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L
a 16 ani, Mioriţa Enache
locuiește de trei luni
într-un cort de pe strada
Vulturilor din București.
Trei luni în care a nins,
a plouat, iar soarele a
lipsit o lună de pe cer.
„Avem prea multe pe

cap, pe bune”, spune Mioriţa în timp ce
trece încă o dată compulsiv cu mâna
prin păr. Podoaba neagră îi ajunge până
aproape de fundul încorsetat bine într-
o pereche de blugi la modă și e atât de
strălucitoare, încât pare că lasă în urmă
dâre de keratină.

Fata de 16 ani înaintează încet pe
stradă, cu pași butucănoși și nonșa-
lanţi, așa cum te miști uneori prin casă, când nu te vede
nimeni. Își ţine încleștat pumnul stâng și îl slăbește doar
din când în când, ca să lase degetele de la dreapta să apuce
câte o sămânţă de floarea soarelui, neagră și lucioasă. O
pocnește între dinţi, apoi scuipă coaja pe trotuar, în faţa a
ceea ce, cu o lună în urmă, era casa ei. 

Mioriţa Enache face parte dintre cele 65 de persoane
care au fost evacuate, pe 15 septembrie 2014, din fosta clă-
dire naţionalizată de pe strada Vulturilor numărul 50, din
Bucu rești. Tot ea e și unul dintre zecile de mii de oameni
scoși, din 1995 încoace, din casele ce fuseseră confiscate în
timpul regimului comunist și erau, după Revoluţie, reven-
dicate de proprietari. „La fel cum nu există statistici precise,
nu există nici reglementări univoce pentru situaţia chiria-
șilor în cadrul legii care prevede reîmproprietărirea. În
fapt, unii „evacuaţi” primesc locuinţe la schimb, unii – nu”,
spune Ionuţ Sîrbu de la organizaţia neguvernamentală Ro-
mani CRISS. „Orice ar fi, ar trebui să ne dea casă. Nu e co-
rect, la alţii le-a dat. E și normal”, concluzionează Mioriţa.

În luna octombrie, Vulturilor s-a transformat în loc de
campare. De-o parte și de alta a străzii, sunt agăţate două
șiruri de corturi, majoritatea de munte, de două-trei per-
soane. O familie și-a improvizat un umbrar în care poţi sta
și în picioare. Faţada clădirii din care au fost evacuaţi are
tencuiala jupuită și pare a fi într-o stare avansată de degra-
dare. Oamenii au arborat pancartele aduse de ONG-uri:
„Strada nu e acasă”, „Jos mafia imobiliară”, „Nu despărţiţi
familiile”, „Dreptate sectorul 3, locuinţe pentru toţi.”

Mioriţa s-a obișnuit cu priveliștea asta. Au trecut deja
patru săptămâni. În spatele gardului în dreptul căruia s-a
oprit, era casa ei. Gardul e înalt, trebuie să te urci pe un
scaun ca să vezi dincolo de el. „Acolo în fund, pe stânga”. Dar
acolo nu mai e decât o ruină. „Au apucat să demoleze ceva,
atunci la început.” Doar băieţii de la firma de pază contrac-
tată de primărie se mai plimbă printre moloz și gunoi. 

Cea�mai�lungă�noapte�de�pe�Vulturilor

Pe 15 septembrie, la 9 dimineaţa, toată lumea era trează
pe Vulturilor. Știau, fuseseră anunţaţi cu o săptămână în-
ainte că trebuie să se mute și terminaseră de împachetat ba-
gajele când au venit mascaţii. Deși era prima zi de școală,
Mioriţa nu s-a dus la Liceul Tehnologic „Elie Radu”, unde e
elevă în clasa a zecea. A stat cu ai ei, să vadă cum îi scot din
casă. „A ieșit cu tărăboi mare în ziua aia, a venit toate tele-
viziunile, a fost scandal”, spune Jana, mama Mioriţei, din
fotoliul ei trântit în mijlocul trotuarului. „Noroc cu oiengeu-
rile, ne-a adus corturi, haine, saltele, mâncare, de toate. A
fost bine, mai ales că a doua zi a venit iar Poliţia și ne-a luat
toate boarfele și le-a aruncat, a zis că facem ţigăneală”.

strada nu
este acasă
de Annamaria Kozma

Noroc cu oiengeurile, ne-a adus
corturi, haine, saltele, mâncare,
de toate. A fost bine, mai ales că a
doua zi a venit iar Poliţia și ne-a
luat toate boarfele și le-a aruncat,
a zis că facem ţigăneală. „



PRIVEȘTE DINCOLO DE APARENȚE20

Părinţii Mioriţei s-au mutat aici în
‘97, când ea avea un an. Din 2002 până
în 2007, au plătit o chirie modică vechiu-
lui proprietar: „Aveam contracte la
ICRAL, plăteam bani. Dar după ce a
vândut proprietarul la firma asta, n-a
mai venit nimeni să ne ceară chirie”, ex-
plică Jana. Deși știau dintotdeauna că,
într-o zi, ar putea fi scoși din casă, nu și-
au imaginat niciodată că acest lucru
chiar se va întâmpla. „Nici acum nu-mi
vine să cred că ne-au dat afară”, spune
Mioriţa în timp ce strâmbă din buze.

Prima noapte afară a fost cea mai
lungă, își amintește fata. Se întune-
case deja de câteva ore, era vreo 11
seara când a tras fermoarul de la
cort, împreună cu mama ei, ca să se
culce. Pe stradă încă era agitaţie. S-
au întins pe salteaua gonflabilă și
atunci Gărgă, cum o alintă familia, a
început să plângă, iar Jana i-a spus
să doarmă și să lase prostiile. Fata
nu-și putea scoate din minte imagi-
nea cu ele dormind pe trotuar.

Foiala însă nu a durat mult, pen-
tru că la ora 2 s-a dat trezirea: era
rândul tatălui și al fratelui Mioriţei
să doarmă, pentru că ei se trezeau
devreme să meargă la muncă, amân-
doi – muncitori cu ziua. Femeile au
ieșit din cort și s-au alăturat celor-
lalţi „evacuaţi” care nu aveau somn.
Pe Vulturilor se făcuse focul.

„Dacă�moare�și�tata”

Din capătul străzii se apropie Jana cu o plasă albă în
mână. „Vine mâncarea”, spune Mioriţa și își bagă repede
pumnul de seminţe în buzunarul de la spate. Pe măsuţa
acoperită cu mușama din faţa cortului se face dintr-odată
loc și apar o sticlă de doi litri de cola, o franzelă și un pa-
chet de hârtie din care răsar câteva felii de grăsime pe
post de șuncă. Mioriţa și mamaia iau primele, apoi
mama, iar la sfârșit – Florin, tatăl.

Florin nu mai poate să vorbească de vreo doi ani, de
când a fost operat de cancer: „Are buton d-ăla în gât, i-au
scos corzile vocale”, spune cu voce joasă un vecin. Tatăl
Mioriţei zâmbește cald și împreunează mâinile mereu
când vrea să mulţumească. Familia se bazează pe pensia
lui de handicap, de 235 de lei.

Deși omul pare în putere, Mioriţa crede că e foarte bol-
nav și îi e teamă că ar putea să moară, la fel cum a murit
acum cinci luni și mătușa ei. „De când a murit Nașa (n.r.
– mătușa), și mama s-a îmbolnăvit, ea nu era așa de slabă,
era normală. Nici la mama, nici la tata nu e bine să stea
aici în frig. Măcar să nu vină zăpada”.

Părul�e�sfânt,�cum�ar�veni

Prin august, Mioriţa era în curte și se spăla pe cap.
Nu aveau baie, așa că toată familia se spăla în două li-
gheane: unul la comun, al doilea doar al lui Gărgă, li-

gheanul pentru păr. Mioriţa își spală părul în fiecare
săptămână, sâmbătă sau duminică. Șamponează o dată,
clătește, mai șamponează o dată, clătește din nou, dă cu
balsam, așteaptă puţin și clătește din nou. Cu o oală de
apă se descurcă. „Alte fete spălau părul unde se spălau
și părinţii, mie nu-mi place așa, aveam ligheanul meu
separat, că părul e sfânt, cum ar veni.” După Mioriţa, cel
mai important lucru la o femeie e să fie îngrijită.

Acum se spală pe cap pe la rude, la bunica sau la sora
ei, unde apucă. Au fost nopţi în care a și dormit la ele,
când a fost foarte frig sau nu mai putea de oboseală. „Ei
zic că ne primesc, dar eu știu că se plictisesc să tot mer-
gem acolo să facem baie sau să dormim. N-au nici ei loc,
o cameră, atât. N-avem unde să mergem.”

BAC-ul�și�carnetul

Pe Facebook, Mioriţa privește spre obiectiv în toate po-
zele și își ţine buzele ţuguiate. De curând a fost tag-uită în
câteva fotografii, făcute în bancă, la școală, cu două co-
lege, iar în descriere scrie: „Siii noaptee bunaaa vaaa
pooopa bonytaa,miorita si miky!! «colegele mele fru-
mii»”. „Nu-mi place”, spune fâstâcită despre profilul ei de
Facebook. „Trebuie să schimb poza, să fie mai simplă”. 

Cel mai mult, Mioriţa își dorește să ia Bacalaureatul.
Ar fi prima din familia ei: sora ei a abandonat școala ca
să se mărite, iar fratele a terminat doar zece clase. Cele-
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lalte două lucruri pe lista dorinţelor sunt să ia carnetul
de conducere și să fie ceva în viaţă. „Când eram mică,
îmi doream să fiu fotomodel, acuma nu mai știu...”. Îi
place mult de Antonia și îi plac dansurile orientale:
„Dansam mult înainte, prin casă, cu prietenele mele, dar
acum de când sunt supărată, nu mai dansez. 

„Momentan e frig și nu prea este loc de visuri. Realita-
tea Mioriţei sunt corturile de pe Vulturilor, la care se în-
toarce greu după ore. „Mie îmi place să stau la școală, că
mai uit și eu de probleme.”

***
Pe 25 octombrie 2014 a dat prima zăpadă în Bucu-

rești. Pe strada Vulturilor, corturile n-au fost smulse de
viscol printr-o minune. În umbrar, miroase puternic a
benzină, de la cazanul în care oamenii au făcut focul.
Toţi stau în jurul lui să se încălzească. Cizmele le sunt
ude până la glezne și doar ochii li se văd din înfofoleală. 

Florin lipsește, e la cort, dă zăpada la o parte. Din
mijlocul străzii îl urmărește în tăcere Mioriţa, tot mu-
tându-se de pe un picior pe altul. Poartă aceiași teniși cu

ștrasuri pe care îi purta și când erau 20 de grade afară.
Florin se întoarce spre mine și încearcă să îmi spună ceva.
După ce îl pun să repete, înţeleg, mai mult citindu-i pe
buze: „Amărăciune, domnișoară, amărăciune.”

Pe 12 decembrie, a apărut soarele în București după
o lună de ploi, lapoviţă și vreme rea. Soţii Enache încă
locuiesc într-unul dintre cele opt corturi care mai sunt
pe strada Vulturilor. Mioriţa și fratele ei stau la bunica
lor, pentru că nu mai pot îndura umezeala și frigul de
afara. Părinţii lor au depus o cerere la Primăria Generală
a Capitalei pentru a primi o locuinţă socială. Așteaptă o
veste bună și așteaptă Crăciunul în același cort în care
trăiesc de pe 15 septembrie.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
http://adevarul.ro/news/bucuresti/povestea-amara-miori-
tei-copila-16-ani-condamnata-tristete-familia-i-a-fost-
scoasa-strada-dintr-o-casa-nationalizata-1_548c0125448e
03c0fdb4a8eb/index.html 

Ambiţia îţi schimbă destinul
Drumul tânărului din orfelinate către cântec printre blocuri și muncă cu ziua

de Simona Popovici

C
ălin Ioan, crescut în orfelinate, fără lo-
cuinţă, luptă pentru un trai decent.
Chiar dacă familia nu a avut posibilităţi
să-l ajute, crăpăturile în palme de la
muncă se văd de la 14 ani. A mers la
școală, și-a descoperit talentul care-l de-
finește și este apreciat. Născut în Călă-
rași, Călin, a crescut de la vârsta de 2 ani

în centre de plasament din Popricani, Târgu-Frumos (ju-
dețul Iași). De la vârsta de 18 ani își duce veacul pe străzile
orașului celor șapte coline – Iași. Părinţii au fost foarte să-
răci și nu au putut să fie alături de el și de ceilalţi șase fraţi,
dar tânărul nostru a învaţat la Școala Profesională de Arte
și Meserii „Trinitas” din Târgu-Frumos, unde a obţinut o
diplomă de calificare în construcţii.

„Părinţii mei sunt foarte săraci, nu au putut să mă în-
drume în viaţă, trăiesc și ei cum pot într-o baracă la mar-
ginea Iașului, unde nu au lumină, nu au apă, stau în
mizerie”, spune Călin cu o voce firavă, lăsând capul către
pământ. Acesta, chiar daca abia muncește pentru a se
hrăni, pentru o haină curată, nu și-a uitat familia: „Ei
muncesc cu ziua, adunând sticle pentru a câștiga câţiva
bănuţi, iar eu de cate ori pot îi ajut cu hrană”.

Un om cu suflet însorit, muncește de la 14 ani, ajutând
oamenii cu treburi gospodărești și își câștigă respectul. Pe
când era la orfelinatul de la Târgu-Frumos, a fost luat de „li-
poveni” pentru a lucra cu ziua: „Mă luau la strâns prune,
mere în livadă, să așezăm lăzi, la prășit, la săpat, la desfăcut
porumb. Era greu, la început nu eram învăţat, dar vroiam
să fac ceva pentru mine, pentru viitor. Munceam mai mult
pe mâncare, bani mai puţini.”

Cu un ton scăzut, povestește câte chinuri a îndurat la

centru. „Acolo am dus o viaţă foarte grea. Scuipat am
fost, bătut de educatoare, cu pumnii, cu picioarele”. Deși
unii oamenii de la centrele de plasament nu l-au îndru-
mat și ajutat, i-au coborât demnitatea, tânărul nu uită
să poarte respect celor ce l-au inspirat. Călin vorbește
despre un om care i-a luminat drumul vieţii: „Doar un
singur educator era foarte de treabă, domnul Petran Pa-
veliuc, care, în prezent predă la Casa de Cultură a Stu-
denţilor, face muzică rock. M-a ajutat sa mă înscriu la
concursuri.”

Vârsta de 16 ani i-a pregătit un nou drum în viaţă și
participarea la tabăra de creaţie de la Strunga, i-a oferit
locul II la secţiunea de muzică și III la pictură. Acolo s-a
simţit apreciat și a învăţat multe, văzând cum se desfă-
șoară activităţi de împletit, dansuri populare. „Sunt pa-
sionat de muzică, îmi plac mult cântecele lui Ovidiu
Komornik, are o voce blajină, caldă – le știu pe de rost, mă
reprezintă și mi-aș dori să-l întâlnesc în realitate”, afirmă
Călin, care deși nu a făcut cursuri de canto, a câștigat în
repetate rânduri concursuri de muzică.

Părinţii mei sunt foarte săraci, 
nu au putut să mă îndrume în
viaţă, trăiesc și ei cum pot 
într-o baracă la marginea Iașului,
unde nu au lumină, nu au apă,
stau în mizerie. „
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A făcut rost de CD-ul lui Komor-
nik și îl ascultă cu drag, e o alinare și
un impuls care-l face să creadă ca va
reuși într-o zi să-și vadă visul devenit
realitate: „Îmi doresc să fac cursuri
de canto, dar sunt foarte scumpe.
Poate mă ajută cineva de la o fun-
daţie, să mă ia într-o formaţie”.

Nu mulţi oameni l-au ajutat, dar cei
puţini l-au făcut să fie om, printre ei
se numără și Oprea Costel, președin-
tele Federaţiei Star Music, care l-a în-
drumat să participe la Festivalul
Naţional al Tinerilor Defavorizaţi din
Bacău. „Am cântat la festival în 2006
și am câștigat locul I, aveam multe
emoţii, dar a fost o experienţă care mi-
a marcat viaţa. Am plecat repede de pe
scenă, cred că am dezamăgit pentru ca
am început să plâng și am spus că vreau un loc de muncă.
Cei din juriu au zis că ei nu dau locuri de muncă, ci dau
note la muzică.”

Cu ochii luminaţi, vocea prinde curaj când povestește
despre reușitele sale. Poartă la el cu drag, diplomele care-
l fac demn de laudă, care-i atestă strădania și talentul. A
obţinut menţiunea III la Festivalul „Olimpiada de toamnă”
din septembrie 2013, premiul de excelenţă la Festivalul
Star Music de la Bacău în mai 2014 și premiu pentru
secţiunea de muzică ușoară la Bacău în iunie 2014.

Din moment ce a împlinit vârsta de 18 ani a fost nevoit
să plece din orfelinat, a ajuns sa stea pe străzile din Iași,
încercând să-și câștige existenţa lucrând cu ziua. „Dorm
prin scări de bloc, pe străzi. Oamenii mă mai și înjură, îmi
fac zile grele. Câteodată dorm la părinţii mei, dar nu pot
sta acolo” spune Călin. Acesta s-a ambiţionat și a început
să întrebe oamenii de un job, un mod de a-și face viaţa
mai bună. Mulţi l-au amăgit, i-au făcut doar promisiuni
și după cum spune tânărul: „Sunt și patroni șmecheriţi,
care știu să fraierească, să-și bată joc. Un patron a vrut să
mă angajeze la un local, dar a zis după un timp că nu mai
are nevoie de mine.”

Obstacolele nu au încetat să apară cu trecerea anilor,
Călin a înfruntat criticile oamenilor care-l condamnau că
face parte din etnia romă și nu e bun de nimic.  În Târgu-
Frumos a lucrat la un local, unde a fost exploatat: „Spă-
lam scrumiere, spălam mese, făceam curăţenie, eram
sluga lor și nu mă plăteau. Ţipau la mine și mă băteau cu
scaunul.”

Atunci când nimeni nu îl primea să muncească, își
alina durerea necazului cântând printre blocurile Iașu-
lui, pentru o bucată de pâine. A cutreierat fiecare cartier
și a ajuns să fie cunoscut, apreciat, dar și înjosit, criticat.
Călin spune: „Plecam dis de dimineaţă, cu gândul că
poate găsesc pe cineva care să-mi dea ceva de lucru. Cân-
tam la rece și mă simţeam fericit. Lumea îmi mai spunea
să mă duc la muncă, ce tot cânt, iar eu le spuneam că
unde să găsesc ceva de muncă în ziua de azi.”

Ieșenii l-au ajutat cu ce au putut, mâncare, o vorbă
bună: „Mulţi oameni mă încurajau și îmi spuneau bravo.
Mă puneau să cânt anumite melodii, mă priveau de la bal-
con și mă răsplăteau pentru asta, îmi zâmbeau și eu le
mulţumeam”, spune entuziasmat Ioan.

Nu s-a oprit, a pășit mai departe și a întâlnit oameni

impresionaţi de dorinţa sa și îl puneau să lucreze cu ziua
la săpat, strânsul gunoaielor în curte, dar oricât de mult
a încercat, nu a găsit un loc de muncă stabil, să nu mai
aibă griji atât de mari. A ajuns să lucreze la case din di-
ferite cartiere ale Iașului: „Am lucrat la o casă din Tătă-
rași, în Păcurari, pe unde mă primeau și pe mine.” Călin
ne spune cu regret că: „Lumea trebuie să aibă încredere
în tine, să te primescă la locul de muncă, lor le e frică să
primescă un străin.”

Are o voce deosebită și mulţi ieșeni au auzit măcar
odată baiatul care emană emoţie printre blocuri cu cân-
tecele lui Ducu Berti, Ovidiu Komornik, Direcţia 5. „În-
credere în mine am, dar mi-e greu să cred că o să mă fac
vreodată muzicant” șoptește Călin. Talentul l-a făcut cu-
noscut, el spune că-i place munca, îi place să șteargă mo-
bila, să cureţe gresia, să fie un om de casă, dar oamenii
trebuie să îi acorde încredere.

A încercat să sune la anunţuri din ziar, să se intere-
seze peste tot unde a reușit și se mulţumește cu orice job,
unde este respectat. Recent, a fost ajutat de un om cu su-
flet, care a fost impresionat de talentul său. L-a auzit cân-
tând lângă blocul său și l-a chemat să-i ofere o boxă și un
microfon. Călin spune „Nu-mi venea să cred ca o să am o
boxă cu microfon. Am rămas fără cuvinte.” Ori de câte
ori găsește pe cineva care să-l lase să se lege la o priză,
nu ezită să ofere trecătorilor un adevarat concert în plină
stradă.

Treceau oamenii pe stradă și vedeau un băiat îmbrăcat
simplu, curat, care avea o boxă lângă el legată la chioșcul
de pe colţ. Fredona melodia „Povestea noastră” a trupei
Direcţia 5 și puteau vedea cum închidea ochii și simţea
fiecare sunet care urca sus care geamurile curioșilor. Oa-
menii ieșeau la geam și îi aruncau în punguţe bănuţi, au-
zeam: „Bravo Călin”, „Nu te-am mai auzit de mult timp”,
unii priveau de pe margine și se apropiau după ce termina
melodia.

Călin are 29 de ani și spune: „Nu mi-e rușine să mun-
cesc cinstit. Mi-a plăcut foarte mult muzica, dar ca să
cânt pe stradă la rece, lumea spune că ești nebun, cânţi
de unul singur. Eu îmi doresc un loc de muncă ca să gă-
sesc unde să stau.”

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
https://inspireyourhands.wordpress.com/2015/04/05/am
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Î
Copii aceștia vor învăţa
să zboare
de Simona Roxana Poclid

În presa ieșeană stă scris îngroșat și batjocoritor tit-
lul: ,,Biblioteca împărţită cu ţiganii din Păcurari pe ritm
de manele”. Singurele ritmuri ale clădirii de pe Șoseaua
Păcurari, numărul 29 sunt ale sărăciei și neputinţei. 

În fosta filială ,,Garabet Ibrăileanu”, o clădire cu gratii
la geamuri, tencuiala pereţilor căzută și găuri în tavan, fără
apă curentă și încălzire, locuiesc 19 persoane într-o luptă
de adaptare la lumea de dincolo de bucăţile de gard rămase
în picioare. Cum spațiul nu mai putea fi considerat o bi-
bliotecă a devenit căminul unor oameni. În partea dreaptă,
la câţiva metri, ghenele de gunoi răspândesc miasme
înţepătoare, iar curtea e plină de lăzi de lemn sau de plastic,
sticle, obiecte de mobilier rupte, adunate tot de prin gu-
noaie, printre dărâmăturile ce ar trebui să însemne acasă.

Aici se bucură de copilărie și Ștefania  împreună cu fa-
milia ei.  Are nouă ani și-n mijlocul lui octombrie, îmbră-
cată doar cu o rochie subțire și albastră, o ajută pe mătușa
ei să aducă apă.  Aceasta, de 30 de ani ar putea fi confun-
dată ușor cu un copil din cauza staturii firave. Nu a fost
la școală, mărturisește, și trage cu greu căruciorul plin cu
bidoane cu apă. Copila zâmbește. Are o poșetă mică pe
umăr, aproape ferfeniţă și o tunsoare băieţească și în-
drăzneaţă. Îi place să meargă la școală chiar dacă îmi
spune că băieţii o chinuiesc cu lovituri și cuvinte răută-
cioase. ,,Dacă iau mingea în mâini vin și dau cu pumnii
până o scap”, susură glasul ei șăgalnic de fetiţă în timp ce
privește cu nesaţ ,,Casa de cultură a Studenţilor”, mașinile
și oamenii grăbiţi. Când ajunge acasă e înconjurată de ve-
rișori și iese la joacă ,,peste drum”.  Din blocul de vizavi o
doamnă în vârstă începe să strige ameninţător: ,,Plecaţi
de aici. Luav-ar dracu. Dacă dau un telefon la poliţie zbu-
raţi toţi de aici”. Are ochii întredeschiși, dinţii murdari și
o voce răutăcioasă. Nu lasă copiii nici măcar să se apropie
de băncile pe care spune că le-a spălat cu ,,mânuţa” ei  și
o privește pe  mama Ștefaniei cu ură. Aceasta, de 38 de
ani, se pierde cu statura mică printre proprii copii și ri-
postează răutăţii doamnei în vârstă. Ochii îi sunt înecaţi
în lacrimi și glasul sugrumat de durere- ,,Ești nebună? De
ce strigi așa? Ce ţi-am făcut noi?”. Dar cedează și se înde-
părtează împingând o bicicletă pentru copii mici, în care
băieţelul de opt ani se bucură de un lucru pe care nu l-a
putut primi la vremea potrivită. ,,Ștefania e o obraznică”,
spune mama acesteia, dar merge zilnic la școală și are
note bune. Mama o ajută cum poate, căci a făcut 12 clase
și s-a bucurat de o educaţie aleasă din partea tatălui.
Cărţile dezvelite la fel ca și caietele Ștefaniei arată sără-
căcios, ca orice lucru ce o înconjoară, iar pe prima pagină
a caietului de română a scris cu greu ,,Mă găzduiești în
casa ta?”. Semnul întrebării e mare cât două rânduri, iar
tristeţea ce îi cuprinde ochii fetiţei din clasa a II – a e zdro-
bitoare. Cu toate acestea, Ștefania luptă cu toţi colegii rău-
tăcioși, cu sărăcia și merge la școală, iar anul acesta

așteaptă să se înscrie și ea precum sora ei Andreea, de 13
ani, la ,,Palatul Culturii” și să cânte la vioară.

Mama ei nu are o viaţă ușoară. Cu un soţ stăpânit de
patima băuturii și un băieţel de cinci ani bolnav de pan-
creatită cronică, zilele îi sunt amare. În urmă cu 11 ani
i-a murit o fetiţă de patru luni din cauza unei afecţiuni
la inimă. Din pensia de însoţitor și alocaţie, 900 de lei
pe lună, 800 îi dă pe medicamente, iar restul îi drămu-
iește cu greu pentru a plăti chiria de 40 de lei, a le lua
copiilor de mâncare și îmbrăcăminte. Nici nu-și amin-
tește de când nu și-a mai cumpărat ceva de îmbrăcat, iar
picioarele o dor de la papucii prea mici pe care îi poartă.
Și pentru că e firavă și slabă poartă hainele uzate ale An-
dreei și oprește pentru copii tot ce e mai bun.  Soţul lu-
crează cu ziua la tăiat lemne, pe la îngrijitul grădinilor,
acum, în perioada toamnei,  la cules de vie și mai aduce
câte un ban în casa în care  lipsește totul, deși lucruri
claie peste grămadă stau în toate colţurile. ,,Copiii mei
merg la școală, au mers și la grădiniţă” spune ea mân-
dră, privind cu dragoste de mamă în jurul ei, deși copiii
îi sunt îmbrăcaţi rău și subţire. Când e întrebată dacă
sunt cuminți, ea răspunde cu lacrimi în ochi ,, Copiii mei
nu fac pretenţii. Dacă le dau ceapă cu mămăligă aia mă-
nâncă”. În ciuda tuturor greutăților, aceștia zâmbesc și
se joacă în faţa blocurilor fascinaţi de tot ce îi încon-
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joară. Mândria se strecoară și în sufletul Ștefaniei din
cauza unui ,F.B. la matematică și a desenului realizat la
școală cu o casă colorată, a cărei fereastră are patru
ochiuri colorate și ele în albastru, roșu, galben și din
nou albastru. E drapelul dorinţei ei de a avea o casă
plină de culoare, doar pentru familia ei și de a atinge lu-
crurile pe care și le dorește. Un cearșaf nou și curat, o
haină doar a ei. Dorinţele acestea mici sunt vise imposi-
bile, iar sufletul mamei ei se zbate tânguitor în fiecare
zi- ,,Uneori, dacă vreţi să mă credeţi, nu am ce să le dau
să mănânce!”. Fratele ei a vrut să meargă la circ cu clasa
și i-a cerut mamei 10 lei. Și pentru că nu a avut de unde
să-i dea a plâns, apoi a uitat de această tristeţe și de cir-
cul ce nu știe ce înseamnă. Uneori se apropie sfios de au-
tomatele de cafea, pipăie grilajul unde au căzut câţiva
picuri cu degetele și le bagă în gură. Închide ochii pe ju-
mătate și savurează gustul, apoi aleargă în urma celor-
lalţi și caută o mână pe care să o cuprindă. 

Mândria familiei este Andreea, ,,mult mai liniștită”
care cântă la pian și chitară. Este un copil excelent, cu o
voce armonioasă  și cu mâini binecuvântate. Nu lipsește
niciodată de la școală, își face conștiincios temele și as-
cultă de mama ei. Spre deosebire de mulți membri ai fa-
miliei ei, Ștefania știe numele fiecăruia, vârsta și unde
învață dacă sunt copii, sau unde muncesc dacă sunt
adulți. Are un ghiozdan albastru și mare care îi acoperă
întreg spatele, dar e fericirea ei zilnică, căci așa se des-
prinde de acasă și intră într-o altă lume. O lume fasci-
nantă este și ,,Palatul copiiilor” acolo unde merge sora ei,
Andreea. Își dorește să meargă și ea anul acesta și să cânte
la vioară. Când sosește de la școală Ștefania e îmbujorată
și fericită și de abia așteaptă să iasă la joacă cu verișorii
ei, atât de diferiți de colegii de la școală care îi fac neca-
zuri. Singura opreliște e doamna de vizavi, de care Ștefa-
niei îi este frică. Ocolește grijulie băncile ,,nebunei” și
începe să alerge și să râdă ascunzându-se după mașini.
Tricoul murdar și alb i-a rămas mic, iar fusta de blugi,

deloc potrivită cu vremea, e preferata ei. Sora ei este un
model și crede despre ea că va ajunge un om mare. Nici
ea nu se lasă mai prejos. Se ține scai de mamă să o înscrie
la cursuri, mai cu seamă că nu costă bani și să-și urmeze
visul. Cânterețele de pe micul ecran, căci are și televizor,
sunt bucuriile ei, căci își dorește atât de mult să cânte,
încât mintea de copil visează la acest lucru neîncetat.
Seara e rezervată temelor când acasă sosește Andreea și
o poate ajuta, căci uneori mama e depășită de situație.

La cei 13 ani, Andreea, e omul mare și învățat care stâr-
nește admirație în jur. Când cântă parcă amețește, închide
ochii și sufletul îi tresaltă de fericire, căci oamenii o as-
cultă. Oamenii care poate  pe stradă nu s-ar opri nici să o
privească chiar dacă ar plânge.  E ceea ce îi aparține din
tot ceea ce o înconjoară. Într-o zi ar vrea să se trezească
cântăreață pe o scenă. Fericirea ce o simte ea e resimțită
și de mama care-mi spune că ,,rupe stilul” și de bunicul
acesteia. Curtea plină de copiii ce merg la școală, chiar
dacă uneori iau și ,,S.” sau ,,I.”  sunt speranța tuturor.

Ștefania și Andreea sunt fericirea mamei, căci îi
schimbă viața în fiecare zi prin voința și plăcerea lor de
a merge la școală.  Nu există un lucru mai frumos pentru
ea faptul că cele două fete ale ei vor cânta într-o zi și vor
avea o viață diferită.  În final, copiii aceștia vor învăţa
să zboare, deși trăiesc printre dârămături, căci școala
reprezintă pentru ei o lume minunată, diferită de tot
ceea ce au acasă. Pentru cele două surori e un vis împli-
nit să poată merge la ,,Palatul Copiilor” și să cânte.
Acolo, nu mai contează că acasă le așteaptă un pat rece
și o mâncare sărăcăcioasă. Pe băncile școlii nimic nu e
plictisitor, căci deși sunt doar niște copiii simt că e sin-
gura șansă să trăiască altfel.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
https://samewhiteblue.wordpress.com/2014/12/17/copiii-
acestia-vor-invata-sa-zboare/

G
eorgeta Petre, o femeie de 37 de ani, pri-
vește liniștită la scena din lemn prăfuită,
încropită într-o sală de clasă, pe care co-
piii săi își repetă rolurile alături de alți
colegi. Toți trei fac parte dintr-o piesă de

teatru care aduce în atenție problema discriminării ro-
milor. Astăzi este una dintre primele repetiții. Frunză-
rește puțin foile cu textele pe care David, băiatul cel
mare, i le-a încredințat ca să aibă grijă de ele. Pe frunte

îi dansează preț de câteva secunde două-trei linii, se în-
cruntă, i se par cam multe pagini de memorat.

E mândră de ei, deși nu înțelege tot  ce fac la școală
și tot ce învață. Își amintește de momentul în care Cos-
min, băiatul cel mic, a uimit-o în prima lui scenetă,
acum un an. Atunci i-a fost greu să-și creadă ochilor
când  l-a văzut că recită atât de frumos la spectacol: „mă
gândeam, ce știe el? Dar, uite că a știut…”.

Georgeta este mama a trei copii, pe care îi crește sin-

pariul
Trei frați de etnie romă, aflați la început de drum,
duc o luptă zilnică pentru accesul la educație
de Ioana Popescu
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gură. Ea face parte din comunitatea de romi din Bârlad
(Vaslui), un oraș de aproape 56.000 de locuitori. Provine
dintr-o familie în care violența fizică și verbală erau in-
grediente firești ale  vieții de zi cu zi. Tatăl obișnuia să
bea și să își impună punctul de vedere în fața soției și co-
piilor, lovindu-i.. A crescut astfel alături de șase frați și
surori, într-un mediu perceput de mulți ca fiind comun
pentru familiile de romi. Din clasa a VI-a, a trebuit să
renunțe la școală, pentru a se putea ocupa, împreună cu
mama sa, de creșterea nepoților – copiii fraților mai
mari. Încercând să își facă un rost, altul decât cel care o
pândea în mijlocul familiei în care s-a născut, la 22 de
ani ea a ajuns la ”ghetou” în Bârlad, unde a trăit în con-
diții inumane – fără uși, geamuri sau electricitate.

În urmă cu aproape patru ani, toți cei care locuiau
acolo au fost mutați într-un cartier ridicat la periferia
orașului. La acel moment, transferul a fost soluția auto-
rităților locale la presiunile comunității care a reclamat
că romii din centru făceau scandal, mizerie sau furau.
În noua locuință, Georgeta și copiii dispun de condiții
mai bune decât în ghetou, dar au probleme cu vecinii.
„Am sperat că ne și împrăștie când ne mută, nu să ne
adune tot grămadă”.

Georgeta are trei copii: David – 10 ani, Elena – 7 ani
și Cosmin – 6 ani, toți trei născuți în „ghetou”, de care
acum se îngrijește singură. „Am zis mai bine singură
decât bătută și chinuită, că așa a fost și mama. Doispre-
zece ani de zile am trăit ca-n Iad. Nu m-am dus la cerșit,
aveam, nu aveam, eu mergeam înainte. I-am crescut așa
pe toți trei”. Când spune acest lucru, se uită la băiatul de
lângă ea, iar ochii îi strălucesc. Tatăl a plecat dinainte să
se nască ultimul copil. Acum, Georgeta nu mai are mai
nimic de spus despre el. Face parte din trecut.

La finalul repetițiilor, toți copiii primesc un sandviș
și o banană, pe care le mănâncă foarte ordonat, în li-
niște. Elena este extrem de atentă și strânge orice firi-
mitură zărește, de la ea sau de la colegi, iar când
gustarea s-a încheiat scrutează rapid cu privirea sala și
adună o hârtie uitată de cine știe într-un colț.

În așteptarea microbuzului care îi duce acasă, mama
și copiii zgribulesc de frig, toți patru fiind prea subțire
îmbrăcați pentru vremea de afară. Băieții se hârjonesc
cu colegii, iar Elena se strânge alături de mamă precum
un pui lângă cloșcă.

La intrarea în cartier, pe partea dreaptă este un loc
de joacă cu două tobogane mici și trei leagăne. În ele se
odihnesc câțiva băieți de 17-18 ani. Curtea este destul de
animată, majoritatea ușilor fiind deschise, cu câte
minim un „paznic” care fumează sau pălăvrăgește cu ve-
cinii. Câțiva băieți joacă fotbal în curte. Familia Petre lo-
cuiește într-un apartament cu o cameră în care se intră
direct de afară, o bucătărie mică, unde folosesc butelie
de gaz și o baie doar cu apă rece.

Chiar și în comunitatea lor, cei patru au suficiente
probleme, iar copiilor le este greu să se adapteze. David
pare a fi cel mai afectat de situația din complexul de lo-
cuinţe, poate și pentru că este cel mai mare. Mama
spune că deseori vine plângând în casă și o roagă să se
mute datorită jignirilor sau chiar bătăilor primite de la
băieții mai mari, „șmecherii” cartierului. Uneori noaptea
aceștia trântesc cu pumnii și picioarele în ușă, în pereţi.

David merge la o școală apropiată de casă, însă rău
famată, unde nu își găsește locul, deoarece încearcă să

se ferească de probleme într-un mediu plin de astfel de
„oportunități”. „Nu mă bag în seamă, stau în banca mea,
să nu am probleme…”. Elena este în clasa I la școala de
muzică – pian, iar Cosmin este în clasa 0. Mama speră
să poată da și băieții la școala de muzică, „să fie toți trei”.
Până atunci, ea merge pe jos zilnic kilometri între școlile
copiilor și cantina de unde ia mâncarea. La ora 7:00 Ge-
orgeta o duce pe Elena la școală (un drum de aproxima-
tiv 4 km doar dus), apoi se întoarce și îi pregătește pe
băieți, care încep orele la 12:00, respectiv 13:00 după
amiază. După ce mai parcurge aproximativ încă 2 km
până la școala lui Cosmin, fuge la cantină, de unde tre-
buie să ia mâncarea între orele 12:00 și 13:00. Între timp,
Elena termină orele, iar mama merge la școală după ea.
Atunci când sunt ședințe cu părinții, Georgeta își îm-
parte timpul în așa fel încât să ajungă la fiecare. Traseul
zilnic al familiei Petre se încheie doar când toți trei copiii
sunt acasă în siguranță, „îi car după mine, până îi adun
pe toți”.

După-amiaza, toți cei trei frați își fac temele în car-
tierul în care locuiesc, beneficiind de un proiect derulat
de către Asociația „Inima Reginei” din Bârlad care vi-
zează reducerea abandonului școlar în rândul copiilor
ce provin din medii defavorizate. Astfel, ei au acces la un
suport calificat pentru a-și putea face temele, lucrând
zilnic cu un profesor care îi îndrumă într-o sală amena-
jată în interiorul complexului de locuințe. Lui David îi
place matematica și, atunci când va crește, plănuiește să
construiască locuințe pentru toată lumea, iar Elena pre-
feră limba română. Chiar și Cosmin, care este în clasa 0,
a început să lucreze la teme. Mama recunoaște că îi este
foarte greu să îi ajute din acest punct de vedere deoarece
nu are pregătirea necesară și că probabil, fără proiectul
respectiv, copiilor le-ar fi mult mai dificil să învețe, în
special acum, când se află în clasele primare. „Dacă n-
am învățat eu, măcar ei”.

Deși ar vrea să se angajeze pentru a scăpa de datoriile
acumulate la chirie și întreţinere și a-și putea susține în
continuare copiii la școală, Georgeta nu poate să facă
acest lucru deoarece ar pierde alocația complementară
pe care o primește și nu s-ar mai putea ocupa de aceștia.
În weekend sala de after school din cartier e pustie, iar
curtea complexului este animată precum un furnicar,
fiind stăpânită de un zumzet continuu, întrerupt pe ici-
colo de niște hohote de râs sau plânsul vreunui copil ac-
cidentat la joacă. Elena fuge prima în casă fără să ezite,
să mai repete replicile piesei de teatru, iar Cosmin și
David zăbovesc preț de câteva minute pe lângă băieții
mai mari care joacă fotbal cu ochi curioși. Apoi se retrag
și ei pe lângă mamă în apartament, care se apucă să facă
ordine printre puținele lucruri pe care le dețin.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
https://popescuioananina.wordpress.com/2014/12/04/pariu

Cei patru au suficiente probleme,
iar copiilor le este greu să se 
adapteze. David pare a fi cel mai
afectat de situația din complexul 
de locuinţe, poate și pentru că este
cel mai mare.
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D
De la cinci ani, Alex a dormit îm-

preună cu fratele său mai mare, pe un
pat de lângă perete. La orice ploaie mai
puternică, apa se infiltra prin acoperi-
șul casei de chirpici și uda așternuturile
roase de la atâtea spălări.

Într-o zi de toamnă rece, când am
intrat în căsuţa care parcă stătea să
se dărâme, băiatul de 9 ani era vesel
fiindcă părinţii acoperiseră în sfârșit
acoperișul, și nu mai ploua direct
dea supra-i. Mai are încă doi fraţi și o
soră de cinci ani, Denisa, de care este
cel mai atașat din toată familia. În
fiecare zi, în pauze, aleargă fericit la
grădiniţa din apropiere pentru a fi
lângă ea. Până în acest an, asta se în-
tâmpla doar în zilele în care Alex reu-
șea să meargă la școală, fiindcă o
boală, alimentată de sărăcia în care
trăiește și de greutăţile prin care trec
părinţii ca să-și hrănească cei patru
copii, îl ţinea uneori acasă.

„Îmi vine să plâng când nu mă
duc la școală, îmi place să stau cu co-
legii mei, dar nici măcar asta nu pot
să fac când mi-e rău. Doar stau în
pat”, spune Alex trist, într-o voce
piţigăiată pe care, dacă nu ești atent,
o confunzi cu cea a surorii sale.

Nimeni nu știe ce are. Părinţii
spun că de mic copil a fost o fire bol-
năvicioasă, dar cum le-au lipsit
banii, n-au putut consulta un medic
specialist. Boala lui Alex se manifestă
într-un mod ciudat. „Fără să îmi dau
seama, mă blocam și cădeam, după care mă trezeam 
înconjurat de oameni. După asta trebuia să stau acasă
câteva zile până mă simţeam din nou bine. Nu știu 
prea bine de ce mi se întâmpla asta”, mi-a explicat Alex
confuz.

„Iniţial am crezut că are probleme cardiace, dar de fapt
doamna doctor de la dispensarul din sat ne-a zis că uneori
suferă de o anemie. Ar trebui să îl ducem la un medic spe-
cialist să vedem exact ce are”, explică Ciprian Cozma, un
consilier al primarului din sat, despre care Alex spune că
„e cel mai bun prieten al meu”.

Părinţii�muncesc�prin�sat�cu�ziua

Comuna Lungani este una dintre cele mai sărace ale
judeţului Iași. Însă situaţia din Lungani, centrul comu-
nei, și satul Zmeu, unde locuiește Alexandru Tofan, îm-
preună cu familia sa, nu are grad de comparaţie. O
populaţie alcătuită majoritar din cetăţeni de etnie romă
- care trăiesc muncind cu ziua prin sat și din ajutorul so-
cial pe care îl ridică lună de lună de la primărie - se zbate
să supravieţuiască în case care nu ar rezista unor ploi

de Paul Balhuc 

un copil liniștit
Alex Tofan, din satul Zmeu, comuna Lungani, e un copil liniștit. Viaţa alături
de cei trei fraţi ai săi, într-o casă de chirpici, cu acoperișul spart deasupra pa-
tului său, nu l-a doborât. Nici faptul că la școală colegii râd de el că e mic, are
urechile mari și n-are papuci nu îl mai afectează. Și-a făcut un nou prieten
care îl încurajează permanent să meargă la școală
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abundente, darămite în cazul unei inun-
daţii.

Alex s-a născut în această sărăcie lucie pe
care părinţii însă nu vor s-o accepte. Mama,
Carmen, lucrează cu ziua prin sat, „cu sapa,
cu buruianul ce prinde și ea. 30-40 de lei dacă
mai face, tot e ceva, decât să stăm acasă. Eu
îmi întreţin familia cu spatele”, îmi poves-
tește tatăl, ducând mâna, instinctiv, în zona
rinichilor și strângând din dinţi. „Merg la pă-
dure și îi ajut pe oameni la adus lemne. Abia
așa mai fac și eu rost de lemne pentru iarnă.
Îmi iau soţia, băiatul cel mare și aducem
lemne”, continuă Dumitru Tofan, cunoscut în
sat ca „Mitică”.  

Singurul mod prin care Alex poate să își
ajute familia este alocaţia de 45 de lei pe
care o primește lunar de la școală. Însă
acolo, anul trecut, a avut multe probleme.

Tachinat de colegii de clasă pe seama firii
sale introvertite și de faptul că este mai mic de statură și cu
urechile rotunde, care i se depărtează încet-încet de cap
atunci când vorbește mai energic, băiatul n-a reușit nicio-
dată să își facă mulţi prieteni. Deși se simte singur la școală,
spune că îi place cartea și că matematica e materia lui pre-
ferată.

Tatăl și un prieten de-ai fratelui cel mare povestesc
că la școală copiii mai mari îl numesc „căţeluș”, „măgă-
ruș” și îi spun că-i „năcăjit”.

„Râd ăștia care sunt mai barbălăi, mai bogaţi, care îi
știe exact problemele nu râde și încearcă să-l ajute”, mai
povestește Ciprian, prietenul său cel mai bun care l-a
ajutat să își recapete speranţa că, la un moment dat, va
termina o școală.

„Mai este câte un băiat care mă bate pentru că sunt mai
mic, râd de mine că n-am papuci. Eu n-am ce să le spun,
dacă le zic ceva sar imediat și mă bat, că sunt mai mari.
Asta se întâmplă în pauză, dacă vorbim la ore ne ia în-
văţătoarea de urechi. Dar de obicei mă înţeleg bine cu co-
legii de clasă”, spune Alex, ridicând din umeri.

A�rămas�repetent�din�cauza�absenţelor

Ioan Tudose, directorul școlii din Zmeu, povestește că
Alex a lipsit anul trecut atât de mult încât a fost nevoit să
îl lase repetent. Știe că are o situaţie mai precară acasă dar
n-a avut cum să-l treacă. Însă anul acesta, băiatul s-a pus

din nou cu burta pe carte și învăţătorul e încrezător că ter-
mină anul, chiar cu note mari. „Nu repetă pentru că nu s-
ar descurca, ci din cauza absenţelor. Acum, însă, mi-a spus
și doamna învăţătoare, vine la școală, își face prieteni, ceea
ce ne bucură”, spune directorul Tudose.

Alex i-a povestit directorului Tudose că anul trecut l-
a lovit un copil cu o piatră în cap, dar s-a întâmplat în
afara școlii. A fost la spital atunci, și-a revenit destul de
repede și spune resemnat că așa sunt băieţii mari, că nu
are ce să le facă și că încearcă să își facă prieteni printre
ceilalţi.

„Nu am tot timpul probleme cu copiii.Cel mai bine mă
înţeleg cu colegul meu de bancă, dar mai mult cu fetele,
vorbesc la școală tot timpul”, spune Alex.

În încăperea mică în care locuiesc toţi cei șase membri
ai familiei Tofan, Alex scoate tacticos un abecedar din
geanta cu culori șterse cu care merge la școală. Pe mâine
nu are teme, îmi spune mândru, dar are de citit o poezie -
„Puișorii”. Îndemnat de părinţi, își plimbă degetul încet de-
a lungul rândurilor silabisind fiecare cuvânt în parte. „Pu-
i-șo-rii. Puișorii. Stau fără plă-pu-mioa-re. Plăpumioare.
Puișorii stau fără plăpumioare”, spune, vesel că a deslușit
scrisul mâzgălit de pe abecedar.

Cînd mă vede că îi studiez abecedarul jerpelit mai atent,
se scuză repede. „Nu e vina mea, dacă așa mi le-a dat
doamna învăţătoare? La românii din deal le dă mai bune,
că zic că ei îs mai buni”, spune băiatul sub privirile dojeni-
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toare ale tatălui, care pare c-ar vrea să-l oprească din vorbit.
Alex îi vede privirea, tace repede, și își înfundă din nou
nasul aproape de cotorul cărţii, urmărind puișorii cu dege-
tul pe hîrtie.

Povestea�s-a�schimbat�anul�acesta

Povestea lui Alex s-a transformat anul acesta într-
una de izbăvire. Chiar dacă încă nu știe de ce boală su-
feră, Alex a prins curaj și a mers constant
la școală, și-a îmbunătăţit notele și a ajuns
să îi placă și de o fată. Îl întreb cum o
cheamă și îmi spune înroșindu-se ca un
fier proaspăt scos din foc, „Maria, din
deal”.

La școală îi place și pentru că zilnic
joacă fotbal. Uneori, când găsește o minge,
joacă și pe uliţă, cu vecinii, și cel mai mult
îi place să fie în atac, ca să dea goluri. Îi
idolatrizează pe Messi și pe Cristiano Ro-
naldo, dar cel mai mult îi place de Messi,
că e scund ca el și aleargă repede.

Însă, când o să se facă mare, ar vrea să
fie doctor. Nu pentru bani, nu ca să plece
din sărăcia lucie în care s-a născut, ci ca să-
i ajute pe oameni și să-și rezolve singura
problemă care l-a împiedicat până acum să
aibă o viaţă ca toţi colegii săi, chiar și cei

care „râd mereu de mine”.
„Vreau să fiu doctor ca toţi doctorii, să ajut oamenii.

Vreau să știu ce problemă am și să mă fac bine.”

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/a-priveste-dincolo-de-apa-
rentea-pustanul-care-se-incapataneaza-sa-mearga-la-
scoala—83309.html

C
entrul de Plasament „Ion Holban” din
Iași este casa a peste 100 de copii, iar în
sânul acestei familii a fost primit în
urmă cu doi ani și Alexandru Grosu. Stă
la ultimul etaj al uneia dintre cele două
clădiri ale centrului, într-o cameră ve-
selă cu mobilier nou, jaluzele, parchet și
baie în cameră. Este foarte curat, lucru-

rile sunt atent aranjate, hainele stau toate în dulap pe
umerașe, iar pe masa de lucru se găsesc un laptop, niște
hârtii și câteva pixuri.

În cei 21 de ani Alexandru a trăit cât alții în 50. S-a năs-
cut la Focșani într-o familie de romi și a fost abandonat la
spital când cântărea numai 1,8 kilograme pentru că părinții
lui mai aveau șapte frați acasă și o situație materială pre-
cară și complicată pentru a avea grijă de un copil prematur.
Mama s-a recăsătorit după ce primul soț a murit, iar după
nașterea lui Alexandru părinții s-au mutat în comuna Ru-
ginoasa din județul Iași. Mezinul familiei, Alexandru, a fost
preluat de centrul de plasament din Bogdănești (Iași) unde
a stat până la vârsta de 13 ani și a terminat patru clase.

Băiatul brunet cu ochii negri mari, năzbâtios a câștigat

repede simpatia unei familii de asistenți sociali de la centru
care au vrut să-l adopte. Părinții nu au vrut așa că la 14 ani
s-a întors acasă unde a locuit patru ani. Cât a stat acasă, a
renunțat la școală, în mare parte din cauza părinților care
consumau alcool și a scandalurilor zilnice.

Pentru că acasă nu mai putea sta a ajuns să locuiască cu
sora lui la Pașcani care avea de întreținut 9 copii și nu putea
să-i ofere decât o saltea pe care să doarmă. Pentru a se în-
treține, Alexandru făcea curat în scări de bloc, iar banii pe
care-i strângea îi punea într-o sticluță cu nisip și îi dădea
surorii lui. Păstra și pentru el câțiva lei ca să poată să-și ia
ceva de mâncare și să facă o baie la o spălătorie din oraș.
De altfel, Alexandru a avut o problemă de sănătate destul
de serioasă pe vremea când locuia la sora lui și nu făcea
baie la timp, iar sub brațul drept a dezvoltat un ganglion
care a trebuit operat și a avut nevoie de aproape două luni
de recuperare. Suferea mult că nu a mai putut merge la
școală pentru că toți din familia lui nu au decât patru clase.

S-a dus la Direcția de Asistență Socială și Protecția Co-
pilului Pașcani și a cerut ajutor pentru a se înscrie la școală.
„Destinul ni-l construim noi nu altcineva deși de multe ori
nu realizez cum am ajuns la acest nivel”, spune Alexandru.

Cântărețul
Un tânăr rom își învinge soarta prin muncă și ambiție

de Lucia Hacman
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Centrul de plasament din Pașcani urma să-i fie casă, iar la
Școala Specială a putut să facă gimnaziul. Tot aici la vârsta
de 16 ani a descoperit cântatul. Din pură curiozitate a mers
la Clubul Copiilor , nu știa ce sunt lecțiile de canto și nu fă-
cuse niciodată vocalize, dar ajuns acolo și a zis că vrea să
cânte. A primit un text, a prins imediat ritmul iar profesoara
coordonatoare și-a dat seama că Alexandru are ureche mu-
zicală. După câteva ore de canto s-a văzut o evoluție. Talen-
tul îl moștenește de la mama sa care îi cânta colinde și
plângea transmițându-i o emoție specială. „Aceeași emoție
o simt și eu când cânt și încerc să o împărtășesc”, povestește
Alexandru.

Cântatul i-a schimbat viața în bine și pentru că îi place
muzica populară a participat la Concursul Interjudețean
de Folclor pentru Elevi „Comorile Neamțului” unde a fost
remarcat de cei de la Palatul Copiilor din Iași. Aici a făcut
lecții de canto pentru show-ul de televiziune X Factor la
care a participat în 2011. După înscriere a trecut de prese-
lecțiile din Iași, a mers la București unde a depășit prima
probă de jurat cu publicul, a ajuns la audiții la faza de pre-
gătire în boot camp iar acolo a trecut de proba interpreta-
tului unei piese în engleză, a unei piese pregătite de
concurenți împreună cu jurații, dar a picat proba de core-
grafie. A fost invitat însă de Crăciun alături de alți 9 con-
curenți să cânte colinde și cu banii primiți de la X Factor,
1.000 de euro, și-a cumpărat un laptop. Participarea la
acest concurs a fost o experiență atât de frumoasă pentru
Alexandru încât în 2014 a participat din nou dar n-a trecut
de audiții. Își continuă lecțiile de canto la Palatul Copiilor
și cântă muzică populară la concursuri și festivaluri, ultima
participare fiind în vară la Festivalul Internațional de Fol-
clor „Cătălina” din Iași. De peste tot s-a întors cu diplome
iar în acest an își dorește să cânte alături de interpretul Ion
Paladi pe care-l admiră și cu care spune că se aseamănă la
voce. Costumul popular l-a primit de la o educatoare din
centrul de plasament, iar bundița a primit-o cadou de la
mama sa. Cântă și muzică ușoară, dar cea populară l-a re-
prezentat mereu pentru că este o ladă plină cu tradiții pe
care el vrea să o transmită mai departe.

Pe lângă cântat, lui Alexandru îi place foarte mult să
gătească. S-a înscris la o școală postliceală de patiseri-bu-
cătari și va sta la centru până încheie studiile peste trei ani.
Gătitul îl liniștește și îl face să zâmbească de fiecare dată
când este în bucătărie. Pe lângă practica de la școală Ale-
xandru a mai lucrat vara trecută la un restaurant și speră
să facă o meserie din această pasiune. De la centru pri-
mește 28 de lei/lună, bani de buzunar, trei mese pe zi, re-
chizite și haine. Are nevoie însă de bani pentru orele de
canto și pentru deplasările la festivalurile folclorice așa că
își caută un job.

Este o fire foarte activă și în timpul liber face volunta-
riat. S-a înscris în mai multe fundații și asociații și îi place
foarte mult să ajute copiii care au probleme financiare, de-
ficiențe sau pe cei abandonați. Astfel, se joacă cu cei cei mici
și-i ajută la teme. „Îmi plac foarte mult copiii, mă atașez re-
pede de ei și ei de mine. Pot să-i înțeleg foarte bine prin ce
trec pentru că nici viața mea nu a fost ușoară”, spune Ale-
xandru.  Prima data a făcut acest lucru la Pașcani unde a
lucrat cu copiii cu sindrom Down. În centru  se ocupă de
organizarea serilor de karaoke și evenimente de sărbători.
Experiență are de la Ateneul Tătărași unde de asemenea a
fost voluntar dar și de la Palatul Copiilor unde se ocupă de
sonorizare la spectacole după ce un profesor de acolo l-a

inițiat în acest domeniu și îl cheamă la fiecare eveniment.
Nu ratează nici activitățile organizate la școală, iar ultima
participare a fost la proiectul „Sănătatea ta contează”, la
care împreună cu colegii a făcut materiale promoționale și
le-a prezentat în două școli din oraș.

Păstrează legătura cu familia pe internet, atât cu pă-
rinții, cât și cu frații care au plecat majoritatea în Franța
dar nu primește niciun fel de ajutor de la ei. Acum fami-
lia lui este reprezentată de cei de la centru, iar pe viitor
își dorește o familie a sa. A suferit că nu i-a avut pe ai lui
lângă el dar a învățat să privească partea plină a paha-
rului și se bucură că a reușit să învețe carte pentru că
asta îi va deschide noi orizonturi.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-urile:
https://andreeamihalache.wordpress.com/2015/03/17/
cantaretul-un-tanar-rom-isi-invinge-soarta-prin-munca-
si-ambitie/
http://alma-gavril.blogspot.ro/2015/ 03/cantaretul-un-tanar-
rom-isi-invinge.html
http://www.ziaruldepenet.ro/2015/03/18/cantaretul-un-tanar-
rom-isi-invinge-soarta-prin-munca-si-ambitie
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Î
n sala de pe colț, de la etajul al
doilea al Școlii Gimnaziale „Ale-
xandru Vlahuță”, din Iași, se în-
tinde o atmosferă ca la cinema.
O mână de copii dau la perete
mesele și așază scaunele în mij-
locul clasei. Se întâmplă să fie
„săptămâna altfel”, astfel că, as-

tăzi nu vor face teme. Astăzi se vor
juca. Vor alerga după ceilalți colegi la
baba-oarba, legați la ochi cu un fular
roșu, din lână, cu găurele – nu, nu se
vede prin el dacă e pus în două –, iar
mai târziu vor face echipe cu copii mai
mari, voluntari veniți în vizită, și vor
juca bowling cu popice colorate, din
plastic, roșu, verde, mov. Se vor uita
la „Fetița cu chibriturile” la televizo-
rul larg ce atârnă din tavan. „Dați-ne
ochelari 3D”, va striga un băiețel în
tricou albastru, pe care scrie „super-
boy”. Îl cheamă Sebi și este unul dintre
cei mai gălăgioși copii care vine la cen-
trul educațional al Organizației Salvați Copiii, din Iași. Nici
nu pare foarte încântat de activitățile „școlii altfel”, atunci
când „doamna” îi întreabă ce au făcut. El a plantat pomi,
dar ar fi vrut să facă altceva, pe unii doamna i-a dus la
muzeu, pe alții i-a văzut afară în „costum de gunoi”. „Cum
în costum de gunoi?!” întreabă „doamna”. „În costum din
saci de gunoi”, îi răspunde o fetiță, ce cară după ea o rochie
de balerină, din plastic negru și inimioare lipite din hârtie
creponată, roz. A fost parada eco. „Ce înseamnă eco?”, în-
treabă, din nou, doamna. „Natural”, îi răspund copii.

La centrul educațional Salvați Copiii, elevii participă
patru zile pe săptămână, de luni până joi, timp de patru ore,
după ce termină școala. Vin să își facă temele, să învețe și
să se joace, copiii care acasă nu au curent electric, nu au pe
cineva care să îi ajute și nici un loc potrivit pentru a scrie, o
masă, un scaun. Nici liniște, căci au frați mai mici, iar cărțile
și caietele le sunt mai mereu rupte, mâzgălite sau udate. 

Pentru cei mai mulți dintre copiii care vin la centru,
acasă reprezintă cartierul improvizat din zona Șes-Bahlui
sau Dallas, cum i se mai spune unuia dintre cele mai să-
race locuri ale Iașului. Sărăcia i-a împins la marginea ora-
șului, pe malul drept al râului Bahlui, care șerpuiește
printre colinele Iașului și care separă Dallasul de cartierul
Mircea cel Bătrân. Fără curent electric, cu case cârpite de
fiecare cu ce a găsit, placaje sau uși scorojite aruncate de
alții, locul te face să te gândești cu ironie la orașul texan,

cu zgârie-nori ce luminează noaptea, căruia i-au împru-
mutat numele. Nimeni din comunitate nu știe din amă-
răciunea cui a pornit denumirea, dar pare a fi modul în
care cei din interior fac haz de greutăți, iar cei din afară
știu că aici trăiesc preponderent romi și foarte puțini sunt
cei care se aventurează înăuntru.

Oficial, cartierul Dallas nu există. Nu are străzi sau nu-
mere, astfel că oamenii nu au adrese, iar majoritatea celor
care s-au aciuat aici nu au nici documente de identitate, ceea
ce face ca înscrierea copiilor la școală să fie imposibilă. Noile
reglementări din legea educației naționale specifică că fie-
care școală are arondată o circumscripție. Copiii care locu-
iesc în Dallas nu aparțin niciunei școli. „În felul acesta apar
multe situații în care școlile, fie au numărul de locuri deja
ocupate, fie nu vor să aibă copii din cartierul Dallas și le este
foarte simplu să refuze primirea lor în baza noii legislații”,
explică Andrei Crăciun, psiholog în cadrul organizației „Sal-
vați Copiii”, din Iași. 

În ajutorul celor care nu există în evidența nimănui,
vin cei de la Salvați Copiii. Procedura este aceeași de vreo
cinci ani: mai întâi îi ajută să obțină documente de iden-
titate, apoi îi învață pe părinți să își înscrie copiii în cele
două etape de admitere la școală. Celor mai mulți dintre
ei li se spune că nu se poate, astfel că evidența celor refu-
zați este transmisă Inspectoratului Județean Școlar. Când
intervin aceștia, se găsesc locuri și pentru copiii nevoiași. 

Școala pe patru roţi
Pentru mai bine de o sută de copii din Dallas, un cartier mărginaș al 
Iașului, școala vine săptămânal, pe patru roți. Corina Chiriac, una dintre 
absolventele „școlii mobile”, speră că într-o zi va deveni asistent social

de Alexandra Filip
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Acum mai bine de zece ani, membrii organizației au
intrat pentru prima dată în Dallas și au încercat să le ex-
plice oamenilor că doar educația îi poate ajuta să lase
mizeria în urmă. Anual, aceștia desfășoară activități de
educare în comunitate, precum și la centru, lucrând cu
aproximativ 80-100 de familii. Copii sunt mai mulți, în-
trucât fiecare familie are patru, cinci. Însă doar o parte
dintre aceștia merg la centrul educațional, aflat în in-
cinta Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță”. Pentru cei-
lalți copii, prea amărâți, școala vine la ei.

Au trecut nouă ani de când măgăoaia pe patru roți a
pătruns pentru prima dată în cartierul Dallas. Nu putea
nimeni să zică ce este, dar culorile vii atrăgeau ca un
magnet curiozitatea micuților. Unii se întrebau dacă a
venit circul. Încet, încet s-au adunat în jurul mașinii ciu-
date, care la zece metri, care la cinci metri distanță, iar
cei mai curajoși au început chiar să pună întrebări. Au
văzut că tabla verde, de jumătate de metru, se deschide
și din fiecare parte mai ies două table, iar apoi, se mai
deschide o dată și mai apar două table. Lungă de șase
metri, școala mobilă era un proiect inovator în Europa,
fiind implementată pentru prima dată pe continentul
european, în 2005, chiar la Iași. Cele cinci table se des-
chid ca un telescop și pot fi dirijate cu ușurință întrucât
sunt așezate pe patru roți centrale. Aici, pe iarbă, sub
cerul liber, mulți dintre copiii din comunitatea din Dal-
las au învățat pentru prima dată să scrie, să citească, dar
și să fie creativi prin desene, cum să se ferească de dro-
guri sau prostituție, precum și care le sunt drepturile.
Într-o oglindă agățată de una dintre table, copiii au în-
vățat să recunoască expresiile emoțiilor, altele în afară
de bucurie și tristețe, singurele pe care le-au deprins
acasă. 

Atrași în mrejele jocurilor, mulți dintre ei devin inte-
resați și de centrul educațional. „Este următorul pas pe
care îl propunem, însă nu tragem ab-
solut deloc de copii. Alegerea este, de
fiecare dată, a lor. Le spunem, uite,
avem un centru educațional, vrei să
vezi ce se întâmplă acolo? Dacă spun
nu, nu e nici o problemă, încercăm
mai târziu”, spune psihologul Andrei
Crăciun. Pentru cei mai mulți copii din
comunitate care nu merg la școală,
principalul mediu educațional este
strada. „Pe stradă petrec cel mai mult
timp, acolo au o libertate absolută, ast-
fel că pasul către școală este unul greu
de făcut. Uneori, nici nu au posibilita-
tea să îl facă. Și atunci, centrul educa-
țional este undeva la mijloc”, mai
explică psihologul. La centru, copiii nu
au orar, nu există o programă și nici
cursuri formale, programul este lejer
și nimeni, niciodată nu este certat
dacă întârzie. În acest univers, regulile
sunt altele. Progresul copiilor nu este
măsurat în note, ci în pași mult mai
mici, precum: a zis bună ziua când a
intrat în clasa, a bătut la ușă înainte să
intre, și-a înjurat doar o dată colegul,
nu de șapte ori, îi spune ceva urât, dar
nu mai sare la bătaie.

Mai târziu, pentru cei care îndrăznesc să vină la acti-
vitățile de la centru, înscrierea la școală este următorul
pas. Totuși, dintre cei care reușesc să fie înscriși într-o in-
stituție de învățământ, un număr însemnat de copii
ajunge să abandoneze. Pretențiile școlii și nevoile din fa-
milie îi strâng întotdeauna pe copii la mijlocul buclei de
sărăcie. O uniformă, caiete speciale, bani pentru fondul
clasei sunt cerințe prea mari pentru buzunarul strâmt al
părinților. O cercetare realizată de cei de la Salvați Copiii
arată că factura ascunsă pentru educația unui singur
copil se ridică la 1500-2000 de lei pe an. Foarte puțini din-
tre părinții din Dallas au un loc de muncă, iar cei mai
mulți trăiesc din alocațiile copiilor sau din colecționarea
fierului vechi și a peturilor din containerele de la colțurile
blocurilor. Îi poți vedea zilnic prin Iași cărând saci uriași
în spate. Pentru a umple un sac, durează, de obicei, câte
două, trei zile, în cazul în care muncesc ambii părinți. O
familie cu un singur părinte reușește să îl umple cam într-
o săptămână, iar ajutorul pică pe umerii celor mici. Pen-
tru un astfel de sac, oamenii primesc în jur de 60 de lei,
pe lună venitul ajungând la 200-300 de lei. Suficient cât
să trăiască, dar nu destul pentru școală. Mulți spun că ar
vrea să-i înscrie, dar ideea unui viitor mai bun este prea
departe și încă difuză pentru a putea fi mai importantă
decât grijile zilnice: ce vor pune pe masă, ce lemne vor
băga în sobele construite chiar de ei sau în ce vor îmbrăca
copiii iarna. „Majoritatea dintre familiile cu care lucrăm
nu au o cultură de amânare a recompensei. Pentru ei, ac-
centul se pune pe acum și aici. În momentul în care copiii
ajung la vârsta la care pot să muncească, de pe la 12 ani
în sus, deja pentru familie ei reprezintă o sursă de venit”,
explică Andrei Crăciun. Psihologul nu îi învinovățește
doar pe părinți. Și ei la rândul lor au crescut la fel, în să-
răcie, fără programe educaționale care să încerce să-i
scoată din mediul fără orizonturi. 
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C
orina Chiriac este una dintre elevii cărora să-
răcia, greutățile și prejudecățile care urmă-
resc etnia romă nu li s-au pus de-a curmezișul
în drumul spre învățătură. Înaltă, slăbuță și
cu un păr negru, ce îi trece de mijloc, fata este

a treia dintre cei zece copii ai familiei Chiriac care, din
îndârjirea mamei de a-și da toți copii la școală, a reușit
să ajungă la liceu.

Corina vorbește foarte greu despre etnia sa. Ai spune
că nu vrea sau nu poate, că se rușinează sau nu îi pasă.
De fapt, crede că nu o definește. S-a născut așa și atât.
Nu se gândește prea mult nici la discriminările celor din
jur, iar acum, că a ajuns la liceu, nici nu se mai întâmplă
la fel de des ca în alți ani. Când era mai mică, mai timidă
și retrasă mereu în ultima bancă, fata recunoaște că se
mai râdea de ea că este romă. „Eram mai brunetă decât
ceilalți și ieșeam mereu în evidență”, îmi spune zâmbind,
și tot ea îi scuză pe colegi.

Ajunsă la gimnaziu, Corina s-a confruntat, mai de-
grabă, cu răutățile profesorilor. „Culmea, erau profesori
care dădeau mereu exemple pe copii de țigani atunci
când unul dintre colegi nu știa să răspundă sau răspun-
dea greșit. Când le făceau observații, le ziceau: «vrei să
ajungi ca un țigan?» și alte lucruri de felul acesta”, își
amintește fata. Când astfel de lucruri se întâmplau, cei-
lalți colegi râdeau. Nu și Corina, ea tăcea, lăsa capul în
jos – „eu nu pot decât să plec capul în jos”-, și apoi le ig-
nora până când le uita.

Se pregătea pentru examenul de capacitate la limba
română împreună cu alți colegi, iar doamna profesoară
Boiță, cea care îi instruia, „făcea discriminări tot timpul,
dar o făcea mereu cu zâmbetul pe buze”. Corina era ac-
tivă, punea întrebări și răspundea, căci „altfel cum să
învăț”, iar la o întrebare legată de pronume, fata a răs-
puns și a greșit. „Te-ai înecat ca țiganul la mal”, a venit
și replica profesoarei. Poate o spunea fără să știe, poate
o spunea la nervi, dar cuvintele s-au adunat din nou în
colțișorul de unde Corina, după ce ridică capul din pă-
mânt, le alungă. 

Privirile urâte ale celor din jur se răsfrângeau asupra
fetei și din cauza lipsei banilor. Bani de plecat într-o ta-
bără, bani pentru fondul clasei, bani pentru mobilier,
pentru scaun, bani pentru var, bani pentru perdele noi,
bani pentru reparat parchetul erau bani pe care familia
Corinei nu și-i permitea. „Mai degrabă din cauza asta
existau discriminări. Noi nu puteam plăti niciodată,
numai scaunul era 50 de lei”, intervine Lăcrămioara Pri-
cop, mama în vârstă de 41 de ani a celor zece copii. Vă-
zând că exigențele tot apar, și odată cu ele și mustrările
asupra fetei, i-au propus dirigintei ca tatăl, Mircea Chi-
riac, „omul bun la toate”, de 40 de ani, să asigure mâna
de lucru, să dea cu var, să repare parchetul, să așeze
băncile. Așa s-a achitat de cerințele bănești ale școlii în
anul acela. Era în gimnaziu, mai spre sfârșitul anului, și
fiica a simțit că a început să lege prietenii cu colegii, să
nu mai simtă că e diferită sau că e privită diferit.

Astăzi, ajunsă la liceu, Corina se simte mai la adăpost
de discriminările ce ar putea veni din partea colegilor.
Elevă în clasa a X-a la un liceu cu profil industrie ali-
mentară, din Nicolina, Iași, fata nu mai este singură.
Alături de ea, mai sunt două colege de etnie romă în
clasă.

***

O
acheși, unii cu păr creț, băgați pe jumătate
sub pătură, stau unul lângă altul, Marian,
Ionuț, Ana-Maria, Andreea și David. În fața
lor, de-a lungul marginei patului, Darius, ul-
timul dintre frați, copilul de 3 ani al familiei

Chiriac, se joacă cu o suzetă și stă întins pe o pernă în
timp ce este legănat, pe picioare, de mamă. De pe celălalt
pat, pe o pernă mică, albă, zâmbește dintr-o fotografie
Mădălina. Este un cadou pe care l-a primit când a împlinit
18 ani de la o colegă, îmi spun ceilalți despre sora cea
mare, de 20 de ani, care visează să ajungă asistent gene-
ralist și se pregătește pntru asta la o școală post-liceală
din Iași. Următoarea soră, Larisa, elevă în clasa a XI-a, se
pregătește să fie coafor-stilist, și a luat chiar și locul al
doilea, de două ori, și anul ăsta și anul trecut, la un con-
curs de coafură, organizat în școală, și în curând ajunge
acasă și Nicoleta. Ea este abia în clasa a VIII-a, la un liceu
cu profil economic, dar își dorește să fie make-up artist.

Împreună cu Corina și cei doi părinți, cei doisprezece
locuiesc cu chirie în camera strâmtă, portocalie, mobilată
cu două paturi mari, un dulap din care hainele dau pe
afară, o sobă albă, scorojită, o masă și un aragaz. Aici, la
mijlocul dealului, în cartierul Galata, aproape de capătul
străzii Cicoarei, familia Chiriac împarte casa scoasă la vân-
zare, care are două camere, împreună cu o altă familie. 

Pentru cameră, aceștia plătesc pe lună, chiria plus
curentul, aproape 300 de lei. Mai bine de jumătate față
de cât intră lunar în familie, deoarece alocațiile copiilor
și cât reușește să aducă tatăl, singurul care muncește,
din construcții, reparații, sobe, ajung până la 500 de lei.
E greu, sigur că e greu, ar vrea să plece, „dar unde, căci
nimeni nu mă primește cu atâția copii”, îmi spune
mama. Un loc mai mare ar costa mai mult, iar de cei mici
i se spune mereu că ba se tem, ba că rup, ba că distrug. 

Abia la această adresă, după ce s-au rugat de multe
ori să îi lase, tatăl a reușit să își facă mutația în buletin,
la Cicoarei, numărul 53. Mama, pe numele Pricop, căci
nu s-au luat legal, este pe Clopotari, la numărul 4. Tot
aici au adresa din buletin și Mădălina și Larisa, singurele
dintre frați care au carte de identitate. Pe ceilalți i-au în-
scris la școală cu certificatul de naștere și tot cu acesta,
îmi spune Corina, deși avusese probleme, până la urmă
a reușit să intre la examenul de capacitate.

Familia Chiriac încearcă să se integreze în societate fără



PRIVEȘTE DINCOLO DE APARENȚE 33

a lua prea mult din tradițiile rome. „Noi suntem romi-ro-
manizați, nici nu vorbim romani”, îmi spune mama. Nici
ea nu prea știe, îmi zice că nu a fost interesată, căci „strică
limba română”, așa a auzit ea la ceilalți romi, care după ce
vorbesc romani nu mai pronunță cum trebuie când vorbesc
în limba română, iar Corina îmi spune că, deși la școală cei
care doresc pot învăța limba, ea a avut întotdeauna alte in-
terese. Tatăl copiilor este de etnie romă, iar Lăcrămioara
Pricop este doar pe jumătate, din partea tatălui. Este cea
mai mare dintre cei opt frați ai săi și a terminat și ea, la rân-
dul ei opt clase, apoi nu s-a mai putut. Își dorește însă, ca
ai săi copii să învețe și vrea și speră că o să poată să îi dea
pe toți la școală. „Să ajungă cineva”, îmi spune, și de aia îi
trimite mereu curați și îngrijiți, „fără să se știe cum e situa-
ția în familie”, completează aceasta. Cândva își dorea să
scrie la vreo televiziune, „poate ne ajută cineva cu o casă
pentru copii”, dar copiii nu au lăsat-o. Le este prea rușine.

Casa de pe strada Cicoarei e prea mică pentru intimi-
tate, pentru a putea face lecții sau pentru a aduce pe cineva
în vizită, însă este tot ceea ce familia Chiriac are deocam-
dată, până se vor muta iar sau vor fi dați afară. Au ajuns
aici după ce familia a devenit prea numeroasă pentru a
mai încăpea în altă parte. Copiii s-au născut și au crescut
în casa bunicii de pe partea mamei, dar când avea Corina
11 ani, a devenit neîncăpătoare. Cei doisprezece membri
ai familiei s-au mutat apoi în Cartierul Dallas, unde, cu
chirie,  au stat aproape un an într-o căsuță modestă.

În cartierul Dallas, copiii au fost și ei atrași de mă-
găoaia pe patru roți, s-au pregătit la centrul educațional
și au primit sprijin pentru a-și continua învățătura. O
învățătoare de aici i-a trimis poeziile la un concurs pen-
tru elevi creativi, Kreatikon, iar Corina a luat atunci
locul al treilea. Căci da, Corina scrie poezii, iar preferatul
său este Eminescu, cu al său Luceafărul. Participase cu
mai multe creații, inspirate din natură, avea câte una

pentru fiecare anotimp, dar s-a lăsat. Îmi spune că de
mai bine de un an, de când a ajuns la liceu, nu mai are
curaj să scrie. S-a descurajat când „am citit alți poeți și
nu am mai fost mulțumită de ce scriam, nu era ce tre-
buie”. Acum mai compune în gând propoziții și rime, dar
foarte rar le mai notează. Avea mai multe carnețele, dar
nici ea nu mai știe în timpul cărei mutări s-au pierdut.

Corina afost mereu creativă, își dorea să fie actriță,
cum vedea pe la televizor, și chiar intenționa să se înscrie
la Colegiul Național de Artă „Octavian Băncilă”, din Iași.
Zvonurile primite de la un cunoscut care a mers acolo,
cerințele pe care le considera prea mari pentru ea și ne-
încrederea, au determinat-o să își schimbe drumul.
Acum, după ce și ea a fost ajutată la rândul ei, fata își do-
rește să meargă la facultate și să ajungă asistent social.  

***

D
intre copiii care participă la școala mobilă și
care mai târziu vin la centrul educațional, iar
apoi sunt înscriși la școală, mai puțin de 10%
reușesc să intre la liceu. Mulți dintre ei sunt
mânați în clasa a 8-a de visul obținerii unui

carnet de șofer, dar sunt și copii care își doresc să conti-
nue învățătura. Siguranța că vor trece în ciclul următor
de studii depinde însă de puterile părinților. 

Cât încă sunt mici, restul copiilor din Dallas vor conti-
nua să meargă la centrul educațional, trecând Bahluiul pe
podul îngust, din tablă. Vor intra apoi în sala colorată, se
vor iscăli cu un pix verde într-un caiet de matematică, stu-
dențesc, iar după patru ore vor închide ușa albă deasupra
căreia stă scris pe un poster: „merg la școală, deci exist”.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
https://alexafilip.wordpress.com/2015/04/22/scoala-pe-
patru-roti-2/.

de Alina Florina Ioniţă 

Între familie și pasiune
Poate că nu eram eu chiar cel mai reticent copil din lume. Nici pe părinți
sau bunici nu aș vrea să arunc vina, dar cine își amenință copiii cu „dacă
nu ești cuminte te dau la țigani”, ar trebui să se gândească la impactul pe
care îl creează.

E
ram doar o fetiță blondă, curioasă, țintuită de te-
merile și reticențele bunicilor. Prima mea expe-
riență într-o comunitate de țigani a fost după
modelul „învingeți teama!”. Pe izlazul din fața
curții bunicilor mei în fiecare an ajungea o tabără

nomadă. Odată cu venirea lor, contactul meu cu lumea ex-
terioară se încheia. Alor mei le era teamă ca fata lor blondă
să nu se murdărească sau chiar  să se îmbolnăvească. . „De
unde să știi ce îi poate trece prin cap unui țigan?”, repeta
bunică-mea încontiuu când mă plângeam că vreau și eu să

mă joc cu copiii nou-veniți. Asta până într-o zi când mai cu
teamă, mai cu reticență, am reușit să trec nevăzută de ochii
vulturului care mă supraveghea și prima oprire a fost în
mijlocul copiilor. Pirandele m-au tratat de parcă eram una
din copilele lor. Mi-au împletit părul în cozi și m-au lăsat
să mănânc mâncarea lor. Apoi am dormit în cortul Rozei,
nevasta bulibașei Boboc.Am trecut însă peste ani și nu pot
spune că această experiență nu m-a marcat.

După mai bine de zece ani, i-am găsit pe același izlaz.
Acum cei bătrâni care știau să lucreze fierul și făceau cazane
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nu mai sunt, ori sunt prea în vârstă ca să mai poată merge în
taberele de vară. Stau acasă și cresc porci și gâini ca să treacă
iarna cu mai puține cheltuieli.

Pe izlazul din satul Bălteni, județul Vaslui, șapte corturi
peticite și bătute de soare stau legate lângă o salcie. Într-o
parte, copiii construiesc ziduri de nisip, iar în cealaltă, o fe-
meie ale cărei fuste mângâie iarba uscată mestecă în ceau-
nul mare cât o zi de post, parcă gata să hrănească un pluton
întreg. Comunitatea este, deci, și hrănită și apărată. Prela-
tele corturilor priponite în grabă sunt pătate și înnegrite
de soare. Baterii vechi de mașină, bucăți de mămăligă,
lemne arse, sticle goale și cămăși în carouri puse la uscat
împodobesc zona. O oaie behăie bezmetic înspre un maldăr
de coceni, semn că iarba care dă în cărămiziu nu îi dezvoltă
un prea mare apetit.

Șatra lui Boboc, care a campat de două zile în Bălteni, e
printre grupurile de ţigani din ţară care s-a modernizat. Și-
au luat mașină și cutreieră împrejurimile pentru a face bani
pentru iarnă.

Romii din șatra lui sunt neam de căldărari, ani la rân-
dul au făcut cazane de ţuică, tigăi, căldări, grătare, pe
care le-au vândut în tot Vasluiul. Umblau prin târguri
sau chiar din poartă în poartă. Se așezau câteva săptă-
mâni în fiecare sat mai înstărit, luau comenzi și nu ple-
cau până nu umpleau gospodăriile de cazane de ţuică și
găleţi din aluminiu sau cupru sau până nu le reparau pe
cele făcute în anii trecuţi. Acum cumpără doar fier vechi
pe care îl vând mai departe. Banii câștigaţi abia le ajung
pentru cele ale gurii.

„Pe vremuri, drumul ăsta vuia de zdrăngănitul cio-
canelor. Fiecare stătea în faţa cortului, cu câte un cazan
la care bocănea. Acuma, noi mai mult umblăm după
fiare vechi”, spune șeful șatrei.

Oalele și cazanele nu se mai vând bine de ani buni.
Meșteșugul nu l-au uitat, dar nu mai există piaţă pentru
produsele care le ies din mâini.

„Cui să vindem? Nu mai vrea lumea oale și tigăi, le ia
de la piaţă”, spune Boboc. Ca să-i întărească vorbele, Mân-
dra, o femeie iute de picior și de vorbă, mamă a cinci copii,
trage din cort un cazan vechi de țuică.  „Cazanul ăsta e
făcut de mult, nu l-am vândut că n-am avut cui”, spune
șeful șatrei. Acum îl cară după ei oriunde merg, o amintire
a vremurilor demult apuse. „Doar d-astea mai vindem”,
spune Mândra și arată spre un set de oale nou-nouţe, în
ţiplă, cumpărate de la magazin.

Romii din șatra lui Boboc, strânși acum în cerc în faţa
corturilor, vorbesc în cor despre viaţa grea din șatră, despre
problemele cu poliţia care îi gonește de pe izlazuri sau râd
de o ţigancă tânără care dă vina pentru viaţa ei grea pe „pri-
marul” ţării, Traian Băsescu, toţi sunt de acord cu un lucru:
nomazi mai sunt doar romii săraci, care nu și-au făcut afa-
cere sau n-au plecat în Spania sau Italia. Toți spun că no-
madul- cel mulţumit doar cu o căruţă, un cort și cerul
deasupra capului, nu mai e ce-a fost.

„Nu mai are treabă cu tradiţia, cu libertatea. Dacă am
avea bani, am sta acasă”, trage linie discuţiei Mândra.

Pe Gogu, mâna dreaptă a lui Boboc, îl doare mai tare că
nomazii nu mai vând cazane și căldări când pleacă „pe
teren”, ci colectează fier vechi. „Eu plec că n-am bani să tră-
iesc, iau de la patronul nește bani , adun fier vechi, îl aduc
aici, el îl vinde la Iași sau Vaslui. Ne rămâne nouă 30-40 de
lei pe zi. Rar iau un milion pe zi”, explică Gogu traseul fie-
rului vechi, noua îndeletnicire a foștilor căldărari.

Boboc și Mândra au cinci copii. După ce Găina, fiul
cel mare s-a însurat, au hotărât să fie mai restrictivi. De
asta, o vreme, tatăl le-a interzis celor mici să mai meargă
la școală. Nu a putut să îi interzică și lui Melinte. El fugea
de acasă și îl găseau la școală. Tot el, a moștenit talentul
bunicului său și este pasionat de muzică. De trompetă
în mod deosebit, despre care spune ștrengar că nu o dă
nici pe o mie de fete.

Fire ambițioasă, înalt, cu părul negru tuns scurt, Melinte
s-a înscris la cursuri de trompetă fără ca ai lui să știe ceva.
Ușor, ușor, a învățat că nu te poți juca. A legat noi prietenii
și spune că a reușit să vadă și ce vrea de la viață. „Cântatul
la trompetă e pasiunea mea. De multe ori am fost dat la o
parte și mulți mi-au zis că-s țigan. Poate că au dreptate, dar
eu așa mă simt bine, distrându-i pe alții cu muzica mea.”

Își aduce și acum aminte de prima lui nuntă la care a
cântat. „Nu aveam bani să mă îmbrac, așa că am luat un
training de-a lu’ frate-meu și am cântat două ore pentru
niște români nu prea stânși la pungă.”Nu se vede făcând
altceva. Vede între trompetă și el o conexiune puternică
și prin muzică reușește să guste și altceva decât sufe-
rință: bucurie!

De pe șesul vasluian am plecat cu greu. Oamenii împart
cu tine ultima fărâmă de mămăligă și toate aventurile vie-
ții. Te îmbracă cu cele mai bune haine pe care le au și nu
se tem că le-ai da purici, ori că mintea ta ar fi atât de bol-
navă încât să „le strici copiii”. Oaia zurlie care nu avea
stare a ajuns până seara într-un proțap improvizat. Oa-
menii aceștia cu tenul măsliniu, dar cu sufletul mai stră-
lucitor decât soarele își arată prețuirea față de toți cei care
încercă să îi cunoască.
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S
Sala Mică a Ateneului Român din București este

aproape plină. Muzicologi, părinți, profesori de muzică
sau simpli spectatori așteaptă concertul bursierilor Uni-
unii Muzicienilor Interpreți din România (UNIMIR), la
care participă cinci tineri cu performanțe muzicale deo -
se bite. Mircea Dumitrescu, un băiat rom de 16 ani, po-
reclit „micul Paganini”, stă câteva minute de vorbă cu
mama lui și cu Olivia Papa, profesoara îndrumătoare,
apoi merge să se pregătească pentru intrarea pe scenă.
Nu are emoții, deși va interpreta la vioară piese de Fritz
Kreisler, George Enescu și trei duete de Dimitri Șostako-
vici. Pentru el, astfel de concerte sunt mai degrabă re-
petiții decât o provocare.

Mircea a început să studieze vioara încă de la vârsta
de cinci ani, când străbunicul din partea tatălui i-a dat
pentru prima dată să citească o partitură. Băiatul fusese
descoperit de unul dintre profesorii de muzică de la gră-
diniță și le-a spus părinților că Mircea ar trebui dat la un
instrument pentru că are un „auz absolut”. Familia a decis
că cel mai ușor instrument pentru Mircea ar fi fost vioara.
Străbunicul fusese zidar, dar practicase și lăutăria, așa că
putea să-i predea noțiunile de bază nepotului.

Au urmat câțiva ani în care Mircea a făcut repetiții
câte patru ore pe zi. Spune că străbunicul a fost foarte
sever cu pregătirea, dar știe că totul a fost spre binele
lui: „îmi spunea: vrei să ajungi la lăutărie sau la gunoi
sau la fier sau vrei să ajungi un mare violonist?”. Pentru
că știa că e greu să fii lăutar și pentru că își dorea ca Mir-
cea să atingă excelența, străbunicul l-a îndrumat către
muzica clasică. La șapte ani a dat admiterea la Școala de
Muzică „George Enescu” și, în cadrul unei probe de tes-
tare a aptitudinilor muzicale, a interpretat Menuet de
Luigi Boccherini. Piesa era inclusă în repertoriul elevilor
de clasa a patra, iar profesorii evaluatori au fost uimiți
că Mircea s-a descurcat atât de bine.

După alți doi tineri care au cântat în cadrul concer-
tului bursierilor UNIMIR, prezentatorul anunță că ur-
mează „o altă minune”, iar Mircea, împreună cu
profesoara care îl va acompania la pian, intră pe scenă.
Băiatul face o mică plecăciune și zâmbește timid înainte
să-și regleze arcușul și să-și așeze tacticos vioara sub
bărbie. Două-trei acorduri îl ajută să-și calibreze mai
bine instrumentul. Rămâne câteva secunde nemișcat și
privește în gol, apoi începe primele note dintr-o piesă de
Fritz Kreisler. Mânuiește arcușul cu ușurință, iar dege-
tele trec agil peste corzile de pe griful viorii. Instrumen-
tul lucios, maro-roșcat, scoate sunete ample, iar Mircea
interpretează acordurile cu mișcări sigure în spatele că-
rora stau ani de repetiții și concursuri. Transpus în ceea
ce interpretează, tânărul violonist privește concentrat
corzile aflate la doar câțiva centimetri distanță și,
uneori, închide ochii pentru câteva secunde. După Krei-

sler, băiatul trece la o piesă de George Enescu, apoi este
aplaudat îndelung de ascultătorii din sală care până
atunci stătuseră cu ochii țintă la scenă.

Parcursul lui Mircea în Școala de Muzică „George
Enescu” a fost fulminant; băiatul se întorcea mai mereu
cu premii de la concursuri. Își amintește că în clasa întâi
profesorul îndrumător i-a dat un repertoriu ieșit din
comun pentru un băiat de vârsta lui – Presto de Bach și
Capriciul 19 de Paganini. Bunica spune că la Gala Gara-
bet Avachian, primul concurs la care a participat în
2006, Mircea s-a prezentat cu o piesă dificilă – Allegro
de Joseph Fiocco. Băiatul abia termina clasa întâi, iar
această piesă era una inclusă în repertoriul clasei a opta,
dar i-a uimit pe profesori cu abilitățile sale. Performațele
au continuat și Mircea a început să participe și la concur-
suri în afara țării (în special în Italia), susținut cu spon-
sorizări sau burse obținute de la fundații. În majoritatea
competițiilor, tânărul violonist reușea să câștige fie pre-
miul întâi, fie premiul absolut. Bunica spune că muzicie-
nii și profesorii au început să i se adreseze cu termenul
„maestre” încă de când băiatul era în clasa a doua. Suc-

de Andreea Bădoiu 

Maestrul arcușului
Un tânăr violonist rom visează să ajungă muzician de talie internațională
și să dovedească ce poate.
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cesele pe care le-a avut la concursurile la care participa
i-au adus și porecla de „micul Paganini”. Tânărul și fa-
milia spun că denumirea este exagerată și că nu sunt de
acord cu ea pentru că Paganini a fost un muzician unic.

Tot succesele i-au adus lui Mircea și dificultăți la
școală. Chiar dacă era respectat de profesorii și de muzi-
cienii cu care lucra, băiatul a fost discriminat de colegi
pentru că avea talent și era rom. Nu s-a putut integra
pentru că, spune el, ceilalți copii erau invidioși. Părinții
l-au mutat de la o clasă la alta atunci când era în clasa a
șasea pentru că, în timp ce se jucau, unii colegi îl loveau
peste degete și îi spuneau că e țigan. Băiatul spune că asta
nu l-a afectat, ci doar l-a făcut să fie și mai ambițios –
„poți să-mi zici că sunt și țigan și cum vrei, dar eu va tre-
bui să studiez de două ori mai mult, de trei ori mai mult,
ca să demonstrez ce pot să fac. Ca să demonstrez că, uite,
e el țigan, dar face un lucru bun”. Băiatul a continuat și
liceul la George Enescu, iar acum este în clasa zecea.

Mircea interpretează cele trei duete de Șostakovici
împreună cu o colegă cu un an mai mică, căreia i-a zâm-
bit încurajator înainte să înceapă. Cei doi se urmăresc
atent pe tot parcursul duetelor și își caută privirile ca să
se sincronizeze cât mai bine. Fata are în față un suport
de lemn pe care stau hârtiile cu partiturile, dar Mircea
interpretează liber piesele. După duetele de Șostakovici,
tinerii ies de pe scenă. Aplauzele din sală continuă încă
aproape jumătate de minut. Cei trei se hotărăsc să inter-
preteze și coloana sonoră a filmului Parfum de femeie,
așa că reintră pe ușa mascată din stânga scenei. Nu e
prima dată când Mircea și colega lui interpretează acest
duet. Ei au mai participat la un flashmob făcut de o aso-
ciație care promovează egalitatea de șanse și au cântat
coloana sonoră și într-un mall din București.

După acordurile de final ale coloanei sonore, cei trei se
prind de mână și vin în fața scenei, în timp ce spectatorii
aplaudă entuziast. Băiatul zâmbește larg, apoi interpreții
fac o plecăciune. Atent, Mircea le lasă mai întâi pe profe-
soară, apoi pe colega sa, să iasă pe ușa din lateralul scenei.

Încă o melodie de pian interpretată de un student de
la Universitatea de Muzică din București marchează sfâr-
șitul concertului bursierilor. Cu vioara în mână, Mircea
intră înapoi în sală și zâmbește puțin încurcat. Este oprit
după numai câțiva pași de diverse persoane care îl felicită
și la care se alătură și Papa. În spatele sălii de spectatori,
mama îl așteaptă lângă suportul de vioară. De obicei ea
are grijă la finalul spectacolelor ca instrumentul să fie
așezat cu grijă înapoi în cutie. Băiatul vine și lasă vioara,
apoi se întoarce grăbit la grupul de oameni care îl aștep-
tau și de unde Papa l-a și strigat.

În prezent, Mircea are în palmares peste 50 de premii
întâi la concursuri naționale și  18 premii internaționale
și alte distincții de laureat în concursuri din afara țări. A
renunțat recent la participarea la un concurs de la Iași
pentru că nu mai are timp și încearcă să meargă la cele im-
portante. Chiar dacă este elev la un liceu vocațional, Mir-
cea va trebui să dea peste doi ani  examenul de Bacalaureat
la fel ca toți ceilalți liceeni. Recunoaște că se descurcă greu
pentru că nu poate să țină pasul – dacă participă la con-
cursuri înseamnă că lipsește de la școală. Recuperarea
materiei este greoaie pentru că are un program aglomerat,
dar speră că va termina cu bine clasa a 12-a când mai are
de susținut și un atestat în muzică. Deocamdată se con-
centrează pe pregătire  și familia încearcă să-l ajute cât de

mult poate; mama și tatăl (care suferă de hipoacuzie) sunt
șomeri, așa că bunica este sprijinul principal.

Băiatul spune că i-ar plăcea să plece la facultate în
Germania sau Statele Unite. Și-ar dori să ajungă un mu-
zician apreciat, dar știe că e mult de muncă. Pentru anul
acesta a obținut o sponsporizare de la Fundația Princi-
pesa Margareta și participă la două masterclass-uri (se-
siuni particulare predate de muzicieni tinerilor foarte
talentați) în România și Germania.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul:
http://narratory.ro/maestrul-arcusului/
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