
Cartierul „Peste bară” din Beba Veche
se schimbă în bine 

Vineri, 17 iulie 2015, a avut loc un 
eveniment deosebit şi anume 

darea în folosinţă a 2,3 km de trotu-
are în cartierul numit „Peste bară”. La 
acest eveniment au participat câteva 
zeci de localnici care au asistat şi la o 
slujbă de sfinţire a acestor trotuare 
iar apoi au servit o felie de tort oferită 
de doamna dirigintă de la poştă, Flori 
Corina, şi un pahar de ţuică oferit de 
domnul Pistrui Petru. Toată lumea s-a 
bucurat mult că aceste trotuare au 
fost executate în faţa fiecărei gospo-
dării. Trebuie menţionat că trotuarele 
au fost făcute în două luni şi jumăta-
te de lucru intens de către echipa de 
muncitori din cadrul Primăriei Beba 
Veche. Cu această ocazie am demon-
strat că folosind forţă de muncă din 
Beba Veche şi costând mult mai pu-
ţini decât dacă ar fi fost aduse firme 
străine, se pot face şi pot construi 
obiective strict necesare cetăţenilor 
comunei noastre.

Trebuie subliniat faptul că acest car-
tier – Peste Bară – este în acest mo-
ment un cartier frumos, curat, în care 
doar mergând pe stradă te simţi bine, 
pentru că într-adevăr există nu numai 
trotuare noi ci şi drumuri pietruite pe 
fiecare stradă. Locuitorii acestui carti-
er beneficiază de apă potabilă, exis-
tând o coloană de apă şi fiecare gos-

podărie este racordată şi contorizată. 

De asemenea, când vine seara, casele 

sunt bine iluminate graţie investiţiei 

făcute anul trecut de Primărie, astfel 

încât orice cetăţean se simte în sigu-

ranţă în acest cartier. 

„Ca primar al comunei pot să le pro-

mit cetăţenilor din acest cartier că nu 

ne vom opri aici. În următorii ani vom 

executa şi reţeaua de canalizare, vom 

începe programul multianual de as-

faltare a drumurilor şi cu siguranţă 

vom avea un loc public, un părculeţ 

pentru locuitorii acestui cartier.

Rugămintea mea este ca toţi locui-

torii să păstreze tot ce s-a făcut pen-

tru ei, să continue să înfrumuseţeze 

cartierul prin plantarea de flori, ga-

zon sau arbuşti ornamentali şi prin 

amenajarea de mici părculeţe în faţa 

caselor. Îi rog să nu mai depoziteze 

materiale de construcţie decât atunci 

când construiesc, iar resturile să le in-

troducă în curte. De asemenea, fac 

un apel la cei care au posibilitatea 

să-şi renoveze gardurile şi porţile, în 

special posesorii de aşa-zise „grun-

duri” care, dacă tot ştiu să le foloseas-

că, să le şi împrejmuiască aşa cum ar 

fi normal, cu garduri estetice.”, a spus 

primarul Ioan Bohancanu.
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Ruga bănăţeană de la Beba Veche
Primăria, Consiliul Local şi Parohia Ortodoxă Română vă invită din nou la rugă! 

Sâmbătă, 15 august, va avea loc tradiţionala rugă a satului Beba Veche, sărbătoare aşteptată 
de toţi credincioşi şi sărbătorită din moşi strămoşi. Ca de fiecare dată, dimineaţa va fi dedicată 

cinstirii Sfintei Fecioare Maria, protectoarea bisericii noastre ortodoxe, toţi creştinii fiind aşteptaţi 
să participe la slujbă. După-masă se va organiza o petrecere cu muzică şi voie bună. Acelaşi lucru 
este valabil şi la Cherestur, unde se va ţine o petrecere la căminul cultural şi un concurs de gătit 
gulaş. Şi la Cherestur se organizează o petrecere pe cinste la căminul cultural, concomitent cu 

concursul de gătit gulaş. 

Vă aşteptăm cu drag! 



A doua etapă a proiectului de 
amenajare a trotuarelor: Cherestur

La scurt timp după finalizarea lucră-
rilor la trotuarele din cartierul Peste 
Bară din Beba Veche, începând cu 
data de 21 iulie 2015, a fost demarată 
etapa a doua a acestui proiect con-
stând în executarea de trotuare noi 
în Cherestur şi Pordeanu, în zonele 
mărginaşe, unde fie acestea nu au 
existat niciodată, fie sunt foarte vechi 
şi deteriorate. 

În această etapă, care potrivit planu-
rilor primăriei ar trebui să nu dureze 
mai mult de două luni, până în jurul 
datei de 1 septembrie, vor fi reali-
zaţi 1,5 km de trotuare noi, din care 
1,2 km în Cherestur şi 300 m în Por-
deanu. După această investiţie, toate 
casele din cele două sate vor avea 
acces direct la un trotuar decent pe 
care să se poată circula normal, indi-
ferent de vreme. 

Începând din data de 1 septembrie 
şi până la 25 noiembrie, depinzând şi 
de vreme, urmează să se desfăşoare 
a treia etapă a proiectului constând 
în executarea de trotuare în alte două 

cartiere din Beba Veche, în lungime 
totală de 2 km. Aşadar, la finele anu-
lui Primăria va trage linie şi va numă-
ra în total între 5-6 km de trotuare 

noi, executate într-un singur an – o 
performanţă cu adevărat uimitoare 
pentru comuna noastră.
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Aspecte de zi cu zi din comună
Mai repede sau mai încet, comuna 

se schimbă zi de zi, în bine.  Ve-
chiurile obicei mor greu: gâşte lăsate 
libere pe străzi, ici şi colo, materiale 
de construcţii şi utilaje lăsate de iz-
belişte pe spaţiul verde, dar tot mai 
puţine, „gardurile” vechi - o ameste-
cătură de buruieni şi sârmă ruginită 
- lasă loc gardurilor noi. 

Întâlnirea pasiona-
ţilor de istoria satului

Îi mulţumim domnului învăţător 
Gheorghe Togi care şi-a exprimat 

dorinţa ca o dată pe săptămână, 
timp de două ore, în sala mică a 
căminului cultural din Beba Veche, 
să îi adune pe toţi cei interesaţi de 
a împărtăşi cunoştinţe privind isto-
ria, tradiţiile şi obiceiurile comunei. 
Aşteptăm orice sugestie din partea 
locuitorilor care deţin mărturii isto-
rice, să îl caute pe domnul primar şi 
împreună să realizăm un istoric al 
comunei. Am fi foarte încântaţi ca 
la această temă să participe cât mai 
mulţi oameni  şi ştim cu siguranţă 
că există multe poveşti interesante 
care abia aşteaptă să fie spuse. Tre-
buie să ştim ce a fost comuna Beba 
Veche, ce este şi ce va fi în viitor! 

Structura anului 
şcolar 2015-2016

Anul şcolar 2015-2016 va fi format 
din 36 de săptămâni de cursuri, în-
sumând 177 zile lucrătoare, exact 
ca în prezent, iar semestrul I se va 
încheia pe 29 ianuarie 2016. Anul 
şcolar începe pe data de 1 septem-
brie 2015, se încheie pe data de 31 
august 2016 şi se structurează pe 
două semestre, astfel:

SEMESTRUL I
Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 - 
vineri, 18 decembrie 2015
Vacanţa pentru copiii de la grădini-
ţă şi din clasele pregătitoare - a IV-
a: 31 octombrie - 8 noiembrie 2015
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 19 de-
cembrie 2015 - duminicăa, 3 ianu-
arie 2016
Cursuri: luni, 4 ianuarie 2016 - vi-
neri, 29 ianuarie 2016
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 
30 ianuarie 2016 - duminică, 7 fe-
bruarie 2016

SEMESTRUL AL II-LEA
Cursuri: luni, 8 februarie 2016 - vi-
neri, 8 aprilie 2016
Săptămâna Şcoala altfel: 4-8 aprilie 
2016
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 9 
aprilie 2016 - duminică, 17 aprilie 
2016
Cursuri: luni, 18 aprilie 2016 - vi-
neri, 17 iunie 2016
Vacanţa de vară: sâmbătă, 18 iunie 
2016 - duminică, 11 septembrie 
2016.

Scurt buletin agricol 
Pe raza comunei noastre gospoda-

rii au fost foarte harnici anul aces-
ta şi pentru că n-au vrut să se repete 
scenariul de anul trecut, când de Sf. 
Ilie a plouat foarte mult, au început 
recoltatul mai devreme şi în jurul da-
tei de 12 iulie au fost gata. 

Producţiile la cereale au fost mulţu-
mitoare, oscilând între 4-5 mii kg la 
hectar, iar preţul se poate spune că 
este unul mai bun faţă de anul trecut, 
situându-se în jurul valorii de 65-70 

bani la kilogram, în funcţie de calita-
te. S-au obţinut producţii bune şi la 
orz – în medie circa 5,5 mii kg la hec-
tar.

Dar, aşa cum se întâmplă din păcate 
în agricultură, riscurile mari sunt pen-
tru culturile de prăşitoare. Dată fiind 
lipsa de precipitaţii care a început de 
la jumătatea lunii iunie, culturile de 
porumb (foto) şi floarea soarelui pot 
fi compromise aproape în totalitate. 
La acest aspect contribuie şi tempe-
raturile foarte ridicate din luna iulie, 
cu multe zile de caniculă şi tempera-
turi de peste 38 grade la umbră.
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Credincioşi din Beba Veche, pelerinaj
la mormântul părintelui Arsenie Boca

În ultima perioadă foarte multe per-
soane din comuna Beba Veche au 

reuşit să ajungă la Mănăstirea Pris-
lop, la mormântul părintelui Arsenie 
Boca. Din vorbă în vorbă, foarte mulţi 
locuitori au putut afla despre minu-
nile făcute de acest părinte sfânt, 
atât în timpul vieţii cât mai ales după 
moartea sa.

Mănăstirea Prislop, unde a fost în-
mormântat în 4 decembrie 1989, a 
devenit cel mai mare loc de pelerinaj 
din România. Zeci de mii de credin-
cioşi din toate colţurile ţării vin săp-
tămânal să se închine la mormântul 
părintelui. 

Toţi cei care au ajuns la mormântul 
părintelui şi la Mănăstirea Prislop 
spun că au simţit o încărcătură spiri-
tuală foarte puternică şi un lucru ex-
traordinar este că fiecare simte nevo-
ia să revină pentru a doua sau a treia 
oară, să-i mulţumească.

Se spune, dar lucrul este confirmat 
de aproape toţi oamenii aflaţi la Pris-
lop, că părintele îndeplineşte o sin-
gură dorinţă a unui om la o vizită şi 
într-adevăr se poate spune , atât din 
relatările din mass-media cât şi din 
mărturiile directe ale oamenilor, că 
acest lucru este foarte adevărat.

Ceea ce face părintele moartea sa 
este un lucru extraordinar pentru că 
deschide ochii credinţei în Domnul 
nostru Iisus Hristos.

Despre Mănăstirea Prislop se spune 
că este un loc binecuvântat şi prote-
jat de Maica Domnului şi acest lucru 
este cu siguranţă adevărat, mărturie 
fiind zecile de mii de pelerini care vin 
aici să i se închine.

Spre bucuria noastră, putem să spu-
nem că în ultimul timp şi din co-
muna Beba Veche mulţi credincioşi 
sau mai puţin credincioşi au mers la 
Mănăstirea Prislop şi s-au închinat 
la mormântul sfântului părinte Ar-
senie Boca şi toţi cei care au fost în 
acele locuri sfinte s-au întors acasă cu 
sentimente de linişte, pace sufleteas-

că şi au simţit că ceva în viaţa lor s-a 
schimbat. 
„De acolo de sus vă voi putea ajuta 
mai mult” spunea părintele, iar acest 
lucru oamenii îl simt zi de zi că este 
adevărat.  

CINE A FOST ARSENIE BOCA?
Arsenie Boca (n. 29 septembrie 1910, 
Vaţa de Sus - d. 28 noiembrie 1989, 
Mănăstirea Sinaia, Prahova) e consi-
derat una dintre marile personalităţi 
ale ortodoxiei româneşti. A fost pă-
rinte ieromonah, teolog şi pictor de 
biserici, stareţ la Mănăstirea Brânco-
veanu din Sâmbăta de Sus şi apoi la 
Mănăstirea Prislop. 

Odată cu instaurarea regimului co-
munist în anul 1945, Arsenie Boca a 
intrat în atenţia Securităţii ca opo-
zant al regimului. Până la sfârşitul 
anilor 1950, stareţul a trecut prin 
calvarul anchetelor şi al arestărilor. A 

fost închis la Securitatea din Braşov, 
apoi dus la Canal. A ajuns în închiso-
rile Jilava, Timişoara şi Oradea. 

După eliberarea din temniţele co-
muniste, Arsenie Boca nu şi-a mai 
putut relua activitatea de preot. To-
tuşi, Securitatea l-a urmărit aproape 
până în ultimele săptămâni dinaintea 
morţii sale, în 1989. Mănăstirea Pris-
lop, unde Arsenie Boca a slujit în anii 
1950 şi unde a fost înmormântat, a 
devenit unul dintre cele mai aglome-
rate locuri de pelerinaj din România. 

Oamenii vin şi se roagă la mormântul 
acestuia, mulţi cu credinţa că peleri-
najul le va aduce bunăstare sau vin-
decarea unor afecţiuni.

DIN ÎNVĂŢĂTURILE PĂRINTELUI 
ARSENIE BOCA
• Dacă aveţi minte, bine e să luaţi 
aminte!
• Păcatul este o conspiraţie a minţii 
omului cu diavolul împotriva Legii lui 
Dumnezeu, este călcarea legilor vieţii 
printr-un abuz de libertate. Păcatul e 
înfrângerea sufletului de către „eu”.
• Fii în faţa lui Dumnezeu şi în faţa 
conştiinţei tale limpede ca un pârâ-
iaş, dar nu-i lăsa pe cei vicioşi să se 
uite în sufletul tău, că privirea viciului 
întunecă sufletul. Cu oamenii să te 
împaci dar cu păcatele să te cerţi.
• Dumnezeu iartă dar nepedepsit ni-
mic nu lasă.
• Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la al-
tul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta 
te scoate de sub judecată.
• Nu e un biruitor mai mare pe pă-
mânt decât acela care se biruieşte pe 
sine însuşi şi domneşte asupra pati-
milor sale.
• Iubirea lui Dumnezeu faţă de cel 
mai mare păcătos este mai mare de-
cât iubirea celui mai mare sfânt faţă 
de Dumnezeu.
• Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascul-
tă şi Dumnezeu de tine.

• Dumnezeu nu uită de om cum uită 
omul de Dumnezeu.
• Cel mai frumos dar pe care îl putem 
face lui Dumnezeu este să ne dăruim 
Lui pe noi înşine, pe viaţă.
• Mărturisirea lui Dumnezeu cu preţul 
vieţii este preţul învierii oamenilor în-
tru sfinţi.
• Dumnezeu nu ne cere minuni. Ace-
lea le face El.
• Dumnezeu coboară între oameni şi 
suie oamenii la Sine pe scara Sfintei 
Liturghii.
• Doar Sfânta Liturghie mai ţine lu-
mea.
• De cârma minţii atârnă încotro por-
nim şi unde ajungem.
• Să-ţi fereşti capul de frig şi de pros-
tie!
• Aceasta este raţiunea ascunsă a Pro-
videnţei: toată lumea este ispitită să 
se ciocnească de Iisus.
• A găsi în tine pe Hristos Cel cu Cru-
ce, temelia ta dumnezeiasca, şi a clă-
di pe ea viaţa ta, acesta este învierea 
cea din morţi înainte de învierea cea 
de obşte. Fericit şi sfânt este acela ce 
are parte de învierea cea din morţi.
• Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar 
n-a putut tămădui orbia răutăţii. Or-
bia răutăţii, stând de-a pururi împo-
triva Adevărului, nu are leac, dar are 
pedeapsă.
• Învierea este noul stâlp de foc, care 
conduce de două mii de ani neamul 
creştinesc prin pustia acestei lumi. 
Din lumina lui este făcut destinul 
care ne atrage Acasă.
• Mulţi îl urmează pe Iisus până pe 
muntele Fericirilor, dar foarte puţini 
până pe muntele Golgota, până pe 
cruce. Până pe cruce n-a străbătut 
decât iubirea maicii Sale şi a ucenicu-
lui iubirii… Mai mult v-a înflori viaţa 
ta dacă vei fi un erou al iubirii divine 
şi nu o victimă a iubirii păcatelor.
• Sunt multe chipuri de a intra în îm-
părăţia lui Dumnezeu, dar numai o 
singură uşă: Iisus.
• Iisus e singurul Împărat pe pământ 
Care nu Se mai pogoară de pe cruce, 
dar şi singurul Împărat care nu vor-
beşte oamenilor de pe tron, ci de pe 
cruce.
• Dacă nu poţi vorbi cu copiii tăi des-
pre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumne-
zeu despre ei.
• Să nu vă certaţi cu copiii voştri pen-
tru păcatele lor, ci să vorbiţi cu Dum-
nezeu despre ei, despre îndreptarea 
lor.
• Omul se roagă lui Dumnezeu să-l 
scape de necazuri, iar Dumnezeu se 
roagă de om să părăsească păcatul.



Bani nerambursabili pentru agricultură
În data de 8 iulie 2015 s-au deschis 

sesiunile de depunere de proiecte 
pentru şase noi măsuri de atragere a 
fondurilor europene din Planul Na-
ţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014-2020. Iată ca sunt aceste mă-
suri:

Măsura 4.1a - investiții în exploatații 
pomicole. Fondul disponibil este de 
75 milioane de euro. Se doreşte atra-
gerea de investiţii în reabilitarea unei 
suprafețe de 35.000 ha de livezi din-
tr-un total de 170.000 ha, aflat acum 
în declin. Dacă fondul va fi epuizat se 
va putea suplimenta până la 350 mi-
lioane de euro.
Submăsura 4.2 - sprijin pentru in-
vestiții în procesarea şi marketingul 
produselor agricole. Fondul dispo-
nibil este de 143 milioane de euro, 
iar din această sumă, 28 milioane de 
euro sunt alocate doar pentru zona 
montană.
Submăsura 4.3 - investiții pentru 
dotarea şi modernizarea infrastruc-
turii agricole şi silvice. Fondul dispo-

nibil este de 435 milioane de euro 

şi se doreşte atragere de investiţii în 
irigaţii.

Măsura 6.2 - sprijin pentru înființa-
rea de activități neagricole. Fondul 
disponibil este de 44 milioane de 
euro.

Măsura 6.3 - sprijin pentru dezvolta-
rea fermelor mici. Fondul disponibil 
este de 72 de milioane de euro, iar 
din sumă, 22 de milioane de euro 
sunt destinate zonei montane. În 
fostul PNDR, pe măsuri similare s-au 
cheltuit 400 de milioane de euro 
pentru susținerea fermelor de sub-
zistență, iar fiecare exploatație agri-
colă finanţată a primit 1.500 de euro 
pe an, cu condiția să producă pentru 
piață. 

Măsura 6.4 - investiții în crearea şi 
dezvoltarea de activități nonagrico-
le. Fond disponibil este de 57 milioa-
ne de euro. Alocarea totală pe noul 
program 2014-2020 este de 9,46 mi-
liarde de euro. 

Primele trei măsuri de finanțare 
s-au deschis pe 25 martie 2015: 
Submăsura 4.1 - investiții în 
exploatații agricole, Submăsura 6.1 
- sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri şi submăsura 19.1 - sprijin 
pregătitor pentru elaborarea strate-
giilor de dezvoltare locală iar cele-
lalte  măsuri din PNDR vor fi lansate 
în lunile august şi septembrie, 
susține ministrul Agriculturii, Daniel 
Constantin.

Valoarea totală a finanţărilor ner-
ambursabile pe care ţara noastră le 
poate atrage în cadrul acestui PNDR 
este de 9,5 miliarde de euro.
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Rugăciunea de dimineaţă 
de Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristo-
ase, ajută-mă ca astăzi, 
în toată ziua, să am gri-
jă să mă lepăd de mine 
însumi, ca nu cumva, 
ţinând la mine, să Te 
pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hris-
toase, ajută-mi ca ru-
găciunea preasfântului Tău nume să-mi 
lucreze în minte mai mult decât fulgerul 
pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să 
nu mă întunece, căci iată, păcătuiesc în 
tot ceasul.
Doamne, cela ce vii în taină între oameni, 
ai milă de noi, că umblăm împiedicân-
du-ne prin întuneric. Patimile au pus tină 
pe ochii minţii noastre.
Uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împie-
trind inimile noastre şi toate împreună au 
făcut temniţă în care Te ţinem fără cerce-
tare, aşa risipind în deşert zilele noastre, 
umbriţi şi desădiţi până la pământ.
Doamne, Cela ce vii între oameni în tai-
nă,  ai milă de noi şi pune foc temniţei, 
aprinde dragostea în inimile noastre, 
arde spinii patimilor noastre şi fă lumină 
sufletelor noastre.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, 
ai milă şi vino de Te sălăşluieşte întru noi, 
dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul  Tău cel 
Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru 
noi cu suspine negrăite, când graiul şi 
minte noastră rămân neputincioase.
Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă de 
noi, că nu ne dăm seama cât suntem de 
nedesăvârşiți şi cât eşti Tu de aproape de 
sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi 
de Tine prin păcatele noastre. Ci lumi-
nează, Doamne, lumina Ta peste noi, ca 
să vedem lumina prin ochii Tăi şi să trăim 
în veci prin viaţa Ta.

Lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie!

DECESE †
Ardelean Maria  (76 ani)

Dumnezeu să o odihnească 
în pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

August
• 6 J Schimbarea la Faţă a Domnului
• 15 S Adormirea Maicii 
Domnului
• 16 D Sfinţii Martiri Brâncoveni
• 29 S Tăierea capului Sfântului Ioan 
Botezătorul

 Sărbători religioase 
romano-catolice 
August  - Gustar

• 6 J Schimbarea la Faţă a Domnului
• 10 L Sf. Laurenţiu
• 15 S Adormirea Maicii Domnului
• 24 L Sf. Bartolomeu

Meseria de mamă 
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

Într-o zi, o femeie numită Ana, îşi 
lua carnetul de şofer. Când au în-

trebat-o care era profesia ei, ea a 
avut un dubiu. Nu ştia cum să se 
considere. Funcţionarul insistă: 
”Ceea ce v-am întrebat este dacă 
aveţi un serviciu?”. ”Sigur că da, 
am un serviciu”, exclamă Ana, “sunt 
mamă !”. „Noi nu considerăm ăsta 
un serviciu. O să consemnez casni-
că”, spuse funcţionarul cu răceală.

O prietenă a ei, Elena, auzi cele în-
tâmplate şi căzu pe gânduri câtva 
timp. Intr-o zi, se află în aceiaşi si-
tuaţie. Persoana care o interoga era 
o funcţionară de profesie, sigură şi 
eficientă. Formularul părea enorm 
şi interminabil. Prima întrebare era: 
“Care este ocupaţia dvs.?”. Elena se 
gândi puţin şi fără să ştie cum, răs-
punse: “Sunt doctoriţă în dezvolta-
rea infantilă şi în relaţiile umane”.
Funcţionara făcu o pauză şi Elena 
trebui să repete cu pauze, emfatic, 
apăsând cuvintele mai semnifica-
tive. După ce a notat totul, tânăra 
vru să verifice. “Pot să vă întreb, ce 
înseamnă că faceţi, mai exact?”. Fără 
pic de nelinişte în glas, cu mult calm, 
Elena explică: „Desfăşor un program 
pe termen lung, înăuntru şi în afara 
casei”.

Gândindu-se la familia ei, ea conti-
nuă: „Sunt răspunzătoare de o echi-
pă şi am primit deja patru proiecte. 

Muncesc în regim de dedicare ex-
clusivă. Marea exigenţă este de 14 
ore pe zi, uneori chiar până la 24 
ore”. Pe măsură ce îşi descria respon-
sabilităţile, Elena observă creşterea 
tonului de respect în vocea funcţio-
narei. Când se întoarse acasă, Elena 
fu primită de echipa sa: o fetiţă de 
13 ani, alta de 7 şi alta de 3. Suind 
spre dormitoarele casei, ea auzi pe 
cel mai nou proiect al ei: un bebe de 
6 luni, probând o nouă tonalitate a 
vocii. Fericită, Elena luă pe bebe în 
braţe şi gândi la gloria maternităţii, 
cu multitudinea de responsabilităţi 
şi orele interminabile de dedica-
ţie. ”Mama unde-mi sunt pantofii? 
Mama, mă ajuţi să-mi fac o fundă? 
Mama, bebe nu încetează din plâns. 
Mama, mă aştepţi la sfârşitul orelor? 
Mama, vii mâine să mă vezi dan-
sând? Mama, mergi la cumpărături? 
Mama...”

Morala: Am ajuns să trăim cu toții în-
tr-o lume atât de ocupată şi egoistă, 
încât uităm esența vieții în sine. Şi, de 
cele mai multe ori, uităm de cea care 
ne-a ajutat să primim în dar viaţa. 
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