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Cred că tuturor le plac sau le-au plăcut, la un
moment dat în viață, poveștile. Poveștile pe care le vei
găsi în paginile revistei Privește dincolo de aparențe
sunt altfel de povești decât cele pe care le-am auzit în
copilărie. Ele sunt experiențele de viață a unor oameni
care trăiesc lângă noi. Așa că nu te limita doar să
răsfoiești revista. Oprește-te din loc în loc și ai curaj să
afli ce gândesc, ce simt și cum trăiesc acești oameni.
Unii dintre ei s-ar putea să te facă să zâmbești, alți poate
te vor întrista peste măsură. Oricare din poveștile pe
care le vei citi în acestă revistă nu te va lăsa indiferent.

Poveștile noastre vorbesc despre discriminare, 
rasism, despre inegalitate socială și mai ales despre 
indiferență. Știm că nu vom putea schimba peste
noapte mentalitățile din societatea românească dar noi
încercăm. Încercăm să aratăm și altă față a realității de
lângă noi, una dureroasă și pe alocuri cu victorii mici,
dar semnificative, în special pentru cei implicați direct.

În România, potrivit legii nr. 324 din 14 iulie 2006,
prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere,
restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o
categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de
egalitate, a drepturilor omului și a libertăților
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social și cultural sau în
orice alte domenii ale vieții publice. Orice definiție am
da nu putem percepe cu adevărat care este realitatea
dacă nu am cunoscut-o în mod direct.

În paginile revistei veți găsi poveștile unor tineri
romi care au crescut în centre de plasament și pe care
societate i-a discriminat de două ori mai mult și cu
toate acestea, găsesc zi de zi motive să meargă mai
departe. Veți citi povestea adulților care cred că
educația este viitorul copiilor lor și eforturile pe care le
fac în fiecare zi pentru a-i trimite la școală. Veți afla
povestea unor tineri cu picioarele pe pământ care au
muncit din greu să ajungă acolo unde sunt. Și dacă veți
fi suficient de deschiși, veți învăța din experiențele lor. 

Vă avertizăm că pentru a putea citi revista noastră
vă trebuie niște ochelari speciali. Sunt ochelarii
empatiei și depășirii prejudecăților. Dacă, pentru o
clipă, veți reuși să vă puneți în locul personajelor
noastre, atunci cu siguranță la sfârșitul revistei veți fi
niște oameni mai bogați sufletește iar noi ne vom
putea bucura că ne-am atins obiectivul.

Dacă cunoașteți alte povești care merită spuse, nu
ezitați să ne contactați fie direct pe adresa noastră de
email adplus.iasi@gmail.com, fie pe site-ul 
www.orientat.ro, secțiunea Contact.

Revista a fost realizată în cadrul proiectului de luptă
împotriva discriminării rasiale și etnice „Priveşte
dincolo de aparenţe”, proiect cofinanţat prin granturile
SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România.
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C
a să ajungi în satul Văleni, cel mai sim-
plu este să iei microbuzul alb și hodoro-
git, care trece prin stația de la Piața
Mare, din orașul Piatra Neamț. „De aici,
pleacă în fiecare oră, la și zece sau la
fără douăzeci de minute”, mă liniștește
o doamnă cu părul vâlvoi, prins într-un
elastic colorat, și încotoșmănită în haine

grele, pregătite pentru un octombrie pus pe fugă de iarnă.
A trăit în Văleni toată viața, iar când aude cine sunt și ce
vreau să fac, se pune pe blesteme. „Să îl ardă focul pe pri-
mar”, aruncă, și mă sfătuiește apoi, „ca pe fata mea”, să
nu mă duc acolo, că sunt „hoți, criminali, unii ieșiți din
pușcărie”. Îmi spune că rânduiala satului în care a crescut
și a trăit toată viața a fost încâlcită cu doi ani în urmă, când
primarul i-a învecinat cu romii fără voia lor.

În 2012, în luna iulie, aproximativ 500 de romi, care
locuiau pe strada Muncii, au fost anunțați că vor fi eva-
cuați. O lună mai târziu, erau deja în Văleni. Gând rău
de mutare le-a fost pus încă din 2001 când, presa vremii
relata că primarul de atunci, Ion Rotaru, intenționează
să construiască „un cartier special” pentru toți romii din
Piatra Neamț. În acel an, mai multe familii care locuiau
pe stradă s-au adăpostit în camerele găsite goale într-un
bloc din cartierul Dărmănești. În 2007 însă, municipa-
litatea a primit fonduri pentru renovarea blocului, iar
locuitorii de acolo, împreună cu alții care ocupau un
bloc pe Aleea Ulmilor, au fost duși pe strada Muncii,
lîngă o stație de epurare. S-au îngrămădit în locuințe de
15 m2, împărțind apa singurei pompe aflată la intrarea
în comunitate, precum și toaletele din curte. Grija că ar
putea rămâne din nou sub cerul liber a apărut doi ani

În 2012, primăria din Piatra Neamț a adunat romii de la principalele blocuri
sociale din oraș și i-a mutat în Văleni. Între timp, dincolo de râul Bistrița,
vechii locuitori ai satului și nou veniții trebuie să învețe să conviețuiască

Straturile vălenilor

de Alexandra Filip
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mai tîrziu când, contractele de închiriere pe care le
aveau pe strada Muncii au expirat. Neplata facturilor a
dus la debranșarea rețelei electrice în iarna anului 2012,
iar zvonurile că vor fi evacuați până în vară s-au întețit.
Tot în această perioadă, numeroase familii de etnie
romă care ocupau ilegal casele naționalizate din oraș,
au fost și ele relocate, împreună cu alte familii tinere de
români, într-o anexă a satului Văleni, denumită generic
Văleni 1. Au fost construite aici 50 de mini-vile, fiecare
cuprinzând câte patru garsoniere, în care locuiesc 200
de familii.

Frica oamenilor care locuiau pe strada Muncii s-a
adeverit în iulie 2012. Li s-a zis că terenul pe care îl ocu-
pau a fost vândut, iar în loc va fi construită o piață.
Acum, în capătul înfundat al satului Văleni, pe o întinsă
zonă industrială, mărginită de râul Bistrița și înconju-
rată de pădure, aproape o sută de familii stau în niște lo-
cuințe joase, tip container, care, văzute de sus, formează
litera „H”. Aici, la un kilometru depărtare de ultima sta-
ție a microbuzului, la capătul unui drum de țară, peticit
de gropi adânci și țărmuit cu dealuri de gunoi, găsești
cartierul Văleni2. Știa că stăteau ilegal, însă «după atîția
ani mă gândesc că aveam și noi un drept acolo. Dar te
pui cu ei?»

Dau să intru în cartierul cu vile bej când, din penul-
tima stație marcată cu o bancă lungă și un panou publi-
citar gol, vopsit alb, două copile cu role în picioare îmi
strigă „ce faci?” Îmi spun că sunt cele mai bune prietene,
„însă nu suntem surori” și că merg la aceeași școala din
oras, nu la cea din sat, pentru că aici sunt „numai țigani
murdari și hepatici”. Nu că le-ar interzice părinții să se
joace cu ei, că doar „și noi suntem pe jumătate țigani, nu
mi-e rușine”, mărturisește cea pistruiată și cu părul
prins în coadă, la spate. În plus, tatăl ei este ursar și se
înțelege cu toți romii de aici, „chiar și cu cei din Văleni
2”, însă odată când venea cu microbuzul de la oraș, ci-
neva i-a furat cei nouă lei pe care îi ținea în buzunarul
din față al bluziței roșii. „Nu asta”, îmi spune arătând
spre bluza roșie de pe ea, trasă peste colanți negri și
alungită în dreptul buzunarelor, „că asta-i pătată” și
șterge o pată imaginară de pe buzunar. „Nu cred că au
fost ei”, îi răspunde prietena sa și ea pe jumătate romă.
„Eu mă joc cu țiganii”, îmi spune și adaugă că odată
chiar a dormit la barăci, în Văleni 2. „Precis?” o întreabă
cealaltă. „Precis!”.

Școala văruită în alb și cocoțată pe un deal adăpos-
tește în proporție de 70 la sută copii de etnie romă. Prin-
tre ei se numără și Casiana Boz, fetița de doisprezece ani,
aflată în clasa a cincea, a familiei Zargiu. Doar ea și sora
sa mai mică, Esmeralda, se numesc Boz, acesta fiind nu-
mele tatălui. Fuseseră trecute pe numele lui cînd părinții
nu erau încă căsătoriți civil, iar cînd au făcut-o, Crina
Zargiu, mama fetelor, a fost cea care a dat numele soțu-
lui.„Așa a vrut el să își schimbe numele, pentru că sună
altfel”, îmi explică ea. În comunitatea de romi din satul
Văleni, numele de Boz, cu derivatul său Bozu, este foarte
întâlnit, astfel că domnul Teodor a preferat să treacă pe
Zargiu, mai puțin cunoscut. Ar fi vrut să schimbe nu-
mele fetelor, dar pentru asta le trebuie bani și alergă-
tură, „și oricum și-l vor schimba când se mărită”.

Casiana, care își dorește să ajungă bucătăreasă de
meserie, ca unchiu ei care are diplomă de bucătar-cofe-
tar, a prins dragul de școală de la mama sa, Crina Zargiu,

în vârstă de 33 de ani. Până acum doi ani învăța la Școala
nr.6 din Piatra Neamț, de pe strada Mărăței. Micuța cu
păr castaniu și ochi întunecați spune că acolo era mai
frumos, era „ca la școlile de la oraș”, mai multe clase,
mai mulți profesori, mai mulți copii cu care se putea
juca. Aici Casiana se joacă aproape numai cu verișoara
sa. Dar cu copiii români? „Doar uneori”. De ce?, întreb.
„Nu știu, zic că sîntem răi”, îmi spune ridicând din
umeri. În plus, la școala din oraș elevii nu învățau si-
multan, cum s-a întâmplat când Casiana a venit în sat,
în clasa a treia, unde învăța în același timp cu copii de
clasa I. Era gălăgie, îmi spune, dar erau ajutați de către
domnișoara Georgiana, cum îi spun copiii mediatoarei
și învățătorul Filip Marin, intervine mama. Ca să îi țină
liniștiți, în special pe boboci, învățătorul a adus chiar și
un televizor la școală, „dar sigur că ne uitam și noi cei
mari, căci erau desene frumoase, ca fetița cu chibritu-
rile”, își amintește Casiana.

Georgiana Juncu este mediatoarea care se ocupă de
copiii de etnie romă, fiind cea care, de câteva ori pe săp-
tămână, merge pe la casele copiilor care lipsesc de la
școală și le explică părinților de ce e importantă învăță-
tura. Aceasta îmi explică că, de regulă, la clasele care fac
simultan, obiectele se suprapun, când au unii limba ro-
mână, de exemplu, au și ceilalți. Zilele ca acelea când co-
legii care strică liniștea orei lipsesc, așa cum se
întâmplase cu câteva zile în urmă, sunt cele care îi plac
Casianei cel mai mult. În plus, fusese o zi fericită pentru
fată căci, se nimerise să aibă oră cu profesoara ei prefe-
rată, cea de română, „că e bună și nu țipă la noi”, și pri-
mise și nota șapte, „care e o notă bună la a cincea”,
intervine mama.

Familia Zargiu se numără printre familiile care locu-
iau într-o casă naționalizată în oraș, undeva pe lângă
piața mare. Doamna Crina locuise acolo mai bine de 28
de ani și stătea împreună cu părinții ei, o soră, cu soțul
Teodor și cei cinci copii, Esmeralda de zece ani, Serafina
care acum este în clasa 0, două fetițe gemene și Armani.
Împărțeau casa cu încă o familie, ocupând o bucătărie
și două camere. Pe Armani, copilul de un an și opt luni
l-a născut abia după ce s-au mutat în Văleni. Îmi spune
că știa că stăteau ilegal, însă „după atîția ani mă gândesc
că aveam și noi un drept acolo. Dar te pui cu ei?”

Nu au putut face nimic, și le-a fost repartizată garso-
niera de la etaj, a ultimei vile din Văleni 1. Cea de jos i-a
fost dată tatălui său, la care toți oamenii din sat apelează
să le pună cozi la topoare. Îmi spune mîndră că tatăl ei
a lucrat cu lemnul toată viața și a făcut chiar și șindrilă
de-a acoperit toate cabanele de la Poiana Brașov. Acum,
încearcă să se descurce cu cei 700 de lei pe care îi aduce
soțul care de cinci ani lucrează la Salubritate, și cu alo-

A făcut a doua oară clasa întâi 
și a reușit să învețe literele și să
lege cuvintele. Degeaba însă.
Mama nu reușește nici cu binele,
nici cu pedeapsa să o trimită la
școală zilnic.
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cațiile copiilor de 210 lei, plus 22 de bonuri. 
Doamna Crina a născut o dată la doi ani, astfel că nu a
putut munci, dar după ce mai cresc copiii, ar vrea să-și
găsească și ea un serviciu.

C
rina Zargiu a învățat opt clase la oraș,
și ar mai fi mers și la liceu dacă sănă-
tatea nu i-ar fi făcut probleme. Niște
migrene urâte au oprit-o să continue,
chiar dacă școala îi plăcea și ajunsese
să primească și mențiuni. Este cea mai
mică dintre frați, „dar părinții mei ne-
au ținut la școală, cei doi frați mai

mari au făcut zece clase, al treilea șapte și eu opt” și a
încercat să transmită și copiilor asta. Pe Serafina, care
are șapte ani, îmbrăcată toată în roz și cu fluturași albi
prinși în codițe, a dat-o direct în clasa 0, și le-ar fi dat și
pe gemene la grădinița din sat dacă ar fi avut bani.
Numai pe Esmeralda, fetița de zece ani, despre care pro-
fesorii zic că e timidă și retrasă, nu reușește să o con-
vingă de importanța școlii.

A înscris-o și pe ea la șapte ani, însă Esmeralda nu a
vrut niciodată să meargă mai mult de o dată pe săptă-
mînă, până când nu a mai mers deloc și a rămas repe-
tentă. Avusese o altercație cu niște fetițe care o
trântiseră din greșeală de un perete și n-a fost chip să o
convingă să mai meargă înapoi la școală. A făcut a doua
oară clasa întâi, și a reușit să învețe literele și să lege cu-
vintele. Degeaba însă.
Mama nu reușește
nici cu binele, nici cu
pedeapsa să o trimită
la școală zilnic.
„Odată, aproape timp
de o săptămână venea
domnișoara Geor-
giana după mine și
mă ducea la clasa ei.
Cică plânge Serafina,
o doare măseaua,
zicea. Dar mințea
doar ca să plece
acasă”, își amintește
Casiana. Acum mama
se gândește că nu o
poate obliga. În plus,
Esmeralda a fost de
mică o fetiță sensibilă
și răsfățată de părinți
pentru că suferă de
spasmul plânsului și
leșină de fiecare dată
când plânge. „Nu o
pot omorâ dacă nu
vrea sâ meargă, ori-
cum învață de la mine
și de la surorile ei”,
îmi spune mama. Di-
mineața, când le pre-
gătește pe celelalte
fete pentru școală și o
vede pe Esmeralda
cum se preface că

doarme, închide și ea ochii și n-o mai amărește.
Crina Zargiu îmi spune că îi cunoaște de mică pe mai

toți romii din sat și deși știe și ea de conflictele care
aveau loc la început între romi și ceilalți români, nu a
avut probleme niciodată. Într-o zi, o vecină i-a zis că „se
miră că suntem țigani, la cît de bine se înțeleg cu noi”.

Pentru garsoniera în care locuiește, compusă dintr-o
cameră, baie, bucătărie și un hol micuț, familia plătește
lunar 71 de lei. Spațiul camerei însă, se micșorează pen-
tru familia Zargiu pe măsură ce copiii cresc. „Eu cu soțul,
cu băiatul și una din gemene dormim într-un pat, iar res-
tul fetelor în celălalt”, îmi arată femeia. Două paturi, pe
care sunt înșirate numeroase jucării de pluș, un dulap
lung, cu oglindă pe ușă și o măsuță cu televizor compun
camera în care stau cei doi părinți și cei șase copii, plus
cățelul mic și maroniu, Băiatu’. Pe peretele din față al în-
căperii, tronează tabloul lui Armani, făcut la comandă
cînd a împlinit un an. Pe celălat perete e un desen cu
steagul romilor peste care Casiana a scris cu pixul „ca-
siana+armani=love”. Domnișoara Georgiana i-a arătat
fetei, pe Internet, o poză cu steagul cu roata roșie în cen-
tru, „ca la fîntînă”, cu șaisprezece spițe. „Tot atunci, dom-
nul profesor și Georgiana ne-au spus să scriem pe tablă
în limba noastră, țigănească”. Casiana și-a scris numele
și cuvântul „socares”. Fata nu cunoaște însă limba ro-
mani, mama nu a vrut neapărat să îi învețe: „Lasă să în-
vețe românește, să se descurce la școală. Copilul meu
oricum o sa prindă ușor țigănește dacă o să vrea”.
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Cazurile de abandon școlar nu mai sunt atât de dese
ca în alți ani, spune mediatoarea Georgiana Juncu, care
se duce mereu la ușa părinților care nu își trimit copiii
la școală. De multe ori însă, recunoaște că primește in-
formații de contact false, date de copii „doar ca să scape
de gura mea”. De mai bine de un an de când lucrează la
școală, a început să înțeleagă cum și când trebuie să îi
abordeze pe părinți pentru a le vorbi de situația copiilor.
Cel mai bine e amiaza spre seară, căci până atunci „mulți
merg la cerșit și îi iau și pe copii cu ei”. Prezența copiilor
la școală a mai crescut de când au început să primească
un sandviș, chiar dacă mai sînt și copii care stau doar
pînă la ora zece când primesc pachețelul și apoi pleacă.

Deși este singura din școală care merge constant în
comunitatea romilor din Văleni, Georgiana Juncu recu-
noaște că nu e ușor să-i facă pe copii să se deschidă în
fața ei. „Mai degrabă îi aud vorbind despre ce se întâm-
plă cu ceilalți colegi, decât despre problemele lor. Nu i-
am auzit niciodată să se plângă. Sunt persoane mândre,
chiar dacă au situația pe care o au.”

La școala din Văleni, sălile de clasă sunt populate în
majoritate de copii de etnie romă, copiii români fiind
foarte puțini la număr pentru că învață la școlile din
oraș. „Dacă te uiți după cum sunt îmbrăcați, nu prea faci
deosebirea între copii romi și copii ne-romi. În plus, ei
se mai joacă între ei, nu fac diferențe că sunt români sau
țigani”, spune Georgiana Juncu. Părinții copiilor, însă,
fac, explică Constantin Ciubotaru, un profesor de mate-
matică bătrân și bărbos care e mulțumit de copiii din
școală, în special de cei mari. Aici este mult mai bine
decât la școala nr.6 din Piatra Neamț unde a predat cu
ani în urmă: „Acolo, erau reticențe între părinții care nu
voiau ca copiii lor să aibă în clase copii de țigani și de
aici apăreau toate problemele”.

La începutul venirii romilor în sat se iscau fel de fel
de bătăi și scandaluri, între localnici și cei nou-veniți.
Primii se plângeau că li s-a furat din ogradă, ceilalți că
li s-a spus „țigani, nespălați și păduchioși”. Acum, pro-
fesorului de matematică i se pare că de ceva vreme oa-
menii au început să se obișnuiască unii cu prezența
celorlalți. La fel îmi spun și romii din Văleni 2. „La înce-
put făceau panaramă, dar acum nu mai au nimic cu noi,
că doar stăm în spatele lor, în fundul satului”, îmi spune
Dusia Ursu, locatară a unei camere din Văleni 2. Încăie-
rările cu furci și cu topoare au fost înlocuite cu înghion-
teli și priviri urâte mai ales când se regăsesc toți în
microbuzul alb, singurul care trece prin sat. „Ne zic ba
că suntem mulți, ba că mirosim”, îmi spune un bărbat
mărunțel, care se apropie de mine mânat de curiozitatea
noului venit în comunitate. „Dar ce să facem domni-
șoară, unii se spală, alții nu. Sunt oameni necăjiți aici
care nici măcar nu au apă”, continuă acesta. În comuni-
tatea din Văleni 2 trăiesc 96 de familii, și chiar dacă unii
sunt plecați în străinătate, tot se adună câteva sute de
suflete, căci fiecare familie are câte patru, cinci copii.
Certurile din microbuzul alb se iscă mai ales dimineața,
când și copiii merg la școală și se aglomerează. Dar asta
se întâmplă numai în zilele când nu plouă. Drumul ne-
asfaltat și lung de cincisprezece minute de mers, din Vă-
leni 2 pînă la stația de microbuz, îi oprește deseori pe
părinți să își trimită copii la școală în zilele noroioase.
„La școală când îi vede plini de glod îi ceartă. Ne-au zis
să le luăm cizmele în ghiozdan și până la școală să le

dăm altceva. Dar de unde altceva?”, îmi spune o femeie
înaltă, cu fustă lungă, ce își sprijină o mână de șold. Oa-
menii îmi spun că au făcut de mai multe ori cereri la pri-
mărie pentru un microbuz școlar, dar acestea au trecut
nebăgate în seamă. Nici prelungirea traseului microbu-
zului nu se poate, deoarece microbuzul e privat, iar șo-
ferii nu vor să meargă până acolo, li s-a explicat. Nici nu
ar avea cum. Înaintea unei inundații de anul trecut, un
tub umplea groapa mare din drumul neasfaltat ce duce
în Văleni 2, dar apa l-a dat la o parte și de atunci craterul
de pământ a rămas neastupat. Până nu demult îi ajuta
Maria Bengui, una dintre asistentele sociale de la primă-
rie, dar de când acesta a ieșit la pensie, nici oamenii nu
au mai dat pe la primărie. Iar pe primar zic că nu l-au
văzut niciodată. „Ultima dată au venit acum câteva zile
și au montat stâlpii ăștia de curent, acum că e campanie
electorală”, îmi spune doamna Dusia arătând spre cei
trei stâlpi aflați de-o parte a drumului care intră în co-
munitate. Lumină însă, nu au mai tras.

Totuși, veștile de la primărie vin necontenit în ulti-
mile trei luni. Din vară, chiria de 42 de lei, pe care loca-
tarii trebuie să o plătească lunar, mai întâi s-a dublat,
apoi triplat și chiar mai mult, iar plicurile albe stau tean-
curi în holul micuț al Dusiei Ursu. „Sunt citații de la pri-
mărie și ordine de evacuare, căci oamenii nu se prezintă
la tribunal. Poștașul mi le dă mie să le împart, dar eu ce
să fac cu ele dacă oamenii nu vor să le ia?”

Î
n spatele casei Dusiei, un bărbat stă aplecat în fața
unui lighean alb, plin cu apă, în care curăță niște
păstăi. În fața lui, un băiețel țintuit într-un scaun
cu rotile, trage dintr-o păstaie, și pare că a uitat de
biberonul gol, aruncat lângă roata din față a căru-
țului. Auzindu-mă că întreb de situația lor, mama
copilului iese în curte, ascultă un moment cât își
aprinde o tigară, apoi intră înapoi în casă pe după

perdeaua prinsă deasupra ușii. „Le-am furat, domni-
șoară!”, îmi aruncă tatăl când trec pe lângă el. „Păstăile
astea, că altfel ce îi dau lu’ al mic”, îmi spune încet și cu
amărăciune, fără să-și ridice ochii din lighean.

Mai departe, la ieșirea din Văleni 2, stă așternută te-
melia Văleniului 3. Aici, peste puțin timp, se zvonește că
vor fi aduși romii care vor fi evacuați din cartierul Spe-
ranța, din oraș.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
https://alexafilip.wordpress.com/2015/01/19/
straturile-valenilor-2/

Mai degrabă îi aud vorbind despre
ce se întâmplă cu ceilalți colegi,
decât despre problemele lor. 
Nu i-am auzit niciodată să se
plângă. Sunt persoane mândre,
chiar dacă au situația pe care o au.„
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M
16 AUGUST 2014

Măresc pasul pentru a mă întâlni cu o fostă colegă de
clasă. Dacă mi-aș scoate picioarele din sandalele bej și
mi le-aș pune pe asfalt, s-ar topi.

Deși am fost de multe ori la ușa apartamentului unde
locuia Adina până acum, nu văzusem decât holul princi-
pal și ușa care dădea spre un alt hol, și asta doar printre
picături, înainte să-mi fie trântită în față de către Doamna
Doctor, cea care din 2003 și-a luat angajamentul de a avea
grijă de ea. După 10 ani de la terminarea școlii generale,
astăzi intru pentru prima oară în casa singurei mele co-
lege de etnie romă din școala generală. Simplă, dar mo-
bilată cu bun-gust, camera ei este de un alb imaculat.

Se împlinesc zece ani de când am cunoscut-o. Am fost
„norocoasa” pe care doamna învățătoare cu părul roșcat a
ales-o să stea în bancă cu noua colegă. Când a intrat în clasă,
toate privirile erau ațintite asupra ei. Toate, mai puțin a mea.
Ea era nouă, iar eu eram speriată, fără să știu de ce. Amân-
două aveam 10-11 ani și nu făcuse nimic înspăimântător.

Astăzi, îmbrăcată în blugi, sandale cu deget și o bluză
maronie cu decolteu adânc, Adina a rămas aceeași fată
zglobie cu păr de culoarea castanelor și sprâncene
groase cât un creion pe care o știam, combinația perfectă
de introvert și extrovert.

Era anul școlar 2003 – 2004, iar Adina era eleva Șco-
lii Generale nr. 4 „Tudor Panfile” din Bârlad. Se simțea
inconfortabil din cauza faptului că situația de acasă nu-i
permitea să se prezinte întotdeauna îngrijită la școală și,
drept urmare, și profesorii se comportau în consecință.
Situația de posibilă repetenție din al doilea semestru al
clasei a II-a a determinat luarea în plasament a Adinei
de asociația „Inima Reginei” din Bârlad.

Când Adina s-a dus pentru prima oară curată la
școală și era la fel ca restul copiilor, a fost momentul în
care a conștientizat că viața ei s-a schimbat. A fost mo-
mentul ei de un noroc pe care, cu puțin timp în urmă,
nu și-l putea nici măcar imagina.

Luarea în plasament nu i-a produs schimbări Adinei doar
în viața de acasă, unde era încă uimită că pe masa de dinain-
tea ei se aflau două feluri de mâncare, plus desert, iar hainele
și papucii erau noi. Luarea în plasament i-a adus șansa Adi-
nei să devină elevă în clasa a IV-a a Școlii de Muzică și Arte
Plastice „N. N. Tonitza”, unde învățau și alte rude de-ale ei.

Deși face parte dintr-un neam de romi ursari, familia
Adinei nu a păstrat tradițiile specifice și nici măcar limba

romani nu era cea dintâi vorbită în casă. Datorită stereo-
tipului conform căruia dacă vorbești țigănește nu ești bine
privit, în care mama ei credea cu tărie, limba romani îi e
străină Adinei, excepție făcând câteva cuvinte auzite din
întâmplare în casă. O soră, doi colegi de apartament și
doamna Doctor au alcătuit familia Adinei, pentru că fami-
lia de acasă înseamna o cămăruță fără electricitate cu ușa
de la intrarea ruptă. Totuși, asta nu a împiedicat-o pe
Adina să aibă diverse conflicte cu doamna doctor: „Mă bu-
curam, știi… dar mă gândeam și la părinți. Mi-era dor!
Vroiam și eu să-mi văd părinții, mai ales că le aveam și pe
celelalte două mici… nu-i poți uita așa repede. Ea nu mai
vroia să ținem legătura (cu familia), nu că nu mai vroia,
dar nu mai dorea să ajungem în mediul ăla. Dar îți dai
seama, nu poți unui copil să-i interzici să se ducă la pă-
rinți. Noi când mergeam, mergeam pe furiș.” Acum, per-
soanele cu care mai ține legătura sunt tatăl ei, cu care
vorbește constant, și sora cea mai mare. Pentru că mama
nu are telefon, vorbesc doar de sărbători.

Adina are 21 de ani, e soție, mamă și studentă în anul II la Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-
Bolyai din Cluj. A crescut într-un neam de ursari, și din șase frați
doar ea împreună cu o soră mai mare au ajuns la facultate.

Dirijorul potrivit

de Damian Cristina
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Adina și-a dat seama că nu are foarte multe legături
cu muzica, așa că în al doilea semestru al clasei a VI-a s-
a transferat la o altă școală generală din Bârlad: Școala
nr. 8. Întâmplarea a făcut ca noii colegi de clasă să fie
elevi excelenți, majoritatea printre locurile frontale la
Olimpiadele Naționale de Română. Nu s-a lăsat mai pre-
jos și întotdeauna a muncit din greu să-și mențină pozi-
ția, atât pentru școală, cât și pentru noua casă. Nu voia
să se mai întoarcă înapoi de unde a plecat.

Așa a ajuns în clasa cu profilul Științele Naturii al Co-
legiului Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, Bârlad.
În aprilie 2012, la sfârșitul clasei a XI-a, a rămas însăr-
cinată. Marius Spiridon Grigore s-a născut cu puțin în-
ainte de Crăciun, iar de atunci este Minunea Adinei. 

Adina și-a dus băiețelul la liceu într-o zi. Colegii au fost
încântați, și chiar și profesorii au reacționat pozitiv la toată
situația Adinei. Nimeni nu i-a reproșat faptul că a devenit
mamă în clasa a XII-a și nimeni nici măcar nu a încercat
să o facă să se simtă prost din această cauză. Iar asta pentru
că Adina a dat dovadă de conștiinciozitate și perseverență.

Plecarea de la familia biologică a avut și părți rele și
părți bune, crede Adina. În plasament a urmat un pro-
gram strict, dar care a ajutat-o pe mai târziu să-și organi-
zeze timpul și să-ți dea seama de importanța mâncatului
și dormitului la ore fixe. Când nu era lăsată afară, să se
distreze cu colegii sau surorile, Adina se simțea neîndrep-
tățită. Dar când la școală reușea să ia doar 9 și 10 la testele
de matematică avea o satisfacție mai mare decât crede că
i-ar fi putut aduce-o o plimbare de patru ore în oraș.

Adina este recunoscătoare că a avut șansa unei educații
de bună calitate, dar simte că educația celor 7 ani de acasă
îi lipsește și acum. „Noi suntem irascibili, cei 7 ani de-acasă
noi nu i-am avut! Chiar dacă am fost aici educați de doamna
doctor. Dar acei 7 ani de acasă nu sunt. Eu am venit la 10
ani aicea. Așa că cei 7 ani de acasă au fost distruși.”

În afară de perioada primelor două-trei clase pri-
mare, niciodată nu s-a simțit discriminată, însă a simțit
multe rețineri.  Din momentul în care acasă a avut posi-
bilitatea să se îngrijească, automat și notele ei școlare s-
au îmbunătățit. „Dacă ești educat, nu ești discriminat.
Dar mai sunt unii care se uită și la asta.«Uite, băi, îi țigan
și vorbește și el ca-lumea și se crede important». Dar noi
n-am fost niciodată discriminați sau să se întâmple să
nu fim respectați. De ce crezi doar că învățam bine?
Eram curați și îngrijiți. […] Acum depinde de fiecare om.
La facultate n-am dat peste nicio persoană care să
creadă «Mă, ești educat, hai că nu te discriminez». Eu
nu am fost discriminată, Doamne ferește.”

Căsătorită legal încă din clasa a XI-a, Adina este astăzi
mamă și studentă. Locuiește cu fiul și soțul într-o garso-
nieră într-unul dintre căminele Universității Babeș-Bo-
lyai. Se trezește la 6 dimineața, își duce băiețelul la creșă,
apoi se duce la facultate, unde stă până pe la 3-4 după-
amiaza, se întoarce după Marius să-l ia și restul zilei se
împarte între învățat și datoriile de mamă și soție.

Chiar și așa, a trecut cu succes în anul II de facultate
și are planuri mari pentru master și un job în domeniu.
Este entuziasmată când vorbește despre viitor, unde deja
se vede pe „câmpul muncii”. Practica în serviciul proba-
țiunii, care se ocupă de inculpați, a făcut-o pe Adina să
muncească și mai cu spor. Spune că decât să fie dus la
închisoare cineva, mai bine îl pui să facă liceul, care nici
măcar nu este o pedeapsă, ci un lucru benefic.

În această vară, doamna care a avut grijă de Adina de
când a fost luată în plasament, le-a cumpărat, ei și fa-
miliei ei, o casă la țară, pe lângă Focșani. Pe viitor, ar
vrea să-i ajute și cu un apartament în Focșani, pentru ca
Marius să aibă o educație bună.

Toate acestea îi întrețin Adinei motivația de a învăța.
Când vede că totul este armonios în viață, este determi-
nată să continue. Să ajungă și mai sus, mai ales că are
în jurul ei oamenii pe care-i iubește cel mai mult.

**
Cât timp am fost colege, mi-a rămas întipărit în minte

că Adina era o persoană religioasă. Ne povestea și atunci,
și mi-a reamintit mie și acum că, la ora 7, când încă era lu-
mină, se suia în pat în genunchi și citea cu voce tare timp
de o oră cartea de rugăciuni pe care o avea. Spre final se
ruga ca Dumnezeu să nu-i ia nimic din ce avea atunci
(mâncare, curățenie, apă), dar, cel mai important, îi mul-
țumea. Spune că nu știe ce anume a făcut-o să întrerupă
acest „ritual”. „Crecă m-am învățat cu binele, nu știu nici
eu. Dar știi cum e vorba aia: mai uită-te și-napoi!”.

Adina a fost dintotdeauna respectuoasă și spune că
asta a ajutat-o de multe ori să ducă acasă lucruri și mân-
care pentru surorile ei mai mici. Se simte mândră că a
ajuns unde a ajuns, deși a avut o viață grea. Și nu vrea
să se oprească – își dorește mai mult de la ea mereu.

Pentru Adina educația are o foarte mare importanță
și greutate în ochii fiecărui om căruia îi spui că „Sunt
om cu facultate, da?”. Spune că masterul este un nivel
înalt de educație, care te ajută foarte mult dacă vrei să
te angajezi undeva, dar numai dacă te angajezi pe dome-
niul terminat, nu la gogoși („[…] să te angajezi undeva,
undeva unde e ca lumea, nu la patiserie. Stau și fac go-
goși. La ce mă ajută facultatea când stau și fac gogoși?”).

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
http://citescasertiunea.aser.ro/2014/11/27/perseverenta-2/
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Î
n clasa XI-a Iulia Damian a fost președinta Consiliului
Școlar al Elevilor din liceul „Alexandru Rosetti” din
Vidra, județul Ilfov, după ce a câștigat la o diferență
de doar cinci-șapte voturi. Și-a dorit să candideze
pentru că îi plăcea să se implice în proiecte și a văzut
în concurs o șansă care ar fi putut să o ajute să orga-
nizeze diverse evenimente în școala unde învăța, dar
și să adune experiență. Nu s-a așteptat ca faptul că e

de etnie romă să îi facă probleme și să fie un motiv de dis-
criminare în competiția pentru funcția de președinte al
Consiliului Elevilor. Când s-a întâmplat, a început să își
pună întrebări despre identitate și ce înseamnă să faci
parte dintr-o minoritate.

Fiecare dintre elevii care se înscriseseră în cursa pentru
Consiliul Școlar al Elevilor trebuiau să își facă un dosar
care să cuprindă, printre altele, și un discurs de prezen-
tare. Ea și-a susținut discursul în fiecare clasă din școală
și a încercat să își convingă colegii să o aleagă.

Pentru că unul dintre ceilalți candidați era fratele fostei
președinte a Consiliului, fata a umblat și ea prin clase ca
să convingă elevii să-i voteze fratele. Într-una dintre clase,
fata a spus elevilor că nu ar trebui să o voteze pe Iulia pen-
tru că e țigancă și nu ar trebui să lase un țigan la condu-
cere. Iulia a aflat toate astea de la o colegă și a suferit.
„Când am auzit m-am dus în baie și am plâns atât de mult.
Nici nu mai știam ce se întâmpla cu mine”.

Atunci a început să se întrebe dacă ar mai trebui sau nu
să candideze. „De ce sunt eu, tocmai eu, rom?”, le-a repro-
șat părinților când a ajuns acasă. Ei au încercat să o liniș-
tească și să-i spună că nu are nicio vină pentru reacțiile pe
care le-a avut fata respectivă. Iulia nu face parte dintr-o
familie tradițională și nu știe limba romani. Părinții nu s-
au ferit niciodată de statutul de romi și nu i-au ascuns că
face parte dintr-o etnie, dar s-au concentrat mai mult pe
a da un exemplu pozitiv pentru comunitate. Iulia nu a avut
niciodată probleme de discriminare în Colibași, localitatea
unde s-a născut din județul Giurgiu. Crede că oamenii nu
i-au tratat diferit pentru că părinții au muncit cinstit.

Iulia Damian a hotărât atunci, în 2011, să nu își retragă
candidatura și, după încheierea alegerilor, s-a dus la di-
rector să reclame cazul de discriminare. Femeia, care nu
luase măsuri nici în cazul unor reclamații trecute legate
de discriminare, primite din partea altor tineri, i-a spus că
ar trebui să stea liniștită, că se mai întâmplă când sunt ale-
geri. Situația a rămas nerezolvată.

Atunci când a organizat o petrecere de Halloween,
după ce a câștigat funcția de președinte al Consiliului Șco-
lar al Elevilor, și-a dat seama că tinerii pot avea putere
dacă au inițiative și pot aduce o schimbare. Chiar dacă în
final nu i-a reușit, din cauza unei profesoare prea reli-
gioase, faptul că a plănuit prima petrecere de Halloween
din istoria liceului și că elevii erau nerăbdători, a fost im-

portant pentru ea. Tot când era în liceu, a încercat să își
ajute o colegă care venea dintr-o familie cu posibiltăți fi-
nanciare modeste și care se retrăsese de la școală. Iulia a
mers împreună cu dirigintele, a discutat cu părinții și a
reușit să îi convingă să împartă puținii bani pe care îi
aveau în așa fel încât fiica lor să își continue studiile.

Iulia are acum 20 de ani și e studentă în anul doi la
SNSPA, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice,
unde a intrat pe locurile pentru romi. Nu voia să aleagă
locurile speciale pentru că îi era rușine, dar s-a lăsat în
cele din urmă convinsă de rugămințile mamei.

Când Iulia era încă în liceu, Romani Criss, un ONG care
luptă pentru drepturile romilor, a desfășurat un program
de implicare civică la școala din Vidra. Elevii au fost invi-
tați să vină cu idei care să aducă ceva nou în cadrul școlii.
Iulia și echipa ei au amenajat special o clasă unde se făceau
activități nonformale. I-a plăcut foarte mult să lucreze cu
Romani Criss, așa că atunci când a venit în București s-a
hotărât să facă voluntariat la ei – „vreau să merg pe partea
de proiecte, să văd cum e să fii activist”.

La Glina, lângă București, a ajutat la selectarea copiilor
romi care urmau să participe la un centru de educație pe
care ONG-ul l-a deschis în zonă. A vorbit cu oamenii și a
mers din poartă în poartă ca să le explice situația și să îi
întrebe dacă sunt de acord să își înscrie copii. Atunci când
s-a deschis centrul și părinții au început să își aducă copiii,
Iulia a simțit că a făcut ceva cu adevărat important și că a
schimbat ceva – „era o bucurie sufletească pe care nu pot
să o descriu în cuvinte”.

A ales munca într-un ONG pentru că a simțit că trebuie
să facă ceva concret ca să ajute cât poate de mult ca im-
aginea pe care romii o au în societate să fie mai bună, nu
să aștepte ca ea sau ceilalți să nu mai fie discriminați. Des-
pre cei care comit infracțiuni, spune că strică imaginea al-
tora despre etnie, iar asta reprezintă un pas înapoi după
atâtea eforturi.

Deși nu se teme neapărat de discriminare, Iulia spune
că se simte diferită de români. „Am eu o reținere în mine
și știu că sunt inferioară lor”, spune ea. „Când mă gândesc
la etnia romă mă gândesc la ceva inferior și (n.r – când mă
gândesc) la români la ceva superior”. Simte asta pentru că
e conștientă că se fac diferențe clare în favoarea românilor,
mai ales când vine vorba despre un loc de muncă.

Diferența dintre Iulia Damian activista, cea care crede
că poate schimba ceva în societate, și Iulia Damian cea care
este rușinată de statutul de rom e o provocare constantă.
„Asta e o luptă care se dă zilnic în mine. Și, de obicei aleg
partea tare, să mă duc și să lupt”. Ce știe acum e că visează
la o carieră în comunicare și vrea să dea romilor o voce, să
demonstreze că poate fi un exemplu pentru ceilalți.

2 Acest articol poate fi citit si pe site-ul 
http://narratory.ro/cautarile-iuliei/

Căutările Iuliei
O studentă devine activistă pentru că vrea să își accepte identitatea romă
și să aducă o schimbare în societate
de Andreea Bădoiu
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După 50 de kilometri de la Iași spre Huși și Vaslui, dru-
mul trece prin Pietriș, comuna Dolhești. Pe un drum lat și
prăfuit, o bătrânică îmi iese în cale, legănându-se cu două
găleți de apă. A auzit de Tîrșu Nicolae, acordeonistul și de
Violeta Măcinoi, solista de muzică lăutărească: „Oameni fru-
moși, care știau să scoată omul din supărare și amar. Înainte
erau cei mai fini muzicanți din zonă, veneau oamenii să se
distreze de dragul lor. Acu s-o despărțit, o plecat, da băiatu
lor Ionuț, a avut hambție, dar de muzică și dragoste de carte.”

Ionuț este un tânăr rom de 25 de ani și este masterand
în anul I la Contabilitate, diagnostic și evaluare, în cadrul
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Provine dintr-
o familie monoparentală. A fost crescut mai mult de bunica
lui, Ecaterina pentru că mama, Violeta, a trebuit să plece
la muncă în afara graniței după ce tata a ales să nu le fie
alături. Nu a fost deloc ușor pentru el, însă toate greutățile
de care s-a lovit nu au făcut decât să-l ambiționeze și mai
mult pentru împlinirea visului său: „Vreau să ajung unul
dintre cei mai buni lăutari, vreau să-l depășesc pe tata.”

Talente native și dăruire
Ionuț a moștenit talentul musical al tatălui sau și la

vârsta de 14 ani s-a îndrăgostit de tarabană. A început
să studieze de unul singur, iar la 20 de ani deja cânta în
diferite formații de muzică lăutărească. Mai mult decât
atât, lui Ionuț i s-a mai oferit un dar, dansul. 

„Atât dansul cât și muzica sunt unele dintre cele mai
spectaculoase forme de artă, ce îți oferă libertatea de a stră-
luci, de a fi tu însuți. Totodată, dansul și muzica nu presu-
pun a face doar câțiva păși de dans pe anumite ritmuri, ci
transmit în jurul tău emoții, naturalețe și trăiri unice.”

Victimă a discriminării
Chiar dacă este de etnie romă, din neamul ursarilor,

Ionuț Măcinoi nu are trăsăturile fizice specifice acestei
etnii. Chiar dacă ar fi putut să se ascundă fără să dea de
bănuit, el și-a asumat din totdeauna apartenența la etnia
romă. A simțit discriminare atât din partea învățătorilor
și profesorilor cât și din partea colegilor lui. Această pe-
rioadă din viața lui, care nu a fost una ușoară, nu a făcut
decât să-l ambiționeze și să-l determine pe Ionuț să lupte
împotriva discriminării, activând în diferite asociații și
demarând proiecte și campanii anti-discriminare. 

Părerea prietenilor
Ionuț este apreciat și iubit de majoritatea oamenilor

care îl cunosc. Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui,
Cătălin spune că e un băiat exemplu, de la care ai ce în-
vața: „E un băiat de la care ai ce învața. Rămâne același
în perioade dificile, este autocritic și dacă are posibilita-
tea, ajută pe oricine. Este un luptător, a mers mai de-
parte având încredere în instinctele lui. Asta este mai

important decât orice vis, este bine să te cunoști, să îți
știi propriile principii, că să poți alege pe ce drum mergi
mai departe în viață.”

Prezentul și viitorul contează acum
În prezent, tânărul nostru, cântă într-o formație de

muzică lăutărească, studiază acordeonul, face parte din
Youth Roma People, o organizație de tineri ce are ca scop
să schimbe percepția majoritarilor asupra persoanelor
de etnie romă, este instructor de dans țigănesc si își pro-
pune să-și finalizeze masterul și să profeseze în dome-
niul Contabilității, fără să-și neglijeze pasiunile.

„Și noi suntem români!”
Dincolo de lumea în care ura, dezinformarea, dispre-

țul față de cultura și tradițiile rome sunt în prim plan,
există romii care tac, romii care zi de zi vor să fie mai
buni și vor să demonstreze că și ei pot fi un exemplu
pentru tinerii din România. 

După cum spune Ionuț: „Dumnezeu nu îți dă nicio-
dată o povară pe care nu o poți duce. El te cunoaște bine
și îți da greutăți care le poți trece. Trebuie doar să fii un
om bun, puternic și deschis în fața oamenilor. Fiecare
dintre noi are un loc în această societate.”

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul
http://romanoylo.blogspot.ro/2014/12/normal-0-false-
false-false-en-us-x-none.html

Povestea unui tânăr lăutar
„A-nvățat băiatu’, că a avut hambiție, dar de muzică și dragoste de carte…”

de Roxana Ioana Pandel



PRIVEȘTE DINCOLO DE APARENȚE10

D„Dacă nu vă supărați pun partitura în față”, îmi spune Fe-
licia și întinde degetele fragede spre foile albe pictate în
negru pe un portativ. „Sunt piese noi pe care nu am cum
să le memorez timp de o săptămînă”. Începe cu încălzirea.
Buzele, obrajii, degetele și plămînii trebuie să fie pregătiți
pentru a inspira și expira muzica. Niște sunete ciudate, pe
care nu le percepe urechea unui începător sau a unui om
ce nu cunoaște arta cîntului la flaut, plutesc în încăperea
mută. Jenată întreabă dacă poate începe, aude un da de
la mama sa, respiră adînc. Apasă clapele, iar tensiunea în
cameră crește, de la nota de vîrf coboară în descreștere
spre un sunet mai puțin deslușit. Emoțiile își fac apariția
pe față, se rușinează că o ascult, iar ochii privesc undeva
în gol căutând concentrarea. Se uită rareori pe foaie, știe
ce face, degetele alunecă de la o clapă pe alta, alunecă
rapid, alunecă mai lent, oferind sunetelor o magie pro-
prie. Ne aflăm în oficiul Asociației „Inima Reginei”, o ca-
meră micuță cu două uși, cu masă de birou în jurul căreia
se află mai multe scaune și o sofa pe care stau mama și
mătușa Feliciei. Toți își ciulesc urechile, muzica acelui in-
strument domină liniștea din cameră. 

Felicia provine dintr-o familie de muzicanți de pe linia
mamei. A vrut sa-i fie testat auzul muzical încă de la grădi-
niță. Trei ani mai târziu, doamna doctor,
Tunaru Adriana, șef serviciu al Asociației
„Inima Reginei” din Bârlad, își aduce
aminte de micuța Felicia care i-a spus pe
atunci „O să merg la Școala Muzicală!”.
I-a promis atunci că dacă la test se va do-
vedi că are ureche muzicală, o s-o ajute
să ajungă acolo. „ Am așteptat… și pînă
la urmă așa și s-a întîmplat.”

Anul școlar începuse de două săptă-
mîni și Felicia era eleva in clasa a IV-a la
Școala nr. 4 din Bârlad. „Eram la ore
cînd cineva mi-a spus că merg la Școala
Muzicală”. De obicei copiii sunt acceptați
în incinta acestei instituții din clasa a 
V-a, însă „mulțumită antecedentelor,
Domnul Andrei m-a întrebat dacă nu
mai avem pe cineva de calitate. I-am răs-
puns că avem, dar într-a IV-a”, a spus
Doamna doctor cu un zîmbet de mîn-
drie. Fiind aceeași școală s-a putut face
ușor transferul. A fost luată din clasa a
IV ca să cîștige un an.

A învățat foarte repede să cînte la flaut. Obosea, dar
îi plăcea din tot sufletul ceea ce și-a ales. „Învățam pe
etape. Doamna Andrei Camelia, prima mea profesoară,
mi-a dat mai întîi capul ca să suflu în el”, spune entu-
ziasmată eleva Școlii de Muzică, iar ochii îi trădează se-
ninul amintirilor. „Ea crede în talentul meu”, cuvinte
care le pronunță tare și le accentuează. Doamna Camelia
a făcut multe pentru ea, a ajutat-o cu vestimentația, un
lucru de care se jenează Felicia, deoarece deseori a intrat
în conflict cu colegii de clasă din cauza portului sărăcă-
cios. Purta haine mai vechi, haine pe care le primea de
la alții, nu cu eticheta de la magazin. Venea la ore și în
afara programului, repetiții pe care nu le achita, ceea ce
în mod normal ar trebui să o facă un elev, și care repre-
zentau o mână de ajutor.

Sunt piese pe care le studiază singură, unde depune
efortul pentru a înțelege și pentru a învăța. Cu profe-
soara e mai ușor „pentru că îți arată. Aici trebuie să vi-
breze, aici să cînți mai tare, aici piano, aici acenti sau do
diez”. Întinde mâna spre mapă. Pe foaia cu note are dese -
nate niște semne „trebuie să cînt simplu și dulce, cum ar
veni lin”. Învață piesele pe de rost, însă dacă nu le cîntă
mai mult de o lună le uită. Are zeci de partituri în colec-

Dansul cobrei
Tatăl a abandonat-o încă de la naștere, iar mama lucrează peste
hotare în căutarea unui trai decent. Lipsită de căldura părintească,
Felicia s-a refugiat în muzică, iar flautul i-a devenit ca un frate

de Doina Sîrbu
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ția sa, prin urmare trebuie să te concentrezi pe cele mai
recente.

Îi place să fie aplaudată, să fie în centrul atenției sau să
învețe de la alții. Prima sa olimpiadă a fost la Piatra Neamț,
o olimpiadă zonală din regiunea Moldovei. În prima etapă
a luat locul I, iar în a doua locul II „numai că nu am trecut
mai departe”, cu regret povestește fata. A luat 98 de
puncte, pe cînd trebuia să acumuleze 100. Participă de doi
ani la concursul inaugurat în cinstea profesorului Ioan Ni-
colau, unde ia mereu premiul întîi. Au urmat olimpiadele
de la Vaslui și la Galați, unde după victoria din prima
etapă, în a doua a luat locul II. „Au fost copii mai buni, dar
nici eu nu mă simțeam prea bine. Am intrat pe neaștep-
tate. Știam că trebuiau să mai iasă încă vreo doi, trei copii,
iar atunci cînd mi-am auzit numele «Eu?!» Nu eram pre-
gătită”, prin urmare a avut mari emoții. La prima piesă a
comis cîteva greșeli, care au costat-o locul de frunte. Con-
știentizează că nu s-a prezentat la nivelul pe care miza, dar
nici cealaltă flautistă nu a meritat locul întîi „cînta, dar
mai mult gesticula. Ei bine așa fac și eu, dar mă concentrez
mai mult asupra cîntecului. Asta vine de la sine.”

I-a plăcut să cînte la muzeul „Vasile Pîrvan” și muzeul
„Mihail Kogălniceanu”, deoarece sunt mulți oameni și locul
e elegant, povestește cu admirație Felicia, iar ochii îi scli-
pesc. Împreună cu orchestra a participat la un concert la
Casa de cultură, iar cu Gabriela, elevă la Școala Muzicală,
a cîntat în duet la o Fundație de Caritate, destinată oame-
nilor cu dizabilități.

Felicia a fost premiantă pînă în clasa a IV-a și a obținut
diplomă de excelență după ce a terminat clasa a VI-a.
Merge bine la școală, mai rău cu fizica. Îi plac orele de
limbă engleză după ce a învățat-o. „Nu știam engleza
deloc, pînă în clasa a IV-a am învățat limba franceză.”. La
sfârșit de an a luat cea mai mică notă, însă acum cifrele
din catalog au evoluat.

Avea emoții cînd a pășit pragul Școlii Muzicale care se
situa la un alt nivel față de Școala nr. 4 din care venea, unde
60% dintre copii erau romi. „Eram cu românii în aceeași
clasă, eram singură”. Nimeni nu și-a dat sea ma de prove-
niența ei, e puțin smolită, cu ochii căprui, părul șaten des-
chis, iar acum pe frunte îi alunecă șuvițe blonde. „Am
încercat să fiu ca ei, să nu mă arate cu degetul”, îmi spune
când o întreb de ce s-a vopsit și în glasul ei predomină niște
note de frică îmbinate cu sfiala. Ea a dat masca jos peste
un an după ce s-a afirmat și s-a simțit mai în siguranță. Cu
toate acestea sunt copii care nu o plac „spuneau că nu mă
îmbrac… corespunzător”.

„Sunt copii care nu acceptă romii. Pentru ei ar fi o bu-
curie că el e român și ea ar fi țigancă. Ar avea un avantaj
s-o jignească. Sunt romi care sunt mai presus ca un român
la școală, la învățat, în comportament, în îmbrăcăminte,
dar asta ne e viața și vom merge mai departe”, spune mă-
tușa Feliciei, Magdalena Drosu, cu note triste în glas. În
clasa ei erau două fete care nu au plăcut-o de la început,
una cîntă la flaut, alta la pian. „Cea mai rea” a plecat să
studieze la Iași. Acum cîntă în trio cu încă două colege „Nu
prea mă înțeleg cu una pentru că are mai multe fețe”, dar
se bucură că a găsit limbă comună cu toți colegii.

Acasă lîngă șemineu

La momentul de față locuiește acasă împreună cu
mama, însă cînd aceasta se întoarce la muncă în Spania,

Felicia se mută la bunica vitregă. Comunică cu tatăl său
vitreg „Nu îi spun tata, îl chem pe nume”. Cea mai mare
parte a timpului mama nu îi este alături, muncește peste
hotare și încearcă să îi ofere tot de ce are nevoie. 

Nu cunoaște multe despre tatăl său de sînge, doar că
era foarte rău cu ea cînd era mică. Nu are frați și surori,
iar prietena ei cea mai buna, care este puțin mai în vîrstă
ca ea, îi înlocuiește familia. „Cînd ne văd în poze, toți spun
că suntem surori”. Vrea să devină un idol pentru copii săi,
ca ei să se mîndrească cu ea, cu reușita ei la școală și la
muzică. „Aș vrea ca fata mea, dacă o să am o fată, ei bine
mi-ași dori o fată, să cînte și ea la flaut, iar băiatul la
pian”.

Bunica și mama o încurajează să își continue studiile.
În primul an cînta cu instrumentul oferit de școală, apoi
mama i-a făcut cadou un flaut. Surpriza a venit pe 
neașteptate. „Mai întîi ea mi-a zis că nu mi-a luat nimic”,
îmi spune și ține în mâinile fragede flautul prețios. 
Repetă cuvintele „Uite ce ți-a adus mama” cu un zîmbet
pînă la urechi. „Cînd am văzut eram foarte bucuroasă.
Am cîntat o piesă de la orchestră”. Îmi arată cutia neagră
în care stă instrumentul, e o cutie „neobișnuită”, după
cum îmi relatează entuziasmată Felicia, în ea mai este o
piesă. A încercat să cînte și cu aceasta, dar încă nu s-a
acomodat.

Camera din nou e cuprinsă de muzică. Niște sunete
lungi sunt urmate de altele mai scurte, mai vioaie sau
care alunecă în timp formînd o notă. Felicia clipește din
genele lungi, zîmbește, cuprinde camera cu ochii, iar
mâinile împreună cu instrumentul argintiu trăiesc o ade-
vărată poveste cu prinți și prințese dintr-o împărăție în-
depărtată. Acel iz oriental pe care l-am deslușit din cîntul
său m-au făcut să mă simt lîngă ea pe nisipurile Arabiei,
vrăjită de dansul cobrei ce se ivește în toată splendoarea
în fața noastră. 

Muzica lentă, calmă se preschimbă într-un vîrtej de
sunete. I se văd clar gropițele din obraji și alunițele de pe
față. Brațele plutesc în aer, iar cobra își continuă mișcă-
rile. Felicia are 13 ani, și muzica îi pictează viitorul. Vi-
sează la conservator, la concerte la Viena, Paris și Praga,
la înscrierea printre soldățeii orchestrei Academiei Re-
gale.

2 Acest articol poate fi citit si pe site-ul
http://narisuisudibu.blogspot.ro/2014/12/dansul-cobrei.html

Sunt copii care nu acceptă romii.
Pentru ei ar fi o bucurie că el e
român și ea ar fi țigancă. 
Ar avea un avantaj s-o jignească.
Sunt romi care sunt mai presus ca
un român la școală, la învățat, în
comportament, în îmbrăcăminte,
dar asta ne e viața și vom merge
mai departe. „
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E
toamnă și afară e mai
întuneric decât în
alte zile, nici strop de
soare nu se strecoară
printre norii plum-
burii. Pe drumul
către școala „Ion
Bojoi” din Flămânzi

aleargă copii cu ghiozdane colorate
în spate și cât e ulița de lungă merg
ușurel, în șir indian, doi câte doi, cu
căciulile groase pe frunte. Printr-un
ochi de geam se zărește o mână de
copii, fiecare cu degetele ridicate
într-un „V” strâmb și fragil. În fața
lor, alături de profesorul sprinten, se
uită a dojană un tânăr cu tenul mă-
sliniu, și ochi oceanici care se opresc
fiecare chip în parte. Când Loren se
uită la ei, copiii își ascund privirile în
cărțile de Limba Romani. Vocea lui îi
ceartă, dar din ochi i se ghicește
blândețea și copiii care învață la
școala „Ion Bojoi” știu asta.

Iulian Lăzărică, sau Loren, cum îi spun prietenii, este
rom. Și e mândru nevoie mare. Când a plecat din satul bo-
toșănean de unde a pornit răscoala țărănească din 1907,
nu era pregătit să înfrunte viața, dar știa ce potențial are.
Părinții lui i-au împăturit hainele și l-au trimis să-și facă
un rost. Cuvântul „discriminare” îl știe doar din dicționar,
căci nu a simțit vreodată că e privit diferit de cei din jur.
Loren s-a întors la 22 de ani în satul de unde a plecat, ca
mediator școlar*, să le arate celorlalți copii romi că lumea
e mai mare decât Flămânziul. Și că o pot cuprinde, în îm-
brățișarea lor, pe toată. Acum are un an de când îi învață
Romani în clasa mică, colorată, pe aproape 20 de copii,
unii atât de mici încât se uită în cărți ca la o partitură de
muzică clasică.

Scaune buclucașe

Profesorul Virgil Cobzariu ține lecții de Limba Ro-
mani la Flămânzi, Bălușeni și Coșula, sate din județul
Botoșani. Spune că pentru micuții care vin la ore, ceea
ce el îi învață le pare fascinant. „Ei simt Romani ca pe
ceva ce este doar al lor, ceva care le aparține. Nu sunt
obișnuiți cu forma literară pe care o învață aici, când ei
acasă vorbesc în dialect”, povestește profesorul frămân-
tându-și mâinile. Când el e într-un capăt de clasă, Loren
e în celălalt. Copiii sunt harnici în cuvinte și se întrec
care mai de care să răspundă la întrebări. Literă cu li-
teră, tabla neagră se acoperă de bețișoare și unduiri

albe. Copiii ies pe rând să scrie, și își scutură degetele de
cretă cu mândrie.

– Spuneți-mi un cuvânt care începe cu litera „T”
– (din toate părțile salei de clasă) Tato (cald), Tikno

(mic), Tikne (mici), Terne (tânăr)!
– Hai, cine iese la tablă să scrie? (toate degetele sus)
– Eu de ce n-am ieșit niciodată? Am venit degeaba azi

la școală?, strigă Manu, un copil la vreo opt ani, de sub
căciula albă. Nu e scos la tablă și e tare supărat. Știe răs-
punsurile la toate întrebările, deși nu a venit de la înce-
put la lecțiile de Romani. Vorbește mai mult din ce aude
acasă, tot ce învață aici e ca o limbă nouă. La tablă iese
colegul său de bancă și Manu pufnește a ciudă. De supă-
rare, schimbă scaunul lui jos și mic, cu cel al al prietenu-
lui său, mai înalt. Se uită cuminte la cum scrie băiatul la
tablă, parcă vede și mai bine, de la înălțimea la care stă
acum.

Limba noastră-i o comoară

Ca să fii un mediator bun, trebuie
să faci parte din comunitate, ca să
le poți cunoaște romilor nevoile, să
fii unul de-al lor. Un mediator este
un salvator al copiilor defavorizați.„

de Cristina Babii
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„Poc!”, se-aude din celălalt colț al
clasei. Candy, o fetiță cu părul parcă
bătut de vânt, s-a răsturnat de pe
scaun. Și Manu râde cu poftă alături
de ceilalți și parcă i-a mai trecut su-
părarea. Fetița zbârlită nu mai poate
vorbi de râs și când Loren vine să o
ajute să se ridice de pe podea, se lasă
grea, ca un sac de grăunțe, în brațele
lui. Râde întruna. „Sunt numai o ve-
selie”, spune Loren, certând-o pe
Candy dintr-o privire severă. Fetița își
ascunde zâmbetul sub gulerul bluzi-
ței cu dungi roz, și râde înfundat.

Dacă ești rău, 
te dau la țigani

Era toamnă și afară era mai întune-
ric decât în alte zile. Loren își amin-
tește perfect de prima zi la școală. A
fost singurul copil rom din generația
lui care a primit educație școlară. „Îmi
amintesc ca și cum ar fi fost ieri. Eram
doar eu în clasă, și restul români, dar nu am simțit că sunt
tratat diferit. Niciodată, niciodată”, povestește tânărul me-
diator. La Facultatea Filosofie și Științe Politice din Iași,
Loren s-a înscris și la un curs de șase luni de mediator șco-
lar. I s-a părut atunci și i se pare în continuare, că a fost
făcut pentru asta. „Ca să fii un mediator bun, trebuie să
faci parte din comunitate, ca să le poți cunoaște romilor
nevoile, să fii unul de-al lor. Un mediator este un salvator
al copiilor defavorizați”, spune tânărul absolvent. Vocea îi
coboară și ochii devin serioși, își pierd pentru o clipă scli-
pirea jucăușă. Frământă fularul în mâinile cafenii și își
aranjează gulerul. Nu e de joacă cu stereotipurile și discri-
minarea. El nu a simțit-o, dar o vede în jur. „Îmi dau seama
de astea. Mai văd romi care merg la magazin sau stau la
rând undeva și sunt tratați, așa… (n.r. pauză lungă, flutură
mâinile, să îl ajute să găsească un cuvânt potrivit)… nu
urât. Nici discriminatoriu. Parcă cu răceală. Cu… indife-
rență. Da, ăsta e cuvântul”.

Jennifer nu stă locului o clipă. Se frământă pe scaun
și e gata-gata să ia masa în brațe de mult ce vrea să scrie
cu creta la tablă. E cu câțiva ani mai mare decât ceilalți
copii din clasă, asta pentru că se începe de la zero cu toți,
de la alfabet, la compuneri complexe. Când Loren o pune
să citească cu voce tare, fata uită că n-a schimbat pagina
și o răsfoiește repede până ajunge la 23. Citește poticnit o
poveste scurtă despre lupi. Urmărește rândul cu degetul
subțire cât o crenguță gata să trosnească. Din clasă, fie-
care îi șoptește. Se mai încurcă, dar își revine când Loren
citește odată cu ea.

Copiii din clasa de Limba Romani au o poftă de învățat
ca de plăcinte calde, dar nu toți vin mereu la ore. Câteo-
dată rămân acasă să ajute părinții la treburi sau la câmp.
Ca mediator școlar, Loren nu le este elevilor de etnie romă
doar profesor. Le este și prieten. Și îndrumător. Are grijă
ca fiecare să vină la școală și îi dojenește de fiecare dată
când lipsesc, ca un tată care își trage copiii de urechi.
Loren povestește că „majoritatea lipsesc pentru că poate
nu au cu ce să se îmbrace în ziua respectivă, nu au papu-
cei, ori detergent ca să aibă haine curate sau nu au pachet

la școală”. Femeile rome sunt foarte mândre și nu își tri-
mit copiii la școală oricum. El umblă din poartă în poartă,
să vadă de ce au stat băncile goale la școală, când copiii
ar fi trebuit să își pună cărțile pe ele. Dar, oricum, „de
când am venit eu, de un an, simt că nu mai lipsesc chiar
ca înainte”. Tot de când a venit el, părinții s-au implicat
mai mult în educația odraslelor. Loren a organizat fel de
fel de activități culturale cu copiii romi, ba chiar a între-
mat, alături de sora sa, Bahtale (în Romani înseamnă
„noroc) și o formație de dansuri țigănești. Pe pereții unei
săli de lângă cancelarie, Loren a atârnat fotografii de la
diferite activități șie tare mândru de ele.

Tânărul se luptă ca stereotipurile despre romi să moară
încet, dar sigur. Nu se poate dintr-o dată, spune el. Dar
simte că merge pe drumul cel bun și nu vrea să se împie-
dice vreodată. „Expresia asta urâtă «dacă ești rău, te dau
la țigani» spune multe despre cum văd oamenii etnia
romă. E atât de greșit, vai”. Își acoperă fruntea cu mâna
într-un gest de neputință.

Când ora de Romani se termină, în clasă nu rămân
decât cuvintele de pe tablă. În mijloc, între cele care în
românește s-ar traduce „cald”, „mic” sau „tânăr”, stă
propoziția pe care Jennifer a scris-o cu atâta mândrie:
„Muro vast ckerel”. „Mâinile mele muncesc”.

* Notă: Potrivit O.M.E.C.T. nr. 1539/2007 privind nor-
mele de încadrare și de activitate a mediatorului școlar,
principala responsabilitate a acestuia este „de a sprijini
participarea tuturor copiilor din comunitate la învăță-
mântul general obligatoriu, încurajând implicarea pă-
rinților în educația copiilor și în viața școlii și facilitând
colaborarea dintre familie-comunitate-școală”. O altă
responsabilitate a acestuia este de a se implica activ în
organizarea de activități multiculturale prin care să pro-
moveze caracteristicile etnoculturale în mediul școlar.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul
http://unblogobisnuit.com/2014/12/19/limba-noastra-i-
o-comoara/
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Cristina visează
de Simona Filip

Cât e ziua de lungă, Cristina bate străzile Iașului cău-
tând de muncă sau să-și umple timpul. Când se întu-
necă, se duce la un adăpost de noapte. Visează să aibă o
casă a ei, cândva.

Primul lucru pe care mi l-a spus Cristina despre ea a
fost că provine dintr-o familie cu 15 copii și că în 2001 a
vrut să-și cunoască părinții. Avea 16 ani atunci, aproape
toți petrecuți în orfelinate și se gândea mereu la tatăl ei,
despre care nu știa nimic. „Am plecat cu Geta, cu Flori
și asistenta la Voinești. De dimineață am plecat, dar nu
am rămas. Nu mi-a plăcut deloc ce am găsit acolo, numai
mizerie. Dar am văzut o poză de-a lui tata și m-am recu-
noscut. Mi-a părut bine pentru că am vrut foarte mult
să aflu cine e el, nu știu exact de ce.”

Cu atât a rămas Cristina din călătoria de-o zi în satul
natal. I-a fost de ajuns să-și dea seama că ea e diferită și
că nu vrea să știe mai multe despre familia pe care abia
o cunoscuse sau să restabilească legătura cu ea. Doar de
Flori și Geta, două dintre surorile ei, se mai interesează
din când în când. Cu ele a crescut la orfelinat și-au în-
cercat să fie alături una de cealaltă „până când fiecare a
mers pe drumul ei”. Pe celelalte rude le evită. La fel cum
evită să vorbească despre etnia ei.

Îmi povestește multe altele, întâmplări pe sărite
dintr-o viață plină, pe care le pun cu greu cap la cap. Mai
mult decât orice altceva, acum o macină faptul că nu are
casa ei și că nu își găsește de lucru. „Poate din cauză că
sunt mai brunetă”, îmi mărturisește nesigură. Și-ar dori
să muncească la o fabrică de mobilă, pentru că a mai
făcut asta, se pricepe și-i place. „Niște oameni care au
avut încredere” i-au dat un loc de muncă în Pașcani și
acolo a învățat să șlefuiască și să asambleze piese de mo-
bilier. Nu îmi spune clar când s-a întâmplat asta și de ce
s-a terminat. Doar că a fost una dintre perioadele ei
bune. Asta și anii când a stat „la apartament”.

Cristina a fost unul dintre copiii care au beneficiat de
programul „Apartamente de tip familial” implementat
de Fundația COTE din Iași și finanțat de către Children
on the Edge UK. În 2001, Centrul de Plasament din Paș-
cani în care trăiau Cristina și surorile ei urma să fie în-
chis. Ele și alți copii pentru care nu a fost posibilă
reintegrarea în familia de origine sau pentru care nu s-
au găsit familii adoptive au început o nouă viață în Iași.
Așa a aflat Cristina ce înseamnă să ai camera ta, cameră
de zi, baie și bucătărie cu de toate. A învățat regulile so-
ciale de bază, cum să comunice și să relaționeze. Și-a re-
căpătat puțin din copilăria pierdută și a deprins ce e
prietenia. Aici a cunoscut-o pe Ana, „cea mai dragă per-
soană”. Ana era pe atunci educator specializat la Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din
Iași, parteneri ai Fundației Cote. Cristina spune că de la
ea a învățat tot ce știe și mai ales să facă de mâncare. O

să îi fie recunoscătoare toată viața și anul ăsta, de ziua
ei, vrea să îi facă neapărat un cadou.

Ana este cea care mi-a povestit despre Cristina și ne-
a intermediat întâlnirea, în biroul ei, într-o atmosferă cât
de cât familiară. Când am ajuns, se amuzau de cine știe
ce amintiri din perioada când Ana era educatorul fetelor
și Cristina m-a întâmpinat veselă. Un ghem de om într-
un scaun directorial mare. S-a ridicat și mi-a strâns
mâna ferm, zâmbind. I-am observat mai bine părul lung,
negru negru, ochii căutători și pielea cafenie. Se vedea că
îi e greu să mascheze cine e, dar că încearcă. A vorbit po-
liticos, cu gesturi reținute. „Mereu încerc să învăț câte
ceva, ca să pot să mă descurc singură. Vreau să îmi văd
de treaba mea, să nu mă încurc cu prea mulți oameni.”

Îi povestea Anei cum urmează să plece la Tg. Frumos,
să lucreze cu ziua la câmp și că orice poate să se întâm-
ple, numai să nu îi dea să mănănce păstăi. Sau orice al-
tceva cu forța. Cristina încă se luptă cu urmările
abuzurilor din căminele prin care s-a tot perindat, unde,
de multe ori, era obligată să mânănce feluri care nu-i
plăceau și să vadă cum alimentele bune și dulciurile lor
erau furate de îngrijitori. Acum îi fură mâncarea colegii
de cameră de la adăpostul de noapte și încearcă să mă-
nânce cât e prin oraș, în timpul zilei. Nu are ce face, se
duce acolo pentru că n-are „unde să pună capul” și cu
străini nu vrea să mai locuiască. Imediat ce au părăsit
apartamentul de tip familial, odată cu finalizarea pro-
gramului, ea, cu Geta și Flori au ajuns la o familie „de ți-
gani”. Cristina a simțit că nu face parte din peisaj, spre
deosebire de surorile ei, „mai sălbatice și care nu vor
ceva mai bun pentru ele” și a plecat. Ar fi putut să revină
la un centru de plasament pentru o perioadă, dar la „o
viață de chin și bătaie” nu mai voia să se întoarcă. A dor-
mit câteva nopți sub cerul liber și când a aflat de adă-
postul de noapte s-a dus imediat acolo. Ziua e liberă să
facă ce vrea și pleacă prin oraș, departe de cămin „unde
stai toată ziua și nu ești lăsat să faci nimic” și se întoarce
imediat ce se întunecă, să doarmă într-un pat, nu pe
străzi.

Dacă ar avea casa pe care și-o dorește atât de mult,
Cristina ar încerca să le salveze și să le ajute pe surorile
ei. Așa cum pe ea o ajută acum Gabi, prietena ei cea mai
bună de 5 ani zile „pe care n-am reușit s-o învăț tabla
înmulțirii”. Ca de multe ori în timpul discuției noastre,
mi-a punctat încă o dată că ea e diferită de cei din jurul
ei și face eforturi să se remarce. Și chiar e diferită. Cris-
tina visează.

2Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
http://simonafilip.blogspot.ro/2015/06/cristina-viseaza.html
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S-a născut într-o familie cu patru frați – cel mai
mare, de 18 ani și cel mai mic, de 12 ani. Era fetița mult
așteptată, minunea părinților și uimirea băieților casei.
A trăit în puf, iubită și ocrotită, alintată și menajată. As-
tăzi e, în continuare, minunea lor. Căci dragostea și
puful n-au stricat-o, ci au ajutat-o și-au încurajat-o să-
și urmeze visele.

C
orina are 28 de ani și-o viață frumoasă.
Mereu i-a fost viața așa, dar nu întot-
deauna a putut să se bucure de ea, la
adevărata valoare. În satul său, Bel-
cești, din județul Iași nu erau prea
multe familii de etnie romă. Astfel, în
sufletul său de copil încolțeau temeri și
supărări, frustrări și întrebări. „Mă

gândeam: Doamne, când o să fiu mare, oare așa o să
ajung și eu? Oare de ce m-am născut țigancă și nu ro-
mâncă? Preferam, atunci, să mă uit în grădina vecinului,
fără să realizez că, de fapt, eu proveneam dintr-o familie
bună, de oameni gospodari, care toată viața au muncit”,
spune Corina. Regretul ține de faptul că a fost prinsă și
ea, cândva, în plasa generalizărilor, până să-și dea seama
că binele sau răul îl facem noi, ca oameni – fără a fi in-
fluențați de etnie. Abia atunci când a realizat câte motive
are pentru care să mulțumească, a putut să se mân-
drească și să se bucure, din plin, de originile sale. Tatăl
ei provine dintr-o familie cu mama româncă și tatăl rom,
iar mama se trage din neam de lăutari cunoscuți.

Ambii părinți au lucrat și s-au străduit să asigure ce-
i mai bun pentru copii – chiar dacă asta a însemnat, de
multe ori, sacrificarea timpului petrecut acasă. Tatăl a
lucrat toată viața la CFR și a fost foarte corect și devotat
muncii sale. Mama, fiind croitoreasă, a mers mult prin
piețe și a făcut comerț. Astfel, Corina a fost crescută,
într-o mare măsură, de frații ei.

Cei patru băieți din familie au urmat școli de arte și
meserii, apoi și-au găsit servicii. Ei n-au dorit, nici n-au
gândit mai departe, dar totdeauna au avut conștiința
faptului că sora lor trebuie să ajungă mare. „N-am avut
nevoie, neapărat, de cineva care să mă împingă de la
spate, dar m-a impresionat atitudinea lor. În școala pri-
mară și în generală îmi aminteau mereu că trebuie să
învăț, mă întrebau dacă mi-am făcut temele, anunțau
ora stingerii seara, ca să mă odihnesc suficient și să pot
face față la ore. Acum, fiecare dintre ei se ține de copiii
lui. Am o nepoată care e la facultate în Germania, am o
altă nepoată în clasa a XII-a, care vrea să dea la Medi-

cină, și toți ceilalți sunt la școli generale”.
După cele opt clase urmate în Belcești, Corina a venit

la Iași, la Liceul Pedagogic. Ea și-a urmat drumul pe te-
melia unui vis al mamei, care și-ar fi dorit să fie învăță-
toare. Și-a împlinit, și un alt vis al ei, acela de a învăța
limba romani. „Acasă o știam doar după ureche și în dia-
lect, după cum vorbea mama. Căci ea vorbea în romani,
dar noi îi răspundeam în română. M-a trimis odată după
lemne și i-am adus un făraș”, își amintește Corina. 
Se amuză pentru o secundă, însă redevine serioasă și
atenționează: „Ne pierdem limba și asta nu e OK, dar
sper ca și nepoții mei, și ceilalți copii să conștientizeze
cât e de importantă și să pună mâna să o învețe”.

A făcut parte din prima generație cu atestat de pre-
dare în limba romani. A avut parte de o profesoară cu
suflet – în rol de mamă și de prietenă. Relația s-a păstrat
și peste timp. Doamna profesoară Elena Motaș este as-
tăzi, în continuare, prietenă, dar și nașă de cununie a
Corinei. „Când le-am întâlnit pe primele mele eleve, erau
ca niște vrăbiuțe rănite, în primul rând de răutățile pro-
fesorilor. Nimeni nu se aștepta ca țiganii să rămână la

Sex feminin, etnie romă - 
exemplu de reușită prin educație
E o tânără ca oricare alta, cu studii superioare, cu o familie frumoasă și cu
o viață bogată. N-a ținut niciodată cont de șabloanele în care societatea a
vrut s-o încadreze și a ajuns să fie un model pentru femeile de etnie romă

de Anda Elena Pintilie
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școală, ca fetele să termine școala. De multe ori, înainte
de a începe ora de predare propriu-zisă, trebuia să avem
ora de consiliere. Ne întâlneam și făceam evaluarea”,
spune Elena Motaș. „Ce-ați mai făcut, ce-ați mâncat,
cum vă simțiți, v-ați făcut temele, ce mai aveți de învățat,
vă pot ajuta? Devenisem, de acum, un fel de părinte
adoptiv”. Ar vrea să-i cloneze pe tinerii care i-au trecut
prin mâini și care sunt, astăzi, modele de reușită prin
educație. E conștientă și fericită că a avut un rol impor-
tant în parcursul lor, dar nu încetează să-i laude pentru
voință și pentru că au lucrat pentru a-și rezolva proble-
mele care țineau de stima de sine.

Pe modelul primit, Corina a început, apoi, să-i învețe
și pe alții. Primul job l-a avut imediat la terminarea li-
ceului, la școala din Podu Iloaiei, apoi în Iași – ca profe-
sor de limba romani și de istoria romilor. A fost și
mediator școlar, persoană de legătură între comunitate,
școală și autoritatea publică. În acest timp, a urmat cur-
surile Facultății de Economie de la Universitatea „Petre
Andrei”. La 22 de ani a reușit să intre în primul proiect,
la Agenția Națională pentru Romi, ca expert pe mediere
și interculturalitate. Avea un salariu bun și atunci a
putut să facă un cadou consistent și de suflet părinților.
A fost o satisfacție care nu avea legătură, neapărat, cu
valoarea darului, cât cu râvnita confirmare a faptului că
nu se investise în ea degeaba.

Din 2008, Corina se implică mereu în proiecte euro-
pene pentru romii din regiunea de nord-est a țării. În
prezent, are în subordonare două asemenea proiecte. În
primul, coordonat la Alba Iulia, este expert pe formare
profesională, scurtând calea romilor spre anumite cur-
suri de calificare. Prin intermediul Centrului de Resurse
pentru Comunitățile de Romi din Cluj Napoca, ea este și
agent de ocupare. Testează aptitudinile oamenilor, îi
ajută să facă un curs de calificare în perioada căruia se
oferă subvenții, iar la final le caută locuri de muncă.

Serviciul se îmbină armonios cu viața de familie, cu
rolul de soție și de mamă a doi copii. „Ne-am cunoscut
în Iași, când aveam 18 ani. Părinții mei, când au aflat că
e român, au întrebat dacă n-ar fi mai bine să-mi iau un
bărbat de etnie romă, să nu am de suferit mai târziu.
Dar, au respectat și anii noștri de prietenie și, mai apoi,
căsătoria. În familia lui Constantin am fost acceptată din
prima, probabil și pentru că eram văzută drept fata de
la oraș, care învață, e studentă și e cuminte”, spune Co-
rina. Soțul este prima persoană care o susține în carieră.
În timpul lui liber îi place să-i fie alături, s-o însoțească
în comunități, să stea printre romi și să-i cunoască mai
bine. Merge acasă, la socri, ca la părinții lui, iar cumnații

îi sunt frați. Ba mai mult, mama soacră îi vorbește în ro-
mani, iar el a început să înțeleagă și să mai și lege două
cuvinte.

Constantin a lucrat în construcții, pe excavator, în de-
molări, pe utilaje grele. Nu se ferește de muncă, iar de
acest lucru îți dai seama încă de când le pășești pragul
casei – o casă ridicată cu mâinile lui. „Soțul meu are o
școală profesională, ca și frații mei. Cum să fie o pro-
blemă pentru mine faptul că el n-are diplomă de facul-
tate, cum am eu? Nu contează atât de mult școala, când
doi oameni se iubesc, se înțeleg și nu-și pun bariere între
ei”, spune Corina. Iar Constantin o completează: „Sun-
tem o familie și ne înțelegem foarte bine. Ne sfătuim
mult, mereu. Am pornit pe același drum și avem toate
motivele să rămânem unul alături de celălalt. Eu mă
mândresc cu soția mea, că are școală mai multă. Și, nici
nu mi-e rușine să spun că e romă. Chiar îi contrazic pe
alții. Până să ne cunoaștem noi, și eu judecam, și eu jig-
neam, aveam prejudecăți și stereotipuri. Acum, am ajuns
să cunosc și știu cât de mult m-am înșelat judecând o în-
treagă etnie, după câțiva oameni”.

Alături de părinții lor, Yannis și Maya se joacă, feri-
ciți. La patru ani și la un an și jumătate, n-au de unde să
cunoască discriminarea, nici măcar diferențierea dintre
un om și altul. Ei simt cu inima și n-au dileme cu privire
la apartenența lor. „Voi încerca să le implementez copii-
lor mei că ei sunt ceea ce simt. Dacă mă iubesc, nu tre-
buie să spună că sunt ca mine. Ei trebuie să simtă în
suflețelul lor. Ca să fii de etnie romă trebuie să simți ceva
special pentru muzică, pentru tradiție, pentru dans,
pentru cultură. Mi-ar plăcea, în schimb, să nu se fe-
rească de ceilalți copii și să nu-și facă un complex din
faptul că au o mamă romă și un tată român”, spune Co-
rina.

Mai presus de romi și de români, Corina își dorește
ca fiul și fiica ei să fie oameni și să aibă parte, în jurul
lor, de oameni. Iar începutul sună bine. Căci educația în-
cepe de acasă, iar în familia Mihăilă nu lipsesc nici ex-
periențele, nici lecțiile de viață, nici motivele de zâmbet
și nici garanția că, bune și rele, prin toate se va trece
mereu împreună.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul
http://saptepietre.ro/2015/03/sex-feminin-etnie-roma-
exemplu-de-reusita-prin-educatie.html

Ne pierdem limba și asta nu e OK,
dar sper ca și nepoții mei, și 
ceilalți copii să conștientizeze cât
e de importantă și să pună mâna
să o învețe „
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L
a vârsta de șase ani Dragoș Dumitru a
aflat ce este aceea o boală psihică. Mama
lui fusese internată în Spitalul de Psihia-
trie și pentru Măsuri de Siguranţă Să-
poca (Buzău), iar la scurt timp a primit
diagnosticul: schizofrenie nediferenţiată,
gradul III. S-a pensionat pe caz de boală,
iar Dragoș a fost dus într-un centru de

primire de urgenţă și distribuit la o casă de copii.

***
Dragoș provine dintr-un tată ungur ţigan din Șercaia

(Brașov) și o mamă din Olteni (Teleorman), jumate ro-
mâncă, din partea mamei, jumăte ţigancă, din partea ta-
tălui. A fost născut în Târgu Jiu, deoarece mama lui
lucrase în acest oraș pentru o perioadă de timp și, pe
atunci, încă își căuta un loc stabil de locuit împreună cu
el. Părinţii lui s-au cunoscut în Poiana Brașov, un loc
apropiat de comuna Șercaia, în care mama lui Dragoș
lucra la o fabrică de pâine. Din motive pe care nici Dra-
goș nu le știe sau nu și le mai amintește, cei doi părinţi
nu au putut cădea de acord la un loc în care să locuiască
în noua formulă, împreună cu noul-născut. În timp ce
mama își dorea să revină în Teleorman, tatăl propunea
alegerea zonei Făgăraș ca loc pentru a se muta. Cei doi
nu au ajuns la un consens, iar la scurt timp, atunci când
Dragoș avea un an, s-au și despărţit. În urma divorţului
mama l-a luat pe Dragoș și au locuit o perioadă în 
Olteni, după care s-au stabilit în Buzău, atunci când ea
și-a găsit un loc de muncă la Fabrica de Contactoare.

Mama lui Dragoș a trăit pe cont propriu încă din ado-
lescenţă, după ce părinţii ei au murit într-un accident.
A stat la orfelinat, acolo unde a și făcut cursurile liceale,
iar apoi a avut aspiraţii mai mari. Și-a dorit să devină
avocat. A mers până la Iași pentru a da admiterea la Fa-
cultatea de Drept, iar faptul că a fost respinsă a devenit
primul șoc ce urma să îi declanșeze boala. Cel de-al doi-
lea eveniment cu impact negativ asupra sănătăţii men-
tale a mamei lui Dragoș a avut loc la începutul anilor ’90,
atunci când a fost pus în vigoare Decretul-lege 54/1990,
iar la Fabrica de Contactoare s-au făcut disponibilizări.
Atunci ea a rămas fără serviciu, a intrat în șomaj și nu
și-a mai putut reveni din traumă. Într-o zi a dat foc gar-
sonierei în care stătea cu Dragoș – locuinţă primită de
la stat atunci când se angajase la fabrica din Buzău, la
care trebuia să plătească rate lunare organelor reprev-

zentative ale ţării. Din fericire Dragoș nu se afla la acel
moment în garsoniera de pe Strada Broșteni. Vecinii au
alertat autorităţile, de teamă că pune în pericol întregul
imobil, iar mama lui Dragoș a fost spitalizată, în timp ce
el a fost trimis la casa de copii.

Și-a petrecut copilăria prin centrele de plasament, iar
uneori revenea în Broșteni, acolo unde primea sprijinul
foștilor vecini. Își dorea să stea cu mama, chiar dacă asta
însemna să nu aibă ce mânca, și adesea fugea din casele

Dacă te picam, te-ai gândit
ce faci mai departe?
A trăit cu dorinţa de a-și ascunde rănile de ochii
lumii și a ajuns să își descopere drumul în viaţă
de Corina Niţescu 
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de copii. Părinţii unui copil din cartier i-au aflat povestea
de la fiul lor și au decis să îi ofere tot sprijinul lui Dragoș.
Considerau că merită să fie ajutat să meargă la școală și
să aibă o educaţie bună. L-au susţinut din toate punctele
de vedere, atât financiar cât și sufletește, i-au oferit sfa-
turi, l-au ajutat oricând avea nevoie și a devenit parte
din familia lor. A locuit alături de ei timp de aproape
patru ani, după care a fost nevoit să reintre în sistemul
de protecţie, deoarece nu avea alte rude de gradul întâi.
A stat o perioadă la Centrul de Plasament Copii Râmnicu
Sărat, dar în tot acest timp mergea la sfârșit de săptă-
mână să-și viziteze fie familia din cartierul Broșteni, fie
niște rude îndepărtate din comuna Vernești.

*** 
În gimnaziu, Dragoș a început să organizeze mici ser-

bări alături de colegii de clasă. Își dorea să se facă auzit și
să fie plăcut de cei din jur. Cum el își asuma partea orga-
nizatorică, era și cel care spunea toate poeziile și poantele.
Atunci a fost momentul în care a realizat că îi făcea plă-
cere să se facă auzit, să fie remarcat. Cu toate acestea, își
știa trecutul, își cunoștea situaţia și nu își dorea să iasă în
faţă prin intermediul problemelor lui. Și-a dat seama că
nu voia să fie compătimit, dar își dorea să transmită
emoţii. După ce a terminat ciclul de învăţământ gimna-
zial, Dragoș a fost mutat împreună cu alţi copii instituţio-
nalizaţi, într-un apartament social. Acolo locuiau șase
copii, trei fete și trei băieţi, împreună cu un asistent social.
A putut beneficia de această mutare datorită situaţiei
bune la învăţătură, precum și a comportamentului.

Problemele copilăriei l-au marcat atât de tare încât și-
a dorit să poată ajuta oamenii, să transmită din expe-
rienţa lui de viaţă. Se simţea pierdut. Voia să își ascundă
trecutul și în același timp să îl împărtășească, astfel că a
ales calea teatrului. S-a înscris la Liceul de Arte „Marga-
reta Sterian” din Buzău la profilul „Arta actorului”. Căuta
sensibilitatea oamenilor încă de mic și se simţea atras de
cursurile de profil uman. Scria poezie pentru a-și expune
trăirile în scris. Era o formă de refulare. Tot contextul l-
a determinat să se îndrepte spre actorie. În momentul în
care a terminat clasa a VIII-a, a crezut că va putea să facă
ceva pentru oameni și să fie cu totul altcineva pe scenă.

A pornit de la un plan, de la a se ascunde, de la a-și crea
o identitate și a ajuns să creadă în toate acestea. Pentru
Dragoș a fost foarte important ca în perioada de formare
să nu își piardă visul. Considera că cel mai important este
să poţi reuși să faci ceea ce-ţi place și în același timp să dă-
ruiești prin asta. A stabilit în acea perioadă că trebuie să
fie ambiţios și a denumit ambiţia în multe feluri: orgoliu,

visul copilăriei, neîncetata poftă de căutare, dorinţa unui
copil, a unui om, de a demonstra că poate, de a confirma
apartenenţa la un grup, la o societate. Asta l-a determinat
să meargă mai departe și nu a încetat să caute răspunsuri
în lume, sau în interiorul lui. Tot ceea ce a însemnat obsta-
col a fost transformat de Dragoș într-o ambiţie personală.

În perioada 2004-2005, undeva prin clasa a XI-a, a
ieșit din sistemul de protecţie a copilului. S-a mutat la ru-
dele de la ţară, în comuna Vernești, de unde făcea naveta
zilnic pentru a ajunge la liceu. De la terminarea studiilor
secundare preuniversitare s-a descurcat singur. A rămas
pe cont propriu și a decis să dea admiterea la Actorie, la
Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematogra-
fică din București (UNATC). A primit sfaturi de la unul
dintre profesorii din liceu și și-a dat seama că acesta este
drumul pe care își dorește să îl urmeze. Știa că va fi greu
și că va avea de muncit mult. Când a ajuns în București,
în 2006, pe Dragoș îl așteptau câteva zile de cursuri pre-
gătitoare și o serie de examene scrise și practice. A mers
în Capitală alături de alţi colegi de liceu. Mulți aveau un
plan bine stabilit, un acoperiș deasupra capului și bani
pentru a se întreţine pe perioada admiterii. Dragoș nu era
în aceeași situaţie. A stat împreună cu unul dintre colegi
pentru o scurtă perioadă de timp, după care a trebuit să
se descurce singur. Era obișnuit încă din copilărie să facă
acest lucru. Unele nopţi le-a petrecut prin cluburi, până
târziu, împreună cu alţi colegi pentru că știa că astfel va
trece mult mai repede timpul. Altele le-a petrecut în par-
curi. Nu dormea foarte mult noaptea, iar dimineaţa se
ducea la cursurile de pregătire și apoi la examenele de ad-
mitere. Realiza că asta este ceea ce trebuia să facă pentru
a deveni student în Capitală. Depindea tot viitorul său de
această săptămână în București.

În momentul în care a ajuns la secretariatul UNATC
ca să depună dosarul, Dragoș a aflat de posibilitatea de
a candida pe locurile destinate tinerilor de etnie romă.
Iniţial a văzut-o ca pe o oportunitate, doar că nu avea
dosarul pregătit. Îi lipseau documentele care să îi ateste
apartenenţa la etnia romă. Trebuia să se întoarcă la
Buzău pentru a contacta un ONG care să lupte pentru
drepturile romilor din România. Dar era prea târziu. A
avut parte de o înscriere dificilă. Nu avea banii necesari
pentru achitarea taxei, îi lipseau mai multe documente,
dar, în schimb, avea o dorinţă arzătoare de a demonstra.

Unele nopţi le-a petrecut prin clu-
buri, până târziu, împreună cu
alţi colegi pentru că știa că astfel
va trece mult mai repede timpul.
Nu dormea foarte mult noaptea,
iar dimineaţa se ducea la cursu-
rile de pregătire și apoi la exame-
nele de admitere.
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A fost la un pas de a pierde înscrierile. Era foarte
aproape să ajungă să dea admiterea în anul următor.

A primit înţelegerea celor din UNATC și a putut aduce
toate actele necesare imediat după admitere. A candidat
pe un loc obișnuit, fără a declara o etnie aparte. A trecut
prin probe scrise și probe practice care i-au verificat,
printre altele, cunoștinţele despre Istoria Teatrului Uni-
versal. Pentru probele aplicative Dragoș nu își mai amin-
tește repertoriul, dar spune că este sigur că a recitat
„Nevastă mincinoasă” a lui Radu Paraschivescu și „Noi
vrem pământ” a lui George Coșbuc.

*** 
În foaierul Studioului Teatrului Casandra, un teatru

studenţesc care a găzduit examenele de admitere la
UNATC în toamna anului 2006, în jur de 30 de studenţi
își pregăteau monologul, poeziile și alte texte pentru
proba de examen. Dragoș adormise. Era emoţionat, dar
și extenuat din cauza faptului că dormise pe unde apu-
case. La un moment dat cineva s-a apropiat de el și i-a
spus: „Domnul candidat Dumitru, treziţi-vă că urmaţi”.
Avea încredere în forţele proprii, fiind absolventul unui
liceu de teatru, dar se temea că ar putea să nu aibă șansa
de a intra la UNATC. Nu avea un plan de rezervă, dar își
dădea seama că ar fi fost bine să nu pice admiterea. Rea-
liza că în Buzău nu avea unde să se întoarcă. Mama sa
era internată într-un azil, garsoniera în care locuiseră
era închisă, iar el nu avea niciun mijloc de trai.

A urcat pe scenă și tot ce a identificat era o pânză de
lumină. Nu putea vedea nimic, nici comisia, nici sala,
dar își putea da seama că se afla pe o scenă de teatru.
Recunoștea decorul, reflectoarele, intrările și ieșirile de-
limitate de „pantalon”, cortina neagră folosită de actori
ca punct de reper pentru intrarea în scenă. Nu a avut
timp să își dea seama prea bine ce se întâmplă deoarece
atunci când a ajuns în mijlocul scenei cei din sală au iz-
bucnit în râs. Plin de panică, Dragoș a încercat să se
adune și să își susţină proba. Se gândea că poate felul în
care a venit îmbrăcat nu era tocmai comun pentru co-
misia de examen. Atunci când plecase din Vernești, un-
chiul lui, lăutar ce mergea la nunţi, i-a spus că nu poate
să se facă de râs acolo, la București, și i-a dat unul dintre
costumele lui – „pantaloni vișinii și o haină vișinie la
asorte”. În picioare purta o pereche de pantofi negri cu
cioc, lăcuiţi. Era vizibil că hainele erau cu câteva numere
mai mari, dar măcar „era îmbrăcat frumos”. Momentul
a fost depășit atunci când i s-au adresat: „Hai, bine, zi-
ne ceva acum”. Și-a susţinut monologul, iar reacţia co-
misiei a fost: „Dacă te picăm, te-ai gândit ce faci mai
departe? Dai la altă facultate?”. Era o întrebare stan-
dard, la care Dragoș a răspuns: „Nu, eu tot asta o să fac,
tot teatru”. Și chiar așa credea. Le-a spus că este convins
că poate face meseria aceasta și o să o facă, indiferent
de ce se va întâmpla.

În momentul în care au fost afișate rezultatele nu a
putut să se ducă să verifice notele pe care le-a primit. Îi
era atât de teamă că ar fi putut să nu intre, încât l-a
rugat pe unul dintre colegi să se uite în locul lui. A aflat
imediat că a intrat cu 9,75. Nu își mai amintește exact
cum s-a simţit, nu știe ce gândea, sau dacă era conștient
de ce se întâmplă cu el. A rămas mut de uimire, dar în

interiorul lui se bucura. A sărbătorit cum a știut mai
bine, împreună cu toţi colegii – și cei care au fost admiși
și cei care au picat. Atunci a simţit că visul lui lua contur.
Avea asiguraţi trei ani în cadrul căminului din Piaţa Alba
Iulia. A simţit că este cu adevărat student la actorie
atunci când a participat la primul curs, cel de Istoria
Teatrului Universal, în Sala „Ileana Berlogea” a UNATC.
Știa că era unul dintre momentele importante pentru
viitorul lui.

*** 
Pe 23 martie 2015 Dragoș a împlinit 30 de ani. Își

joacă rolul vieţii mai departe, rolul unui tânăr absolvent
de facultate, fără părinţi. Încearcă în continuare să își
facă un loc în lumea aceasta. Crede că este destul de in-
teresant rolul pe care l-a primit. Este mândru că are
sânge de ţigan și și-ar fi dorit să se afle la intersecţia mai
multor culturi, însă a realizat că există lucruri pe care
nu le-ar fi putut alege. I-au fost date și trebuie să
mulţumească pentru ele, să caute ce are mai bun în sine
și să se descopere. Faptul că încă de la o vârsta fragedă
nu a avut parte de sprijinul părinţilor, că venea dintr-
un mediu defavorizat și, în același timp, era de etnie
romă l-a determinat să joace mereu un rol. Trebuia să
fie atent cu cei din jur și nu își permitea să facă prea
multe greșeli. Planul lui era să nu își împărtășească ne-
ajunsurile și tristeţile vieţii, dar a ajuns, până în prezent,
să se descopere pe sine.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
http://corinanitescu.com/daca-te-picam-te-ai-gandit-ce-
faci-mai-departe/.


