„Am 7 copii. Trebuia să am opt însă unul dintre ei
a murit. Am multe amintiri frumoase cu copii, cu
soția. Avem 16 ani împreună. Ea este mai mică
decât mine. Eu fac 47 și ea de abia are 31. Neam înțeles extraordinar de bine, ne-am sprijinit unul
pe altul în ciuda problemelor. Ea m-a încurajat tot
timpul, chiar și pe patul de spital când credeam că
nu o mai duc mult, ea mi-a dat speranță. În viață
trebuie sa fii precaut, în tot ceea ce faci. Pe mulți
nu îi duce capul la bune, îi duce la rău. Am prieteni
de familie care s-au despărțit, deși aveau copii. Nu
aveau capul pe umeri. Le-am spus ca nu e bine să
se despartă, că au copii si ei suferă pe parcurs. E
rău să nu ai o mamă și un tată lângă tine. Eu am
trecut prin așa ceva și știu ce înseamnă.”

CRISTINEL BACRIȚĂ
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„Nu avem unde să stăm, nu avem casa noastră.
Sunt trei ani de când sunt cu soțul meu iar
copilul are doi ani și două luni. Eu mai am
încă 5 copii din prima căsătorie. Ei sunt într-un
centru pentru că e greu să stai cu atâția copii
pe stradă, să îi îmbraci, să le dai de mâncare.
Cele mai frumoase amintiri le am cu copii, de
când erau mici. M-am chinuit mult, a trebuit să
îmi las copii singuri să merg la muncă. Deși stau
la centru, merg sa îi văd. Sâmbăta, duminica,
când am posibilitatea. I-am lăsat acolo pentru
binele lor, pentru că îmi doresc să aibă o șansă
mai mare decât am avut eu, să facă o școala.O
zi obișnuită nu este de fapt o zi obișnuită. Sunt
multe griji. Daca aș lua-o de la început, prima
chestie ar fi să termin școala.”

VASILICA FILIP
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“Am avut septicemie și niște operații din cauza
cărora mi-am pierdut casa. Trei ani am stat
prin spitale și am suferit 14 internări cu o rană
deschisă. Am stat pe la prieteni, dar e greu să
stai fără să plătești. Cine te mai angajează după
60 de ani. Am fost plecat prin străinătate, prin
multe țări. Am învârtit bani la viața mea. Nu mi-a
păsat. Eram în puteri. Și acum sunt în putere
și îmi place să muncesc, dar nu mă angajează
nimeni. Nici la cărat pe șantier, nici la măturat
și curățat străzile. Am mai muncit cu ziua, pe
ici pe colo, dar mi-am dat seama că trebuie
să îmi găsesc o locuință la cămin. Pe mine mă
interesează să am un loc de dormit. Fata mea
nu știe că stau la cămin. Îmi e rușine să îi spun.
Mă mai duc să o văd pe aia mică și să îi duc
câte ceva. Atunci când reușesc să strâng câte
ceva mă duc la nepoată.”

COSTEL GIUHAT
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“Am lucrat ca și confecționer încălțăminte 15 ani
la Flacăra. Acum nu mă mai primește nimeni. De
un an de zile am fost diagnosticată cu cancer și
chiar nu se mai uită nimeni la mine. Sunt singură.
Provin dintr-o familie cu mulți frați, dar fiecare cu
viața lui. Pentru că nu puteam plăti minimumul
pentru asigurarea medicală, nu puteam
beneficia de programul național de oncologie.
Cu puțin noroc am început tratamentul, însă în
spital e greu. Fără bani nu te bagă nimeni în
seamă. E bine să mai vezi o față zâmbitoare și
să vezi că îi pasă cuiva de tine și nu ești singur.
Fiecare e cu problemele lui.”

ȚICU AURELIA
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“Am pierdut casa și am stat mulți ani pe stradă.
Mai mâncam pe la o prietenă. Am dormit în
Autogară la Militari o vreme, o vreme în scări de
bloc. O doamnă doctor de la Leu a mai avut grijă
de mine și mi-a făcut și buletin. Acum mai stau
la o cunoștință, o mătușă. Îi dau și eu câțiva lei
când fac odată la 2 luni. Nu mi-a plăcut cartea.
Ci sapa. Și uite ce greu îmi este. Nu mi-a plăcut
să mă fac preoteasă. Ci să lucrez la fermă. La
câmp să sap, să dau cu azot. Noroc că m-am
învățat să mă iscălesc. Când eram tânără am
trecut Argeșul cu lemne în spate. Am muncit
toată viața, greu, cum am putut și eu. Și acum
mama nu are cine să aiba grijă de mine. Am
două nepoțele pe care încă nu le-am văzut
pentru că e supărat fiul meu pe mine pentru că
l-am bătut când era mic și nu vroia să meargă
la școală. Locuiesc în Bolintin. Am să mă duc să
îmi văd nepoțelele că mi-a trimis vorbă.”
AURICA STOICA

Foto: Dorin Tutuianu Photography

“Muncesc pe unde găsesc să îi pot plăti școala
băiatului meu de 14 ani, un concurs, un papuc.
Sunt cu soțul meu de 15 ani și baiatul nostru e
bucuria noastră. Când îl aud cântând, nimic nu
mai contează, greutăți. Am avut probleme mari
cu dinții. Când ai probleme cu dinții nu-ți mai vine
să vorbeşti, să râzi, nu poți să mănânci, şi atunci
schimbările astea se văd. Mergeam la concursuri
cu băiatul meu și nu mă puteam bucura cu el.
Dacă zâmbeam sau vorbeam, lumea se uita
la mine. Și aveam și dureri îngrozitoare. Și în
fotografii trebuia să fiu serioasă să nu se vadă.
Aveam sentimentul că mai bine nu mai merg cu
el pentru că îi este rușine, fără să vrea, cu mine.
Acum pot să îl văd și să zâmbesc. Pot să fiu
alături de el.”

DORA BILICĂ
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“Stau la un subsol, singur. Cred că cea mai
frumoasă amintire - 30 septembrie 1986, când
mi-a ajuns baiatul în armată. Fiul meu este la
Viena, nu mai țin legătura cu el. Din câte am
înțeles ultima oară cand am vorbit este inginer
şi lucrează la o companie mare. Ultimul serviciu
pe care l-am avut a fost acela de director în
marketing. Am fost director vreo 8 ani. Să spunem
că am dus-o bine. Am avut o viață plină. Lucram
de dimineața până seara, a fost ceva frumos.
Am avut multe momente frumoase. Să aveți
poftă de muncă, asta vă sfătuiesc. Experiența
nu o aveți de la început, asta se capătă pe drum.
Nimeni nu s-a născut învățat.”

CRISTIAN ILNIȚCHI
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„Consider că sunt norocos că am prieteni care
au ramas alături de mine. Am un prieten care se
ocupă cu croitoria. Merg cu el în târg, îl ajut cu
tot ce pot. Mai ajut un prieten cu cumpărături.
Sunt oameni de încredere care au nevoie de
ajutor. Pe timpuri am avut ajutor social. Dacă
ajungi într-o situație ca aceasta și nu ai persoane
aproape, te pierzi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu
că rezist psihic. Prietenii îmi dau încredere.”

AURELIAN RĂDULESCU
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“Stau la curte, am o cameră şi un hol. Am trei
copii de 12, 9 şi 7 ani, bobocii mei. Se descurcă
binişor la şcoală. Nu învață grozav, dar învață aşa
pentru ei. Copiii sunt speranța mea. Ei mă înțeleg
foarte mult. Când mă văd că sunt bolnavă, mă
ajută, mă susțin. Îmi spun „lasă măicuța mea că
fac eu”. Îmi doresc din tot sufletul să reuşesc
cu căsuța asta unde stăm acum. Sper să nu ne
dea nimeni afară, să rămânem toți acolo liniştiți,
nu cer mai mult, decât să am actele pe casa
asta, să pot să stau liniştită, fără să mă gândesc
că vor veni să îşi ia casa. Fetița mea vrea să fie
ceva în viață. Dar la noi, săracii, nu ştiu dacă se
poate. Să aibă o meserie. Ceva mai prețios. Nu
sus, că de sus cazi. Cofetar bucătar. Îi place să
gătească. Nu prea mă pricep eu la mâncăruri,
dar a învățat de la colegele ei. Nu o las la butelie
că îmi e frică, dar mă mai ajută la treburi.”

GEORGETA SĂCHELĂRESCU
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„Tata este afgan și mama româncă. Sunt născută
acolo. Am un frate care este stabilit în Danemarca
și are trei copii. Locuiesc cu mama mea. Am
avut un prieten, de care m-am despărțit acum 4
ani. El este încă alături de mine și pot să spun că
este o persoană cu suflet mare. Ne-am cunoscut
pe vremea când lucram la un restaurant scump,
unde veneau oameni importanți. De acolo a
început consumul de substanțe. Sunt fostă
consumatoare de metadonă. Fac parte dintr-un
centru care se ocupă cu astfel de probleme. Cel
mai mare complex al meu este legat de faptul
că nu am o dantură normală.”

MONICA ASGHAR
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„Locuiesc cu familia mea, am un băiat de 25 și
o fată de 28 de ani. Fata este căsătorită și cu un
băiețel. Este foarte diferit sentimentul de mamă
față de cel de bunică. Ne vedem aproape în
fiecare zi. Nepoțelul este și bucuria și mândria
familiei. Abia aștept să îl văd, să îi gătesc “bun”.
O am și pe mama mea, care este bolnavă și
trebuie să o îngijesc în fiecare zi. Soțul meu este
taximetrist, fiul ajutor de mecanic iar fata mea
are grijă de copil. Dar mai încolo o să rămână
”bunica” cu el; deja l-am avut 8 luni la mine.
M-am descurcat bine cu copiii. Sunt căsătorită
de 28 de ani. Ne-am cunoscut la serviciu și am
rămas împreună. Nu pot sa zic că este perfect,
asta ar însemna să nu existe nicio problemă.
Dar mulțumesc lui Dumnezeu, nu știu dacă aș
vrea să schimb ceva, mi-e bine așa.”

CRIVINEANU MĂRIOARA
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“Mi-a descoperit tumori. M-am operat şi acum
sunt bine. Am aflat în ultimul moment. Am avut
noroc. Cel mai mult țin la soția şi la copii mei.
Am un băiat care stă cu mine, unul este arestat
şi fata este plecată în Japonia. Noi am fost
evacuați în 2003, 10 ani am stat pe drumuri,
iar când am luat casa într-un final, nu am fost
toți trecuți. Fata are 35 de ani şi de ea sunt cel
mai apropiat. M-a chemat în Japonia la ea, am
mers în Osaka, e diferență mare între noi şi ei. E
civilizație acolo, nu ca la noi. Am fumat 40 de ani
şi am reuşit să mă las. E un moment de mândrie.
Fumam mult de tot, vreo 2 pachete de țigări pe
zi. Acum nu mai fumez, nu mai beau cafea, am
trecut pe ceaiuri.”

VICTOR ȘUTEU
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“L-am văzut acolo și am intrat în vorba cu el,
părea diferit. Era singur, mama lui plecase în
Spania și tatăl lui avea probleme cu băutura.
Mi-a fost frică că familia mea nu o să fie de
acord. Mi-am zis că unde mănâncă patru guri
mai mănâncă una. Am prins drag de el, nu pot
face diferența. Ce le dau copiilor mei îi dau și
lui. Ne ajută mult, e băiat bun. Acum mă lupt să
îi fac buletinul să își poată găsi de lucru. Asta își
dorește. Familia îmi dă putere, zi de zi. Mama
m-a crescut singură, eram 8 frați. Nu am avut
parte de carte, numai de muncă. Am zis că dacă
eu nu am avut șansa, măcar copii mei să aibă.”

SIMON STELUȚA
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“Am 7 copii. Cam toți fac boacăne, de la cel
mai mic la cel mai mare. Dimineața mă trezesc,
curățenie, spălat, mâncare pentru cei mici.
Cafea nu beau, doar soțul. Sunt din ‘98 cu soțul
meu. Ne-am cunoscut la o spălătorie auto,
cineva ne-a facut cunoștință, după care ne-am
căsătorit. Nu a fost dragoste la prima vedere,
l-am testat înainte. Vorbea frumos, mă invita la
un suc. Și acum se poartă foarte fumos cu mine.
Prima dată mi-am dorit să am un băiețel, apoi o
fetiță. Am început cu băieței apoi au început să
vină fetele. E important pentru o familie să aibă
copii. Ei sunt cei care mă motiveaza și îmi dau
putere. Pentru ei muncesc și fac tot.”

ELENA BACRIȚĂ
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“Am lucrat vreo 8 ani la o fabrică de confecții
şi apoi la un cămin de nefamilişti ca portar. Miam depus dosar de pensie şi mi-a fost respins.
Am născut 4 copii, unul dintre ei a decedat la
21 de ani. Mi-a ramas de la el o fetiță pe care o
cresc. Soția lui a plecat în lume fără să spună.
Face 14 ani în ianuarie. Este premiantă. Este un
copil foarte bun. Din clasa a 5-a s-a descurcat
singură, m-a depășit material și nu am mai
putut să o ajut. Mă rog la Dumnezeu să ne țină
până reușim să o ridicăm. E un copil înțelegător,
când cere ceva și îi explic că nu se poate, acum
înțelege. Ea ne-a deschis și nouă ochii. I-am
ascuns adevărul până acum vreo 3 ani. Credea
că noi suntem părinții ei. La un moment dat a
trebui să îi spunem și a înțeles tot. Ca un om
mare. Tot a sperat că mama ei se va întoarce. A
fost curioasă să știe dacă a întâlnit-o vreodată
sau a căutat-o vreodată, dar atât. A fost o durere
mare când a murit baiatul. Am crezut că nu vom
reuși să trecem peste. Dar Georgiana a reușit
să ne ajute să facem asta.”
MARIATA ANGHEL
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