucuria mea, am desfășurat 
ore și cu prezența fizică, participând la seminarii și 
laboratoare din incinta facultății într-un climat de 
siguranță și distanțare fizică. 
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 3. Ce a adus nou viața de student? 
 
 Anca: Viața de student presupune autores-
ponsabilitate. La facultate nu ți se mai spune ce și 
cum să faci, trebuie să îți creezi propriul sistem,   
să-ți împarți eficient timpul fără să te plângi că vine 
sesiunea și nu știi nimic; nu este cel mai înțelept 
lucru să lași totul pe ultima sută de metri. 
  
 Cristian: Viața de student mi-a adus multe 
experiențe frumoase până în momentul de față și 
sper că așa va continua. Viața de student e ceva cu 
care te întâlnești o dată; trebuie trăită frumos și la 
maxim, dar să nu uiți niciodată scopul pentru care 
ești la acea facultate. Un lucru nou sunt colegii și 
prietenii din toate colțurile țării; studenți care-ți 
întind mereu o mână atunci când ai nevoie de aju-
tor, un sfat sau o idee. 
 Studenția a adus în viața mea mai multe res-
ponsabilități, fiind ales și șef de grupă într-o facul-
tate cu profil militar, dar m-a învățat să fiu mai or-
ganizat, mai muncitor și mai atent la detalii. Alt 
lucru nou în viața de student îl reprezintă materiile 
pe care le studiezi, domeniul în care ești și diferen-
ța dintre acestea și ceea ce se preda la liceu. 
 În clasele IX-XII erai nevoit să înveți geo-
grafie, matematică, română, istorie, biologie etc., 
materii care sunt cu siguranță importante, dar care 
nu-i atrag pe toți elevii. Fiecare elev e special în 
felul lui și este pasionat de lucruri diferite. La fa-
cultate sunt, de asemenea, mai multe materii, dar 
toate aflându-se în componența domeniului pe care 
l-ai ales și care te atrage, fapt ce te face să studiezi 
cu mai multă plăcere.  
  
 Andreea: Cred că primul lucru nou care a 
apărut în viața mea de când sunt studentă,  a fost 
numărul mare de ore pe zi alocate cursurilor, varie-
tatea materiilor și cerințelor pentru fiecare materie  
în parte, iar mediul online a fost o provocare și mai 
mare pentru a mă acomoda cu aceste lucruri. La 
început nu știam nimic despre ceea ce se va întâm-
pla, dar după un timp a fost bine. 
 
 Carla: Odată cu studenția pot spune că am 
început să mă apropii din ce în ce mai mult de viața 
unui adult responsabil. Am plecat de lângă familie, 
într-un oraș nou, unde am fost nevoită să mă auto-
gospodăresc, să-mi fac prieteni noi. Am învățat să 
fiu mult mai responsabilă, mai chibzuită, să gestio-
nez mai bine timpul și resursele financiare, să mă 
descurc singură în rezolvarea problemelor întâmpi-
nate. Programul este mult mai încărcat, având zile 
în care terminam cursurile universitare la ora 
20:00. După o zi solicitantă, cu ore în șir petrecute 
în fața laptopului, drumuri până la facultate, pentru 
a participa la seminarii și laboratoare, de multe ori 
ești nevoit să mai petreci timp și în bucătărie pentru 
a-ți prepara cina. 
 

 4. Te rugăm să transmiți un mesaj absol-
venților de anul acesta și celorlalți elevi ai liceu-
lui. 
  

 Anca: Faceți-vă de pe acum o idee despre 
cum vreți să arate viața voastră. Dați-vă interesul 
atunci când trebuie pentru a nu avea regrete pre-
cum: „dacă făceam asta la timp, acum era mai bi-
ne”. Nu vă stresați mai mult decât este necesar. Fiți 
mândri de realizările voastre! 
 

 Cristian: Învățați ca să fiți mândri de voi și 
nu pentru a fi altcineva. Alegeți-vă facultatea cu 
grijă și alegeți ceea ce vă place vouă, nu ce le-ar 
plăcea părinților sau prietenilor. Faceți-vă mulți 
prieteni, dar nu uitați că voi trebuie să fiți mereu 
primii în prioritățile voastre.  
 Munciți mult pentru ceea ce visați să faceți și 
nu vă lăsați descurajați în momentele mai dificile: 
Drumul anevoios duce mereu către destinații fru-
moase. Nu vă plafonați în cazul eșecului. Succesul 
nu înseamnă să reușești din prima neapărat, ci și cât 
de sus te poți ridica după ce ai căzut. 
 Respectați-vă și apreciați-vă profesorii! A 
trebuit să termin liceul ca să realizez cât efort au 
depus și cât au tras de noi ca să muncim pentru a 
deveni niște oameni mai buni. Nu veți întâlni pro-
fesori atât de devotați meseriei și atât de înțelegă-
tori în multe licee. 
 Faceți ce vă pasionează și nu-i lăsați pe cei-
lalți să râdă de visurile voastre. Faceți concurență 
cu voi înșivă. Performanța înseamnă autodepășire 
și nu o luptă cu ceilalți colegi. 
 Nu luați bacalaureatul în râs și munciți dacă 
doriți să-l promovați, dar nici nu lăsați stresul gene-
rat de acest examen să-și pună amprenta asupra 
voastră. După ce veți termina toate probele, vă veți 
da seama că nu e atât de greu, dacă învățați și lăsați 
emoțiile deoparte. 
 

 Andreea: Curaj, puteți face ceea ce v-ați 
propus, iar dacă scopul vostru este de a merge mai 
departe, să studiați, nu ezitați! Continuați să învă-
țați și încercați să vă oferiți în fiecare zi un timp 
doar pentru voi, dar să fie unul productiv sufletului 
vostru.  
 

 Carla: Sfatul meu pentru elevii lasallieni 
este acela de a nu pierde timpul cu alte preocupări, 
de a valorifica orice oportunitate oferită de profeso-
rii din liceu, pentru că nu știm ce ne va rezerva vii-
torul. Profitați din plin de mâna întinsă și gândi-    
ți-vă din timp ce vă doriți cu adevărat să faceți du-
pă terminarea liceului! Urmați-vă îndemnul inimii! 
Căldura și oamenii pe care i-ați întâlnit în liceu nu 
o veți întâlni oriunde ați merge. Oamenii inimoși și 
prietenoși, cum sunt profesorii din liceu, vă stau la 
dispoziție ca să vă însoțească în formarea profesio-
nală și umană. Cu această ocazie, țin să le mulțu-
mesc pentru tot ajutorul și sprijinul acordat în for-
marea mea. 

Realizat de Fr. Vicențiu Ghiurca 
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 ORIZONTAL:   

1) Piatră de var – Cade în ploaie. 2) 

Etape geologice – Mod de gândire. 

3) Sfarmă  piatra. 4) Primele la alfa-

bet – Sparte de pui – Nu mai departe. 

5) Locuitor din Dallas – Primește 

urarea „Casă de piatră”. 6) Fabulist 

antic grec – Stau în oraș! – Cerc la 

mijloc! 7) Riglă de desen – Primele 

imagini! 8) Scris în catalog – Pietre 

de pavaj. 9) Ținută la școală – Nobili 

în Evul Mediu. 10) Chip de piatră – 

Piatră în vârf. 

 

 VERTICAL:   

1) Casă de piatră – Aduce ploaia. 2) 

Flori de piatră. 3) Refren de colind – 

În exod! – Crai biblic. 4) Vine după 

zi. 5) Piatră acră – Blid gol! 6) Piatră 

– Una din familie. 7) Joc asiatic – 

Maria Apostol – Fript prea tare. 8) A 

atinge cu mâna – Sclav spartan. 9) 

Coadă de ibric! – Piatră de aprins 

focul. 10) Exploatare de piatră – Blu-

ze țărănești. 

Dicționar : IMA 

 

 ing. Traian PLOȘNIȚĂ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Învierea lui Isus Cristos să 
fie pentru noi toți izvor de 
speranță, în aceste vremuri 

dificile pe care le trăim. 

Vă dorim tuturor 
Paște binecuvântat și 
Sărbători luminate! 


