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1. COPII TĂCUŢI ŞI TRIŞTI 

TRANSPORTAŢI CA O MARFĂ 
 

 

Cei 8 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 5 ani veneau încolonaţi însoţiţi de una dintre gemene, 

Leana. Cu feţele palide după o iarnă lungă în care nimeni nu i-a scos afară, cu paşi mărunţi, 

şovăielnici, purtau fiecare în mânuţe câte o pungă de nailon, viu colorată, pungă în care credeam că 

au mâncare sau ceva lucruri proprii. Dar când s-au apropiat, mi-am dat seama că pungile erau goale. 

- Ce fac copiii cu aceste pungi? am întrebat-o pe Leana. 

- Să le aibă în caz că la va veni să verse pe drum. 

Da, era o iluzie să cred că aceşti nefericiţi copii aveau lucruri personale, acum când, fără să se 

ţină seama de sentimentele lor, ei erau strămutaţi din această casă. O iluzie care mi se spulbera, ca 

multe alte iluzii pe care mi le făcusem despre orfelinatele domnului Grigore Creandă, orfelinate pe 

care el mi le prezentase în cu totul altă lumină. El era acum plecat, şi adevărurile ieşeau la iveală unul 

câte unul, crude şi înspăimântătoare. Am venit să lucrez aici cu bucurie, cu emoţie, am venit să mă 

dedic unei cauze nobile, dar am descoperit o lume de coşmar. Vedeam indiferenţa, neregulile, 

incompetenţa şi grosolănia în comportamentul celor ce îngrijeau copiii. Copii mici şi neajutoraţi, cu 

lacrimi neşterse, cu nevoi neîmplinite, cu vise şi cu aripi rupte, stăteau închişi în casele arătoase ale 

lui Creandă ca într-un ospiciu. Eleganţa caselor şi pitorescul locului nu le era de nici un folos 

micuţilor. Mai presus de aceste lucruri, ei aveau nevoie de afecţiunea şi dragostea pe care nu le-o 

arăta nimeni, aveau nevoie de înţelegere, de răbdare şi de milă. Dar după cât de nemilos se purta 

Creandă cu angajaţii săi, tot atât de nemilos se purtau aceştia cu copiii. Vedeam apoi nerespectarea 

normelor sanitare, lipsa facilităţilor elementare într-un orfelinat care, la prima vedere, părea perfect, 

în ceea ce priveşte construcţia, exteriorul, amplasarea. Mă miram că toate aceste probleme nu au fost 

rezolvate de cei dinaintea mea, deşi orfelinatul acesta funcţiona de mai bine de doi ani. E adevărat că 

toţi directorii dinaintea mea nu au stat prea mult. Plătiţi relativ bine de Creandă, comparativ cu 

salariul mizer al celorlalţi, ei totuşi au plecat. Unii au plecat de bunăvoie, alţii au fost concediaţi. De 

ce? Se discuta mult despre motivele pentru care plecau directorii. Părerile erau că unii au fost 

eliminaţi pentru că au voit să schimbe lucrurile, alţii au fost concediaţi deoarece s-au atins de 



persoanele favorite ale domnului Creandă. Se vorbea apoi foarte des despre un şantaj la care era 

supus Creandă. Încâlcite lucruri şi urâte totodată. Iar eu am picat printr-o voie a sorţii în mijlocul lor. 

Sentimente de la mirare până la revoltă era ceea ce îmi stârnea grava realitate a lucrurilor descoperite 

aici în fiecare zi. “Voi schimba aceste lucruri!” îmi spuneam. Şi m-am apucat să schimb, am încercat 

să rezolv din probleme, deşi mesajul pe care îl primeam era: “Schimbă ceva şi ai să zbori când vine 

dânsul!” “Voi schimba şi voi rămâne!” îmi spuneam cu încăpăţânare. Domnul Creandă m-a adus aici 

ca să schimb situaţia. Cred totuşi că iubeşte copiii. Şi va înţelege că tot ce fac este în interesul lor. 

- Eşti o sentimentală, a îndrăznit să-mi spună unul dintre foştii directori, cu care am luat 

legătura. Visele tale se vor spulbera când se vor lovi de interesele care se ascund în spatele acestei 

afaceri. 

- Afacere? am întrebat indignată. Dar este o activitate caritabilă, nobilă, să îngrijeşti copii 

orfani sau abandonaţi. Soţul meu şi cu mine pentru aceasta am lăsat totul în oraşul nostru şi am venit 

aici. Şi nu am lăsat puţin. Am lăsat o viaţă, prieteni, amintiri, poziţie. Am venit hotărâţi să ne 

dedicăm amândoi acestor copii. Eu voi lucra pentru stimularea şi dezvoltarea potenţialului lor 

intelectual, voi încerca să vin în întâmpinarea nevoilor lor emoţionale, mă voi ocupa de educaţia lor, 

iar soţul meu, împreună cu domnul Creandă, îi vor ajuta să se integreze social, le vor găsi şi le vor 

crea locuri de muncă. O să facă împreună o fermă, o să pună pe picioare o tipografie, ateliere... 

Copiii vor avea unde lucra... 

- Nu te supăra, dar mă faci să râd. Să vorbeşti de potenţial intelectual domnului Creandă este 

ca şi cum mi-ai vorbi mie în limba chineză. Şi de fapt, chiar dacă ar înţelege, nu l-ar interesa. Iar cât 

despre schimbări, ia-o mai încet. Oricum, multe nu vei putea să faci. Are el structura birocratică care 

te va determina să faci numai ceea ce voieşte el. 

Mi-am dat seama destul de repede că nu puteam face schimbări majore, deoarece domnul 

Creandă controla totul prin telefon, indiferent în ce parte a lumii s-ar fi aflat, în America, în Japonia 

sau în Europa. Mă suna destul de des ca să-mi spună:  

- Ai mână liberă să faci lucrurile să meargă bine. Am auzit însă că vrei să instalezi mai multe 

chiuvete pentru copii, că vrei să pui mai puţini copii într-o cameră, că-i pretinzi doctoriţei L. să lase 

copiii zilnic afară, că i-ai cerut fişele medicale. Te bagi în prea multe. De ce nu vezi ce lucruri 

frumoase şi bune facem noi acolo? Probleme sunt la orfelinatele de stat, nu la noi! 

I-am explicat de ce sunt necesare anumite schimbări. “Aceste schimbări pot să aştepte până vin 

eu!” îmi spunea de fiecare dată. M-am simţit dezamăgită şi înşelată în aşteptări, deoarece el mă 

făcuse să înţeleg atunci când m-a chemat că sunt specialistul pe care el îl caută de multă vreme. M-a 

chemat în mare grabă să vin şi să preiau conducerea, deoarece el urma să plece în America. I-am 

prezentat cu entuziasm viziunea mea în legătură cu creşterea şi îngrijirea copiilor, planurile mele în 

legătură cu stimularea dezvoltării lor, şi a fost de acord cu ele. A spus să încep să le aplic până se va 

întoarce. De ce mă leagă de mâini acum? Nu înţelegeam. Până şi interdicţia făcută Martei, 

bucătăreasa, de a-şi ţine propriul copil, cu nasul curgând, în bucătărie, mi-a spus să o amân până vine 

el, peste două luni. Iar eu doream atât de mult să pun la punct lucruri care nu suportau amânare. 

- Nu schimbaţi lucrurile dacă vreţi să rămâneţi aici!     mi-au spus cu teamă şi în mare taină 

câteva persoane cărora le câştigasem încrederea. Aşteptaţi până vine el! 

- Şi după ce vine o să mă lase să fac aceste schimbări? 

- Nimeni nu schimbă nimic aici, el cu oamenii lui din America iau decizii şi organizează totul. 

- Şi directorul ce rol are? 

- Directorii vin şi pleacă, numai unul a stat mai mult, când se lucra la construcţia clădirilor. 

Aflam mereu atâtea lucruri ciudate, incredibile. Mi se părea că trăiesc un vis urât. Plutea peste 

tot o atmosferă de ameninţare, teamă şi suspiciune pentru ceva nedefinit. Era o conspiraţie a tăcerii, 

spartă totuşi, destul de des, de destăinuiri despre domnul Creandă, sau despre comportamentul 

agresiv faţă de copii al cutărei sau cutărei infirmiere. 

“Oare în ce am intrat?” mă întrebam adesea. Am ascultat, am întrebat, am cercetat, şi m-am 



lămurit mai repede decât mă aşteptam de trista realitate a lucrurilor pe care le voi descrie în capitolele 

următoare. Deşi voiam să las totul baltă şi să fug cât mai departe, simţeam o obligaţie morală de a 

face ceva pentru aceşti copilaşi nevinovaţi. Domnul Creandă m-a prezentat ca director, şi voi fi 

director cel puţin atât cât el era plecat şi nu mă putea împiedica. Ştiam că voi întâmpina opoziţie din 

partea “office”-ului lui, care dădea banii pentru necesităţile zilnice. Tinerele de acolo erau vădit 

interesate să-l mulţumească pe Creandă, nu-l contraziceau niciodată, şi adoptaseră modul lui de a 

privi lucrurile. Până şi cuvintele în engleză le stâlceau tot aşa cum le stâlcea el. Pronunţau ca şi el, lăv 

în loc de la:v (adică “iubire”), un cuvânt pe care îl utilizau des, şi care de altfel era inclus în 

denumirea agenţiei lor de adopţie, pe care o patronau împreună. “Everything for we love children” 

(“Totul pentru că iubim copiii”) era numele agenţiei. Un nume tot atât de ciudat ca şi numele casei 

de copii (“Umblaţi pe drumul drept”), nume care nu aveau nici în clin, nici în mânecă cu ceea ce 

făceau ei prin aceste fundaţii. Aflate la acest birou din oraş, la 15 km distanţă de orfelinat, tinerele 

acestea fără experienţă, uşor modelabile după chipul şi asemănarea patronului, nu îşi prea băteau 

capul de ceea ce se întâmplă cu copiii, nu aveau idee de nevoile lor. Dar ele aveau banii cu care se 

lucra la orfelinat. Ele erau mâna lui Creandă extinsă în România, indiferent unde se afla el prin lume. 

Făcea prin ele multe mişcări în orfelinat, mişcări pe care le constatam abia ulterior.  

Adunându-mi energia pe care o mai aveam, am făcut totuşi schimbările pe care le-am putut. 

Am făcut un program zilnic de activitate, detailat pe ore. Am redus tortura lungilor ore de stat la oliţă 

a copiilor la câte 10 minute după somn şi după mese. Am scos copiii zilnic afară. Era februarie, şi ei 

nu mai fuseseră afară din octombrie, deoarece medicul care se ocupa de ei a interzis acest lucru 

pentru absurdul motiv că s-ar putea îmbolnăvi. Iar îmbolnăvirile cer medicamente, medicamentele 

cer bani, şi dacă cheltui bani mulţi îl superi pe domnul Creandă. Şi nimeni care cheltuie bani mulţi nu 

stă la domnul Creandă. 

Am predat apoi cursuri infirmierelor, care nu aveau nici măcar o pregătire minimă în domeniu. 

Am lucrat la regimul alimentar, mărind cantitatea de lapte de la 7 litri pe zi la peste 20 de litri 

pe zi, pentru a le reveni un minim de 400 ml copiilor în creştere, le-am oferit 2-3 ouă pe săptămână 

fiecărui copil, faţă de o jumătate de ou, în medie, cât aveau până atunci. 

Am făcut apoi încă alte multe schimbări în ceea ce priveşte traiul de fiecare zi al copiilor. Dar 

m-am văzut neputincioasă în a lua decizii în alte aspecte de importanţă majoră pentru copii. 

Această neputinţă o simţeam acum şi mai acută,      uitându-mă la aceşti copilaşi care îşi 

fluturau pungile de plastic goale. Sărmanii copii, suflete fragile a căror soartă fusese decisă de 

interese care îi excludeau pe ei, stăteau gata de îmbarcare. Iar pungile lor erau goale! După doi ani 

petrecuţi în una dintre casele “orfelinatului Creandă”, aceşti copii ai nimănui nu aveau nici măcar o 

păpuşă, un ursuleţ propriu sau o fotografie. Fetiţele nu aveau o rochiţă îndrăgită pe care să o ia cu ele 

în noul loc străin şi îndepărtat. 

Sărmani copii, fiinţe fără apartenenţă, fără amintiri, fără trecut, fără o istorie proprie, lipsiţi 

până şi de nişte nenorocite de lucruri personale care le-ar fi putut da o iluzie a identităţii. 

- Pleacă doar aşa, numai cu hainele de pe ei? am  întrebat-o pe Leana, una dintre cele două fete 

gemene, lăsate de Creandă pe post de paznici, de supraveghetoare, de şefe în legătură cu programul 

zilnic, de “specialiste” ce îi respectau cu sfinţenie ordinele lui arbitrare privind cantitatea şi calitatea 

mâncării copiilor, şi care raportau orice “abatere” făcută de directori în acest sens. 

- Nu vă făşesi probleme, că acolo undi merg au di tăte, doamnă, îmi spuse ea într-o 

moldovenească stâlcită. 

Vor avea de toate în comun, vor fi piese rătăcite într-o mare grămadă, înstrăinaţi şi singuri, mai 

înstrăinaţi cu această nouă mutare. 

Copiii au fost apoi înghesuiţi în microbuz, cu excepţia a trei dintre ei, care au fost aşezaţi pe 

bancheta din spate a maşinii cu care urma să mergem soţul meu şi cu mine. Instinctiv parcă, aproape 

toţi au început să plângă, să urle chiar. Leana i-a liniştit pe cei din microbuz, iar noi le-am spus celor 

din maşină: 



- Nu plângeţi, copii. Ne vom plimba cu maşina, o să fie frumos şi o să vedem atâtea lucruri 

interesante pe drum. Voi aţi mai fost cu maşina? 

- Nu, răspunse unul dintre ei printre suspine. 

S-au liniştit abia după ce maşina s-a pus în mişcare. Alina, o fetiţă de 4 ani, brunetă, cu părul 

cârlionţat, a început să îşi sugă degetul. Viorel s-a jucat o vreme cu punga lui de plastic, învârtind-o 

pe deasupra capetelor celorlalţi, apoi a aruncat-o pe jos şi a început să privească absent pe geam. 

Cosmina, o fetiţă blondă şi palidă, cu ochii mereu trişti, s-a agitat şi s-a foit câteva minute, după care 

a adormit. 

În maşină se lăsase tăcerea. Tăceam toţi. Şi era atât de ciudată tăcerea în care erau cufundate 

cele trei suflete de copii de pe bancheta din spate. Şi era atât de trist. Şi eram şi mai convinsă că 

trebuie să ieşim din acest angrenaj urât, care decidea soarta copiilor fără să ţină seama că ei sunt nişte 

fiinţe unice pe pământ şi preţioase în faţa lui Dumnezeu. Trebuia să ieşim, dar simţeam că mai întâi 

avem datoria să facem ceva pentru aceşti copii, să-i salvăm, să demascăm răul care era atât de bine 

mascat, încât i-a înşelat pe mulţi care treceau întâmplător pe acolo. Insensibilitatea, indiferenţa, 

zgârcenia, lipsa înţelegerii complexităţii fiinţei umane, era ceea ce îl caracteriza pe “şeful” şi 

fondatorul acestei “afaceri”. Îmi venea să strig: “Oameni buni care iubiţi copiii, ajutaţi-mă să demasc 

interesele care se ascund în spatele unei activităţi care ar trebui să fie sacră, curată şi deschisă - 

ocrotirea copiilor în dificultate.” Ce urât să te ascunzi în spatele unei acţiuni în aparenţă nobilă, 

pentru a putea manipula, a trage sfori, a înşela oameni de bună-credinţă, făcându-i să-şi deschidă 

punga şi inima pentru copii, ca apoi tu să oferi acestora un trai sub limita demnităţii umane, iar cu 

ceea ce rămâne (partea leului) să acumulezi uriaşe averi. “Şeful”, cum îl numeau toţi, era un expert în 

a vopsi peste rugină, în aşa fel că cei mai mulţi nu vedeau gravele deficienţe de la blestematul lui de 

orfelinat. Ba dimpotrivă, aduna numai aprecieri, chiar elogii, pentru felul în care se “sacrifica” pentru 

copiii din România. E adevărat că multe din aceste laude erau “cumpărate” cu cadouri, care, după 

importanţa celui ce trebuia să îl aprecieze, constau din baxuri de hârtie igienică până la însemnate 

sume de dolari. Şi el ştia cum să dea aceste mici atenţii, doar erau cadouri din surplusul lui, nimeni 

nu putea să se simtă vinovat că le accepta. 

“Ce case de copii frumoase are domnul Creandă! Ce mochete curate! Ce frumos miroase prin 

camere!” spuneau admiratorii aflaţi în trecere. Şi era adevărat. Dar mai era adevărat că aici erau copii 

care împliniseră deja 4 sau 5 ani şi nu ştiau să vorbească, nu ştiau o poezie, nu ştiau să-şi spele 

singuri mânuţele, nu-şi cunoşteau chipul propriu, pentru că nimeni nu le arătase o oglindă. Nu mi-a 

trebuit mult să mă conving că aceste “fleacuri” nu intrau în preocupările lui Creandă, sau a lui “tati”, 

cum îi plăcea lui să-i spună copiii. El avea interese şi ambiţii mai mari. Iar aceste interese au decis că 

aceşti copilaşi trebuie să fie strămutaţi în celălalt orfelinat al lui, la o distanţă de 300 de km. Am 

încercat să le conving pe Georgiana şi Ioana, fetele de la “office”, că este traumatizant psihic şi 

emoţional să-i despărţim pe copii de locul unde cât de cât au prins rădăcini, unde cunosc feţele celor 

ce-i înconjoară, unde cunosc, atât cât cunosc, pădurea de deasupra casei şi pârâiaşul din vale. Le-am 

spus că sunt fragili ca nişte plante firave, prin ruperea lor de o familie ce ar fi trebuit să-i iubească, şi 

şocul unei noi ruperi şi strămutări va face ravagii asupra personalităţii lor. Dar ele mi-au răspuns 

categoric şi scurt: 

- Aşa a decis domnul Creandă. Iar noi nu discutăm deciziile lui. Ne-am uitat prin dosarele 

copiilor şi am sortat după criteriile noastre pe cei opt copii care trebuie să plece la orfelinatul din 

Domneşti. 

- Şi care sunt aceste criterii? 

Mi-au vorbit ceva despre abandon şi de adopţii în nişte fraze făcute să mă zăpăcească, nu să mă 

lămurească. 

- De ce nu lăsăm copiii în pace aici, iar dacă la Domneşti au locuri, cred că ar fi mai bine să ia 

copii din zonă. Aceşti copii vor fi în felul acesta mai aproape de părinţi sau rude, şi vor putea fi 

vizitaţi. Nu vor pierde legătura cu familia. Presupun că după aceste criterii aţi hotărât plasarea lor 



într-un orfelinat sau altul. 

Georgiana mă privi cu suspiciune, apoi, cu un aer de superioritate împrumutat de la şeful ei, mă 

puse din nou la punct: 

- În locul copiilor care pleacă trebuie să vină copii mai mici, sugari, iar aceştia nu pot fi 

crescuţi decât aici. 

Cu încăpăţânarea care m-a caracterizat întotdeauna, nu am renunţat: 

- Dar nici în casele de aici nu pot fi crescuţi sugari. Nu există adaptările cerute de normele 

sanitare pentru igienă, baia sugarului, bucătărie de lapte, nu există... 

Dar ea mă întrerupse: 

- Aşa ceva nu aveţi voie să spuneţi, când domnul Creandă a promis că o să ia pentru moment 

vreo 20 de sugari de la Leagănul de Copii din Y. 

- Dumnezeule, şi ce-o să facem cu ei! Sugarii sunt atât de bine îngrijiţi acolo! Sunt spălaţi în 

fiecare zi, au spaţii de joacă la fiecare cameră, au spaţii de învăţare a mersului, circuite igienico-

sanitare corecte, personal bine calificat. De ce nu luăm copii mai mari, de ce nu luăm copii de pe 

străzi, din familii cu probleme? De ce să luăm copii care au deja o rezolvare? 

Mi-a răspuns probabil fără să-şi dea seama sau pentru că bănuia că ştiu răspunsul: 

- Toată lumea caută pentru adopţie copii mici. Avem nevoie de copii mici. 

- Dar copiii pot fi daţi pentru adopţie din orice centru, dacă îndeplinesc condiţiile, dacă sunt 

abandonaţi. Ei nu sunt o marfă pe care să o pui la îndemână chiar dacă nu le poţi oferi condiţii. 

Se uită la mine uimită, etichetându-mi din priviri curajul drept prostesc. Iar eu eram convinsă 

că am acumulat o altă bilă neagră în caracterizarea pe care mi-o va face domnului Creandă. 

Aceste conversaţii, ca şi multe altele la fel de ciudate şi de obositoare, îmi reveneau acum în 

minte, în liniştea ce se lăsase în maşină. M-am adresat lui George: 

- Mă doare tăcerea acestor sărmani micuţi şi blazarea lor. Gândeşte-te cum era în maşină cu 

fiicele noastre, când ele erau de vârsta lor. Voioşie, exuberanţă, curiozitate, neastâmpăr. Clocotea 

maşina de viaţă, de râsul lor. Ei sunt ca nişte suflete stoarse, lipsite de dorul de a mai trăi. Au încetat 

să mai lupte pentru a atrage atenţia celor mari. Acum pleacă şi nu voi mai putea să fac nimic pentru 

ei. Oricum, sentinţa mea de concediere este semnată... Dar dacă totuşi domnul Creandă va înţelege? 

Poate el nici nu-şi dă seama de toate deficienţele din casele lui de copii. Este în interesul lui ca cineva 

să-i pună lucrurile la punct. Iar eu sunt atât de dornică să fac lucrul acesta. Voi lucra în continuare la 

recuperarea întârzierii în dezvoltarea lor mentală. Voi împiedica pe cei foarte mici să rămână cu 

retard. Am văzut că infirmierele erau interesate de toate problemele de puericultură pe care le-am 

predat până acum. 

Soţul meu nu răspunse. Era oare furat de peisajul colinelor înzăpezite, care se vedeau până 

departe, de farmecul unic pe care-l au Munţii Moldovei în această perioadă a anului, sau medita la 

altceva? Nu ştiam. În orice caz, acest misterios domn Creandă adusese numai agitaţie şi tensiune în 

viaţa noastră, care până acum fusese relativ calmă. Mă uitam pe geam. Farmecul munţilor nu mă 

vrăjea aşa cum s-ar fi întâmplat altădată. Şi cu siguranţă nici pe George, care nu era prin excelenţă un 

romantic. Alta era cauza tăcerii lui. Mă gândeam cu strângere de inimă la el, un om atât de onest, de 

generos în relaţiile cu alţii. A renunţat de atâtea ori la unele din interesele lui, de dragul unor relaţii 

bune, a iertat de multe ori pe cei care într-un fel sau altul i-au adus prejudicii, crezând că cel mai 

important este caracterul, etica după care se ghida în viaţa lui fiind cea a caracterului. Şi într-adevăr 

caracterul lui bun i-a făcut pe oameni să aibă încredere în el, aducându-i mai mult succes în afaceri 

decât dacă ar fi abordat problemele într-o manieră egoistă, decât dacă ar fi văzut numai interesele lui, 

nu şi pe ale altora. Mă uitam la chipul lui drag, întrebându-mă ce l-o fi frământând? S-o fi gândind că 

a intrat într-o fundătură nămoloasă a existenţei lui, că şi-a lăsat afacerea modestă, dar sigură, de 

dragul unui vis efemer, că el, capul familiei, care trebuia să ne asigure existenţa, se lăsase amăgit să 

intre într-o colaborare cu un om pe care toată lumea îl vedea fals, ipocrit, periculos? E adevărat că el 

nu caracteriza pe nimeni după spusele altora, dar ştiam că experimenta una dintre cele mai grave 



dezamăgiri legate de încrederea pe care îi plăcea s-o aibă în oameni. Ştiam că suferă, dar eram 

convinsă că o să găsească resurse interioare, că avea forţa să iasă la liman, că pierderile vor fi 

recuperate cu vremea, că timpul va cicatriza rănile. Un lucru însă cred că îl preocupa şi pe el. Nu 

aveam voie să renunţăm la lupta în care fără voie am fost atraşi. Eram dezamăgiţi, ceea ce văzusem 

până acum era urât, dar tot mai speram ca, prin absurd, adevărul să fie altul, tot mai aşteptam să se 

întoarcă domnul Creandă, şi să ne confirme că ne înşelăm. Dacă nu, noi nu vom putea abdica de la 

lupta la care el, inconştient, ne-a provocat. Iar lupta mea va fi să scriu, descriind ce am văzut, ce am 

auzit şi ce am simţit. Poate în felul acesta vor fi sensibilizate persoane care pot face ceva pentru 

copii, dar care, conştient sau inconştient, îşi permit să treacă cu uşurinţă peste problemele sensibile 

ale copiilor părăsiţi. Vom lupta pentru aceşti copii, ne vom asuma riscul de a înfrunta pe acele 

persoane sus-puse, despre care se spunea că sunt “sponsorizate” de el. La un moment dat, 

întrerupându-şi probabil gânduri asemănătoare, soţul meu spuse: 

- Ce faceţi, copii? Ce părere aveţi voi de un suc? Ne vom opri în această parcare să ne 

dezmorţim picioarele şi să bem ceva. 

Au ieşit şovăitori şi tăcuţi din maşină, dar nu s-au mişcat de lângă ea. Se temeau parcă să facă 

câţiva paşi. Stăteau toţi grămadă, lipiţi unul de altul. I-am luat de mână şi i-am plimbat puţin. Le-am 

explicat că ne aflăm în mijlocul munţilor, le-am arătat cât sunt de înalţi. I-am întrebat dacă le place 

cu maşina, dacă se bucură că vor bea un suc. Răspundeau doar cu da sau nu. Doar Alina era puţin 

mai îndrăzneaţă, răspundea în fraze mai lungi, dar greu de înţeles. Am zăbovit destul de puţin, 

deoarece aveam încă drum lung de făcut, şi urma să ne întoarcem în aceeaşi zi înapoi. Am urcat în 

maşină şi, în scurt timp, toţi s-au cufundat într-un somn care a durat până am ajuns la Casa de Copii 

din Domneşti. 

Am străbătut celălalt versant al munţilor, iar peisajul de iarnă arăta feeric. Brazii cu ramurile 

împovărate de zăpadă, de un alb strălucitor, ne reaminteau de poveştile copilăriei, de visele 

copilăriei. Am mai aruncat o privire spre copiii adormiţi pe bancheta din spate. Copii fără copilărie, 

fără vise, fără iubire, transportaţi ca o marfă. Nu am putut să aflu unde le sunt părinţii sau rudele, la 

ce distanţă sunt duşi de aceştia şi de ce. Documentele despre copii erau ţinute la “office”, şi am 

înţeles că nu era treaba mea să ştiu ce este cu ele. Bineînţeles că am încercat să aflu tot ce se poate şti 

despre fiecare copil, dar pur şi simplu nu mi s-a dat voie. Aşa era sistemul de conducere al 

orfelinatului, structurat pe compartimente, şi fiecare era obligat de domnul Creandă ca în 

compartimentul lui să păstreze secretul. Şi eu eram director peste tot acest orfelinat. Mai mare râsul, 

dacă situaţia nu ar fi fost de plâns. 

În tăcerea care se lăsase, în mintea mea revenea mereu obsedanta întrebare: “Cine este de fapt 

domnul Creandă?” Ni s-a prezentat ca un înger, ca un salvator al orfanilor, iar noi nu am avut motive 

să nu-l credem. Este un înger sau un demon? Poate că nu este nici unul, nici altul, poate că este un 

om care nu a putut stăpâni situaţia, este poate o victimă a împrejurărilor. Ni s-a prezentat rând pe 

rând sub ipostaze contradictorii. Sub masca omului bun şi blajin, care făcea atâta caz de credinţa lui, 

am descoperit cu oroare şi groază egoism şi lăcomie împinse până la extrem, am fost şocaţi de felul 

în care îi manipula prin minciună pe sponsorii din străinătate, deformând fără mustrări de conştiinţă 

realitatea concretă din România. Am descoperit ipocrizia şi abilitatea lui de a apărea în faţa altora 

exact opusul a ceea ce era de fapt. Prezentându-se drept omul care dăruieşte, el era de fapt omul care 

lua, încercând să apuce cu amândouă mâinile pentru el, doar pentru el, desconsiderând nevoile şi 

interesele majore ale copiilor pentru care pretindea că se sacrifică. 

Experienţa prin care treceam împreună cu George era doar una dintre calamităţile care bântuiau 

în jurul nostru în epoca neagră pe care o străbăteam de câţiva ani, epocă în care credinţa, patriotismul 

şi generozitatea nu erau atributele esenţiale ale liderilor care ne conduceau ţara. Confuzia din această 

perioadă, în care fiecare îşi vede doar de interesele proprii, sărăcia şi condiţiile critice de trai care nu 

permit stăpânirea situaţiei în toate ungherele ascunse ale societăţii, au determinat apariţia unor 

oameni profitori, autohtoni sau străini, care, strigând în gura mare că vor să ne salveze, se caţără ca 



nişte şerpi veninoşi, într-o linişte şireată, până la o înălţime de la care îi intimidează pe cei care 

încearcă să li se opună, făcându-i să accepte că ceea ce fac ei este spre binele umanităţii. Însă bruma 

de bine pe care o fac este contrabalansată de viciile ascunse, care aduc daune periculoase, şi care nu 

se văd fără o cercetare atentă. Ei sunt molima care bântuie ameninţător atunci când societăţii îi este 

mai greu. Există însă speranţa că nici o molimă nu ţine mult. 

Din fericire, în aceste vremuri apar şi eroii, persoane modeste, tăcute şi neştiute de mulţi. 

Vedem şi astfel de oameni, şi generozitatea lor mă copleşea. Şi gândul îmi zbură la preotul Nicolae 

Tănase din Valea Pomilor, jud. Prahova, care, dezinteresat, fără să obţină beneficii personale, duce o 

viaţă de dăruire în slujba orfanilor, realizând adevărate minuni prin felul în care a implicat cetăţenii 

parohiei lui în această misiune nobilă. A reuşit să sensibilizeze sufletul românilor de acolo, aceştia 

oferindu-se cu dragă inimă să joace rolul de părinţi pentru copiii orfani. Mă gândeam la Betty, 

englezoaica care de doi ani trăia printre copiii părăsiţi în spitalul din oraşul meu, fiindu-le mamă, 

doică, educatoare, trăind în condiţii modeste, locuind în una din încăperile din spital, în locul unei 

vieţi comode în frumoasa ei ţară. Oameni ca aceştia sunt ca razele soarelui ce vin după furtună şi care 

împrăştie amintirea vremii urâte. Ştiam că există mulţi alţii ca ei, capabili, buni şi generoşi, şi că 

atunci când ei se vor implica şi în alte arii ale existenţei noastre, negura întunericului în care ne 

zbatem se va risipi, minciuna şi răul vor fi călcate în picioare, adevărul va învinge şi vom putea ieşi 

la liman ca ţară. 

Meditând în tăcere la mulţimea de aspecte ale experienţei stranii prin care treceam, simţeam 

cum mă cuprinde somnolenţa. Poate din cauza oboselii acumulate în nopţile din ultimul timp, când 

toate dramele de peste zi îmi reveneau în minte, mai acute, mai dureroase, provocându-mi ore lungi 

şi chinuitoare de insomnie. Îmi era dor de liniştea dinainte, de oraşul meu, de prieteni. Oare merita 

toată această zbatere, sau mă voi lupta cu morile de vânt? Dar când mă încercau temerile sau voiam 

să renunţ, revedeam chipurile copiilor neajutoraţi, dependenţi de alţii, izolaţi într-un orfelinat departe 

de lume, copii care nu aveau pe nimeni cărora să le pese cu adevărat de ei, şi care să le înţeleagă 

nevoile. Nu aveam dreptul moral să-i las, să uit de ei. Drumul pe care începusem să merg era fără 

întoarcere. Eram conştientă la ce mă expun, tulburând ape ce păreau liniştite, incomodând poate pe 

mulţi care în această contorsionată perioadă de tranziţie preferau să-şi vadă de interesele lor. Ei nu 

încălcau nici o lege, dar neglijau, probabil inconştient, aspecte subtile, sensibile, în legătură cu viaţa 

acestor copii. Viaţa acestor micuţi era complexă, ei aveau nevoie de iubire şi de sentimentul de 

apartenenţă, aveau nevoi emoţionale, sentimentale şi educaţionale care nu puteau fi înscrise în legi, 

care nu puteau fi controlate de legi, dar care, neîndeplinite, făceau ravagii în dezvoltarea lor ca fiinţe 

umane, creându-le handicapuri pentru toată viaţa. 

Credeam că voi aţipi puţin şi că mintea mea se va debarasa pentru scurt timp de amintirea vie a 

evenimentelor trăite în ultimul timp. Dar nu. Rând pe rând, ca într-un film, retrăiam secvenţe ale 

dramei pe care continuam să o parcurgem. Mă gândeam cum a început totul... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O ŞANSĂ DE A-MI TRĂI VOCAŢIA? 
 

 

Toată această tristă aventură a început cu puţin înainte de Crăciun, într-un decembrie mai geros 

ca de obicei, cu un frig care îţi tăia respiraţia, cu multă zăpadă care apleca crengile pomilor şi 

copacilor ce mărgineau drumurile troienite. Eram acasă într-o dimineaţă şi ne pregăteam împreună cu 

soţul meu să ieşim, când sună telefonul. Răspunse el. 

- Este cineva din America, adică un român din America care vrea să vorbească cu tine. 

Ridic receptorul. 

- Sunt Creandă. Fiica mea din America mi-a vorbit despre dumneavoastră. Vreau să vă ofer de 

lucru la casa mea de copii. Am nevoie de un director acolo. De fapt, activitatea pe care o fac aici în 

România este mai mult decât o casă de copii, aşa că aş avea nevoie şi de soţul dumneavoastră, dacă 

consideraţi că veţi putea să veniţi aici, în oraşul Y., şi să lucraţi ca familie. 

- Este interesantă propunerea dumneavoastră. Flavia mi-a vorbit ceva despre ceea ce faceţi la 

noi în ţară. Vă mulţumesc că v-aţi gândit la noi, dar cred că este mai bine să ne întâlnim ca să 

discutăm despre ce este vorba. 

- Bineînţeles, spuse el, aş putea să vă fac o vizită şi să vorbim, dar cred că este mai bine să 

veniţi voi să vedeţi situaţia de aici, să vedeţi dacă o să vă convină sau nu oferta mea. 

Am mai vorbit puţin, apoi am închis receptorul, şi, aproape sărind în sus de bucurie, m-am 

îndreptat spre George, soţul meu, ca să-i explic ce mult însemna această propunere pentru mine. 

Echilibrat ca întotdeauna, el încercă să mă readucă la realitate: 

- Nu te entuziasma prea tare, pentru că ştiu ce vrei să spui, mă avertiză soţul meu, care auzise 

conversaţia, şi căruia îi povestisem despre noua mea prietenă, Flavia, şi despre ceea ce ea îmi spuse 

de tatăl ei în recenta mea vizită în America. 

- Dar nu pot să nu mă gândesc la această propunere ca la un posibil şi minunat cadou de 

Crăciun. Doamne, să lucrez într-o casă de copii, şi mai ales să am putere de decizie, să pot organiza 

lucrurile, să încerc să elimin handicapurile pe care le creează orfelinatele copiilor, să aleg oameni cu 

suflet, care iubesc copiii. Cred că o să mă lase să-mi aleg oamenii cu care o să lucrez, numai oameni 



buni, bine instruiţi. Ce zici? De fapt, nu contează instruirea lor, ci numai să iubească copiii, pentru că 

o să mă ocup eu de instruirea lor, o să vorbim, o să găsim împreună soluţii, o să fim cu toţii adevăraţi 

părinţi pentru ei. Şi nu o să mai repet greşelile pe care le-am făcut eu însumi ca părinte, o să le dau 

copiilor acestora mai mult timp, o să găsesc educatori buni pentru ei. 

- Maria, cred că imaginaţia ta o ia razna, spuse George. Visezi cu ochii deschişi. Aşteaptă să îl 

cunoaştem pe acest om, să vedem cum stau lucrurile acolo. Gândeşte-te că aici avem amândoi o 

situaţie, tu ai un serviciu bun ca medic în policlinică, îţi mai suplimentezi venitul prin munca prin 

convenţie la Dispensarul Întreprinderii. Iar eu am firma, spaţiile comerciale, relaţiile. Avem amândoi 

prieteni şi rude în oraş. Eşti cunoscută aici prin activitatea în jurnalistică, prin cartea pe care ai scris-o 

şi care ţi s-a vândut bine. Tinerii din oraş te invită să le vorbeşti la întâlnirile lor. Poate ar trebui să 

acceptăm şi propunerile de a intra în politică. Avem o viaţă aici, ne leagă de acest oraş trecutul nostru 

şi atâtea amintiri. Apoi fetele vor trebui să schimbe şcoala, va fi greu şi pentru ele să-şi lase prietenii. 

Şi ce aş putea face eu acolo, într-un oraş nou? 

- Să ne grăbim că întârzii la serviciu! O să mai vorbim după ce ne întoarcem. 

Am pornit cu greu maşina îngheţată, care cobora ca o sanie pe drumul în pantă ce pornea de la 

blocul nostru. Eu eram mai tăcută ca de obicei. Continuam să mă gândesc la vocea cu dulcele accent 

moldovenesc a domnului care ne-a sunat. Oare chiar să aibă nevoie de noi? Fiica lui îmi vorbise 

despre cele două orfelinate, situate în două oraşe aflate la o distanţă de 300 de km unul de altul, pe 

care le înfiinţase tatăl ei, sponsorizat de persoane americane. Lucrează cu mulţi americani, nu însă şi 

cu americani de origine română, îmi spuse ea. Românii nu-l înţeleg, şi chiar îi pun piedici. 

- Cum pot să facă românii aşa ceva, cum pot să pună piedici unui act atât de nobil, ca acela de 

a te ocupa de copiii orfani, de copiii nimănui? am întrebat indignată. 

I-am spus că aş dori să văd aceste orfelinate. În mod curios însă, Flavia nu m-a îndemnat să iau 

legătura cu tatăl ei. Practic, a schimbat subiectul. De ce oare? Şi de ce acum m-a recomandat tatălui 

ei? Ceva nu mi se părea clar. Dar mi-am reamintit vocea blândă a omului care vorbea la telefon, care 

îmi spunea că are de lucru până peste cap, şi care era în căutarea unui specialist care  să-i preia o 

parte din probleme. Şi era convins că eu voi fi persoana potrivită. Pentru că Flavia îi vorbise frumos 

de mine.  

Mi-am reamintit cum am cunoscut-o pe Flavia. Primisem o invitaţie de la o rudă pentru o vizită 

în America. M-am consultat cu soţul meu, să vedem dacă ne puteam permite costul unui astfel de 

drum. Ştiind cu câtă ardoare doream să văd această ţară, cât de mult doream să aflu despre oamenii şi 

locurile ei, despre sursa binecuvântării acestui pământ, despre frumuseţea lui, despre care voiam să 

scriu, el m-a îndemnat să plec, ştiind că poate este singura şansă de a face lucrul acesta.  

- Tu vei vedea realitatea Americii într-un fel deosebit, o vei simţi cu sensibilitatea care te 

caracterizează, şi ştiu că vei scrie o frumoasă carte despre America. Poate vei avea ocazia să vinzi şi 

câteva exemplare din cartea ta “Viaţă Dragoste Căsătorie”. 

Am luat într-adevăr cu mine câteva cărţi, şi una dintre ele a ajuns la Flavia. Cartea i-a făcut o 

bună impresie Flaviei, care a dorit să mă cunoască. Ne-am întâlnit, şi ea mi-a făcut, de asemenea, o 

bună impresie. Ea era altfel decât ceilalţi români din America. Mulţi români erau acaparaţi doar de 

dorinţa de a aduna mai mult, tot mai mult, lucruri materiale, având câte două       “job-uri”, sau 

făcând orice fel de muncă. Nu mai aveau timp să citească o carte, să evolueze spiritual, să aibă 

prieteni. Flavia însă era cultă, amabilă, discuţiile cu ea erau plăcute. Şi-a făcut timp  să-mi arate 

oraşul şi alte locuri interesante din vestul statului Washington, deşi slujba ei de agent imobiliar îi lua 

mult timp. 

La serviciu am continuat să mă gândesc de ce îmi doream atât de mult să lucrez într-o casă de 

copii în care să am rolul de coordonator al activităţii, chiar dacă aceasta însemna să-mi părăsesc 

oraşul. 

Încă din vremea studenţiei am fost marcată de suferinţa copiilor părăsiţi în instituţii spitaliceşti 

sau abandonaţi în leagăne. Am văzut prima dată astfel de copii în oraşul Cluj, pe vremea când eram 



studentă la Facultatea de Medicină. Şi revedeam în mintea mea imaginile de coşmar de acolo. Copii 

sărăcăcios îmbrăcaţi, înghesuiţi mulţi într-un salon, îşi petreceau viaţa în spaţiul limitat al unui pătuţ, 

iar salonul de spital era singura lume pe care o cunoşteau. Tânjind după iubirea şi afecţiunea pe care 

nu o aveau, cerşind cu ochii, cu mânuţele, cu plânsul, cu toată fiinţa lor, un pic de atenţie din partea 

adulţilor, ei renunţau până la urmă. Intrau apoi într-un fel de apatie, de resemnare şi de renunţare 

dureroasă la dragostea la care simţeau instinctiv că au dreptul. Îi lăsau în pace pe adulţi şi intrau într-

o lume stranie, a mişcărilor stereotipe, legănându-şi la infinit capul în faţă şi în spate sau într-o parte 

şi alta. Unii îşi sugeau absenţi degetul, alţii, dintr-un instinct auto-distructiv, se băteau cu capul de 

pătuţ, acţiune care le marca dezvoltarea mintală, şi aşa întârziată numai prin simpla şedere într-o 

astfel de instituţie.  

Simţeam că această lume a micuţilor nenorociţi mă îmbolnăveşte. Aş fi vrut să fac ceva pentru 

ei, şi mă simţeam atât de neajutorată că nu pot. Luam pe câte unul în braţe, şi el se agăţa cu toată 

forţa de mine, iradia de fericire, temându-se în acelaşi timp să nu îl pun înapoi în ţarcul lui îngust, să 

nu îl părăsesc. Personalul era puţin şi avea mult de lucru, avea mult tratament de făcut, deoarece ei se 

îmbolnăveau des. Îngrijitoarele se obişnuiseră cu situaţia, cu plânsul copiilor, cu suferinţa lor. Pentru 

ele munca de acolo însemna o rutină obositoare, sensibilitatea multora se tocise. Erau şi persoane 

care vorbeau cu copiii, care îi luau în braţe. Dar erau luaţi şi alintaţi doar câţiva favoriţi mai atractivi. 

Copiii cu handicapuri reale, mai urâţei, erau în general ocoliţi, deşi ei erau cei care aveau nevoie de 

mai multă înţelegere şi dragoste.  

Şederea copiilor în instituţii de acest fel, lipsa de scoatere afară la aer şi lumină, chiar lipsa 

afecţiunii, îi făcea mai vulnerabili la diverse îmbolnăviri. Iar în acea vreme se practica foarte mult 

tehnica tratamentului injectabil. Făcut de obicei în coapsă, el ducea cu timpul la retracţii musculare, 

şi la imposibilitatea de învăţare a mersului. Pe cei care deja umblau îi făcea ologi. Şi atunci, suferinţa 

lor fizică şi morală devenea cumplită. Părăsiţi de părinţi, neputincioşi fizic, trebuiau să suporte acum 

şi ironiile celorlalţi, pentru faptul că picioruşele lor înţepenite nu voiau să se mişte. Erau lăsaţi să 

zacă în pat, ducându-şi chinul în tăcere, condamnaţi pe viaţă fără să fi avut vreo vină. Destinaţia 

finală era căminul-spital, mormânt viu în care ei se stingeau treptat, fără să se fi bucurat vreodată că 

trăiesc, fără ca cineva să le fi dăruit un zâmbet cu adevărat plin de dragoste.  

Pentru unii dintre copii se încerca recuperarea problemelor lor motorii la Clinica de Recuperare 

din oraşul C. Prin anul III şi IV de studenţie vedeam saloane întregi cu copii la care se încerca 

recuperarea diferitor retracţii musculare, multe dintre ele datorate tratamentului injectabil defectuos 

efectuat. Erau copii de 10-12 ani, şi când îi vedeai târşâindu-şi picioarele, când vedeai că nici 

tratamentul recuperator nu dădea rezultate, te apuca disperarea, ştiindu-i că intră într-o adolescenţă ce 

le va crea complexe dureroase, de neînlăturat, ştiind că aripile lor sunt frânte, şi că nu au nici o fiinţă 

apropiată care să le lege rănile, să-i ajute să compenseze prin realizări în alte domenii handicapurile 

fizice cu care s-au ales. 

Eram săraci atunci, şi la fel suntem şi astăzi. Nu putem oferi multe bunuri materiale copiilor, 

nici în orfelinate, nici acasă. Dar să fii bun şi sensibil nu costă. Nu costă să zâmbeşti şi să fii amabil. 

Există orfelinate care au ca directori oameni cu suflet mare, şi în aceste locuri copiii sunt bine 

îngrijiţi. Dar există şi case de copii cu regim de penitenţă, în care copiii sunt insultaţi, în care 

îngrijitorii sunt pe post de gardieni fără inimă, în care nu ai voie să intri să vizitezi copiii, să te joci cu 

ei, pentru ca nu cumva să afli ce se întâmplă acolo. Tonul comportamentului personalului într-o casă 

de copii îl dă şeful. Comportamentul barbar şi inuman este cauzat de multe ori de incultură. Un şef 

care îşi va instrui personalul, care îl va sensibiliza în legătură cu nevoile copilului pentru dragoste şi 

afecţiune, care îi va face conştienţi pe toţi de nobleţea acestei misiuni, care le va arăta angajaţilor ce 

importantă este munca pe care o fac, şi ce mult pot face ei pentru copii, va face minuni. 

Toate aceste gânduri năvăleau în mintea mea şi îmi luau puterea de concentrare asupra 

problemelor zilei. Simţeam nevoia să vorbesc şi altora din Policlinică despre această extraordinară 

propunere: să coordonez o casă de copii. Îmi spuneam apoi că trebuie să mai aştept, pentru că era 



prea frumos ca să fie adevărat. Nu aşa de uşor se capătă şansa de a-ţi trăi vocaţia. Dar simţeam că am 

atâta disponibilitate, atâta dorinţă de face această muncă. Eram convinsă că o voi putea face bine, 

eram medic primar pediatru, citisem multe cărţi în domeniu, şi lucram la o carte care avea ca subiect 

relaţiile părinţi - copii. Nu, nu se mai putea, trebuia să vorbesc cu cineva. Dar nu cu colegii. Poate nu 

voi reuşi să plec, şi mă vor judeca pe urmă greşit. O voi suna pe mama. 

- Alo! Mamă! Sunt eu, Maria. Ce mai faci? Am o veste extraordinară! Cineva mi-a propus să 

lucrez la o casă de copii. Ce părere ai? Ca director, îţi închipui. În oraşul Y. Crezi că aş putea să mă 

descurc cu aşa ceva? 

- Nu văd cine ar putea fi mai bun ca tine pentru o astfel de muncă. Mereu mi-ai vorbit despre 

acest lucru ca despre un vis al tău. A fost întotdeauna dorinţa ta să lucrezi la o casă de copii. 

- Deci crezi că m-aş descurca? Şi eu cred. Este o fundaţie româno-americană. Fondatorul este 

un american de origine română, plecat în America de prin anii 70. Cred că este un om deosebit. 

Vorbea atât de frumos! Vrea să ne mutăm cu toată familia în oraşul Y. Ştiu că va fi greu să lăsăm tot 

ce avem aici, dar Dumnezeu va compensa prin altceva ceea ce pierdem. Vom avea mulţumire 

sufletească, vom trăi o viaţă folositoare pentru alţii. Oricum, trebuie să mergem mai întâi să vedem 

cum stau lucrurile acolo. Dar cred că la o asemenea casă de copii situaţia este alta decât în casele de 

stat. Au venit mulţi voluntari străini care au lucrat în diferite orfelinate, şi ei au arătat multă dragoste 

pentru copii. Românii au putut învăţa multe de la ei. Va fi grozav să lucrez cu astfel de oameni, care 

se implică în munca aceasta dezinteresat. 

- Nu poţi să ştii până nu vei merge acolo să vezi despre ce e vorba, Maria. Îţi vei da seama de 

cum stau lucrurile după ce vei privi cu ochii tăi. 

- Sigur, mamă. Te mai sun eu... 

Domnul Creandă ne-a sunat din nou după câteva zile, ca să stabilim exact data când vom pleca 

să-i vedem orfelinatele. Ne-a propus să ne întâlnim a treia zi după Crăciun. Era nerăbdător să ne 

întâlnească. Nu mai spun ce nerăbdătoare eram eu.  

În fine, a sosit ziua întâlnirii. Călătoream pe drumuri troienite de zăpadă spre oraşul Y., 

discutând mult despre ce ar putea să însemne pentru noi întâlnirea cu acest om. După ce a stat o 

perioadă cufundat în gânduri, soţul meu spuse: 

- Noi am mai discutat împreună despre ceea ce dorim de la viaţă. Puteam să mă aventurez în 

afaceri de dimineaţa până noaptea, lucrând până la epuizare, dar am decis să lucrez cu moderaţie, 

deoarece acumularea de bani cu orice preţ nu a fost prioritatea vieţii noastre. Mi-am rezervat timp şi 

pentru lucruri mai importante, pentru relaţii cu alţi oameni, pentru citit, pentru viaţa spirituală, pentru 

copii şi pentru tine. Ne-am bucurat de copilăria fetelor noastre, am petrecut timp cu ele, am fost în 

excursii. Chiar aşa, lucrând rezonabil, Dumnezeu ne-a dat suficiente bunuri materiale, atât pentru noi, 

cât şi pentru viitorul copiilor noştri. Amândoi simţim de un timp că Dumnezeu ne cheamă să ne 

dedicăm vieţile unor scopuri mai înalte. Ne dorim amândoi să ne implicăm în probleme sociale, şi ştii 

că gândul care mă frământă de câţiva ani este să fac ceva pentru copiii care ies din orfelinate. Poate 

că acum a sosit momentul. Şi dacă acest domn se gândeşte să facă ceva pentru a le oferi un viitor 

copiilor, după ce vor ajunge la vârsta când trebuie să părăsească orfelinatele, atunci este grozav. 

Înseamnă că planurile noastre coincid, şi el va găsi în mine omul de care are nevoie. Iar eu voi fi 

găsit prilejul de a-mi urma chemarea. 

- Dar eu cred că se gândeşte la acest lucru. Este foarte important. Sprijinul trebuie să continue 

până copiii ajung să se descurce singuri în viaţă, până pot avea un loc de muncă care să le asigure 

existenţa, până pot să-şi formeze familia lor. 

- Locurile de muncă în această vreme sunt o mare problemă chiar şi pentru copiii care sunt 

sprijiniţi de propria lor familie. Dar pentru copiii din orfelinate, viitorul este sumbru. Dacă dânsul s-a 

gândit să-i pregătim profesional şi să le creăm locuri de muncă, atunci văd un scop al mutării noastre, 

altfel nu. 

Eu nu aveam îndoieli în această privinţă. De fapt, nu voiam să am. Poate pentru că îmi doream 



prea mult ca totul să fie perfect, să-mi pot trăi visul, să realizez minuni printre acei copii. Îi şi 

vedeam, bine îngrijiţi de oameni sensibili, înţelegători faţă de nevoile lor, de oameni care zâmbeau 

mereu, aşa cum fac cei din Occident. Ce frumos trebuie să fie acolo, îngrijiţi ca în ţările din Vest. 

Văzusem recent ce bine erau trataţi bătrânii în America. Cu atât mai mult trebuie să fie trataţi copiii 

care sunt mici şi aşa de drăgălaşi. Dar dacă este aşa de bine acolo, oare de ce mai are nevoie de mine? 

Oare chiar are nevoie? Câţi oameni buni nu ar fi trebuit să se înghesuie până acum să lucreze cu 

dânsul? Dar mă duc ca specialist, ca director. Şi specialişti sunt destui. Poate prin cine ştie ce 

întâmplare a rămas fără un coordonator al activităţii, iar eu am avut şansa să fiu recomandată chiar 

acum. Ce noroc! Zâmbeam fericită acestui vis, nerealizând ce aproape eram de oraşul Y. 

- Domnul Creandă ne-a dat întâlnire la hotelul “Creanga de Aur”. A spus să îl sunăm când 

ajungem, specifică George. 

- Oare o fi hotelul lui? O fi construit vreun hotel? 

- Nu, nu cred. Eu ştiu acest hotel de mai mult timp, de când aveam drumuri prin Y. Este prea 

mare ca să fie particular. Dar nu ar fi exclus să aibă acţiuni acolo. 

Oraşul nu era mare, şi am ajuns în scurt timp la acel hotel. Am intrat şi l-am sunat pe domnul 

Creandă pe telefonul lui mobil. 

- Alo! Suntem Maria şi George G. Am sosit. Suntem în holul hotelului de care ne-aţi spus. 

- Mă bucur că aţi ajuns cu bine. Eu sunt la orfelinat în Livezeni. Aştept să-mi sosească un 

container cu ajutoare din America, şi trebuie să fiu prezent aici. Oare cum facem să ne întâlnim? O să 

trimit pe una din fetele de la “office-ul” din oraş să vină să vă ia. Am un mic “office” în oraş. O să 

vin să vă întâlnesc acolo, dar o să trebuiască să mă aşteptaţi vreo jumătate de oră. Vreţi să luaţi 

prânzul aici? 

- Facem cum doriţi dumneavoastră. În orice caz, noi dorim să vedem orfelinatul, să ne 

cunoaştem, să vorbim. 

- Bine, ne întâlnim atunci la birou într-o jumătate de oră. Spuneţi-mi cum arătaţi, ca să vă 

descriu fetei care va veni să vă ia. 

- George este un bărbat înalt, iar eu o femeie mai mică de înălţime. El e îmbrăcat într-o haină 

maro, eu în ceva bej. 

Am aşteptat în holul hotelului mai mult timp decât credeam că o să stăm. În sfârşit, a apărut o 

tânără, cu părul blond, plăcută la înfăţişare, care părea că ne caută. 

- Sunteţi familia din oraşul Z. aşteptată de domnul Creandă? 

- Da, noi suntem. 

- Domnul Creandă este aşa nerăbdător să vă întâlnească! Ne spune de câteva zile că veniţi. 

- Şi noi suntem la fel de nerăbdători. 

După acest scurt dialog ne-am urcat în maşină şi am ajuns foarte repede la biroul din oraş. 

Biroul era la parterul unui bloc. Am coborât din maşină şi ne-am îndreptat spre intrare. Mi-a atras 

atenţia denumirea societăţii. Numele era “Everything for we love children”, adică “Totul pentru că 

iubim copiii”, iar mai jos scria: Adopţii, Protecţie socială pentru copii în dificultate. 

- Sediul acesta nu este al casei de copii? o întreb pe tânăra care ne însoţea. 

- Este, spuse ea. De ce? 

- Vă ocupaţi şi de adopţii? Nu am ştiut lucrul acesta. 

- Domnul Creandă caută şi familii pentru copii. Trimite copiii numai în familii bune, creştine, 

verificate de dânsul. 

- Unde îi trimite? 

- În străinătate. Facem adopţii şi în ţară, dar mai puţine. 

- Este bine că familiile sunt verificate. Nu oricine poate avea aptitudini pentru a fi părinte. 

Acest lucru implică mari responsabilităţi. Mă bucur că un om bun cum pare dânsul s-a gândit să facă 

lucrul acesta. 

Am intrat în apartamentul-birou. Două camere destul de spaţioase erau amenajate modern, cu 



mobilier simplu şi elegant. În amândouă încăperile existau computere, copiator, fax. Am fost poftiţi 

în nişte fotolii confortabile. Am făcut cunoştinţă cu alte două tinere care lucrau acolo. Frumoase, 

elegante, amabile. Aveau acel zâmbet şi bunăvoinţă pe care mă aşteptam s-o întâlnesc într-o fundaţie 

româno-americană. Ne-au servit cu un ceai cu o aromă deosebit de plăcută şi cu prăjiturele făcute în 

casă. Se scuzau că trebuie să aşteptăm puţin până vine şeful. Când răspundeau la telefon, foloseau un 

ton plin de înţelegere, plăcut. Atmosfera era relaxantă, calmă. Era o atmosferă în care îţi doreai să 

lucrezi. Într-un moment în care am rămas singuri,    i-am spus soţului meu: 

- Până aici nu ne-am înşelat. Totul pare O.K. Iar comportamentul civilizat al acestor 

domnişoare mă duce cu gândul la ceea ce am văzut în America. Acolo întâlneşti acest comportament 

în orice servicii publice. Nu poţi supravieţui fără el. Prin exemplul pe care îl oferă, organizaţii ca 

aceasta pot duce la schimbarea comportamentului acelor birocraţi iritaţi şi arţăgoşi, care cred că îţi 

fac o favoare dacă îţi vorbesc amabil şi frumos. 

Când una dintre fete, pe nume Ioana, a intrat în încăpere, am început o discuţie cu ea:  

- Ce vârstă au copiii din orfelinatele domnului Creandă? 

- Cei de la Domneşti au vârste între 5 şi 18 ani, iar aici, la Livezeni, avem mai mititei, între 0 şi 

5 ani. Cât sunt mici, îi ţinem aici, şi apoi îi trimitem la Domneşti. 

- Deci aici la Livezeni este o Casă de Copii tip Leagăn? 

- Nu. Acum aceste case, indiferent de vârsta copiilor, se numesc Centre de Plasament. 

- Nu pot fi ţinuţi copiii în aceeaşi casă până la vârsta de 18 ani? Cred că ar fi mult mai uşor 

pentru ei. Fiecare mutare  într-un loc străin, cu alţi copii, cu alţi oameni, cu alte feţe, poate fi un stres 

pentru ei, şi le cere un efort greu pentru adaptare. 

- Noi avem trecut în statut copii cu vârste între 0 şi 5 ani pentru casa din Livezeni, şi nu putem 

să ţinem aici copii de altă vârstă. 

- Dar acest statut nu poate fi modificat? 

- Se poate, dar este complicat. Trebuie umblat mult după aprobări. Mai trebuie… 

Uşa de la intrare se deschise, şi, după felul în care a sărit toată lumea să-l întâmpine, se vedea 

că a venit cineva important. 

- Bună dimineaţa, şefu. V-au sosit musafirii şi vă aşteaptă, se auzi vocea bucuroasă a uneia 

dintre fete, pe holul de la intrare. 

Am văzut cum domnul mult aşteptat de noi le sărută pe obraz pe fiecare dintre cele trei fete. 

Apoi intră în încăpere. Era un bărbat în jur de 60 de ani, mai degrabă scund, nu prea gras, cu un 

început de chelie, cu mustaţă. Îmbrăcat cu o jachetă din piele de culoare maro, purta pe cap în 

momentul intrării un fel de caschetă în stil proletar. Părea un om banal, dar avea ceva ciudat în 

privirea lui, ceva care îţi producea fiori. Un fel de zâmbet ce se voia bun, dar care era mai degrabă 

straniu şi artificial amabil, amestecat în acelaşi timp cu sclipiri sardonice, pe o faţă libidinoasă. Fiorul 

de teamă ce începuse să mă cuprindă studiindu-i chipul a fost înlăturat însă, deoarece el vorbi 

imediat, iar vocea lui era caldă şi blândă: 

- Bună ziua! Mă bucur că aţi ajuns. Îmi făceam probleme pentru voi, deoarece este greu de 

călătorit pe o vreme ca aceasta. 

Ne-am strâns mâinile, ne-am prezentat, şi, ciudat, m-a sărutat şi pe mine pe obraz. Apoi le-a 

întrebat pe fete dacă ne-au servit cu ceva. S-a arătat foarte amabil. Tonul lui, limbajul, era mai mult 

moldovenesc, amestecat cu “englezisme” cu terminologie românească. 

- Fiica mea, Flavia, mi-a vorbit foarte frumos despre dumneavoastră. Ea v-a recomandat. 

Acum eu o să vă prezint ceea ce facem noi aici, la “Walk on the right way” (“Umblaţi pe drumul 

drept”), o să vedeţi şi orfelinatul dacă vreţi, şi apoi o să hotărâţi dacă veniţi să lucraţi cu noi. 

- Bineînţeles că vrem să vedem orfelinatul. Dar “Umblaţi pe drumul drept” este numele 

fundaţiei? 

- Da! spuse el cu mândrie vădită. 

M-am uitat spre George. I-am văzut surâsul discret din privire. Şi el gândea ca mine. Ciudat 



nume pentru o casă de copii! Era ca un fel de comandă pe care fundaţia îşi lua permisiunea să o dea 

altora. Era un fel de a spune: “Noi umblăm drept şi lucrăm numai în lumină. Bine aţi face să lucraţi şi 

voi tot aşa.” Numele acesta îmi părea penibil şi ridicol. În general, numele firmei te reprezintă, şi o să 

fie destul de stânjenitor să ne prezentăm celor cu care vom colabora cu un astfel de nume. Adevărul 

era că acest nume caraghios era primul lucru care nu îmi plăcea de loc aici. Dar cine ştie cum s-a 

ajuns la el, poate Creandă va înţelege că este nepotrivit şi va voi să îl schimbe, încercam să mă 

liniştesc. Şi, de fapt, cine sunt eu ca să judec acest lucru, ceea ce face fundaţia este mai important 

decât numele pe care îl poartă. 

Domnul Creandă a început apoi să vorbească despre activitatea lui din România. 

- Nu vreau să sune a laudă, dar am început să lucrez cu copiii şi să fac orfelinate în România 

fără să am cunoştinţe în acest domeniu, şi cu toate acestea toţi rămân uimiţi de ceea ce am realizat. 

Am reuşit să construim două orfelinate, unul aici, la Livezeni, şi altul la Domneşti, lângă oraşul S. În 

Domneşti am 85 de copii între 5 şi 18 ani, iar aici sunt numai 40 de copii. Dar mai sunt locuri de 50. 

Suntem susţinuţi numai cu sprijin din străinătate. Am foarte mulţi prieteni care mă ajută în America, 

în Japonia, în Olanda, Germania şi în toată Europa. Mă duc în Japonia tot timpul, cel puţin de patru 

ori pe an. Mă duc de câteva ori pe an în America. Sunt mulţi oameni importanţi care mă ajută. 

Autorităţile locale nu prea m-au înţeles, deşi eu i-am ajutat mult pe toţi. Am ajutat primăriile cu 

maşini de scris, maculatură de birou şi alte lucruri. Am ajutat şi spitalele cu medicamente, cu 

pampers-uri pentru copii, cu hârtie igienică. Am găsit însă şi oameni înţelegători, care m-au ajutat să 

concesionez şi să cumpăr pământ pentru orfelinate. 

A continuat să vorbească dând exemple de nume răsunătoare din străinătate, despre care 

spunea că le cunoaşte, şi că aceştia îl ajută. La un moment dat, am încetat să-l mai urmăresc, 

întrebându-mă amuzată dacă e posibil să mergi de patru ori pe an în Japonia, şi de câteva ori în 

America, şi încercam să-i găsesc scuze pentru felul naiv, copilăresc, în care părea că se laudă. Am 

realizat mai târziu că nu era naiv de loc, şi că felul în care vorbea era o tactică folosită de el. De fapt, 

nu numai că nu era naiv, ci cred că era cel mai perspicace, mai şiret om pe care l-am întâlnit 

vreodată. Am văzut mai târziu că a purta o discuţie în contradictoriu cu el era un adevărat război 

psihologic. Oricum, nu părea un om prea cult, nu ştiam ce profesie avea, sau ce o fi făcând în 

America. Am îndrăznit să-l întreb: 

- Cu ce v-aţi ocupat cât aţi fost în ţară? 

- Eu nu am dus-o niciodată rău în ţară. Mă ocupam cu creşterea oilor, de pe care am scos bani 

buni. Am lucrat şi la drumuri. Nu am avut o anume meserie în ţară, dar am făcut mai multe şcoli în 

America. 

Nu a dat mai multe lămuriri despre ce fel de şcoli a făcut, sau ce ar fi lucrat acolo. Am lăsat toţi 

la o parte acest subiect, şi dânsul a continuat, descriindu-ne cât de mulţi bani a investit în orfelinate. 

- Eu am adus foarte mulţi bani în România. Am început totul imediat după revoluţie. Mi-a fost 

greu, pentru că am vrut să fac totul corect, dar m-am lovit de corupţia celor din birocraţie. Toţi 

pretindeau mită pentru serviciile făcute. Este foarte stricat caracterul românilor. Merg, de exemplu, la 

benzinărie, ca să iau chitanţă pentru maşina fundaţiei, şi cei de acolo mă întreabă ce valoare să-mi 

scrie pe bon. Cum adică ce valoare? Valoarea benzinei pe care am luat-o. Funcţionarii sunt atât de 

obişnuiţi să-i ajute pe clienţi în aceste falsuri! Se minte foarte mult în România. Şi îmi este atât de 

greu să lucrez în aceste condiţii. Altădată, am cumpărat un teren în oraşul S., cu aproximativ 40.000 

de dolari. Când am vrut să-l întăbulez, notarul m-a întrebat ce valoare vreau să-i declar. Valoarea pe 

care am plătit-o pe el, 40.000 de dolari. Dar vă daţi seama câţi bani aveţi de lăsat la stat? m-a întrebat 

acesta. Atât cât cere legea, i-am răspuns. Notarul continua să mă bată la cap că este prea mult, şi că ar 

trebui să declar o valoare mai mică. Mi-a trebuit mult timp să-l lămuresc că eu sunt un om de onoare, 

că vin din America, că sunt creştin şi că nu mint. Adevărul e că în România este mult mai uşor să 

umbli cu şmecherii, şi este mai greu să trăieşti cinstit. 

Acuza în general caracterul omului român, şi acesta ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă 



pentru noi. Niciodată nu sunt toţi oamenii răi, şi niciodată nu sunt toţi buni. Credeam însă că acest fel 

de a vorbi era o stângăcie determinată de lipsa lui de educaţie, şi, ceea ce conta pentru noi atunci, era 

că acest om simplu iubea adevărul, şi era supărat pe minciuna care ne măcina ţara, şi care era cauza 

mizeriei în care ne zbăteam ca popor. Şi acest lucru însemna enorm pentru mine şi pentru soţul meu. 

Mai mult decât cultura sau gradul de instruire, conta caracterul. 

- Avem nevoie de oameni ca dumneavoastră, decişi să combată minciuna şi să trăiască în 

adevăr, spuse George. Apreciem felul în care gândiţi, şi ne bucură acest lucru. 

- Şi eu mă bucur ca v-am cunoscut şi că vom putea lucra împreună. Să ştiţi că am încercat să 

lucrez cu mulţi, dându-le responsabilităţi de coordonare a orfelinatului. Am încercat cu prieteni, cu 

preoţi, cu rude. Dar toţi m-au minţit sau m-au furat. Le-am dat şansa să se reabiliteze, dar n-au făcut-

o. 

Era afirmaţia care ne-a dat cel mai mult de gândit, dar nu în ceea ce priveşte caracterul celor cu 

care a lucrat, ci în ceea ce priveşte caracterul lui. Să nu poată lucra cu nimeni! Cu noi de ce ar putea? 

Am reflectat mai târziu împreună cu George la această afirmaţie, dar nu îndeajuns încât să renunţăm. 

Pe moment, ne-am gândit că pur şi simplu a fost un ghinionist şi nu a găsit oameni. 

- Dacă noi ne vom hotărî să lucrăm împreună, nu o vom face pentru câştig, ci pentru că suntem 

atraşi amândoi de o astfel de activitate. Material, am fi avut mai mult de câştigat dacă      ne-am fi 

continuat afacerea în oraşul Z. Vom veni aici, probabil, pentru că simţim chemarea spre aşa ceva. 

Evident că suntem o familie, avem copii, şi ne sunt necesare nişte salarii decente. Dar nu cred că 

aceasta este o problemă. 

- Nici vorbă, spuse domnul Creandă. Veţi fi bine plătiţi. Toţi sunt bine plătiţi la mine. 

- Domnule Creandă, sunteţi chemat la telefon, spuse Ioana. 

- Vă rog să mă scuzaţi puţin. 

Domnul Creandă a ieşit, l-am auzit vorbind la telefon în încăperea cealaltă, apoi a continuat să 

mai zăbovească cu o doamnă nou-venită. Rămaşi singuri o bucată de vreme, George se adresă unei 

tinere, Mirela: 

- Dacă nu este cumva secret, am putea să vedem statutul fundaţiei? 

- Cum să fie secret? spuse aceasta, şi, probabil din dorinţa de a dovedi transparenţa fundaţiei, 

continuă: 

- Poftiţi, avem aici statutul, şi puteţi să păstraţi un exemplar, că avem mai multe trase la xerox. 

Soţul meu îl luă, dar nu avu timp să se uite peste el, deoarece intră domnul Creandă. 

- Nu ar trebui să mergem să vedem orfelinatul? am întrebat eu. Înainte de a discuta mai multe 

şi de a ne face planuri, consider că este important să cunoaştem situaţia de acolo. 

- Da, să plecăm, propuse domnul Creandă. Vă puteţi lăsa maşina aici şi vom merge cu 

microbuzul meu. 

Am ieşit şi ne-am îndreptat spre un microbuz albastru, parcat în apropiere.  

- Am doar două locuri în faţă. Care dintre voi vreţi să staţi aici? întrebă domnul Creandă, care, 

fără a ne cere părerea, începuse destul de rapid să ne tutuiască, lucru care de altfel nu ne deranja. 

- Cred că George, pentru că drumul este foarte dificil pe gheţuşul acesta, iar el este un şofer 

bun, poate să vă ajute în situaţii critice, am spus glumind pe jumătate, pentru că realmente era un 

pericol să circuli pe o astfel de vreme. 

În spate, pe părţile laterale ale microbuzului, erau două banchete, puse faţă în faţă. Mijlocul era 

liber şi acoperit cu o mochetă. În timpul mersului, trebuia să te ţii bine cu mâna de rezemătoarea din 

spate pentru a nu cădea. Era destul de incomod. 

- Microbuzul acesta a fost făcut la comandă, şi am pus banchetele în aşa fel ca să pot duce 

copiii, ca să încapă mai mulţi. De aceea am pus şi mochetă pe jos. 

Mă întrebam cum o fi ducând copiii. Pe banchetă era dificil chiar şi pentru mine, un adult, să 

mă ţin. Să pui copiii pe jos, aceasta însemna ca ei să se rostogolească la manevrele bruşte ale maşinii. 

Cu banchetele una în spatele celeilalte ar fi fost mai uşor, copiii ar fi avut de ce să se ţină. Aşa cum 



îmi era firea, mă zbăteam să găsesc o posibilă rezolvare la lucrurile care erau în neregulă, sau mi se 

părea că sunt. Cum o fi transportând copiii? Aceasta era problema care mă preocupa în timp ce 

maşina alerga pe străzile îngheţate. Să ducă mai mulţi! Cum să-i ducă? Mă deranja ca o durere de 

măsele faptul că nu vedeam care era modalitatea de a-i duce în mod confortabil cu acel vehicul. 

Domnul Creandă mă întrerupse din intensa mea zbatere pentru rezolvarea problemei, întrebându-mă: 

- Cum stai în spate, cred că nu este prea comod? Îmi pare rău că nu am decât două locuri în 

faţă. 

- O, nu este nici o problemă. Cât mai este până ajungem la orfelinat? 

- Sunt 15 km în total, de la “office” până acolo. 

- V-aţi gândit ce faceţi cu copiii după ce depăşesc perioada de şedere într-un orfelinat? puse 

George întrebarea care îl frământa cel mai mult. Am ascultat răspunsul cu multă atenţie. 

- M-am gândit la mai multe posibilităţi. Am însă nevoie de oameni, buni manageri, pentru a 

face ca lucrurile să iasă cum trebuie. Am cumpărat pământ, am până acum în jur de 20 de hectare. 

Vreau să fac o fermă de vite. Cineva mi-a promis că o  să-mi aducă o tipografie. Şi cu aceasta s-ar 

putea începe o activitate. Problema este aceeaşi, oamenii sunt foarte greu de găsit. 

Am trecut prin cele două localităţi care despărţeau oraşul Y. de locul unde era situat 

orfelinatul. Grămezi uriaşe de zăpadă străjuiau şoseaua pe ambele părţi. Pe carosabil mult polei. 

Domnul Creandă conducea însă încet şi atent. Drumul părea lung. Mă întrebam de ce n-o fi plasat 

orfelinatul mai aproape de oraş. 

- Cum de nu v-aţi gândit să faceţi orfelinatul mai aproape de oraş? Presupun că vă este greu cu 

drumul până acolo, cu aprovizionarea. Există acolo gaz? Ce fel de sursă de apă aveţi? 

- Ar fi fost mai uşor pentru noi să construim orfelinatul în oraş. Dar autorităţile nu ne-au ajutat. 

Nu ne-au dat pământ. Deşi, aşa cum v-am spus, eu am făcut multe pentru ei. Într-adevăr, cheltuim 

mult cu încălzirea, mii de dolari în fiecare an, pentru că folosim motorină drept combustibil. Ne costă 

apoi transportul personalului, pentru că noi îi ajutăm şi le asigurăm transportul. 

- Poate că era mai rentabil să faceţi orfelinatul în oraş chiar dacă aţi fi cumpărat pământul. 

Economiile cu motorina şi transportul ar fi compensat în timp costul pământului. 

El nu răspunse, ci schimbă subiectul. Ne vorbi despre orfelinatul din Domneşti, în care 

lucrurile erau mai bine puse la punct. 

- Acolo avem chiar şi cabinet stomatologic, dotat cu toate cele necesare. Vin medici din 

străinătate şi lucrează acolo în fiecare an. 

- Acesta este un lucru grozav. Să ai propriul cabinet stomatologic! Abia aştept să văd cum este 

dotat. 

- Mi s-a promis din străinătate şi un ecograf foarte performant, în valoare de 200.000 de dolari. 

- Acest lucru este şi mai grozav. Sper să pot lucra pe el. Lucrez şi în policlinica din Z. pe 

ecograf, şi această muncă este una dintre pasiunile mele. Domnule Creandă, cred că începeţi deja să 

mă convingeţi să vin aici. 

Domnul Creandă surâse. Nu spuse nimic, fiind prea concentrat în a ocoli o groapă apărută pe 

drum. Am continuat cu alte observaţii: 

- Am văzut că vă ocupaţi şi de adopţii. Am crezut că lucrul acesta este făcut numai de stat. Nu 

am ştiut că pot fi şi fundaţii particulare implicate în aşa ceva. 

- Da, ne ocupăm şi noi de adopţii. Dar, spre deosebire de alte fundaţii, care cer mulţi bani, noi 

dăm copiii mult mai ieftin. Nu luăm mai mult de 5.000 - 8.000 de dolari pentru un copil. 

Am rămas şocată. Apoi am crezut că glumeşte. Dar am văzut că nu era de loc aşa. Chipul lui 

era senin şi preocupat de şoseaua înzăpezită. George de asemenea a tresărit, uitându-se lung şi 

întrebător la dânsul, care continuă cu acelaşi calm: 

- În plus, la noi copiii au avantajul că nu îi dăm la oricine. Eu îi dau numai în familii creştine, 

verificate de mine personal. Prin alte fundaţii pot ajunge oriunde, în familii de maniaci, de 

homosexuali, sau cine mai ştie pe unde. 



- Nu am ştiut că copiii pot fi daţi în adopţie contra cost, spuse George cu o voce care parcă nu 

era a lui. 

- Cum să se dea contra cost? Părinţii care adoptă fac donaţii fundaţiei. Apoi, fundaţia face 

donaţii mai departe, ajută familiile nevoiaşe sau casele de copii de stat. Şi noi am donat anul trecut 

lapte praf de milioane de lei. Am mai donat şi alte produse. 

Explicaţia nu era foarte clară, dar era destul de rezonabilă, şi ne-a făcut să respirăm oarecum 

uşuraţi. Nu ştiam atunci că acesta era doar o parte din adevăr, cel pe care trebuia să îl cunoaştem. Dar 

am ajuns mai târziu să cunoaştem şi partea de adevăr pe care cu acea ocazie dorea să o ascundă. 

În acel moment am luat-o cu maşina pe un drum lăturalnic, în afara şoselei principale. Am 

mers până am ieşit de tot din sat. Străbăteam o şosea destul de hodorogită, pe un câmp pustiu, şi 

orfelinatul nu se vedea încă. Am trecut pe lângă o înşiruire de grajduri părăsite. 

- De aici drumul este făcut de mine. Este lung de un kilometru. M-a costat 100.000 de dolari. 

Statul nu m-a ajutat de loc, ba, în plus, după ce l-am terminat, au pus o placă cu inscripţia: “Aici sunt 

banii dumneavoastră!”. M-am dus la primărie şi le-am spus că nu este frumos să pună o astfel de 

placă, după ce eu singur mi-am băgat banii în acest drum. Şi ei au luat-o jos. 

Povestea era amuzantă în varianta în care ne-a prezentat-o el. Numai că mai târziu am citit într-

unul din pliantele pe care el le trimitea în străinătate faptul că jumătate din banii necesari construirii 

acestui drum fuseseră obţinuţi de la stat. Aceste pliante, descoperite în timpul şederii la orfelinat, sunt 

nişte documente valoroase, care mă susţin în ceea ce scriu. Scopul pliantelor era de a impresiona 

străinătatea, şi pentru a-şi atinge acest scop, Creandă aşternea pe hârtie multe neadevăruri, pe care le 

voi descrie la timpul potrivit. 

Într-un sfârşit, când credeam că nu mai ajungem, departe, pe o colină, au apărut în zare trei 

case tip vilă, noi, frumoase. Era faimosul orfelinat “Umblaţi pe drumul drept”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. NEFERICIŢII DIN RAI 
 

 

Maşina făcu un ocol la stânga, intră pe o alee şi parcă în faţa primei case. Ceea ce mi-a izbit 

privirea de la început erau cele două şiruri de maşini de diverse tipuri: maşini mici, microbuze, 

autocamioane, un tractor, chiar şi un excavator. Un parc de autovehicule în toată regula. În dreapta 

maşinilor era o magazie de dimensiuni considerabile, iar în partea stângă începea şirul celor trei case. 

În faţa magaziei era parcat un TIR, iar în jurul lui stăteau mai mulţi oameni şi copii în aşteptare. 

- Să trăiţi, şefu! V-am aşteptat să veniţi. Nu am vrut să ne atingem de nimic, nici să descărcăm 

până veniţi dumneavoastră, ca să asistaţi la descărcare. Începem când ne daţi semnalul. 

“Într-adevăr, greu trebuie să-i fie acestui om, dacă nu a găsit pe nimeni care să răspundă de 

descărcarea unui asemenea uriaş container...” concluzionam. Şi totuşi, erau acolo oameni care păreau 

suficient de capabili pentru a li se încredinţa o muncă ca aceasta. 

În scurt timp containerul a fost deschis şi a început descărcarea lucrurilor. Se descărcau haine, 

pampers-uri, lapte praf, hârtie igienică, materiale de construcţie, obiecte sanitare şi covoare destinate 

unui alt apartament pe care Creandă îl cumpărase recent în Bucureşti. Creandă era mereu cu ochii la 

ceea ce se descarcă, şi, din când în când, ni se adresa şi nouă: 

- Există companii în America dispuse să-mi trimită chiar şi lunar câte un container cu diferite 

lucruri. Pot să vând o parte din ele şi să obţin mai mulţi bani pentru copii, dar, aşa cum v-am spus, 

problema sunt oamenii pe care nu îi găsesc. 

- Nu s-ar putea să ne însoţească cineva să vedem copiii şi orfelinatul, în timp ce se descarcă 

containerul? 

- O! Sigur că da. Du-te şi cheam-o pe Angela, spuse el unui copil de vreo 12 ani. 

Se adresă apoi nouă: 

- Nu trebuie să ştie nimeni pentru ce aţi venit aici. Nici Angela, adică doctoriţa. Să aşteptăm 

până o să luaţi o hotărâre. 

- Evident, înţelegem. Acum suntem doar vizitatori.  

Între timp apăru persoana chemată, medicul orfelinatului. Era o femeia trecută de 40 ani, cam 

ursuză, cu o privire de om nemulţumit. 

- Ei sunt prietenii mei. Însoţeşte-i să vadă casele şi copiii, îi spuse acesteia pe un ton de 

poruncă. 

Ne-am îndreptat spre cele trei case. Erau nişte construcţii de-a dreptul fermecătoare, tip vilă, 

fiecare diferită de cealaltă. Păreau proaspăt construite, tencuiala în terasit arăta perfect. Una dintre ele 

avea un mic pridvor, alta avea o terasă frumoasă. Lampadare în stil romantic străjuiau exteriorul. Sus 

pe deal, la o distanţă de doar 50 de metri, se întindea pădurea. Un mic pârâiaş care cobora din deal, şi 

care îşi făcuse o matcă prin zăpada groasă, curgea în susur blând cu apa curată ca lacrimile de copil. 

În partea dreaptă începea un mic sătuc, de munte, cu căsuţe modeste, distanţate unele de altele. Clăi 

de fân se vedeau în preajma fiecărei case. Era un loc liniştit, calm, atmosfera părea idilică. Terenul 

destul de mare din jurul celor trei case care formau orfelinatul nu avea nici un pom sau arbust. 

Zăpada groasă nu îmi permitea să văd dacă sunt sau nu alei cu flori. 

- Aveţi şi flori în jurul caselor? am întrebat-o pe însoţitoarea noastră. 

- Nu, nu s-au pus flori. Pământul este rău aici. Cred că nu o să crească nimic pe un astfel de 

pământ. Ce vreţi, este pământ de munte! 

Ignorându-i răspunsul de om nemulţumit, cuprindeam cu privirea acest mic colţ de lume, izolat 

puţin, dar atât de pitoresc. Voiam să-i spun lui George ce o să facem acolo, dar, fiindcă nu eram 

singuri, am început să-mi fac planuri şi să-mi spun în gând: “O să fac aici o mulţime de alei, străjuite 

de flori, o să punem flori peste tot. O să plantăm arbuşti ornamentali. O să construim pe această 

colină, printre florile de câmp, câteva umbrare de lemn cu băncuţe pentru copii, locuri în care o să 



stăm împreună cu ei, în zilele de vară, atunci când soarele va fi dogoritor. Vom râde şi ne vom juca 

cu ei. Le vom spune poveşti despre zâne care sălăşluiesc în păduri ca acestea, ajutându-i să-şi 

dezvolte imaginaţia, să şi-o îmbogăţească, şi îi vom învăţa multe lucruri. Primăvara vom urca în 

pădure, le vom arăta copiilor primii ghiocei. Vor creşte aici înfrăţiţi cu natura şi vor fi fericiţi, vor 

îndrăgi aceste locuri, şi se vor întoarce peste ani cu drag să le mai vadă. Doamne, ce loc minunat! Iar 

casele acestea frumoase creează o lume de vis! Nimeni nu ar trebui să fie nefericit aici. Nici chiar 

această ursuză doamnă doctor...” Mă întrerupse din visul meu intervenţia ei: 

- Mergem în “casa doi”. Numai acolo avem copii. 

- Dar în prima şi în a treia? 

- În prima casă stau muncitorii şi câţiva elevi care au fost mutaţi disciplinar de la orfelinatul 

din Domneşti. În “casa a treia” nu avem copii, pentru că nu este încă apă curentă acolo. 

Am intrat în holul de la parterul casei a doua. Totul era nou şi sclipea de curăţenie. Mochete 

noi, curate, pereţi proaspăt vopsiţi. 

- La acest nivel este bucătăria şi sufrageria. Mai este o cameră de joacă şi o baie. Copii avem 

numai la etajul I şi II. La etajul I cei mici, iar la II cei mai mari. 

- Ce vârste au copiii? 

- Între 0 şi 5 ani. 

Am văzut bucătăria. Avea dimensiunea unei bucătării   dintr-un apartament mai mare. 

Aproximativ 20 de m2. Era curăţenie şi aici. Gresie nouă, într-un amestec plăcut de nuanţe, asortată 

cu faianţa de pe pereţi. Mobilierul era şi el ca într-o bucătărie ordonată a unor buni gospodari. Primul 

gând pe care     l-am avut a fost acela că mi-ar plăcea să am o casă cu bucătărie la fel de mare şi 

aproximativ la fel mobilată. “O bucătărie la fel de mare?” m-am întrebat. “Dar aici este bucătăria 

unui orfelinat. Pentru un orfelinat nu este oare prea mică?” 

- Iar aici este sufrageria. 

Era o încăpere alăturată, ceva mai mare decât bucătăria. Avea poate vreo 25 de m2. Înăuntru 

existau două mese mai mari, şi două-trei măsuţe individuale pentru sugari. Gresia nouă şi tencuiala 

nouă dădeau impresia de proaspăt şi curat. “Atât bucătăria cât şi sufrageria sunt mari şi spaţioase 

pentru o familie. Dar pentru un orfelinat? Poate că sunt suficiente. De fapt, nu ştiu prea multe despre 

modul de funcţionare a unui orfelinat, de spaţiul necesar pentru diferite compartimente.” Nu am avut 

timp să mă gândesc la prea multe, deoarece însoţitoarea noastră se grăbea să ne arate totul, foarte 

repede. Ne-a arătat în treacăt camera de joacă, situată vizavi de bucătărie şi sufragerie. Era o încăpere 

mare, aproape goală, cu o mochetă pe jos, în care erau două fotolii, două saltele, şi un dulap închis cu 

lacăt. Într-un colţ, un morman de jucării din pluş şi cauciuc. 

Am urcat la etaj. Aveam emoţii, deoarece urma să vedem copiii. Şi aici era curăţenie, tencuială 

şi lemnărie proaspăt vopsite. Zgomotul paşilor era estompat de mocheta nouă, bine întreţinută. Dintr-

un coridor am intrat pe rând în cele patru camere. La acest nivel erau copiii mai mari, adică cei de 3-

5 ani. Îmbrăcaţi bine, cu haine viu colorate, micuţii care abia se sculaseră ne-au întâmpinat cu ochi 

mari, curioşi, cu nişte zâmbete stângace. Ne-au abordat imediat, întrebându-ne cum ne cheamă. Unul 

ne-a arătat că are ghete noi, iar o fetiţă cârlionţată şi negricioasă ne-a arătat zgârietura de pe mână, 

spunând ceva despre cauza acelui mic necaz. Nerăbdătoarea noastră însoţitoare nu ne-a dat prea mult 

răgaz. Trecând peste nerăbdarea ei, am deschis totuşi fiecare uşă, şi am văzut că în fiecare cameră 

erau câte patru paturi. Camerele erau destul de mici pentru patru copii, dar acest lucru nu l-am 

observat atunci, aşa cum nu am observat multe alte nereguli. Am văzut numai că era mochetă, că era 

curat, că copiii erau bine îmbrăcaţi, că personalul era liniştit, că stătea jos între copii, că zâmbeau 

destul de amabil. Diferenţa între ceea ce vedeam aici şi realitatea cunoscută din timpul facultăţii, sau 

cea prezentată la televizor despre orfelinate, era uluitoare. “Nu vor fi toate lucrurile perfecte aici, dar 

important este că copiii sunt mai bine îngrijiţi...” mă gândeam. 

Am urcat apoi la etajul II. Acelaşi stil de camere cu patru paturi. Copiii erau în ţarcuri, singuri 

în camere. “Poate o fi ieşit undeva infirmiera, momentan...” îmi explicam. Nu am stăruit asupra 



acestui aspect, deoarece atenţia mi-a fost atrasă de doi copii, dintre care unul îşi legăna trunchiul în 

dreapta şi în stânga, iar altul, aşezat în patru labe, se legăna înainte şi înapoi. “Nu se poate ca acest 

coşmar al mişcărilor stereotipe, oglindă a lipsei de afecţiune, a tragicei suferinţe psihice, îndurate de 

micuţii abandonaţi, să fie prezent şi aici. Nu, nu cred că se poate. Trebuie să existe o explicaţie!” 

- Ce-i... ce este cu aceşti copii? am întrebat, abia recunoscându-mi glasul. 

- Cu care? mă întrebă doctoriţa. 

- Aceştia doi. De ce au mişcările acestea? Sunt şi aici copii care se manifestă astfel? 

- O! făcu aceasta mirată. Nu au nimic. Abia i-am adus din Baia Mare. 

“Abia i-au adus. Aceasta era explicaţia. Aici nu aveau cum să ajungă la asemenea manifestări 

psihice, care arată o gravă frustrare.” Nu mult timp mai târziu am aflat că aceşti copii fuseseră aduşi 

din Baia Mare în septembrie, iar atunci când eu      i-am văzut pentru prima oară era februarie. “Abia 

i-am adus...” însemna de fapt cu 5 luni în urmă. 

La capătul fiecărui nivel era câte o baie, cu câte un WC, un duş, şi o cadă mare de baie, 

aranjate cu tipul de chiuvete, faianţă şi gresie pe care le găseai în orice locuinţă cumsecade din anii 

’90. La capătul unuia dintre coridoare era o altă cameră de joacă, iar la celălalt nivel, în locul camerei 

de joacă, era amenajat un cabinet medical. 

Clădirea următoare, “casa a treia”, era momentan goală. “Avem locuri pentru 50 de sugari 

acolo...” ne spusese mai înainte Grigore Creandă. Am pătruns înăuntrul acestei case. Construită pe 

două nivele, cam în acelaşi stil, se diferenţia prin faptul că avea sufrageria puţin mai mare, o singură 

cameră de joacă de peste 30 de m2, şi avea 16 camere, în loc de 8, câte erau în “casa a doua”. Avea 

câte o baie la fiecare nivel, dar mai mici decât în “casa a doua”. Era construită de mai bine de un an, 

şi încă nu fuseseră aduşi copii în ea. Era totul gata, geamuri, uşi, mirosind a vopsea proaspătă, 

covoarele pe jos. Lipseau pătuţurile şi restul mobilierului din camere. Totul dădea o puternică 

impresie de prospeţime şi curăţenie. Nu am reuşit să vedem bine toată “casa a treia”, deoarece 

domnul Creandă trimise să ne cheme la masă. 

Ieşită afară, am mai contemplat încă o dată fermecătorul colţ de lume, înfrumuseţat de albul 

pur al zăpezii, care crea un peisaj mirific, şi m-am gândit că, în ciuda distanţei şi a lipsei unor 

facilităţi pe care ţi le oferă oraşul, aici este un loc bun pentru a creşte copii. 

Abia o lună şi jumătate mai târziu am început să descoperim îngroziţi realitatea crudă a 

aparentului rai. Am descoperit cât de nefericiţi erau de fapt copiii aici. Cu mult mai nefericiţi decât în 

Leagănul din Y., mai nefericiţi decât în familiile cele mai sărace. Profunda ignoranţă a îngrijitorilor 

vizavi de nevoile copiilor în dezvoltare, lipsa înţelegerii lor, înăbuşeau miracolul dezvoltării fiinţei 

lor până la acel potenţial pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare. Aşa că mulţi dintre ei erau 

transformaţi, treptat, în legume, reduşi la o existenţă pur biologică, fără orizont spiritual, fără vise, 

fără ambiţii. Fiinţe cu creierul spălat şi modelat apoi după voinţa patronului, ei puteau spera cel mult 

să ajungă mână de lucru ieftină pe moşia de zeci de hectare, dar în continuă creştere, a îngrozitorului 

Grigore Creandă. Copiii erau cu atât mai nefericiţi, cu cât nimeni nu le observa nefericirea, pentru că 

nimeni dintre trecătorii ocazionali nu bănuiau ce se ascunde acolo. Aparenţele orbeau. Îi orbeau pe 

sponsori, îi orbeau pe oficiali. Oamenii veneau şi plecau, iar copiii rămâneau singuri, cu nevoile lor 

multe şi apăsătoare, neştiute, neînţelese şi neîmplinite de cei mari. Dar sufletul lor sângera la toate 

frustrările, la toate neîmplinirile din copilăria lor tristă care le marca viitorul, făcându-l sumbru, fără 

speranţă, şi greu de îndurat. Despre aceşti nefericiţi, despre modul în care au ajuns aici, şi despre 

felul în care sunt trataţi în “raiul” lui Grigore Creandă, voi încerca să scriu în continuare, sperând să 

mobilizez sufletul oamenilor cinstiţi şi sensibili, pentru a lua atitudine împotriva ororilor care se 

întâmplă adesea atât de aproape de noi. 

 

 

 



4. AVERTISMENTE ŞI SEMNE 

DE ÎNTREBARE 
 

 

“De ce ne-am băgat în toată această afacere murdară? Chiar nu am sesizat neregulile? De ce nu 

ne-am interesat mai mult, înainte de a face acest important pas?” Adevărul este că nu am văzut foarte 

multe lucruri până nu am început să lucrăm acolo. Am fost şi noi orbiţi de aparenţe, la fel cum erau, 

şi continuă să fie orbiţi orice vizitatori ocazionali. Dar avertismente am primit destule pentru a ne 

pune o serie de semne de întrebare. Am studiat situaţia mai mult decât vizitatorii, am fost chiar şi la 

orfelinatul lui Creandă din Domneşti, şi am cules destule informaţii proaste, care ne-ar fi putut face 

să renunţăm. Am discutat mult cu George, însă noi luasem deja hotărârea. Îmi plăcea cum explica 

George decizia noastră: “Dacă acest om este ceea ce pretinde a fi, merită să lucrăm acolo pentru 

copii. Dacă nu este ceea ce pretinde a fi, trebuie să lucrăm acolo, tot pentru copii.” Adevărul este că, 

şi dacă am fi ştiut totul dinainte, noi    n-am fi renunţat la hotărârea luată. 

Primul mare semn de întrebare ni l-am pus după ce am vizitat orfelinatul din Domneşti. 

Clădirea este construită în stilul clasic al oricărui orfelinat sau internat. O mare clădire, într-un singur 

bloc, adăpostea aproximativ 85 de copii între 5 şi 18 ani. Un hol mare la intrare avea şi rolul de 

sufragerie. Copiii mâncau în două ture. Bucătăria, cel puţin la prima vedere, arăta ca orice bucătărie a 

unei astfel de instituţii. În nici un aspect orfelinatul nu părea mai bun decât clasicele noastre 

orfelinate, ba dimpotrivă. De exemplu, în loc să mănânce din farfurii, copiii foloseau nişte castroane 

cam uzate dintr-un plastic bleumarin, în care se servea atât supa, cât şi felul doi de mâncare. 

Ceea ce m-a impresionat atunci a fost faptul că erau mulţi voluntari străini pe acolo, în special 

din America. Se părea că mulţi dintre ei iubeau copiii, vorbeau şi se jucau cu ei, şi mulţi copii 

reuşiseră să se descurce sau chiar să vorbească în engleză. Să-i ajute pe copii să înveţe limba engleză 

era unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-au putut face voluntarii străini. Problema pe care am 

descoperit-o mai târziu era că se strecurau printre aceşti voluntari şi multe persoane bizare, care nu 

puteau, sau nu ştiau să lucreze cu copiii. Voi reveni cu amănunte despre aceşti voluntari. 

Copiii de acolo erau mari, frumoşi, nu aveau stângăcia sau timiditatea proprie multor copii 

crescuţi în orfelinate. 

- Copiii parcă sunt aleşi pe sprânceană, nici unul nu pare să aparţină naţiei romilor, naţie care 

umple de obicei orfelinatele, i-am spus lui George. 

- Maria, domnul Creandă nu i-ar alege. 

Nici eu nu credeam atunci că el ar face acest lucru. 

Am discutat chiar în acea seară cu o fată din orfelinat, Andreea. 

- De unde eşti tu, Andreea? 

- De aici din sat, din Domneşti. Suntem mulţi din sat, aici. Mai am încă patru fraţi. “Tati” ne-a 

luat pe toţi să stăm la el. Dar duminica mergem acasă. 

Am aflat mai târziu că aproape toţi erau din sat, sau din împrejurimi, şi stăteau aici ca într-un 

fel de internat. Erau cazaţi câte doi într-o cameră, mult mai confortabil decât la Livezeni, unde erau 

câte patru. Fetele şi băieţii erau plasaţi pe nivele diferite ale clădirii. 

Aducerea în acest orfelinat a unor copii frumoşi şi sănătoşi, crescuţi până la un moment dat în 

familie, era o tactică aducătoare de profit. După ce le arăta mai întâi acest “orfelinat de protocol”, 

Creandă ducea sponsorii străini la orfelinatele cele mai nenorocite, sau la căminele-spital, unde le 

arăta copii negricioşi, culeşi de prin cocioabe ţigăneşti, bolnavi, handicapaţi, copii care şi-au târât 

viaţa de la naştere numai în astfel de instituţii. 

- Uite ce face statul cu ei, spunea el. Uite cum au ajuns. Eu am salvat pe câţi am putut. Şi dacă 

aş avea bani, aş salva şi mai mulţi. 

Şi sponsorii dădeau banii, sau dădeau felurite ajutoare, din care o parte ajungeau la copii, dar 



cea mai mare parte mergeau pentru alte scopuri, mai ales pentru punctele lui Creandă, puncte pentru 

care el era în stare să facă moarte de om. Am descoperit taina punctelor lui la puţin timp după 

mutarea noastră în Y. 

În acea zi, la prima noastră vizită în Domneşti, totul ni s-a părut rezonabil, cel puţin până la un 

moment dat, când ochii    ne-au căzut pe o listă de pedepse afişată pe unul dintre coridoare. Era scrisă 

în engleză, şi tradusă din loc în loc într-o românească stâlcită. Erau descrise pedepsele pe care le 

primeau copiii dacă erau obraznici, neascultători, sau nu-şi îndeplineau sarcinile. Multe dintre 

pedepse erau O.K., cum era de exemplu: 
 

▪ Cine intră cu noroi pe picioare în hol, spală tot holul. 

▪ Copilul care nu-şi face temele nu va vedea filmul de la sfârşitul săptămânii. 
 

Altele însă ne-au pus în uimire: 
 

▪ Dacă copiii răspund obraznic şi nu ascultă, aveţi voie să îi bateţi cu o bâtă sau cu o lingură de 

lemn. 

▪ Copilul nu va fi bătut în cameră, ci va fi dus pentru acest lucru în baie, şi numai acolo va fi bătut. 

Poate fi bătut şi în birou. 

▪ Dacă copilul îl jigneşte pe pedagog sau pe îngrijitor, va fi pus să spele vase în ziua aceea. 

▪ O pedeapsă bună pentru copii poate fi luarea desertului de la masa de prânz. 
 

- Vai de mine, îi spun lui George. Cine o fi putut face o asemenea listă? Oare nu le este teamă 

să o ţină afişată? Este cu siguranţă făcută de voluntarii străini, de persoane care nu au noţiuni despre 

creşterea şi educarea copiilor. Într-adevăr, orfelinatele domnului Creandă au nevoie de specialişti în 

problemele creşterii copiilor. 

- Maria, cred că bunul simţ este suficient pentru a nu “inventa” asemenea liste, cu asemenea 

reguli aberante. 

- Ai dreptate. Eu cred însă că, din lipsa oamenilor competenţi, problemele au fost lăsate în 

seama amatorilor. Să faci de exemplu, din spălatul vaselor - o muncă pe care ar trebui să o facă orice 

copil - un mijloc de pedeapsă, înseamnă să transformi imaginea muncii în ceva ruşinos, iar copiilor li 

se va imprima în minte ideea că a munci este o ruşine. Neînvăţând să muncească, ei vor ajunge nişte 

neajutoraţi. Apoi, la bătaia cu lingura de lemn sau bâta nici nu mă gândesc. Este prea grotesc să pună 

în aplicare o astfel de regulă. Probabil că regula este numai pe hârtie. 

- Mai ştii? spuse George îngândurat. Descoperim atâtea lucruri contradictorii. Sunt însă tot mai 

convins că trebuie să lucrăm la unul dintre aceste orfelinate. 

După vizita la Domneşti urma să-i comunicăm domnului Creandă dacă acceptăm sau nu să 

lucrăm cu el. Mai aveam o singură seară la dispoziţie. 

- Ştii ce m-am gândit, George? Să dau vreo două telefoane la cunoştinţele noastre din Y. Unul 

la domnul A., prietenul naşului nostru, şi celălalt la doctoriţa pe care am cunoscut-o la conferinţa 

recentă din oraşul C. S-ar putea ca unul dintre ei să îl cunoască pe acest domn Creandă. 

- Sună-i, dacă vrei, spuse George. 

Am sunat. 

- Alo! Sunt Maria G. Ne-am cunoscut recent în Cluj. Ştiu că te surprinde telefonul meu, şi mai 

ales te va surprinde ceea ce te voi întreba. Dar nu prea cunosc lume în Y., aşa că nu am de la cine să 

obţin informaţia pe care vreau să ţi-o cer ţie. 

- Mă bucur că m-ai sunat, Maria. Te rog să mă întrebi, să văd dacă te pot ajuta. 

- Cunoşti cumva vreun domn Creandă, care se ocupă cu îngrijirea copiilor în orfelinate, şi care 

locuieşte în Y.? 

- Da, îl cunosc. De ce? 

- Ce ai putea să-mi spui despre el? Ne-a chemat atât pe mine, cât şi pe George, soţul meu, să 

lucrăm la orfelinatul lui din Y. 



- Vai, Maria! spuse repede, surprinsă şi vădit îngrijorată. Dar tu ai o slujbă. Eşti medic. De ce 

ar trebui să lucraţi cu acest om? Soţul tău unde lucrează? Este el cumva nevoit să-şi caute de lucru? 

Şi dacă ar fi nevoit, v-aţi gândit bine ce faceţi? 

- Nu te alarma! Situaţia noastră este bună şi sigură în Z. Nimic nu ne obligă la o decizie ca 

aceasta. 

- M-ai făcut să răsuflu uşurată. Este periculos să vă încurcaţi cu un astfel de om. Te rog, să 

rămână ce-ţi spun între noi, dar vreau să te avertizez că omul este perfidia şi răutatea întruchipată. A 

mai ademenit şi pe alţii să lucreze cu el, promiţându-le salarii şi condiţii bune de lucru, dar el nu se 

ţine de cuvânt. Promite un salariu şi dă altul, oamenii lui lucrează mereu ore suplimentare care nu le 

sunt plătite, nu dă concedii, nu-şi face scrupule să îi lase fără serviciu pe cei care au ceva de obiectat. 

Maria, de fapt îmi pare rău că m-am antrenat într-o astfel de discuţie. Nu-mi place să vorbesc despre 

acest om. Uite ce, îţi dau un număr de telefon al unei prietene care a lucrat o vreme cu el. Cred că ea 

îţi poate fi de mai mult folos. 

- Mulţumesc. Te mai sun eu. 

I-am explicat lui George ce mi-a spus. Doctoriţa nu era o persoană oarecare, şi nu vorbea cu 

uşurinţă despre cineva. Avea o reputaţie bună, ca om şi ca medic. Soţul ei era printre personalităţile 

de seamă ale oraşului. Înseamnă că ceea ce ea ne-a spus este adevărat. O mare îndoială şi îngrijorare 

puse stăpânire pe mine. 

- Situaţia este din ce în ce mai complicată. Ce facem? Mai putem merge înainte? Mie îmi este 

teamă. 

- În spusele oricărui om este o notă de subiectivism. Această doamnă cu care ai vorbit poate să 

aibă dreptate din punctul ei de vedere. Dar, văzute din altă perspectivă, lucrurile pot părea şi altfel. 

Niciodată să nu caracterizezi un om după părerile subiective ale unei singure persoane. 

- Atunci îl sun şi pe domnul A. Poate îl cunoaşte şi dânsul pe acest Creandă. 

- Lasă, Maria. Noi ştim cum stau lucrurile. Ştim că nu sunt toate bune şi de aceea mergem 

acolo, de aceea omul are nevoie de noi. 

- Dar eu vreau să-l sun. Sunt agitată şi îngrijorată. Informaţiile primite m-au întors pe dos. Te 

superi dacă îl sun? Vreau să mai aflu o părere. Ştiind că nu poate lupta cu neliniştile mele, că nu o să-

mi poată opri curiozitatea stârnită de primul telefon, George se dădu bătut. 

- Sună-l atunci şi pe dânsul. 

Am format numărul, cu teamă, cu mâna tremurândă, cu sufletul la gură. 

- Alo! îmi răspunse o voce de femeie de la capătul firului. 

Încurcată, nu am ştiut bine ce să spun... 

- Ştiţi, sunt o cunoştinţă de-a domnului A. Am fi dorit, soţul meu şi cu mine, să discutăm ceva 

cu dânsul. Noi locuim în Z., dar intenţionăm să ne mutăm în oraşul dumneavoastră. În legătură cu 

această mutare voiam să obţinem o informaţie. 

- Nu pot să vă ajut şi eu? întrebă cu amabilitate doamna de la capătul firului. 

- Cred că da. Uitaţi despre ce este vorba. Noi am primit o ofertă de a lucra la un orfelinat al 

domnului Creandă din Y. Mă întrebam dacă nu ştiţi ceva despre dânsul. 

- Cât de bine îl cunoaşteţi pe Creandă? mă întrebă ea pe un ton brusc iritat. În momentul acela 

i-am făcut semn lui George să se apropie şi el de telefon. 

- Nu foarte bine. O cunosc mai bine pe fiica lui din America. Mi-a făcut o impresie foarte 

bună. 

- Nu ştiu cum sunt copiii lui Creandă. Dar eu n-aş lucra cu el pentru nimic pe lume. De-aş şti 

bine că ajung şomeră, că ajung pe străzi, şi nici aşa n-aş lucra acolo. Este un om extrem de periculos. 

Lucrează mult în afara legii, dă plocoane în dreapta   şi-n stânga, mituieşte pe toată lumea. A obţinut 

aprobările numai dând mită. Este un arogant ce-i sfidează pe toţi, deşi de profesie este cioban. Este 

urmărit de Securitate şi de Interpol, nu în legătură cu orfelinatele, ci în legătură cu felul în care face 

adopţiile. Mă cheamă şi pe mine să lucrez la el, dar îl evit mereu. Vine des la direcţia unde lucrez. 



Mi-e scârbă să-l văd... 

A continuat să vorbească cu atâta afectare, cu atâta pasiune în voce, încât erai convins că are 

ceva personal cu el, că vrea să se răzbune pentru ceva anume. Dacă nu am fi încercat să stopăm 

această conversaţie, ea ar fi continuat mult timp. Simţeam că nu mai pot să aud. Am închis telefonul 

epuizată, speriată,  întrebându-mă dacă este totuşi cineva care să-l vorbească de bine pe acest om. 

George mă linişti, spunând că această caracterizare a domnului Creandă a fost făcută la mânie 

de către doamna cu care tocmai vorbisem. 

- Cu siguranţă are ceva personal cu el. Orice om mai are şi calităţi pe lângă defecte. Ea ne-a 

descris numai defectele. 

Nu bănuiam nici pe departe că realitatea era chiar mai crudă decât cea din spusele ei. Că mai 

erau atâtea lucruri murdare care urmau să fie descoperite de noi. Atunci însă nu simţeam decât că 

sunt dărâmată. Şi mă gândeam la ce bun să intrăm într-o bătălie în care aveam puţini sorţi de izbândă.  

- Cred că ar trebui s-o lăsăm baltă, George. Nu suntem noi chemaţi să schimbăm lumea. 

- Nu suntem chemaţi să schimbăm lumea, ci doar puţin, în dreptul nostru. Iar în dreptul nostru 

sunt aceşti copii care au nevoie de noi. Linişteşte-te! Mâine vei vedea lucrurile altfel. Şi sunt sigur că 

nu vei mai dori să renunţi. Şi apoi, nouă domnul Creandă ne-a apărut ca un om cu bun simţ. Nu 

există om, oricât de rău, cu care să nu poţi lucra, dacă ştii cum să-l abordezi. 

M-am liniştit, bazându-mă pe calmul şi pe înţelepciunea soţului meu de a aborda oamenii. El s-

a înţeles întotdeauna bine cu orice om. 

Era seara târziu. Am mai discutat, întorcând lucrurile pe toate părţile. Eu mă îndoiam cel mai 

mult de pasul pe care ne hotărâserăm să-l facem. După ce ne-am culcat şi am stins lumina, am 

continuat să mă frământ până noaptea târziu. Visul meu frumos, care începuse din tinereţe, şi care 

părea că se întruchipează în sfârşit, la vârsta maturităţii, acela de a putea face ceva pentru copiii 

nimănui, era înăbuşit de temeri. Aveam şi eu copii pe care îi iubeam ca pe ochii din cap, şi nu voiam 

să le periclitez viitorul, renunţând la situaţia sigură pe care o aveam, în schimbul a ceva ce nu ne mai 

oferea siguranţă. M-am sculat şi    m-am uitat la fetele noastre cum dormeau. Am tras pătura peste 

Ioana, care obişnuia să se dezvelească în fiecare noapte. Le-am sărutat dormind. Cât de mult le 

iubeam! Se apropiau de adolescenţă, dar aveau încă atâta nevoie de noi. Mă gândeam cât sunt de 

fragile, cât de delicat şi de complicat este procesul maturizării lor, mă gândeam câtă nevoie au de 

apreciere, de susţinere şi de încurajare, pentru a-şi construi încrederea în ele însele. Şi, ca de fiecare 

dată, îmi făceam promisiuni că o să le ofer mai mult timp, pentru a vorbi împreună despre visele şi 

speranţele lor, despre viitor, despre credinţa în Dumnezeu, despre lucrurile şi valorile care contează 

în viaţă. “Ce s-ar face ele fără dragostea noastră? Ce fac copiii care sunt lipsiţi de dragostea 

părinţilor? Ar trebui să le-o oferim noi, ceilalţi... Şi uite, avem şansa să facem lucrul acesta. Numai că 

mie îmi este frică. Sunt o laşă dacă renunţ, şi nu trebuie să se întâmple aceasta. Nu, îl vom anunţa 

chiar foarte repede pe domnul Creandă că acceptăm. Mâine la prima oră. Înainte să se ofere din 

întâmplare altcineva...” Am adormit târziu, dar hotărâtă în inima mea. 

Hotărârea de a lucra la Creandă ne-a fost întărită a doua zi de singura familie din oraş pe care 

am auzit-o lăudându-l pe acest om. Ei sunt Costache şi Maricica, singurii dintre “foştii” ce mai 

păstrează legături cu el. Ea a fost unul dintre directorii care au rezistat cel mai mult la orfelinatul lui. 

Am aflat mai târziu că a “zburat” şi ea, bineînţeles, de acolo, dar curios, atunci când am întrebat-o 

despre Creandă, nu ne-a avertizat de pericole, ci ne-a spus că se poate lucra cu el, şi că ea a plecat din 

motive personale. 

Tot a doua zi l-am întâlnit pe Creandă şi i-am spus că în principiu ne-am decis să lucrăm la 

orfelinatele lui, dar că mai aveam, atât George cât şi eu, nişte detalii de lămurit. George mă lăsă să 

vorbesc eu prima: 

- Mi-aţi spus că voi conduce acest orfelinat pe probleme de creştere şi de educare a copiilor. 

Dar este important pentru mine să fiţi de acord cu două lucruri. În primul rând, să îmi oferiţi toată 

autoritatea, în faţa oamenilor români sau străini, în aşa fel încât să pot lua decizii care să nu fie 



contestate, în aşa fel încât să putem îngriji şi creşte copiii după principiile pe care le consider că sunt 

bune. Nu vorbesc doar din punctul de vedere al medicului, cât vorbesc mai ales din punctul de vedere 

al omului preocupat în ultimii ani de psihologia copilului. Bineînţeles că o să mă consult întotdeauna 

cu oameni preocupaţi de buna creştere a copiilor, o să ţin cont de toate sugestiile bune. 

- Absolut! Vei avea toată autoritatea. Eu caut de multă vreme un om căruia să-i dau autoritate 

în orfelinat, dar nu am găsit. Până acum m-am bazat numai pe voluntarii străini, pentru că ei au fost 

singurii care nu m-au minţit, dar ei nu se prea descurcă, pentru că nu cunosc problemele specifice din 

România. 

- Nu putem să generalizăm faptul că străinii sunt cinstiţi, iar românii mint cu toţii. Există 

români cu un caracter admirabil, şi există străini mincinoşi şi corupţi. Am putea discuta multe pe 

această temă. Dar este important pentru mine să-mi spuneţi că voi avea autoritate. Fără această 

autoritate nu mi-aş putea pune în practică strategia de îngrijire a copiilor. O altă întrebare de care 

depinde decizia mea de a lucra aici este următoarea: Voi putea să aleg oamenii cu care lucrez? Nu 

toţi oamenii au aptitudini sau chemare pentru a lucra cu copiii. Fără oameni cu suflet bun, bine 

instruiţi, nu vom putea realiza mare lucru. 

- Sigur, poţi să faci lucrul acesta, spuse el cu o voce înceată şi blajină. Chiar te-aş ruga să mă 

scapi de vreo două persoane pe care le-am angajat din obligaţie, pentru că sunt rude prin alianţă cu 

mine, iar acum comportamentul lor mă deranjează. 

- Acest lucru ar fi mai bine să îl rezolvaţi dumneavoastră. Eu mă gândesc că înainte de orice 

angajare să avem un interviu cu persoana, să o supunem unui test prin care să-i vedem aptitudinile 

sau înclinaţiile pentru o astfel de muncă, şi abia apoi să o angajăm. A da pe cineva afară din serviciu 

cred că este o soluţie extremă, la care nu ar trebui să ajungem. Eu aceste două cerinţe le am. Dacă îmi 

spuneţi că sunteţi de acord cu ele, atunci este bine. Despre alte probleme va vorbi George. 

- Da, sunt de acord, Maria. O să faci acolo cum crezi tu că este mai bine. Te ascult, George, i 

se adresă apoi soţului meu. 

- Schimbarea pe care o facem este foarte mare. Până acum noi nu am avut probleme materiale. 

Am muncit în aşa fel încât să avem tot ce ne trebuie, în limita decenţei. Sunt capul unei familii, am 

doi copii de întreţinut, şi este important să lămurim problema retribuţiei, în aşa fel încât să nu scădem 

standardul la care am trăit până acum. Eu o să-mi lichidez activitatea în Z. şi o să facem o societate 

împreună, pentru a asigura locuri de muncă copiilor care ies din orfelinate. Totodată, din această 

activitate condusă de mine, o să-mi asigur un salariu care să acopere nevoile familiei tot la acelaşi 

nivel pe care l-am avut în Z. 

- Da, Da, spuse domnul Creandă pe un ton despre care nu ştiam dacă este blajin sau absent. 

Abia mai târziu am realizat că problema traiului pe mai departe a familiei noastre, un lucru 

serios şi important pentru orice familie, nu-l interesa de loc pe acest om cu inima de piatră. Nu i-ar fi 

păsat nici cât negru sub unghie că cineva ar fi lăsat o situaţie solidă şi apoi ar fi ajuns la sapă de lemn 

din cauza lui. De fapt, nici nu-i trecea prin cap să facă ceea ce ne promitea. 

- În fine, spuse George, până o să-mi lichidez totul în Z., şi până vom începe afacerea 

împreună, o să dureze câteva luni. În această perioadă o să lucrez la rezolvarea problemelor despre 

care am discutat. Dar ne interesează atât pe mine cât şi pe Maria cu cât o să fim retribuiţi. 

- Nu vă faceţi probleme, că o să fiţi bine plătiţi. Este o societate româno-americană, dar nu o să 

vă pot plăti ca în America. Nu o să pot să-i dau Mariei un salariu pe care îl are un doctor în America, 

dar o să aibă un salariu foarte bun. 

- Cred că este mai bine să ştim cât, continuă George. 

Mi-a oferit un salariu care era bun, dar care nu depăşea venitul pe care îl realizam în Z. Dar am 

rămas de-a dreptul surprinsă când lui George îi oferi un salariu pe jumătate. 

- Dar este puţin ciudat ceea ce ne promiteţi. Eu voi avea cam acelaşi salariu ca în Z. Dar pare 

incredibil ca George, care aducea grosul venitului în casă, să câştige mai puţin ca mine. 

- Maria, dar acest lucru este provizoriu. Domnul Creandă a gândit bine. Eu va trebui să petrec 



multe zile în Z., şi nu voi putea să mă implic prea mult aici. Până vom realiza împreună societatea, 

dânsul mă plăteşte rezonabil. După aceea îmi voi stabili eu salariul la atât cât va fi nevoie. 

Nu eram mulţumită, dar am tăcut, bazându-mă pe George. Ştiam că nu este el omul care să se 

lase jucat de alţii. Sau nu pentru mult timp. “În orice caz, mie o să-mi fie ruşine să spun celor din Z. 

la ce salariu plec. Nu de alta, dar toţi colegii care lucrează la fundaţii mixte, făcute în colaborare cu 

străinii, sunt mult mai bine retribuiţi, şi, într-un fel, acest lucru oglindeşte seriozitatea fundaţiei.” Ce 

mă contraria şi mai mult era că noi îl întrebasem la prima vizită despre salariile muncitorilor. El ne-a 

spus că le oferă un salariu ce părea bun. Dar acum, nouă ne dădea cam media a ceea ce spusese că le 

oferea lor. Nu am fi putut să credem atunci că acest om bun, blajin, cu o voce domoală, parcă absent 

la agitaţia din jur, despre care nu ştiai dacă te aude sau nu atunci când vorbeşti, era de o mârşăvie pe 

care nu am mai întâlnit-o niciodată. 

- O să aveţi aceste salarii, dar aici nu o să vă lipsească nimic, o să vă puteţi servi cu tot ce vă 

trebuie, mai adăugă Creandă. 

“Cum adică nu o să ne lipsească nimic? O să ne servim din lucrurile lui, din lucrurile 

fundaţiei?” Deja începea să mă sâcâie cu adevărat. “Nu uita! Cu orice om, oricât de dificil, se poate 

lucra dacă îl înţelegi, dacă ştii cum să îl abordezi...” mă linişteau iar cuvintele lui George.  

După ce ne-am despărţit de el, George mă linişti în continuare: 

- Obiectivul nostru este mai important decât meschinăriile acestui om. Şi, pentru a ni-l atinge, 

va trebui să trecem peste aceste meschinării. Important este că noi nu vom depinde niciodată de 

Creandă. Valoarea noastră stă în ceea ce suntem noi, şi în ceea ce putem oferi lumii în care trăim. 

 

 

 

 

 

5. CREANDĂ NE FACE O VIZITĂ 
 

 

- Mergem la cumpărături, spun eu fetelor mele. Duminică, domnul Creandă ne va face o vizită. 

Trebuie să fim la înălţime şi să facem o masă bună, aşa cum ştim noi să facem în ocazii speciale. 

- Chiar trebuie să ne mutăm în oraşul Y., mamă? mă întrebă Camelia, fetiţa mea cea mare, de 

13 ani. Aici am prietene aşa de bune, şi acolo nu ştiu dacă o să pot să îmi mai fac. În clasa a şaptea, 

toate fetele sunt deja împrietenite între ele, iar pe mine, o străină, o să mă accepte foarte greu. Îţi mai 

aminteşti ce greu mi-a fost când m-ai mutat în clasa a cincea, la engleză intensiv? 

Acest lucru îl consideram într-adevăr o problemă. Ambele noastre fete erau firi timide, şi ştiam 

ce greu vor trebui probabil să lupte pentru a fi acceptate într-un colectiv nou. Vor fi probabil supuse 

fenomenului de respingere, singurătăţii sau răutăţilor de tot felul. La vârsta aceasta, copiii se luptă 

pentru a-şi stabili un loc în ierarhia clasei, sunt cruzi unii cu alţii, se jignesc, iar cei mai slabi rămân 

singuri. Dacă nu are un temperament suficient de puternic, noul venit riscă să fie dat la o parte, riscă 

să rămână un timp fără prieteni. 

Acest lucru se putea rezolva deoarece erau şi câţiva copii de şcoală la orfelinatul din Livezeni, 

şi unii aveau chiar vârsta lor. Domnul Creandă spunea că noi vom putea locui fie la orfelinat, fie într-

unul din apartamentele lui din oraşul Y. Dacă vom locui în Livezeni, la orfelinat, fetele ar putea 

merge în clasă cu aceşti copii, şi nu s-ar simţi singure. Dar Camelia şi Ioana nu voiau să meargă la o 

şcoală într-un sat. Nici nu era drept ca dintre două posibilităţi să o alegem pe cea care le oferea 

avantaje mai puţine din punctul de vedere al instruirii şcolare! 

- Nu vreau să mă duc la o şcoală într-un sat, mamă. Doresc să pot beneficia de avantajele 

oraşului. Vreau să mai iau ore de muzică, şi vreau să am profesori buni, în special la engleză. Şi chiar 



dacă aş merge la o şcoală de ţară, tot nu mă voi acomoda mai uşor, spuse puţin bosumflată Camelia. 

- Bine, o să mergeţi la şcoală unde doriţi. Dar nu uita, Camelia, în viaţă o să trebuiască să 

schimbi mereu colegii. Tu şi Ioana sunteţi fete inteligente, învăţaţi bine, şi o să vă integraţi până la 

urmă în orice colectiv nou. Iar noi o să fim mereu alături de voi. 

Am ieşit din casă şi am colindat piaţa şi magazinele alimentare. Ne-am întors cu o droaie de 

plase, în care aveam printre altele carne, legume şi sucuri. 

- La inflaţia de acum masa aceasta mă costă aproape un sfert din salariul de doctor pe care îl 

iau, îi spun la întoarcere lui George. A primi musafiri la masă în vremurile acestea este un lux. Şi 

totuşi, este atât de important pentru mine să putem avea din când în când musafiri la masă. Mă bucur 

că, datorită ţie, ne putem permite periodic lucrul acesta. Cred că aş suferi enorm dacă lucrurile ar ieşi 

prost acolo unde mergem, şi nu ne-am mai permite acest lucru pe viitor. 

- Nu te gândi la aceasta, Maria, nu o să fie cazul. 

Am lucrat în acea sâmbătă dimineaţa mai mult ca de obicei, străduindu-mă să realizez o masă 

bună. Am făcut o supă cu tăiţei făcuţi de mine în casă, cu ouă de la ţară. Am făcut platouri cu mai 

multe aperitive: cu muşchi file, ouă umplute, salam de Sibiu, ciuperci, vinete. Am făcut friptură de 

pui şi de viţel, pentru că cea de porc nu-i plăcea domnului Creandă, şi am pregătit mai multe feluri de 

garnituri. Ajutată de Camelia, am pregătit prăjitura noastră preferată, cu nuci şi ouă. Mi-am pus la 

îndemână murăturile făcute în casă: gogoşari şi castraveţi. 

- O, ce frumos miroase pe aici, spuse George, atunci când se întoarse de la muncă. Prea vreţi să 

îl răsfăţaţi pe acest Creandă. 

- Ştii, este prima şi poate singura masă pe care o să o servească el în casa mea din Z. Noi o să 

ne mutăm în curând. Nu ştiu cum o să fie acolo, dar probabil o să treacă mult timp până o să avem o 

casă şi condiţii de a găti aşa cum îmi place mie, uneori, să gătesc. 

Nici nu realizam atunci câtă dreptate aveam. A trecut o perioadă lungă de zbateri, de luptă, de 

discuţii, în care am fost mereu ameninţaţi, în caz că ne gândeam să destăinuim ce am văzut că se 

petrece în orfelinate. Chiar şi acum, în momentul când scriu aceste rânduri, îmi lipseşte încă căminul 

acela scump la care am renunţat de dragul unui vis. Amintirea lui este dureroasă, şi abia îmi ţin 

lacrimile în frâu când mă gândesc la locul unde mi-am crescut copiii, unde am avut linişte, unde 

coceam în linişte prăjiturile de sărbători, cu fetele mele     rotindu-se în jur. Râdeam şi glumeam în 

jurul mesei de duminică, fiind întrerupţi din când în când de câte un telefon în care o voce cunoscută, 

dragă nouă, din oraş, ne chema undeva la o ieşire în parc, sau la pădure. Experienţa înstrăinării o 

resimţeam dureros. Era adevărat, eram tot în ţară, dar printre oameni pe care nu îi cunoşteam, şi care 

nu ne cunoşteau. Trebuie să treacă ani până câştigi încrederea celor din jur, până eşti acceptat fără 

rezerve, aşa cum eram la noi acasă.  

- Cât este ceasul? Trebuie să plec să îl aştept la intrarea în oraş pe Creandă. Cred că o să mă 

sune în curând, spuse George. 

Într-adevăr, nu a durat mult, şi Creandă a sunat că se apropie de Z. Soţul meu a plecat să-l 

întâmpine în zona gării, urmând să-l însoţească în drumul spre noi. S-au oprit în oraş, iar George i-a 

arătat locul în care lucra, i-a vorbit despre activitatea lui, şi i-a arătat proprietăţile noastre. 

- Un prieten care ştie că vrem să plecăm doreşte să îmi cumpere toată afacerea, îi spuse el lui 

Creandă. 

- Da, este bine, deoarece eu am nevoie de voi, spuse Creandă, cu o voce mai domoală ca de 

obicei. 

A văzut că nu suntem oamenii care vrem să dăm năvală la un loc de muncă călduţ, pentru că ne 

împing greutăţile. A putut să vadă că pentru noi mutarea înseamnă rupere şi sacrificiu. Şi, dacă ar fi 

avut o urmă de onestitate în dânsul, s-ar fi gândit: “Oamenii aceştia au aici viaţa lor şi au o situaţie. 

Poate că nu este drept să-i rup de aici şi să-i duc pentru realizarea scopurilor mele. Mai bine să-şi 

vadă de treabă.” Şi, dacă ar fi avut măcar o mică parte din inteligenţa pe care pretindea că o are, ar fi 

ştiut că nu suntem oamenii pe care poate să-i manipuleze după dorinţă, şi mai degrabă reprezentăm 



un risc pentru “afacerea” lui. El nu avea nevoie de directori, ci de oameni pe care să-i folosească 

pentru bunul mers al afacerii lui. Să fie pricepuţi, dar să se supună indicaţiilor lui. Să fie buni 

specialişti în probleme de creştere a copiilor, dar să nu-i schimbe legile arbitrare deja instaurate. Să 

aibă studii superioare în domeniul socio-uman, pentru că aceasta era condiţia impusă de lege pentru a 

putea fi directorul unui Centru de Plasament, nume dat recent orfelinatelor. A încercat cu persoane 

din zonă, dar în curând l-au ştiut toţi, şi se avertizau unii pe alţii de pericolul de a lucra acolo. S-a 

gândit să schimbe strategia şi să rupă oamenii din altă parte. Se gândea că, o dată mutaţi, aceştia nu 

vor mai avea de ales, şi vor dansa cum cântă el. Evident că vor putea să plece până la urmă şi ei, dar 

de demascat nu-l va demasca nimeni. “Ce, nu a sponsorizat el destui politicieni pentru a-şi asigura 

spatele? Nu au decât să vorbească foştii lui angajaţi, şi vor vedea dacă mai pupă undeva un loc de 

muncă.” 

Camelia şi Ioana erau foarte curioase să îl cunoască pe Creandă. Nu ştiu ce imagine şi-o fi 

format în mintea lor despre omul care ne schimba viaţa, dar, în orice caz, ceea ce am citit pe chipul 

lor după ce Creandă a intrat în casa noastră, a fost surpriză şi nedumerire. Camelia veni în bucătărie 

să mă întrebe: 

- Mamă, acesta este domnul Creandă? 

- Da, Camelia. De ce te miri? 

- Nu ştiu, mamă, dar eu mi l-am imaginat altfel. Omul acesta este aşa un bădiţă, parcă vine de 

la ţară. Da, pare un ţăran, cum ar putea el să aibă case de copii? 

- Camelia, nu putem să caracterizăm oamenii după ceea ce vedem în exterior. După ce o să 

vorbeşti cu el, vei avea altă părere. 

- Poate, spuse Camelia, puţin convinsă. 

 

 

 

 

 

6. POATE MĂ AJUŢI CU COPII 
 

 

- În ce relaţii eşti cu cei din Spitalele de Copii şi cu cei de la Protecţia Copilului în judeţul S.? 

mă întrebă domnul Creandă, în timp ce eram încă la masă. 

- În relaţii bune cu cei din spital, dar pe cei de la Protecţia Copilului nu îi cunosc. 

- Te întreb că poate o să mă poţi ajuta cu copii şi din acest judeţ. 

Cum adică să îl ajut cu copii?! Voiam să cred că s-a exprimat greşit şi că inima lui largă vrea să 

cuprindă şi copiii orfani sau abandonaţi de aici. Dar chipul lui împietrit şi rece, ce părea că făcea 

întotdeauna calcule, arăta că era exact aşa cum am auzit. Avea nevoie de copii care să îl ajute. Nu am 

înţeles atunci toată maşinaţia, dar, rând pe rând, am descoperit cu stupoare cât de mult se folosea de 

aceşti nenorociţi de copii. Am văzut şi am auzit multe, înainte de a merge efectiv să lucrăm cu 

domnul Creandă. Aveam multe motive să ne îndoim de caracterul lui, şi oricine se putea întreba: “De 

ce am mers?” George explica prietenilor care ne întrebau lucrul acesta în felul în care mi-l spusese şi 

mie: 

- Dacă acest om este ceea ce pretinde a fi, atunci este bine să plecăm şi să lucrăm împreună cu 

el, pentru copii. Dacă el nu este ceea ce pretinde a fi, atunci trebuie să mergem neapărat să lucrăm 

acolo pentru copii, ca ei să aibă pe cineva care să le susţină interesele. 

Nu ştim câte cazuri de acest fel există în România, dar sunt realmente oameni care au fost şi 

continuă să fie “ajutaţi” de copii. Au fost ajutaţi să obţină averi pe care nu le-ar fi putut obţine din 

nici o altă afacere. Se vorbeşte că în America se câştigă bine. Se câştigă acolo, dar nu fără trudă. Am 



văzut cum oamenii muncesc pe brânci, ca să-şi poată plăti cheltuielile şi ratele la casă, pentru  a-şi 

plăti confortul în care trăiesc. Şi, după truda de o viaţă, rămân cu o casă, şi au fiecare câte o maşină. 

Dar, în România, un american de origine română, ajutat de copii, a reuşit să achiziţioneze în doar 

câţiva ani câteva apartamente în oraşul Y., un altul în Domneşti, casă în capitală, casă în Viena, casă 

în America, casă în Japonia, toate mobilate, zeci de hectare de pământ, o mulţime de maşini, plus 

toate casele şi toată averea fundaţiei, de care dispune după bunul lui plac. Are apoi banii care îl ajută 

să trăiască în lux, care îi oferă puterea şi curajul de a sfida pe oricine, de a cumpăra pe oricine. 

Evident, toate acestea sunt dincolo de imaginaţia oricărui român onest. Sunt convinsă de faptul că 

poate mulţi mă vor considera nebună deoarece “mă pun” cu un astfel de om. Dar, după ce petreci 

două luni urmărind viaţa de iad a copiilor din “raiul” lui, simţi că înnebuneşti dacă taci, dacă nu spui 

tuturor ce ai văzut acolo. Uriaşa lui avere nu mă deranja de loc. Ceea ce îmi stârnea revolta era felul 

inuman în care trata copiii, aceşti amărâţi de copii prin care şi-a adunat posesiunile. 

În momentul în care m-a întrebat dacă nu l-aş putea ajuta cu copii, el avea deja posesiunile 

despre care am vorbit mai sus. Oare ce altceva îşi mai dorea, de făcuse din îngrămădirea copiilor în 

orfelinatele lui un scop în sine, mai ales acum, când organismele internaţionale făceau mereu 

presiuni, pretinzând adoptarea unor noi strategii pentru ocrotirea copiilor abandonaţi. 

Comunitatea Europeană, precum şi alte foruri internaţionale, pretindeau rezolvarea problemei 

copiilor abandonaţi prin plasarea lor în familii de plasament (foster) sau în case de copii de tip 

familial. Ideea era să se renunţe la instituţii de tipul orfelinatelor, care creau copiilor mari handicapuri 

psiho-emoţionale, iar mai târziu, handicapuri de integrare în viaţa socială. Alternativa era îngrijirea 

într-un mediu asemănător cu cel din familie, singurul care putea să le dea un sentiment al identităţii 

proprii şi îi putea ajuta să-şi dezvolte armonios personalitatea. Numărul de copii din orfelinatele de 

stat a scăzut simţitor. De exemplu, de la 250 de copii, cât erau în 1989 în Leagănul din Y., s-a ajuns 

la aproximativ 90 de copii. 

O serie de organizaţii non-guvernamentale s-au implicat în ocrotirea copiilor abandonaţi încă 

din 1989. Unele dintre ele au făcut şi fac acest lucru într-un mod minunat, finanţând sau construind 

case de copii model cum sunt cele din Oradea,       Baia-Mare, Cluj, etc. Modul în care sunt îngrijiţi 

copiii în Oradea, la “Complexul Felix”, m-a fermecat. Voi reveni cu amănunte, descriind ce am văzut 

acolo. Alţii, cum ar fi părintele Nicolae Tănase, au făcut ce au putut, oferind îngrijire la standardul 

comunităţii săteşti în care trăiesc, dar important este că oferă copiilor iubire. Au existat însă şi o serie 

de profitori străini sau autohtoni, care au văzut că domeniul ocrotirii copiilor poate fi o excelentă 

afacere. Pentru că întotdeauna au existat mulţi oameni sensibili, plini de milă şi generozitate, dispuşi 

să doneze o parte din venitul lor pentru îngrijirea copiilor. Problema este că cei care administrează 

banii oferiţi cu atâta generozitate de alţii, nu au întotdeauna cinstea şi garanţia morală care s-ar cere 

într-un act atât de sacru, motivaţia lor fiind nu iubirea pentru semenii lor în nevoi, ci profitul. Aceştia, 

evident, sunt excepţii, şi nu înseamnă că trebuie să renunţăm să fim darnici cu cei lipsiţi, din teama că 

oameni fără scrupule ar putea exploata situaţia. 

Debutul domnului Creandă în îngrijirea copiilor a fost la Domneşti, unde a închiriat un spaţiu, 

şi unde a adunat primii copii. Cu achiziţionarea primilor copii a început şi atragerea de fonduri de 

peste hotare, într-o perioadă când străinii erau foarte dispuşi să ajute în acest sens. Într-un timp destul 

de scurt a adunat banii necesari pentru construirea primului orfelinat, pe care a scris cu litere mari, în 

engleză şi în română: “WALK ON THE RIGHT WAY” (“UMBLAŢI PE DRUMUL DREPT”). A făcut 

aceasta pentru ca oricine să citească şi să înţeleagă cât de drept umblă fundaţia, şi să facă la fel. Acest 

lucru se întâmpla imediat după evenimentele din 1989, când nu se vorbea atât de mult despre 

îngrijirea copiilor în grupuri mici, după sistemul familial. Atunci era nevoie urgentă să se 

despovăreze şi să se decongestioneze casele de copii de stat, care erau foarte aglomerate. În casa lui 

de aproximativ 85 de locuri el a adunat rapid copii, dar nu din orfelinatele supraaglomerate, ci, în 

special, din comuna Domneşti. Domneşti era un sat cu multe familii numeroase de câte 8 sau 10 

copii. Cu câteva grupe de fraţi, el aproape că a umplut casa de copii. El le oferea doar un fel de 



cazare pe parcursul săptămânii, deoarece sâmbăta şi duminica mulţi copii mergeau acasă la părinţii 

lor.  

Aşa a fost făurit Orfelinatul nr. 1. Scopul a fost sensibilizarea sponsorilor şi adunarea de 

fonduri pentru Orfelinatul nr. 2, care trebuia plasat la o distanţă cât mai mare de primul (aproximativ 

300 de km), aceasta din motive dictate de bunul mers al afacerii, motive pe care le voi descrie mai 

târziu. 

Orfelinatul nr. 2 avea şi el un scop precis: pepinieră pentru adopţii. Pentru că adopţia aduce cei 

mai mulţi bani. Numai că aici a cam încâlcit lucrurile. Se insista pe ocrotirea copiilor în sistem 

familial, sau plasarea lor în familii. El s-a gândit că este strategic să construiască acest tip de case, 

numai că reglementările în vigoare îi încurcau socotelile. Casele de tip familial presupuneau copii 

între 2 şi 18 ani, într-un număr de la 7 până la 12 copii, şi “părinţi” pentru case. El însă avea nevoie 

de copii cât mai mici, cât mai mulţi, sugari scoşi cât de cât din penele cele rele, şi, pentru aceasta, i-a 

vrăjit bine pe cei de la Leagănul din Y., convingându-i să-i dea aceşti copii în sistem  en-gross, câte 

20 o dată, argumentând că el are condiţii, are case noi, are dolari, etc. Şi astfel, într-o casă de tip 

familial, construită pentru un număr mediu de 10 copii, el a îngrămădit 32 de copii. 

Devenise proverbială cererea sa, şi toată lumea din Leagănul din Y. o ştia: "Să fie frumoşi, să 

nu fie ţigani şi să nu fi avut hepatită.” Cei care nu se încadrau cădeau de la selecţie. A dus aceşti 

copii în casele lui, arătoase pe dinafară şi pe dinăuntru, destul de bune pentru o îngrijire de tip 

familial, dar care funcţionau dezastruos în sistemul Leagăn de Copii. Şi a reuşit ca în aproximativ 3 

ani să-i transforme pe aceşti copii aproape în legume. Cu persoane lipsite de o minimă instruire, care 

lucrau până la epuizare (240 de ore în loc de 167, cât prevedea legea), tracasate de şefi români, 

americani sau germani, ce dădeau dispoziţii contradictorii, fiecare după cum îl tăia capul, nu este de 

mirare că s-a ajuns aici. Lipseau apoi facilităţile igienico-sanitare necesare îngrijirii în masă a unor 

copii la o vârstă atât de delicată. 

Te punea în uimire goana lui nebună după copii. Îi căuta şi aduna ca un căpcăun, cu 

înfrigurare, cu grabă mare, şi din judeţul său, şi din judeţele învecinate. Îşi făcuse din acest lucru un 

scop, pe care l-a imprimat şi în mintea angajatelor sale de la “office”. 

“Trebuie să luăm copii cât timp ni se dau.” “Nici nu vă închipuiţi ce concurenţă este în a prelua 

copii pentru îngrijire.” “Sunt multe fundaţii care vor copii.” Erau câteva dintre frazele pe care le 

auzeam mereu, şi nu ne venea să credem că aşa ceva este adevărat. Noi văzusem în ultimii ani la 

televizor doar copii părăsiţi, care nu mai aveau unde sta, copii aruncaţi în stradă. Aici ni se prezenta o 

altă realitate, diferită, opusul a ceea ce ştiam până atunci. Şi se părea că este foarte profitabil să ai în 

îngrijire astfel de copii. 

Satisfăcut că pusese mâna pe un număr bunicel de copii, dintr-un Leagăn model, cu condiţiile 

cele mai bune din ţară, atât de preocupat în a oferi îngrijiri de calitate, el îşi prezentă isprava cu totul 

altfel străinătăţii: 
 

“In Y., Romania, there is a State orphanage for babies and toddlers which is very 

overcrowded, sometimes children have to sleep three to a bad. When the children reach age three, 

they are sent to one of the orphanages for older children, in other cities. We have a good relationship 

with the administrators at this orphanage, and we try to help them in any way we can. Last fall they 

called and asked me to please come and take some of the children. We had just finished the first 

building at The Children's Village, and they were hoping we could take at list 20. I told them I would 

try to help. 

When I went there, the children gathered around and were excited to see me. I have been there 

many times to bring candy and clothing, and I looked into their hopeful eyes it was very hard to know 

which of them to choose. After touring the orphanage and seeing all the children, and hearing them 

call out and beg for me to take them, I had to go out to my car so they would not see my tears. Their 

tiny faces are still before me today. I cried and prayed before God and ask him to show me which 



children to take...” 
 

“În oraşul Y. din România este un orfelinat de stat pentru bebeluşi şi copii mici, care este 

îngrămădit până peste cap, aşa că uneori copiii trebuie să doarmă câte trei într-un pat. Când copiii 

ajung la trei ani, ei sunt trimişi la alte orfelinate pentru copii mai mari, în alte oraşe. Noi avem 

relaţii bune cu administratorii acestui orfelinat şi încercăm să îi ajutăm în toate modurile în care 

putem. Toamna trecută (1996), ei ne-au chemat spunând şi rugându-ne să luăm câţiva copii. Noi 

chiar atunci terminasem de construit prima clădire din “Satul Copiilor”, şi ei sperau să putem să 

luăm cel puţin 20 de copii. Eu le-am spus că voi încerca să-i ajut. 

Când am mers acolo, copiii s-au adunat în jurul meu, şi erau foarte fericiţi să mă vadă. Am 

fost acolo de multe ori să le duc bomboane şi haine, şi, uitându-mă în ochii lor plini de speranţă, a 

fost foarte greu pentru mine să ştiu pe care să-i aleg. După ce am făcut turul orfelinatului şi am 

văzut toţi copiii, şi     i-am auzit strigându-mă şi cerşindu-mi să îi iau cu mine, a trebuit să mă duc 

afară la maşină, în aşa fel ca ei să nu-mi vadă lacrimile. Faţa lor micuţă este încă înaintea mea şi 

astăzi. Am strigat şi m-am rugat către Dumnezeu, şi L-am rugat să-mi arate pe care copii să îi 

iau…” 
 

Când am citit aceste lucruri, m-am cutremurat,     gândindu-mă cât de departe poate cineva 

merge cu minciuna şi ipocrizia, implicându-L fără teamă pe Dumnezeu în toate murdăriile lui. Dar 

Dumnezeu, care este Tatăl orfanilor, a îngăduit ca totul să iasă la lumină, în aşa fel ca acest om să nu 

mai transforme copiii într-un mijloc de a-şi atinge scopurile lui egoiste. Orice lucrător de la Leagănul 

de copii din Y. îmi este martor că niciodată Creandă nu a venit în Leagăn ca un om care iubeşte 

copiii.  

Infirmierele şi asistentele îşi amintesc cum, la prima lui achiziţie de copii, se plimba pe culoare 

cu aroganţă, arătând cu degetul de la distanţă copiii pe care îi dorea, selectându-i după criterii 

morfologice, aşa cum selectezi puii de pisică: 

- Îl vreau pe cel blond, şi pe celălalt bruneţel, că e frumos şi acela, sper că nu este ţigan. Şi îi 

vreau sănătoşi, să nu fi avut cumva hepatită. 

La următoarele selecţii nici nu s-a mai sinchisit să meargă la Leagăn. A lăsat munca alegerii în 

seama oamenilor săi. La ultima achiziţie de copii s-a întâmplat ceva dureros. Printre copiii sortaţi 

erau şi doi fraţi, frumoşi şi inteligenţi, Simina şi Călin M. Dar, după ce fetele de la “office” le-au 

analizat fişele medicale, au respins-o pe Simina, deoarece aceasta avusese în antecedente hepatită, 

fiind cu antigenul HBS pozitiv. În zadar a fost rugat Creandă să nu-i despartă pe cei doi fraţi, dacă-l 

ia pe unul să-l ia şi pe celălalt, sau dacă-l lasă pe unul să-l lase şi pe celălalt. El   şi-a ales copiii care 

se încadrau în criteriile lui, şi fraţii urmau să fie despărţiţi. Personalul era întristat. I-a indignat 

întotdeauna modul în care Creandă îşi recolta copiii. Dar ceea ce făcea acum era inuman. Printr-o 

minune însă, la încă o analiză, s-a constatat că antigenul HBS era negativ. În felul acesta, el a 

acceptat ca şi Simina să-şi urmeze fratele. Tot personalul din leagăn a răsuflat uşurat. 

Acesta este comportamentul creştin al lui Creandă, de care el face atâta caz! Totul este 

revoltător, şi este cu atât mai mult de plâns, cu cât acest om orbit de profit crede totuşi că salvează 

copiii. 

După ce s-a întors din incursiunea lui de peste hotare i-am vorbit despre deficienţele de 

îngrijire, şi i-am spus că nu ne-ar mai trebui mult ca să facem ca lucrurile să meargă bine. 

- Avem nevoie de acele câteva schimbări în condiţiile igienico-sanitare despre care v-am 

vorbit, şi încă… 

Dar dânsul mă întrerupse: 

- Doar nu-i fi tu mai grozavă decât cei de la “sanepid”, care mi-au dat autorizaţie, şi care au 

văzut că lucrurile sunt bune, şi care ne laudă şi ne dau ca exemplu. Am autorizaţie pentru tot ce 

facem aici. 

- Probabil că cei de la “sanepid” nu au văzut tot. Nu au văzut lipsa apei curente, nu au văzut 



butoaiele murdare cu care se aduce apa pentru băut şi gătit. Au fost impresionaţi probabil de alte 

aspecte ale funcţionării orfelinatului, şi au neglijat aceste “amănunte”. Ei nu permit nici măcar mini-

bodegilor de tip “ABC” să funcţioneze fără apă curentă. Şi mai sunt apoi de făcut schimbări în modul 

de îngrijire şi de educaţie, schimbări care nu costă, dar care sunt de o importanţă vitală, şi fără de 

care dezvoltarea copiilor poate fi dezastruoasă. 

- Nu-mi veni mie cu atâtea ifose şi cu atâtea pretenţii. Eu am făcut destule pentru copiii aceştia, 

au un acoperiş deasupra capului şi au mâncare. Chiar numai atât şi ar ajunge. Ar fi fost mai bine să-i 

fi lăsat în şanţ, unde mai sunt încă atâţia copii? 

Am rămas fără replică la o astfel de afirmaţie. Într-adevăr, vedem mereu la televizor că există 

copii care trăiesc în şanţuri, canale sau gări. Am văzut în Bucureşti mulţi copii ai străzii, murdari, 

rătăciţi, trăind într-o lume care te înfioară, neştiind de unde vin şi spre ce se îndreaptă, la gură cu 

pungile lor de plastic cu substanţe halucinogene, care îi determină să trăiască într-o lume ireală, într-o 

beţie neîntreruptă. Da, are dreptate, recunoşteam cu amărăciune, este mai bine pentru copii să fie aici, 

decât acolo. Dar apoi mi-am zis: “Stai aşa! De fapt nu există copil care se naşte în România aceasta 

săracă care să nu fie primit într-o casă de copii, într-un leagăn, care să nu fie ajutat de părintele lui cât 

de cât. Problema de aici porneşte, de la orfelinate, de la casele de copii, şi de la părinţi iresponsabili. 

Acolo unde copiii sunt crescuţi fără un simţ al identităţii proprii, acolo unde nu sunt ajutaţi să devină 

persoane responsabile, care să-şi poarte singuri de grijă, şi care să fie de folos societăţii, acolo apar 

astfel de copii. Ei vor lua drumul şanţului, deoarece societatea nu are nevoie de ei, iar ei nu ştiu să 

dea nimic societăţii. Cresc până la o vârstă, până când îşi dau seama că sunt “nimeni”, că nimeni nu-i 

iubeşte, că nu pot face nimic singuri, şi atunci apare revolta. Se refugiază în lumea aceea care îi 

acceptă, în care nu se mai simt inferiori prin comparaţie cu alţii, în lumea aceea care îi face să uite, şi 

în care trăiesc fără să mai ştie că sunt vii, condamnaţi fără vină, din cauza unor oameni care au avut 

menirea să-i educe, să le dea curaj şi speranţă. De fapt, mulţi dintre copiii care trăiesc în canale sunt 

copii care până la un moment dat au crescut în orfelinate. 

- Domnule Creandă, nu ştiu să fi luat vreun copil din şanţ, dar mulţi dintre cei pe care îi creşteţi 

s-ar putea să ajungă acolo. Ei se vor revolta mai târziu, inconştient, pentru felul nedemn în care au 

fost crescuţi, şi o vor lua la fugă, fără să ştie încotro aleargă, şi probabil că aşa vor nimeri într-un 

canal. După câte ştiu, aveţi vreo 2-3 tineri de acest fel. 

Creandă făcu spume la gură. Am crezut că mă ucide din priviri. Şi dacă nu ar fi fost George de 

faţă, m-ar fi cuprins o frică teribilă. Cred că întrecusem măsura. Dar, convinsă fiind că imediat după 

sosirea lui ne va elimina, voiam să-i vorbesc atât cât mai aveam ocazia, despre motivele pentru care, 

credeam eu, orfelinatul nu funcţiona bine. Dar dânsul nu era dispus să mă asculte. Era probabil 

contrariat de faptul că am descoperit dedesubturile activităţii sale, şi era şi mai contrariat de faptul că, 

în loc să o luăm la fugă, noi l-am aşteptat ca să-i vorbim despre ele. Oricum, noi nu însemnam un 

obstacol pentru el, nu atâta timp cât în România, dacă aveai bani, puteai cumpăra pe oricine, puteai 

distruge sau “aranja” pe oricine. 

Legat de copiii străzii, el scria următoarele prin reviste şi pliante destinate străinătăţii, pe care 

le-am găsit rătăcite pe ici pe colo: 
 

“Walk on the right way” 

Primăvara anului 1997 

“But when you drive through the larger cities it is heart breaking to see the children. If you 

stop the car, soon children surround us, and many of they say: “Please, take me with you! Can you 

take me with you?” 

“There are still over 200.000 abandoned children in Romania, who have no home. No one 

loves them. No one cares for them. They live in the streets and sewers, and sometimes, on a good 

night, they get to sleep in a jail or the train station… When we find a child in the streets, or when the 

authorities call us up and tell us of a terrible situation, we pray and do everything we can to help the 



child immediately. It takes a long time to find out who has legal custody and to get the paperwork 

completed, but immediately we provide the child with food, and clothing, and medical care…” 
 

“Când călătoreşti prin marile oraşe ţi se rupe inima să vezi copiii. Dacă opreşti maşina, în 

curând eşti înconjurat de copii, şi mulţi dintre ei spun: “Te rog, ia-mă cu tine! Poţi să mă iei cu 

tine?” 

”Există peste 200.000 de copii abandonaţi în România care nu au casă. Nimeni nu-i iubeşte. 

Nimănui nu-i pasă de ei. Ei trăiesc în străzi şi în canale, şi, câteodată, în nopţile bune, pot să 

doarmă în închisoare sau în gară… Când găsim un copil în stradă, sau când autorităţile ne cheamă 

sau ne spun de o situaţie disperată, noi facem totul pentru a ajuta copilul imediat. Ne ia mult timp ca 

să avem custodia legală şi hârtiile completate, dar imediat noi îi dăm copilului hrană, îmbrăcăminte 

şi ajutor medical...” 
 

Oricine ştie că nici în 1997, şi nici acum, nu se abandonau copiii pe străzi. Nici o mamă nu 

poate fi aşa de crudă. Mamele sărace, disperate, sau singure, îşi lăsau copiii în spitale, imediat după 

naştere, sau mai târziu, ştiind că aceştia vor primi îngrijire din partea statului. Şi, într-adevăr, oricărui 

copil din România i  s-a oferit întotdeauna un loc într-o casă de copii. Acest lucru l-a confirmat şi 

directoarea Direcţiei de Protecţie a Copilului din Baia Mare, spunând că în judeţul Maramureş nu 

mai există copii instituţionalizaţi, nici case de copii, deoarece tuturor copiilor abandonaţi li s-a oferit 

o alternativă mult superioară de ocrotire: case de tip familial, şi plasarea în familii de plasament. Ea 

ne-a spus: 

- La noi în ţară nu există copil căruia să nu i se fi oferit o soluţie. Cei care susţin că există copii 

care nu au unde sta sunt oamenii care vor să ne denigreze ţara. Copiii de prin canale şi de prin 

metrourile din Bucureşti preferă se stea acolo, nu pentru că nu au loc într-un centru de îngrijire, ci 

pentru alte motive. 

Aceste motive sunt uşor de depistat, şi ele constau în deficienţele de îngrijire şi calitatea 

educaţiei pe care au primit-o copiii în diferite orfelinate. Aceste deficienţe au fost prezente în multe 

case de stat, şi sunt prezente acum şi la unele case particulare. Iar orfelinatul lui Creandă întrece 

multe instituţii de acelaşi profil în aceste nereguli. 

Aşadar, sursa copiilor de pe străzi şi de prin canale este reprezentată de acele orfelinate în care 

copiii nu primesc o educaţie corectă. Şi, în inima lui ticăloasă, Creandă îşi cunoştea bine contribuţia 

lui, nu în salvarea copiilor străzii, ci în înmulţirea acestora. După ce creşteau, mulţi copii din 

orfelinate ca ale lui se răzvrăteau auto-distructiv, luând calea străzilor. Pentru el însă acest lucru nu 

reprezenta o problemă. Problema era să nu se afle. 

Nu îl mustra conştiinţa nici măcar atunci când, prin discuţii personale cu diferiţi străini, prin 

diferite pliante, prin fotografii, prin filme video, el, românul Creandă, strămutat în America, îşi 

defăima propria ţară şi pe oamenii ei. Avem destule lucruri şi nereguli în ţară care nu ne fac cinste ca 

români, şi care ajung repede să fie cunoscute şi în străinătate. Dar să mai adaugi la acestea şi 

minciuni, pentru a-ţi defăima în mod intenţionat ţara, este un act care te descalifică ca şi cetăţean al 

ei, chiar dacă trăieşti în străinătate. Dar imaginea propriei ţări nu-l interesa pe Creandă, atunci când 

era vorba de a mai scoate un ban. Ba totuşi îl interesa. Să fie una cât mai proastă. Ca el, eroul 

salvator, să strălucească şi mai mult. 

Despre toate aceste şiretenii şi mârşăvii nu ştiam atunci, dar aveam să ne lovim în curând de 

ele. Atunci eram la masă, lângă bucatele pregătite special cu ocazia vizitei sale la noi în oraş. Îmi 

lăudă supa mea de găină, cu tăiţei de casă, spunându-mi că numai soţia lui mai face o supă aşa de 

bună. 

- Unde este soţia dumneavoastră acum? 

- Este în America. Ea stă mai mult acolo. 

- Cum de nu vine şi dânsa cu dumneavoastră aici, în ţară? Nu vă este greu să trăiţi singur? 

“Poate că la vârsta aceasta (60 de ani) nu mai are importanţă dacă trăieşti separat. Oare? Soţul meu şi 



cu mine suntem la mijlocul vieţii, dar în ceea ce mă priveşte sunt atât de dependentă emoţional de el! 

Nici la 60, nici la 70 de ani, şi nici mai târziu, nu aş putea trăi despărţită de el, şi cred că nici el de 

mine. Este prietenul meu cel mai bun, nici o discuţie nu este mai importantă pentru mine ca cele pe 

care le am cu el, nici o tovărăşie mai frumoasă.” Mă gândeam atunci (şi cât de naivă eram) că îşi 

sacrifică relaţia conjugală de dragul activităţii caritabile pe care o face în România, că este atât de 

bun în comparaţie cu mine, deoarece eu nu aş putea face acest lucru. 

- Ea trebuie să stea acolo, fata noastră cea mai mică are numai 19 ani, dar din când în când mă 

vizitează, iar eu plec în America destul de des, se justifică Creandă. 

“Săracul de el, să suporte atâta singurătate de dragul copiilor orfani din România...” îmi făceam 

griji atunci. Îmi făceam însă griji degeaba, pentru că lui îi convenea de minune ca soţia lui să fie 

acolo. Multe guri rele spuneau că el nu îşi face scrupule în a-şi omorî singurătatea în compania 

ispititoare a diferitelor tinere. Singura lui teamă era să nu se afle lucrul acesta dincolo, printre străinii 

care îl considerau un sfânt, această sfinţenie fiind argumentul cel mai tare pentru deschiderea 

pungilor lor. Faptul că toţi în ţară îi cunoşteau aventurile nu era un motiv care să-l determine să-şi 

facă probleme. Nimeni nu avea cum să-i găsească pe sponsorii lui, şi chiar de i-ar găsi, el îi 

convinsese deja pe toţi străinii că românii sunt nişte mincinoşi, care pe deasupra încearcă mereu să-i 

pună beţe în roate. 

Îmi lăudă apoi murătura de castraveţi, şi îmi spuse să aduc cu noi în Y. câteva borcane. I-am 

promis că aşa o să fac. Discuţia continuă cu detalii privind data mutării noastre şi locul în care o să 

stăm. 

- Puteţi sta fie într-un apartament în una din casele de copii, fie într-un apartament de-al meu în 

Y. Dacă o să locuiţi în Y., o să aveţi maşină cu care veţi putea merge la serviciu. Oricum, eu îi duc la 

serviciu cu maşina pe o parte din angajaţii din Y.: pe bucătărese, pe asistente, pe medic... 

Mi-ar fi plăcut să locuim acolo, la orfelinatul din Livezeni, să fim tot timpul în mijlocul 

problemelor, să am mai mult timp pentru tot ceea ce îmi propusesem. Dar soţul meu m-a readus la 

realitate, spunând că prima noastră responsabilitate sunt fetele pe care le avem, şi că din cauza 

aceasta va trebui să avem un program de muncă destul de bine definit, în aşa fel încât să ne rămână 

timp şi pentru ele. 

- Vom locui pentru început în Y., am spus. Fetele noastre au nevoie de şcoala din oraş. 

- Da, nu pot să vă pretind să locuiţi acolo, la orfelinat, spuse Creandă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÎNCEPUTUL 
 

 

Era prima noastră zi după mutarea în Y. L-am aşteptat pe Creandă la “office”. Ne-a spus să fim 

acolo la ora 800, dar el şi-a făcut apariţia numai în jur de 900. Între timp auzeam crâmpeie din 

discuţiile pe care fetele de acolo le purtau între ele sau la telefon. Auzeam mereu vorbindu-se despre 

clasări, despre puncte. Cuvintele “puncte” şi “punctaj” reveneau mereu în discuţiile lor. Nu am 

întrebat atunci despre ce este vorba. A sosit, în fine, domnul Creandă, şi una dintre fete i-a spus: 

- A sosit familia din Franţa pentru adopţia lui Carmen. Au adus pe cineva de la un post de 

televiziune de acolo. Vă aşteaptă la Livezeni. 

- Grozav, se entuziasmă dânsul. Vom pleca la Livezeni chiar acum. Am venit să îi iau pe 

George şi pe Maria. Să mergem! Îmi pare rău, dar nu voi avea prea mult timp pentru voi azi, 

deoarece va trebui să vorbesc cu cei din Franţa. 

Nouă ne părea realmente rău. Erau doar trei zile până când Creandă pleca în America sau în 

Japonia după sponsorizări, iar noi aveam aşa de puţin timp pentru a pune întrebările de care era 

nevoie, pentru a afla în mare cam ce era de făcut în acel loc atât de nou pentru noi. 

Ajunşi la Livezeni pe acelaşi drum troienit de zăpezi, ca la întâia vizită, am intrat în prima 

dintre cele trei case. Aici era administraţia, care, în momentul sosirii noastre, era formată din soţii 

Sam şi Barby. Era de fapt un singur birou mare pe partea stângă a unui hol mic. Drept în faţă era o 

sufragerie de aproximativ 30 de m2, în care luau masa cei 10 copii de vârstă şcolară, care locuiau la 

etaj, dar şi cei din administraţie, şi muncitorii de afară, şi musafirii ocazionali. Pe stânga holului era o 

bucătărie în care se pregăteau micul dejun şi cina pentru persoanele amintite. În sufragerie aşteptau 

câteva persoane străine, care vorbeau franceza. Era şi Sam cu Barby, care stăteau trântiţi, parcă 

epuizaţi, pe scaunele din sufragerie, poziţie în care aveam să-i vedem stând adeseori. S-au făcu 

prezentările. Natalie şi Robert erau familia din Franţa venită pentru adopţie. Erau tineri şi frumoşi. 

Ne-au zâmbit cu amabilitate. Alături de ei era o tânără reporter şi un cameraman. Toţi vorbeau bine 

engleza, limba pe care o ştiam şi noi. Domnul Creandă cunoştea şi el engleza. Vorbea stâlcit, dar se 

descurca, pentru că avea un vocabular destul de bogat. 

- Am venit să o luăm pe Carmen, spuse Natalie zâmbind fericită. În sfârşit ea este a noastră. 

Domnii veniţi cu noi din Franţa doresc să filmeze locul din care noi adoptăm copilul. Pot avea 

permisiunea pentru aşa ceva? 

- Cum să nu! spuse Creandă. Îi voi însoţi şi le voi explica tot ce vor dori să ştie. 

Abia mai târziu am aflat ce mană cerească era acest lucru pentru domnul Creandă. Oamenii 

erau de la o importantă televiziune din Franţa, şi prezenţa lor acolo însemna reclamă gratuită. Din 

fericire pentru el, era încă în ţară, şi francezii vor vedea numai ceea ce doreşte dânsul. Ei vor crede 

tot ceea ce el le va spune. Întotdeauna străinătatea, cel puţin o parte, a crezut şi a văzut lucrurile aşa 

cum le-a prezentat el. Îngrijitorii copiilor din case sunt avertizaţi, şi totul va merge strună, se gândea. 



Mai mare noroc nici că îţi trebuie. 

I-a luat la început în birou, unde au petrecut destul de mult timp. În vremea asta noi am rămas 

cu Natalie şi Robert. Natalie a adus-o pe Carmen. Fetiţa avea aproximativ 9 luni, era blondă şi 

drăgălaşă. Se vedea că proaspeţii ei părinţi o iubeau şi erau fericiţi că o aveau. 

- Fetiţa aceasta este norocoasă să aibă părinţi ca voi, care o vor iubi. 

- Noi suntem norocoşi că o avem, spuseră ei. 

- Cred că toţi sunteţi norocoşi să vă aveţi unii pe alţii. 

Natalie şi Robert au mai stat câteva zile şi după plecarea domnului Creandă din ţară. Ne-am 

împrietenit încă din acea zi. Ni se părea totuşi grozav să fim acolo. Să avem în îngrijire copii care îşi 

găsesc părinţi, să participăm la fericirea lor, era ceva minunat. 

În primele două-trei zile, cât domnul Creandă era încă în ţară, nu am prea intrat între copii. Îl 

aşteptam mereu să îşi termine discuţiile cu alţii, în aşa fel ca să putem vorbi şi noi cu el. Dar, în acea 

primă zi, părea inabordabil. După ce, în sfârşit, ieşi din birou cu echipa din Franţa, el ne spuse. 

- Veniţi şi voi să-i însoţim împreună pe francezi. Haideţi să mergem pe aleea dintre case. Staţi 

acum aici, ca să ne poată filma. 

Apoi se adresă către cameră: 

- Ei sunt noii mei colaboratori. Maria este medic primar pediatru, şi va lucra ca director la noi. 

George se va ocupa de locurile de muncă ale copiilor mari, care trebuie să părăsească casele. Am 

rezolvat problema unui mare număr de copii abandonaţi, şi avem de gând să ne implicăm şi mai mult. 

Vrem să umplem acest deal cu case pentru copii. Va fi un sat al copiilor. Dar avem nevoie de oameni 

cu inima bună, care să ne sponsorizeze în continuare. Orice ajutor este binevenit. Fundaţia noastră 

caută şi părinţi pentru copii, se interesează să fie părinţi buni, creştini. Facem verificări întotdeauna. 

Am vrut să ne îndepărtăm, deoarece cunoşteam subiectul, dar m-au atras cuvintele “puncte”. 

Ciudatele puncte care îmi stârneau curiozitatea. 

- Trebuie să facem cât mai multe puncte, nu avem încotro. V-am mai spus, cred, că un punct 

este un milion de lei. 

Mai multe nu am auzit despre puncte. Dar mi-am pus în gând să aflu cât de curând va fi 

posibil. 

După ce, în sfârşit, echipa din Franţa plecă, domnul Creandă îi spuse unui tânăr, Duţu, pe care 

îl prezentă “omul bun la toate”, să nu uite de şedinţa de la ora 1400, şi să le amintească şi celorlalţi 

angajaţi. 

- Vreau să vă prezint, să vă cunoască toată lumea. Să ştie că voi veţi avea de acum încolo 

autoritate aici. 

Apoi mi se adresă numai mie: 

- Afară aşteaptă nişte oameni care doresc să ne vândă ceva pământ. Vom cumpăra tot pământul 

care se vinde pe aici, avem nevoie pentru fermă. Te rog, scrie tu la calculator un act de vânzare-

cumpărare. 

Am început să scriu, punând sus antetul: Fundaţia “Umblaţi pe drumul drept”... 

- Ce ai scris acolo? mă întrebă el. Taie, şi scrie: Grigore Creandă. Vânzarea se face către mine. 

Am scris cum mi-a spus, fără să dau importanţă acestui lucru. Abia mai târziu am aflat că 

multe dintre proprietăţi, despre care sponsorii ştiau că sunt ale fundaţiei, erau trecute pe numele lui. 

De fapt, fundaţia însemna tot el, Creandă. Dar, ca bunurile să fie şi mai mult ale lui, şi le trecea în 

contul său. După ce am terminat de scris, şi părţile au semnat, mă abordă din nou: 

- Să ştii, Maria, că a ieşit cu supărare că te-am adus aici. Angela, care a lucrat până acum cu 

mine, a spus că nu mai vine la orfelinat, şi că se simte jignită că am adus un alt medic. Am încercat să 

o lămuresc că poate să rămână, pentru că veţi avea amândouă de lucru în acest orfelinat. De fapt, m-a 

sunat asistenta ei, Niculina, care lucrează şi ea aici prin convenţie, la fel ca doctoriţa, locul lor de 

muncă principal fiind dispensarul din sat. Niculina a plâns la telefon, spunând că dacă nu vine 

doamna doctor, nu mai poate veni nici ea. Şi asistentei îi place tare mult să lucreze aici. E o fată 



bună. Acum, tu ce părere ai? Vrei să discuţi cu Angela? Să o chem să vină aici? 

- Eu nu ştiu ce să spun. M-aţi chemat pentru probleme administrative. Ca să am timp de ele, nu 

ar fi rău să mai fie un medic care să se ocupe numai de problemele de sănătate ale copiilor. Dacă 

acest medic o să fie doctoriţa care a lucrat până acum aici, acest lucru nu pot să-l hotărăsc eu. Nu am 

de unde să ştiu ce fel de medic este. Dumneavoastră, care aţi lucrat cu ea, şi care i-aţi văzut 

rezultatele muncii, trebuie să ştiţi mai bine. 

- Este cea mai modestă doctoriţă din împrejurimi, vine întotdeauna când este chemată şi când 

am nevoie de ea. 

Şi, fără să mai aştepte părerea mea, continuă: 

- O să trimit după ea, să vină să staţi de vorbă. 

O văzusem o singură dată pe acea doctoriţă, atunci când   ne-a prezentat casele. Prima impresie 

pe care mi-o făcuse era a unei persoane ursuze şi nemulţumite. Speram să pot totuşi colabora cu ea. 

A sosit în câteva minute, adusă de la dispensarul din sat. Îmbufnată, s-a aşezat jos şi a întrebat: 

- De ce m-aţi chemat? Nu v-am spus că nu o să mai lucrez aici? Aţi adus-o pe această doamnă 

doctor, şi asta înseamnă că eu nu mai am ce face aici. Oricum mi-aţi reproşat că eu nu fac nimic, că 

aduceţi o altă doctoriţă, care să fie şi director. 

Discuţia era penibilă. Mă simţeam ca într-un cerc de ţaţe, stăteam cu ochii în pământ. Dar ea 

continuă să îşi descarce amarul pe Creandă, fără nici o un pic de respect la adresa lui. 

- Aţi văzut că nimeni nu vrea să lucreze aici, numai dacă este forţat de împrejurări. Orfelinatul 

are o reputaţie proastă ca dracu. Toţi ne vorbesc de rău: prin Spital, la Direcţia de Sănătate Publică, la 

Policlinică. Nu vor să audă de noi şi de copiii noştri. 

- Dacă nu te superi, doamna doctor, reputaţia orfelinatului cred că a fost creată de oamenii care 

au lucrat aici. Dacă voi lucra în acest orfelinat, aşa cum m-am hotărât, îţi promit că reputaţia se va 

schimba. Mă voi duce să discut cu toţi oamenii care vorbesc orfelinatul de rău, îi voi invita să vină să 

vadă situaţia la faţa locului, le vom vorbi despre intenţiile noastre bune. Vom lucra deschis şi vom 

crea relaţii bazate pe respect reciproc. 

- Tare m-aş mira să poţi face ceea ce spui. Lasă că ştiu eu cum stau lucrurile. Nici nu ştii în ce 

te bagi. 

- De fapt, domnul Creandă ne-a chemat aici pentru altceva. Dânsul mi-a propus să lucrez aici 

pe linie administrativă. Acest lucru o să-mi ia mult timp, şi atunci ar fi bine să rămâi şi tu, şi să te 

ocupi de problemele de sănătate ale copiilor. Evident, fiind medic, director, şi în grad superior pe 

linie medicală, voi avea ultimul cuvânt în problemele de sănătate ale copiilor. Dar aceasta nu 

înseamnă că nu vom putea colabora, că nu vom putea fi chiar prietene. 

Persoana nu-mi oferea prea mare încredere, şi aproape simţeam că fac o greşeală propunându-i 

să lucrăm împreună. Dar am observat că era dorinţa domnului Creandă ca ea, şi mai ales asistenta ei, 

să rămână. Nici nu bănuiam atunci de ce. Chiar îl credeam om serios într-o anumită privinţă, la cei 60 

de ani ai lui. Mă înşelam însă, ca de obicei, în ceea ce priveşte bunele intenţii ale domnului Creandă. 

Doctoriţa acceptase imediat să revină. Făcuse pe supărata, voind să renunţe înainte ca domnul 

Creandă să-i spună că a renunţat el la ea. Ea plecă, şi, întâlnindu-se cu un angajat care se mira că o 

vede înapoi la orfelinat, îi spuse: 

- O să mă învârt şi eu pe aici o oră, două, că nu-mi strică nişte bani în plus. În rest, să-l ia dracu 

pe el şi pe nenorociţii lui de copii. 

Când, în sfârşit, ora întâlnirii cu toţi angajaţii sosi, ne-am adunat într-una din camerele de joacă 

ale copiilor. Erau toţi, în afară de voluntarii străini. Cu vocea lui domoală, blândă, Creandă începu pe 

rând să ni-i prezinte pe toţi. Încercam să reţin cât mai multe nume. Oamenii păreau obosiţi şi 

indiferenţi. Îmi părea rău să-i văd în starea aceea, pentru că aveam un mesaj scurt pentru ei, şi aş fi 

vrut să îl reţină. Le-am spus totuşi: 

- Mă bucur că vom lucra împreună, încercând să facem viaţa copiilor de aici bună şi frumoasă. 

Domnul Creandă m-a numit coordonator. Dar eu aş vrea ca dumneavoastră să vedeţi în mine, în 



primul rând, omul în care veţi găsi îndrumare, încurajare şi sprijin. Vom discuta multe lucruri despre 

îngrijirea şi creşterea copiilor, dar ţin să mă consult cu dumneavoastră, accept să veniţi cu sugestii. 

Doresc ca relaţia dintre noi să fie una de colaborare, în care dialogul să aibă un rol important.  

Vorbele mele se loveau parcă de un zid de piatră. Nu îmi explicam de ce. Abia când şedinţa se 

termină, ne-am dat seama. Lucrătorii ne considerau oamenii lui Creandă, tot aşa de ipocriţi ca şi el. 

Pentru că, precum un fariseu, el ridică pe toată lumea în picioare, şi spuse o rugăciune lungă, 

pasionată, plină de vorbe goale, de vorbe ce nu se potriveau deloc cu faptele lui. 

 

 

 

 

 

 

8. TU CHIAR EŞTI DIRECTOR? 
 

 

În ziua următoare Creandă ne promise categoric că va avea timp de noi. Am intrat în biroul de 

pe stânga micului hol. Biroul, destul de spaţios, avea două mese de lucru, pe una dintre ele găsindu-

se un computer. Mai erau două fotolii, o măsuţă mică şi câteva scaune. Americanul Sam şedea la 

birou, calculând banii cheltuiţi în ziua anterioară. Îi dădeau foarte mult de furcă aceste calcule, 

deoarece munca lui în America fusese de un alt gen. Împreună cu soţia lui, Barby, erau pensionari, 

însă nu prea în vârstă. Spre deosebire de alţi americani, care se menţin bine până la o vârstă înaintată, 

ei păreau mereu foarte obosiţi. Am   întrebat-o mai târziu pe Barby cu ce s-au ocupat în America. 

Făcându-se că nu a înţeles, ea mi-a răspuns: 

- Suntem pensionari. 

- Dar ce aţi lucrat înainte? 

- Păi... soţul meu se ocupa cu curăţatul de geamuri, dar era şi zugrav. Eu am avut în îngrijire 

copii ca familie “foster”, dar am lucrat uneori ca dactilografă. 

În momentul în care Creandă intră, Sam se ridică de la birou în poziţie de drepţi, poftindu-l pe 

acesta să îi ia locul. Noi ne-am aşezat în fotolii. Ştiind că nu avem mult timp de petrecut împreună, 

am început să discutăm. Plictisindu-se să asiste la o discuţie în româneşte, Sam ieşi în sfârşit afară. 

După ce acesta a ieşit, am adăugat: 

- Vreau acum să vă întreb ceva mai delicat. Aţi spus că până acum aţi avut numai directori 

străini. Aceşti doi domni pensionari despre care mi-aţi spus că sunt aici pentru un an, ce atribuţii au 

avut? Au fost cumva ei pe post de directori? Ei nu au participat la şedinţă. Le-aţi spus şi lor că voi fi 

coordonator al casei? Nu vreau să avem probleme atunci când ideile noastre despre conducerea 

orfelinatului nu vor coincide. Şi nu vreau să se simtă jigniţi dacă vom folosi şi noi aceste birouri. 

- A! Ei au altceva de făcut. I-am adus ca părinţi pentru una dintre case, dar au fost nevoiţi să 

lucreze aici. Sam ţine banii şi îi dă pentru cheltuielile curente, iar Barby se ocupă de masa copiilor 

şcolari. Acum acest birou va fi folosit de voi, pentru că ei nu au ce lucra aici. Problema banilor nu îi 

ia lui Sam mult timp şi o poate face şi în sufragerie.  

- Nici eu sau George nu o să avem nevoie multe ore pe zi de birou. Vom fi ocupaţi cu alte 

lucruri. Aşa că acesta va putea fi folosit alternativ de Sam şi de noi. 

După ce Creandă a plecat, ne-am prezentat de dimineaţă bună la slujbă. Am intrat în birou, am 

salutat, şi Sam cu Barby   ne-au răspuns zâmbitori la salut, aşa cum răspund în general străinii. Barby 

era la computer, iar Sam la celălalt birou. Ne-am aşezat în fotolii şi am început o discuţie de 

circumstanţă. Sam aduna mereu la maşina lui de calcul. Barby făcea şi refăcea pe computer un grafic 

cu prezenţa personalului. Comunicarea cu ei lâncezea. După un timp am ieşit. Eu am plecat să văd 



copiii, iar George la parcul de maşini. 

M-am întors după vreo două ore, dar cei doi soţi nu se mişcaseră de la mesele de lucru. Nu ştiu 

ce făceau, dar se pare că păzeau cu străşnicie aceste locuri. Situaţia devenise penibilă. Aveam nevoie 

de computer, doream să fac o schiţă despre disciplinarea corectă a copiilor. După ce am stat o 

perioadă în fotoliu, m-am adresat către Barby, pe care am văzut-o că trecuse la jocuri pe calculator. 

- Dacă nu te superi, pot să folosesc o jumătate de oră calculatorul? 

- Sigur, spuse ea amabilă. Poftim Maria şi lucrează. A ieşit din cameră. Soţul ei a urmat-o. 

După ce am terminat ce aveam de scris şi după ce am scos pe imprimantă situaţia, m-am aşezat la 

cealaltă masă să îmi aranjez hârtiile. Barby intră din nou în încăpere şi mă întrebă: 

- Ce faceţi voi aici? Tu şi soţul tău? 

- Domnul Creandă nu v-a spus? Sunt director la Casa de Copii. George mai are de lucrat ceva 

la firma lui din Z., apoi, când domnul Creandă se va întoarce, se vor ocupa de integrarea copiilor 

mari într-un loc de muncă. 

- Şi noi trebuie să ne adresăm ţie spunându-ţi director? 

- O să-mi spuneţi pe nume, ca şi până acum. 

- Dar angajaţii? 

- Ei îmi vor spune doamna director. Nu este important pentru mine acest lucru, dar este 

importantă disciplina. Fără un coordonator recunoscut, lucrurile nu vor merge bine. Iar modul de 

adresare este important, el subliniază mai bine faptul că există o ierarhie care trebuie respectată. 

S-a aşezat pe fotoliu îngândurată. “Uite ce făcuse Creandă. Nu a lămurit situaţia. Ne simţim 

amândouă prost, şi nu ar fi trebuit să se întâmple aceasta. Probabil ei se văd decăzuţi de la funcţia de 

şefi pe care au avut-o până acum, şi pe care au făcut-o cu abnegaţie, în felul în care ei au ştiut.” 

- Faceţi un mare sacrificiu să staţi aici, în România, pentru copiii noştri, am spus eu, pentru a 

începe o discuţie care să lămurească lucrurile. 

- Da, Grigore ne-a chemat aici ca să fim părinţi pentru “casa a treia”. Dar nu a fost cine să 

conducă orfelinatul, aşa că   ne-a rugat pe noi. Ne-a spus că o să veniţi şi voi să ne ajutaţi. 

Mai târziu am aflat că aceasta era “strategia” lui Creandă: să pună directori peste directori, şi 

pânditori peste pânditori, pentru a stăpâni lucrurile. Pentru aceşti americani, oameni simpli şi bătrâni, 

noi eram doar ajutoare. Dictonul “dezbină şi stăpâneşte” era deviza lui Creandă. Mă gândeam să-i 

stric strategia şi să mă înţeleg bine cu aceşti oameni. 

- Cred că ne putem ajuta reciproc. Noi cunoaştem situaţia din România, care este diferită de 

cea din America. Iar voi veniţi din America, o ţară atât de evoluată, de la care avem multe de învăţat. 

Creandă însă a avut nevoie de un specialist în problemele de creştere a copiilor. 

- Tu eşti doctor, Maria? 

- Da, sunt doctor. Şi sunt pasionată de problemele de dezvoltare a copiilor, de relaţiile dintre ei 

şi părinţi. 

- Ce interesant! Dar George o să aibă ce face aici? Şi Duţu este director cu problemele de 

afară, cu muncitorii. El cunoaşte toate lucrurile de aici. Este outside supervizor. 

Se referea la omul pe care Creandă îl numea “bun la toate”. Un om aparent de treabă, de vreo 

35 de ani, care venea şi pleca, părând că are un program de voie în orfelinat. Se băga            într-

adevăr peste tot, şi cunoştea cam tot ce mişcă pe acolo. Dar toţi ştiau că nu are şcoală, că făcuse 

puşcărie pentru furt, iar Creandă îl convertise într-un mod cam dubios la religia lui. Şi mai vorbeau 

pe ascuns că îl are pe Creandă la mână, şi că între ei este o relaţie tare ciudată, că Duţu nu va putea fi 

niciodată dat afară de Creandă. 

- Duţu este un om foarte priceput, care se pare că este cel mai vechi aici. Vom lucra împreună 

cu el şi ne vom folosi de ceea ce ştie el. Dar, deocamdată, George este cel însărcinat cu coordonarea 

problemelor de afară. 

În primele zile cei doi soţi aproape că nu se mişcau de lângă mesele de lucru din birou, deşi nu 

aveau ceva anume de făcut. În ceea ce mă privea, aveam o droaie de lucruri de scris la calculator, şi 



eram nevoită de fiecare dată să-i îndepărtez cumva pe Sam şi pe Barby, cerându-le bineînţeles voie să 

lucrez. Ei îmi cedau locul cu amabilitate de fiecare dată, însă întotdeauna trebuia să-i rog mai întâi. 

- Maria, mă întrebă Barby după două sau trei zile, tu chiar eşti director? 

- Da, Barby, domnul Creandă m-a chemat aici ca director. Legile ţării noastre cer ca fiecare 

Centru de Plasament al Copiilor, ca şi acesta, să aibă şef o persoană cu studii superioare: medic, 

profesor, psiholog, etc. 

Pentru că ea mă privea în continuare nedumerită, am continuat: 

- Copiii aceştia nu sunt ai domnului Creandă, nici ai unei fundaţii străine, ci sunt copiii noştri, 

ai românilor, şi statul se interesează, totuşi, de ei. Legea cere ca oamenii care se ocupă de 

coordonarea unui orfelinat să aibă studii de specialitate în domeniu, şi cred că aşa este drept. 

- Am înţeles acum, spuse ea. 

Într-adevăr, cred că acum acceptase ideea să fiu acolo. Pentru că, din acea zi, nu se mai ţinu 

atât de strâns de birou. Ea îşi reluă munca la bucătărie, aşa cum obişnuise şi înainte de a veni noi, iar 

Sam nu mai făcea adunări toată ziua. Erau însă amândoi nişte oameni amabili şi răbdători cu copiii, şi 

mi-ar fi plăcut să-i determin în vreun fel să petreacă mai mult printre ei, să vorbească cu ei. Aici s-ar 

fi putut dovedi într-adevăr utili. În afara faptului că îi dădăceau pe şcolari, ei nu prea petreceau timp 

cu copiii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. TU ÎŢI BAŢI COPIII? 
 



 

A alergat la mine, m-a cuprins cu mânuţele, şi a început să mă interogheze, întrebându-mă la 

început cum mă cheamă. 

- Mă numesc Maria, i-am răspuns, ridicându-l în braţe. Pe tine cum te cheamă? 

- Andrei, spuse el privindu-mă fericit, sperând că sunt unul dintre adulţii care nu îl vor 

dezamăgi, sperând lucruri încă nedefinite bine… căutând în mine, noul adult întâlnit, poate un 

apărător… poate o mamă… 

Mă întrebă apoi cu un aer foarte serios: 

- Ai copii? 

- Da, am doi copii, mai mari ca voi, am două fete, Camelia şi Ioana. 

El zâmbi trist, şi apoi îmi puse întrebarea de al cărei răspuns depindea încrederea pe care putea 

să mi-o ofere: 

- Tu îţi baţi copiii? 

Ochişorii întregului grup, care se adunase între timp în jurul meu, mă priveau întrebător. “Dacă 

îmi bat copiii.” Ce or fi însemnând pentru ei oamenii mari, oameni de care ei depindeau atât, şi de la 

care aşteptau iubirea şi împlinirea nevoilor lor de afecţiune, de siguranţă? Dintre toate atributele 

oamenilor mari, ei au fost marcaţi în special de unul: oamenii mari îi bat pe micuţi. “Pentru motive 

pe care uneori le înţelegem, dar de cele mai multe ori nu, oamenii mari ne bat...” suna mesajul. 

Întrebarea lor avea un substrat adânc, mesajul ei era dureros, era un strigăt de ajutor, era o 

confuzie a ceea ce înseamnă pentru ei omul mare. Cu siguranţă, omul mare nu însemna pentru ei 

omul care le împlinea nevoile, ci era omul care stăpânea prin constrângere şi bătaie, omul de care se 

temeau. 

Mi s-a părut mai oportun să răspund printr-o altă întrebare: 

- De că mă întrebaţi? Pe voi vă bate cineva? 

- Da, ne bate. 

- Cine vă bate? 

- Tanti M., tanti S., tanti… 

- Şi tanti L. Ne bat în baie, adăugă Lucian. 

- Ne bate pentru că suntem răi, spuse altul. 

- Ce înseamnă să fii rău? am întrebat, fără să primesc, şi fără să aştept vreun răspuns. 

Pentru că în mintea mea reveni îngrozitoarea listă de pedepse pe care o văzusem la orfelinatul 

din Domneşti. O, Doamne! Înseamnă că au aceeaşi “strategie” de a pedepsi copiii şi aici. Puţin 

ameţită, am luat copiii de mână şi am colindat pe coridor. Nu a trebuit să mă duc mult, ci numai până 

la colţ, ca să pot vedea oribila listă afişată şi aici. Mai mare ruşinea! Într-un orfelinat din România, în 

anul 2000, citeai nişte oribilităţi ca acestea: 
 

▪ Puteţi bate copiii cu o bâtă sau cu o lingură de lemn! 

▪ Bătaia se face în baie sau într-un birou! 

▪ Copilul poate fi lovit cu palma peste mâini! 
 

şi alte asemenea lucruri stupide. 

- Ce caută prostia aceasta pe pereţi? am întrebat puţin răstit pe prima infirmieră pe care am 

văzut-o pe hol. 

Mirată, aceasta se uită ciudat la mine. Ciudat pentru că eu, care abia venisem, în loc să mă port 

frumos, dacă voiam să rămân, făceam pe nebuna. Mirată pentru că nimeni nu numea prostie vreun 

lucru făcut sau aprobat de Creandă. Indignarea mea era însă prea mare ca să îmi pese de felul în care 

mă privea, aşa că am continuat: 

- Nimeni nu a văzut porcăria aceasta de pe pereţi ca să o ia jos? Doar nu suntem în vremea 

inchiziţiei. Aici se cresc copii, nu vite! Auzi, să baţi copiii cu o bâtă sau cu o lingură de lemn! În 

baie! E de domeniul filmelor de groază. 



- Dar domnul Creandă ne-a spus să pedepsim copiii în felul acesta. Ne-a spus că şi mama lui 

folosea lingura de lemn, când dânsul era mic. O să se supere dacă stricaţi disciplina. 

“Omul crescut în violenţă învaţă să devină violent.” Acest fragment din poezia “Copiii trăiesc 

cum învaţă”, de Dorothy Law Notle, mi-a revenit atunci în minte. Copiii vor copia întotdeauna 

acţiunile noastre. Ce bine ar fi ca toţi cei care lucrează cu copii să cunoască pe de rost versurile 

acestei minunate poezii. Poezia sună aşa: 
 

Dacă un copil este criticat, 

Învaţă să condamne. 

Dacă un copil trăieşte într-un mediu ostil,  

Învaţă să fie violent. 

Dacă un copil este ridiculizat, 

Învaţă să fie timid. 

Dacă un copil trăieşte în ruşine, 

Învaţă să se simtă vinovat. 

Dacă un copil este încurajat,  

Învaţă să aibă încredere. 

Dacă un copil este lăudat,  

Învaţă să aprecieze. 

Dacă un copil este tratat drept, 

Învaţă ce înseamnă dreptatea. 

Dacă un copil trăieşte în siguranţă, 

Învaţă ce este credinţa. 

Dacă un copil este acceptat,  

Învaţă să se placă pe sine însuşi. 

Dacă un copil este înconjurat de prieteni, 

Învaţă să iubească oamenii. 
 

Am smuls afişul cu pedepse, l-am rupt şi am spus: 

- Voi pune pe pereţi afişe civilizate despre felul în care se cresc şi se educă copiii. O să facem 

nişte cursuri despre aceste lucruri, m-am adresat apoi infirmierei care ridică din umeri, fără să spună 

nimic. 

Am intrat cu micul grup în sala de la capătul coridorului. Şaisprezece copii între 2 şi 5 ani se 

învârteau agitaţi, călcând în picioare droaia de jucării de pluş şi de plastic, de care evident se 

plictisiseră de mult. În mijlocul lor se învârtea, şi mai agitată decât ei, o îngrijitoare: Cici. Cu un băţ 

de grosimea unui deget, roşie la faţă, striga şi ameninţa copiii. 

- Ce este vacarmul şi agitaţia aceasta? am întrebat. 

- Da apoi nu ştiu ce şi mă fac cu ei, că nu mă ascultă di loc. 

- Ce ar trebui să asculte? 

- Să stea cuminţi. 

- Adică? Dumneata ştii ce nevoi au copiii de această vârstă? După ce program lucraţi cu ei? De 

ce sunteţi singură la atâţia copii? Iar bâta aceasta de câini la ce vă serveşte? Sunteţi la o turmă de oi? 

Simţeam cum mă înfierbântam, şi vedeam cât de derutată se uita la mine sărmana femeie. Aşa 

că am continuat: 

- Vă rog să mă iertaţi. De fapt voiam să vă spun că o să schimbăm lucrurile pe aici. O să 

organizăm nişte cursuri despre felul în care trebuie îngrijiţi, educaţi şi crescuţi copiii. Am înţeles că 

nu aţi făcut nici un curs de instruire până acum. Dar poate că aţi citit vreo carte, sau poate că v-au 

spus străinii de aici câte ceva. 

- Da di unde să şitim cărţi, doamnă? Şi apoi cu străinii ăştia nu mai ştim nimic, că unul ne 

spune într-un fel, iar altul în alt fel. Nu mai ştim cum îi bine şi cum nu. 



Mi s-a părut o măsură de urgenţă să adun personalul, pe îngrijitoare, infirmierele şi asistenţii 

care erau atunci acolo, şi să discutăm despre bătaie. S-au adunat în cabinetul medical şi am început să 

le vorbesc: 

- Este important să învăţăm pe copii disciplina. Dar nu prin bătaie. Această metodă va dispărea 

începând de azi. Am să vă explic de ce, o să vă spun câteva motive: 

1. Bătaia este foarte traumatizantă pentru psihicul copiilor. 

2. Bătaia copiilor este interzisă la noi în ţară. 

3. Bătaia poate crea unele probleme de sănătate. Am înţeles că sunt aici mulţi copii de 4 sau 5 ani 

cu enurezis, adică copii care fac pe ei ziua sau noaptea. Una dintre cauze poate fi şi faptul că aţi 

bătut copiii în baie. În felul acesta, baia s-a transformat într-un spaţiu de tortură, în care copiii 

nu mai doresc să intre, nici măcar pentru a-şi face nevoile, şi în felul acesta mulţi fac pipi pe ei. 

- Eu nu îi bat cu bâta, spuse Leana. Îi lovesc doar cu palma peste mâini.  

- Mâna mamei, a tatălui sau a adultului care îngrijeşte copiii trebuie să fie mâna care mângâie, 

care oferă dragoste, mâna care dăruieşte ceva bun Aşa trebuie să fie cunoscută această mână, şi nu 

mâna care răneşte, care face să doară. Există alte forme de disciplinare, cum ar fi să stea în genunchi, 

la colţ, să stea singur pe un scăunel şi să se gândească la ceea ce a făcut... şi mai sunt şi alte metode, 

pe care le voi afişa. 

- Dar “tati” ne-a spus că avem voie să lovim copiii cu palma peste mână, nu se lăsă Leana. 

- “Tati” este fondatorul acestui orfelinat. Dar conducerea orfelinatului mi-a încredinţat-o mie. 

Şi, începând de azi, vom desfiinţa bătutul cu lingura de lemn, bâta sau palma. Ştiu că există copii 

foarte greu de disciplinat. Există acei copii cu voinţă puternică, care pun la încercare răbdarea şi 

nervii adultului. Dar noi nu trebuie să-i pedepsim pe copii la nervi, deoarece în felul acesta le vom 

distruge spiritul lor fragil. Noi trebuie să învăţăm să le modelăm voinţa fără a le distruge spiritul. 

Măsurile disciplinare se aplică cu calm, explicând copilului motivele pentru care îl pedepsim. Vom 

încerca să împărţim copiii în grupe mai mici. Este foarte greu să menţii disciplina într-un grup de 16 

copii. Vom face în aşa fel programul, încât să fie aceleaşi persoane la aceiaşi copii. Voi încerca să-l 

conving pe domnul Creandă să angajăm educatoare şi să mai angajăm infirmiere. Voi face un 

program zilnic pentru copii împărţit pe ore. 

Personalul m-a ascultat cu atenţie, unii interesaţi, alţii obosiţi şi plictisiţi, fără să spună însă 

nimic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. VICIILE ASCUNSE ALE “RAIULUI” 
 

 

După vreo trei zile de la instalarea noastră la orfelinatul de la Livezeni, puteam caracteriza 

atmosfera din "casa a doua" cu un singur cuvânt: agitaţie. Era agitat personalul, şi erau agitaţi copiii. 

Ţipa personalul, şi ţipau copiii. Personalul era obosit, copiii erau plictisiţi. Nimeni nu ştia clar ce are 

de făcut la o anumită oră. Se ştia doar când erau orele de masă; ore adaptate după cum puteau fi duse 

şi aduse bucătăresele, adică: 830 - micul dejun, 1130 - prânzul, 1500 - gustarea, şi 1730 - cina. De la 

ultima masă de seara şi până când puteau să mănânce a doua zi dimineaţa treceau mai mult de 15 ore. 



Oare cum puteau rezista copiii atâta timp cu stomacul gol? Se părea că nimănui nu îi pasă de acest 

lucru. Era o neglijenţă care îi costa pe cei mici, pe care am remediat-o curând, dar ne miram că 

celelalte persoane responsabile, nici măcar voluntarii străini, nu au observat lucrul acesta. Copiii erau 

aduşi în sufragerie pentru a lua masa, dar sufrageria nefiind destul de încăpătoare, ei intrau la masă în 

două serii. În timp ce o serie mânca, ceilalţi stăteau în camera de joacă, vizavi de bucătărie, agitaţi de 

mirosul de mâncare pe care n-o puteau primi încă. Copiii nu aveau răbdare, nu înţelegeau de ce 

trebuie să aştepte mâncarea a cărui miros îi gâdila pe la nări. Şi atunci deveneau şi mai agitaţi, şi mai 

greu de stăpânit. 

Infirmierele ce ajutau la hrănirea copiilor în sufragerie, împinse de la spate de seria a doua, 

grăbeau copiii, îi certau să mănânce mai repede, le băgau ele grăbite mâncarea în gură, iar pe sugari îi 

îndopau de-a binelea, într-un ritm uluitor. Astfel, în loc să fie un moment relaxant şi plăcut, masa se 

transforma    într-un prilej de agitaţie şi frustrare pentru copii, care cu greu puteau învăţa simpla, dar 

atât de necesara îndemânare a mâncatului. De fapt, învăţau acest lucru elementar printre certuri, 

ameninţări sau bătăi. 

Masa, un moment intim, un moment care lasă amintiri plăcute peste ani, care într-o familie are 

rolul de a-i apropia pe oameni, era pentru aceşti copii un moment traumatizant, de natură să creeze 

amintiri dureroase. Şi probabil, aşa cum auzisem recent la radio, într-unul din desele reportaje ce se 

făceau în ultimul timp despre copiii abandonaţi, nu va fi de mirare că acei copii care vor fi înfiaţi în 

străinătate, nu vor mai putea suporta să audă limba română, limba lor maternă, limbă în care, în loc 

să fie mângâiaţi, au fost doar agresaţi. Acest reportaj, care a durat aproape o oră, şi pe care l-am 

ascultat cu atenţie, înregistrându-l pe o casetă, deoarece eram în perioada scrierii acestei cărţi, m-a 

pus de-a dreptul în uimire. Un studiu făcut de specialişti englezi asupra copiilor înfiaţi din România 

scotea în evidenţă realităţi cutremurătoare. Foarte mulţi copii rămâneau cu tulburări grave de 

comportament, unul din 10 copii prezenta autism, unii nu mai suportau să li se vorbească româneşte. 

Reportajul conţinea mărturii făcute chiar de către copii asupra felului în care fuseseră trataţi în 

diferite orfelinate din România. Dar, dacă în orfelinatele de stat lucrurile au început să se 

îmbunătăţească, deoarece oamenii au învăţat importanţa unui altfel de comportament în relaţiile cu 

copiii, deoarece instituţiile au început să fie deschise la orice oră vizitelor şi influenţelor bune ale 

persoanelor particulare sau diferitelor fundaţii preocupate de situaţia copiilor, nu acelaşi lucru se 

poate spune despre unele orfelinate particulare. Orfelinatul lui Creandă este practic un orfelinat 

închis. Izolat din calea mijloacelor de transport în comun, la capătul unui drum lăturalnic şi greu de 

găsit, păzit de o haită de câini mari, ciobăneşti, acesta taie oricui pofta de a-l vizita. Şi mai ales 

părinţii săraci, pe care sărăcia i-a făcut să îşi lase pentru o perioadă copiii într-o astfel de instituţie, au 

slabe şanse de a ajunge acolo. La început ei abia află unde este localitatea Livezeni. După ce şi-au 

făcut rost de bani pentru a ajunge acolo, află că de fapt orfelinatul nu este propriu-zis în Livezeni, ci 

undeva, la câţiva kilometri în afara comunei, într-un loc singuratic, înconjurat de câini. Pentru că 

acolo nu merge autobuzul, pentru că nu au bani să plătească o maşină care să îi ducă în acel loc, ei 

renunţă şi amână vizita pe altă dată. Amânând vizitarea copiilor lor de la o zi la alta, nici nu 

realizează cum au trecut 6 luni. Şi dacă nu i-au vizitat 6 luni, copiii sunt consideraţi abandonaţi, şi 

părinţii îşi pierd orice drept asupra lor. Evident că fundaţia “Walk on the right way” (“Umblaţi pe 

drumul drept”) pretinde că i-a anunţat pe părinţi unde le sunt copiii. 

Am descoperit apoi la orfelinatul lui Creandă un alt aspect tipic orfelinatelor româneşti, 

desprins parcă din reportajele televizate imediat după 1989: tortura orelor lungi de stat la oliţă. Între 

mese, copiii erau ţinuţi timp îndelungat în baie, pe oliţă. Copiii erau fie la oliţă, fie îngrămădiţi în 

număr mare într-una din camerele de joc. Se părea că ei nu prea aveau timp de alte programe: de 

jocuri, de învăţare a diferitor îndemânări, de ieşit afară, etc. 

- Cât timp ţineţi copiii pe oliţă? am întrebat-o pe Irina. 

- Cam o oră după fiecare masă, dar azi i-am ţinut o oră şi jumătate, şi unii tot nu au făcut 

nimic. 



- Cine v-a spus să îi ţineţi atâta timp pe oliţă? 

- Nimeni. Îi ţinem noi, până fac ceva. 

Am aflat mai apoi că se folosea şi bătaia pentru cei care nu făceau nimic cât timp stăteau pe 

oliţă, şi făceau mai târziu pe ei. 

- Timpul de oliţă va fi de acum doar de 10 min. după fiecare masă, nu mai mult. 

- Dar copiii vor face pe ei. Vom consuma o grămadă de pampers-uri. Nu ne vor mai rămâne 

pentru puncte. 

I-am explicat şi ei, şi celorlalte infirmiere, de ce nu trebuie ţinuţi copiii mai mult. 

- Puneţi copiii pe oliţă şi explicaţi-le de ce îi puneţi. Dacă fac în 10 min. este bine, dacă nu, 

lăsaţi-i să se ridice. Dacă îi ţineţi mai mult, ei vor uita de ce stau acolo, vor începe să se joace, să facă 

altceva. Ţinându-i câte o oră pe oliţă nu îi veţi învăţa deprinderea de a se păstra curaţi, ci veţi obţine 

chiar efectul invers. 

Observasem tot din primele zile că nimeni nu scotea copiii afară. Primul lucru pe care l-am 

făcut a fost să alcătuiesc un program de viaţă zilnică a copiilor, în care am modificat orarul meselor, 

şi am stabilit timpul de oliţă la 10 min. Am inclus timp pentru ieşit zilnic afară, timp pentru lecţii, 

timp pentru jocuri de diferite tipuri: jocuri de mişcare, jocuri de cunoaştere, jocuri de îndemânare. 

Am pus-o pe una dintre infirmierele cu mai multă şcoală pe post de educatoare, şi am stabilit 

împreună cu Barby ca ea să renunţe la bucătărie, şi, împreună cu educatoarea, să se ocupe pe rând de 

fiecare copil, să vorbească cu el, să-l înveţe lucrurile elementare. Aceasta deoarece erau copii de 4-5 

ani care încă nu vorbeau, şi care se comportau ca şi copiii de 2 ani. 

Când copiii au fost scoşi afară pentru prima oară era o zi de iarnă blândă, cu razele de soare 

reflectându-se în albul pur al zăpezii. Au ieşit afară împreună cu Marcela, şi mă aşteptam ca ei să 

alerge prin zăpadă, să zburde de fericire. Dar lucru curios. Ei stăteau toţi grămadă, lipiţi unii de alţii, 

temându-se parcă de lumea de afară, care le era, evident, atât de puţin cunoscută. 

- Plimbă-i, Marcela, nu-i lăsa să stea grămadă, nemişcaţi, i-am spus fetei, în timp ce mă 

îndreptam spre casă, cu gând să le aduc nişte mingi. Când m-am întors, Marcela îi pusese în rând, doi 

câte doi, şi făcea plimbări scurte pe alee, în sus şi în jos. 

- Marcela, copiii aceştia nu sunt în curtea unei închisori. Nu trebuie să le limităm spaţiul de 

mişcare. Hai să-i facem să alerge prin zăpadă, să se împrăştie, să se mişte liber, să fie independenţi. 

- Dar se vor murdări, se vor uda pe picioare, şi vor duce apă cu zăpadă în casă. 

- Casa aceasta şi noi suntem aici pentru copii. Dezvoltarea şi binele lor contează, nu casa. 

Chiar dacă se murdăresc, copiii au nevoie se alerge liber, să exploreze lumea din jur. Numai aşa 

mintea lor se va dezvolta. Dacă vor pipăi zăpada aceasta şi vor simţi că este rece, dacă îi vor simţi 

gustul, dacă îi vor observa culoarea, vor cunoaşte ceva despre lumea din jur. Apoi va veni primăvara 

şi vor smulge primele fire de iarbă verde, îşi vor înmuia degetul în pârâiaş şi vor cunoaşte alte 

lucruri. Cu cât copilul este lăsat să umble şi să exploreze mai mult lumea şi lucrurile din jurul lui, cu 

atât se va dezvolta mai bine intelectual. Ţine minte lucrul acesta, Marcela! 

După vreo două zile de la ieşirea copiilor afară, mă abordă Angela, doctoriţa: 

- De ce scoţi copiii afară? Deja o grămadă dintre ei tuşesc. Toţi se vor îmbolnăvi, şi voi avea ce 

trata la ei din cauza aceasta. Din noiembrie eu nu îi mai scot afară, pentru că au rezistenţa foarte 

scăzută, şi în perioada de iarnă se îmbolnăvesc foarte uşor. 

- Eşti medic, Angela, şi nu pot să cred că te aud vorbind în felul acesta. Dacă îi ţinem toată 

iarna înăuntru vor creşte ca plantele de seră, şi atunci chiar că vor avea rezistenţa scăzută. 

Ea continua să o ţină una şi bună, că nu ar trebui să-i scot afară, că o să-i dau de lucru cu 

tratamentul lor, că medicamentele costă, şi aşa mai departe. “Am trăit-o şi pe asta, să văd un medic 

afirmând asemenea absurdităţi. Nici că îşi putea găsi Creandă un medic mai pe măsură...” îmi 

spuneam. De fapt, numai persoane ca ea rezistau să lucreze la dânsul: care nu auzeau, nu vedeau şi 

nu erau interesate de problemele copiilor. 

Petrecând acum mai mult timp între copii, descopeream în fiecare zi alte şi alte nereguli şi 



disfuncţionalităţi. La un moment dat, deschizând un mic dulăpior din baie, am descoperit un pahar 

plin cu o mulţime de perii de dinţi de culori diferite. 

- Ce-i cu toate periile acestea? am întrebat-o repede pe prima infirmieră ce trecea pe hol. 

- Sunt periile de dinţi ale copiilor. 

- Vai de mine! Doar nu vreţi să spuneţi că se spală cu perii de dinţi în comun? 

- Nu, are fiecare peria lui. Şi le cunosc după culoare. 

- Cum să le cunoască după culoare? Sunt cinci roşii, trei galbene, mai multe verzi. Şi chiar de 

le-ar cunoaşte, aceste perii sunt ţinute în acelaşi pahar şi se ating. Acest lucru nu este permis, pentru 

că, atingându-se, o boală a unuia, o hepatită, o parazitoză intestinală, se va transmite şi celorlalţi. 

Am chemat-o pe Leana şi i-am dat sarcina ca urgent să aducă pahare şi perii noi pentru fiecare 

copil. Aceasta a plecat, nu fără să bombăne: 

- No, că acum nimic nu mai este bine pi aişi. Să vedem ce va spune “tati” de tăte schimbările 

astea. 

Leana s-a întors cu paharele şi cu periile, şi am pus-o să scrie numele fiecărui copil pe pahar, 

iar alături să lipească un desen diferit pentru fiecare copil. Nu am găsit loc pentru mulţimea de 

pahare, aşa că a trebuit să improvizăm ceva. 

Cele două băi ale casei erau mici pentru un orfelinat, şi erau folosite (lucru nepermis de 

normele sanitare) şi de către personal şi de către copii. Era o singură chiuvetă în baie, montată la 

înălţimea adultului, cu oglinda sus, tot la înălţimea adultului. Copiii nu ajungeau să se spele singuri 

pe mâini, când veneau de la joacă, sau înainte de mese. De obicei nu se spălau şi mâncau nespălaţi. 

Erau spălaţi de către infirmiere, înainte de mese, doar atunci când se afla că suntem şi noi pe acolo. 

Una dintre infirmiere îi ţinea la coadă, iar alta îi spăla ca pe bandă, în mare grabă, aruncând câţiva 

stropi de apă şi pe faţa lor, pe care o freca apoi cu o palmă dură, făcându-i pe mulţi dintre ei să se 

împotrivească sau să plângă nemulţumiţi. Neavând spaţiu şi condiţii să se spele singuri pe mâini şi pe 

dinţi, copiii creşteau mari fără să fi învăţat să facă singuri lucrul acesta. Privindu-i cum stăteau la 

coadă pentru a folosi singura chiuvetă de pe palier, aşteptând să fie spălaţi de adulţi, îmi aminteam 

cât de mult le plăcea fetelor mele, când erau de vârsta lor, să se spele singure pe mâini, să se joace 

puţin cu apa, învăţând în felul acesta o îndemânare elementară de igienă. Şi iar mă cuprinse tristeţea 

şi revolta văzând cum, într-un orfelinat aşa-zis american, copiii erau trataţi de-a dreptul inuman, şi 

nimănui nu îi păsa, şi nici măcar nu credea lucrul acesta. Dar eu vedeam că aceşti copii cresc cu 

handicapuri care îi vor marca o viaţă. Dacă acum nu învăţau să se spele, să mânuiască peria de dinţi, 

dacă nimeni nu avea răbdare să îi lase să se îmbrace singuri, ei niciodată nu vor face cum trebuie 

lucrurile acestea, şi nici altele. Pentru că la această vârstă se pun bazele îndemânărilor practice atât de 

necesare pentru vremea când ei vor părăsi orfelinatul. 

Am încercat să îndreptăm puţin lucrurile. Dintr-o donaţie pe care am primit-o în acea perioadă, 

soţul meu a cumpărat câteva chiuvete pentru copiii mici, pe care am vrut să le instalăm la o înălţime 

adecvată. Dar imediat am primit telefon din America. Pe un ton supărat, Creandă mi se adresă: 

- Maria, ai schimbat în orfelinatul meu multe lucruri, fără să mă întrebi. Dar ce vrei să faci 

acum este prea de tot. Auzi,    să-mi schimbi aspectul băilor mele frumoase, pe care mi le laudă toţi, 

instalând chiuvete în plus! 

- Ştiu că băile sunt frumoase, dar ele nu sunt folositoare pentru copii. Ei nu ajung la chiuvetă 

ca să se poată spăla singuri. Vrem să mai punem cel puţin câte două chiuvete adaptate pentru ei în 

fiecare baie, cu oglinzi deasupra, pentru ca ei să-şi poată vedea chipul. Au deja 4-5 ani, şi ei nu se 

cunosc, pentru că nu   şi-au văzut niciodată chipul într-o oglindă. Cred că este foarte corect ceea ce 

fac, şi o să încercăm să le instalăm în aşa fel încât să nu dăunăm aspectului băilor. 

- Nu schimba nimic! Lasă toate lucrurile aşa cum sunt! Avem multe de discutat când mă 

întorc. 

- Bine, domnule Creandă, am spus copleşită de un sentiment de neputinţă şi de o supărare 

adâncă. 



Oamenii care stăteau la pândă îl informaseră despre tot ce făceam. Eram conştientă că mă va 

elimina la întoarcere (el nu-şi elimina oamenii cât era plecat). “Cu ce m-am ales din toate planurile şi 

speranţele mele? Va trebui să-mi caut alt loc de muncă. Îmi va fi greu într-o perioadă ca aceasta, îmi 

va fi greu mai ales pentru că sunt străină în oraş. Eram hotărâtă să-mi găsesc un loc de muncă aici, în 

Y., pentru două motive: 

1. Voiam să rămân aproape de copiii din Livezeni, care mă interesau în continuare, şi 

cărora voiam să le port de grijă, chiar dacă nu mai lucram la orfelinatul de acolo. 

2. Nu îmi surâdea ideea de a mă întoarce acasă, să afle toţi că nu am reuşit, şi că omul 

cu care ne-am încurcat era un mincinos şi un escroc. 

Dar a găsi un post de medic în Y. era o reală problemă.” 

Frământată de aceste gânduri, am intrat într-unul din saloanele cu sugari. Claudiu, un sugar de 

trei luni care fusese adus în perioada cât am fost acolo, plângea, cu biberonul alături de el. “Iar au 

lăsat copiii să se auto-alimenteze. Se pare că nu pot stopa practica aceasta.” Copii singuri în salon, cu 

biberonul cu lapte sau ceai în gură, era un lucru pe care l-am întâlnit frecvent în primele zile după 

sosirea noastră la orfelinat. Chiar de la început le-am adunat pe infirmiere şi pe asistente şi le-am 

explicat: 

- Timpul de masă al sugarilor este un timp special. Copilul trebuie alimentat în braţe, stând cu 

el pe un scaun. În acest timp îl privim în ochi, îi vorbim şi îi zâmbim. Copilul are dreptul la această 

atenţie din partea noastră, are nevoie de ea, este hrana lui emoţională, tot atât de importantă ca şi 

hrana fizică, şi, dacă avem în noi o fărâmă de omenie, dacă ne pasă cât de cât de el, îi vom oferi şi 

această hrană. Nu este voie să-l lăsăm singur cu biberonul în gură, o dată pentru că este inuman, şi în 

al doilea rând, pentru că se pot întâmpla accidente grave, se poate îneca, etc. 

Le-am făcut greu să înţeleagă nevoia alimentării individuale, în braţe, a fiecărui sugar. Fie că 

erau prea obişnuite cu stilul lor de lucru, fie pentru că erau prea tinere şi fără o minimă instruire în 

domeniu. Treptat, însă, pe măsură ce descopeream neregulile, ţineam câte un scurt curs despre acea 

problemă. Aşa a fost şi atunci când am văzut copiii cu eritem (roşeaţă), uneori suprainfectat, în zona 

anală şi inghinală. 

- De câte ori pe săptămână spălaţi copiii? 

- O dată, mi se răspunse. 

- Numai o dată? Dar nu vedeţi cum arată pielea lor, mai ales în zona genito-fesieră? Roşie ca 

sângele. Nu este de mirare că sugarii sunt atât de agitaţi. 

- Ne este foarte greu să îi spălăm, deoarece nu avem cădiţe în camerele lor, şi trebuie să îi 

ducem la baia de la capătul coridorului. Acolo avem doar 2 cădiţe de plastic, în care turnăm apă 

caldă, dar aceasta nu ne ajunge, şi trebuie să spălăm cam 3-4 copii în aceeaşi apă. 

- Ajunge, am spus, simţind că este prea mult pentru câte aflasem într-o zi. O să încercăm să 

rezolvăm şi problema spălatului copiilor. 

“Oare este ceva cum trebuie în acest orfelinat, de tip leagăn, plin de copii mici şi de sugari?” 

Nimeni nu ar fi crezut că se poate întâmpla aşa ceva, în anul 2000, în acest “leagăn american”. M-am 

mirat şi atunci, şi mă mir şi acum, de ce locul nu este verificat cum trebuie de autorităţi. Nu există 

cădiţe racordate la scurgere, la apă curentă, aşa cum cer normele sanitare româneşti. Copiii sunt 

spălaţi în cadă ca acum 100 de ani. Dacă un sugar face pe el, trebuie să fie dus cu fundul gol şi 

murdar până la capătul coridorului, unde este spălat în chiuveta folosită în comun de personalul de 

îngrijire şi de copii, sau într-o cadă de plastic neracordată la scurgere, în care copilul nu poate fi 

spălat cum trebuie, şi nici limpezit de resturile de săpun. Pentru că este greu şi complicat de dus în 

baie, el este mai degrabă şters de urină sau fecale cu nişte şerveţele parfumate, primite de la ajutoare. 

Dar aceste şerveţele nu rezolvă problema aşa cum ar rezolva-o apa, şi fundul copiilor mici este 

întotdeauna plin de eriteme şi răni. Se folosesc unguente de toate tipurile, dar fără apă tot nu se 

rezolvă aşa cum trebuie problema. 

Ştiam că nu are rost să încercăm să punem cădiţe pentru copii în camere, pentru că nu am fi 



fost lăsaţi. Am putut doar să le facem pe fete să spele cumva mai des copiii, am ţinut cursuri practice 

despre baia sugarului, am adus-o pe Adriana, o asistentă din oraşul meu, specialistă în probleme de 

copii abandonaţi, care, timp de trei săptămâni, le-a demonstrat practic multe lucruri, a ţinut cursuri cu 

infirmierele, a spălat în fiecare zi copiii, arătându-le cum se face corect această treabă. Se părea că 

multe lucruri încep să se îndrepte, personalul era deschis pentru a învăţa. Aceasta însă până a venit 

Creandă. 

Până să vină el, noi am descoperit şi alte vicii ale blestematului de “rai”. 

Am descoperit că nu era nicăieri o oglindă la înălţimea copiilor, în aşa fel ca ei să-şi poată 

cunoaşte chipul. Cunoaşterea propriului chip este un element important pentru dezvoltarea 

sentimentului de identitate, sentiment şi aşa fragil în cazul copiilor instituţionalizaţi. 

- Mofturi, mofturi, mi se spunea când vorbeam despre aceste lucruri. Oglinzi? Vreţi să le 

spargă copiii? 

- Dar le putem proteja prin diferite sisteme, se pot pune oglinzi speciale, care nu pot fi sparte. 

Şi în leagănul de stat există oglinzi în camere, şi chiar în sala de sport. 

- Oglinzile cu sistem de protecţie împotriva spargerii sunt foarte scumpe, şi nu ne putem 

permite cheltuiala aceasta pentru un fleac, acela de a se uita copiii în oglindă. Pot să-i ridice 

infirmierele până la înălţimea oglinzii din baie. 

Oamenii formaţi în sistemul lui Creandă considerau fleacuri o mulţime de alte lucruri mărunte, 

dar foarte importante. Personalul nu cunoştea în general numele întreg al copiilor. Le spuneau pe 

numele mic, lucru de altfel foarte bun, dar nu se obosiseră să cunoască numele întreg. Chiar şi în 

actele oficiale, cum era raportul de gardă, la schimbarea turei asistenţilor, o asistentă ce lucra prin 

convenţie, favorită a lui Creandă, scria: ”Nicuşor nu are temperatură (37,2 grade Celsius). Alin este 

încă roşu la fund.” Şi, ca parodia să fie completă, se semna mai jos, la încheierea raportului, la fel ca 

într-o scrisoare către un amic: “Niculina”. Când i-am propus lui Creandă să renunţăm la ea, 

explicându-i că nu are competenţa şi seriozitatea cerute într-un orfelinat, el a sărit ca ars: 

- Eu am angajat numai oameni buni. Nu vă legaţi de oamenii angajaţi de mine. 

“Buni la ce? Buni pentru el, dar nu şi pentru copii. Nici nu este de mirare că lucrurile sunt aşa 

cum sunt, dacă criteriul de selecţie al oamenilor nu este în funcţie de aptitudinile şi competenţa lor în 

probleme de puericultură, ci după diferite toane ale lui Creandă.” 

Dacă îi cădea cu “tronc” o tânără, el o angaja, fără să-l intereseze pregătirea ei. Dar se întâmpla 

şi invers: dacă o tânără trecea peste repulsia ce i-o inspira Creandă şi îl săruta, îi plângea pe umăr, îi 

sărea, făcându-i ochi dulci, pe scaunul din faţă a limuzinei sale, avea toate şansele să rămână mult şi 

bine la Creandă. 

Nereuşind să rezolv problema oglinzilor, m-am gândit să-i fac fiecărui copil câte o poză, şi să o 

pun pe uşa camerelor lor. Eram sigură că ei o să se bucure de acest lucru, reuşind în acelaşi timp să 

îşi cunoască chipul din poze. Voi scrie sub ele numele complet şi data naşterii copiilor, uşurând 

reţinerea acestor date de către angajaţi. În ziua când s-au adus pozele, copiii erau         într-adevăr 

foarte fericiţi. 

- Doamna doctor, uitaţi-vă, câţiva se cunosc în poze! exclamă, Leana. 

- Normal ar fi să putem spune invers: numai 2-3 copii, dintre cei mai mici, nu s-au cunoscut în 

poze. 

Lista cu viciile orfelinatului lui Creandă este lungă. Mi-am notat în agendă toate aceste 

nereguli pentru a le discuta cu el, la sosirea lui din America. Credeam că va înţelege, că vom căuta 

împreună soluţii pentru a le remedia, mai ales că multe dintre schimbări nu costau mult. Dar el nu era 

dispus să mă asculte. A venit hotărât să mă înlăture şi să se răzbune pe mine pentru că am îndrăznit 

să destram mitul raiului său. Toţi ştiau până acum că în orfelinatul lui se trăia ca în rai, şi aşa trebuia 

să se ştie şi de acum încolo. 

- Ar fi bine să mă ascultaţi, domnule Creandă, i-am spus. Ne-aţi dezrădăcinat din oraşul nostru 

şi ne-aţi adus aici pentru copii. Deşi ştim că veţi renunţa la noi, noi nu vom renunţa la ideea de a le 



purta de grijă acestor copii. Dacă nu vreţi să auziţi ce nereguli mai sunt în acest orfelinat, aceasta 

pentru a vi le pune la punct, atunci veţi afla despre ele în ziarul local. 

“Orice, numai reclamă proastă în ziare nu-mi trebuie acum. Hai să schimb macazul, cel puţin 

până o aranjez pe fiinţa asta, în aşa fel încât să nu mai vorbească de rău despre casele mele. Până mă 

duc la oamenii mei, cei cu politica...” îşi formulă Creandă în gând strategia. 

- Ei bine, spuse el, niciodată nu am afirmat că suntem perfecţi, şi întotdeauna am încercat să 

îmbunătăţim lucrurile. Numai că tu prea ai vrut să schimbi totul dintr-o dată. 

- În toate camerele prizele sunt puse prea jos, la o jumătate de metru de pământ, şi copiii pot 

ajunge oricând la ele. S-au pus acele dopuri de protecţie, dar infirmierele pun în priză un radio, sau 

un fier de călcat, şi lasă prizele fără dopuri. Copiii nu au obiecte metalice ca să le poată băga în priză, 

dar oricând pot găsi o agrafă de metal, sau orice alt mic obiect pierdut, care poate fi introdus în priză. 

O altă problemă o reprezintă pătuţurile copiilor. Ele nu au nici un perete mobil, care să poată fi lăsat 

în jos după vârsta de 2-3 ani. Când se trezesc, copiii nu se pot coborî din pat, deoarece este prea înalt, 

aşa că se caţără pe gratii, şi îşi dau drumul în cap. Iar aceste căderi în cap, pe lângă durerea pe care 

le-o provoacă, pot determina un retard în dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor. Apoi, vreţi să 

creşteţi neapărat sugari. Pentru aceasta este nevoie de o bucătărie dietetică, unde să se facă preparate 

speciale pentru ei, unde biberoanele se pot steriliza. Acum sugarii mănâncă ce pot, din mâncarea 

celor mari, folosesc biberoane în comun, din plastic, nesterilizate, şi fără numele copilului trecut pe 

ele. Ca să le putem steriliza, avem nevoie de biberoane de sticlă, mai multe la număr, aşa încât să 

ajungă pentru toată ziua. Avem nevoie de sterilizator, care, deşi este destul de scump, este un obiect 

necesar. La orfelinatul de stat au toate aceste lucruri. 

- Doar nu vrei să spui că tu, sau eu, am crescut cu biberoane sterilizate. 

- Nu. Nici eu, ca mamă medic, nu am sterilizat biberoanele copiilor mei. Dar aici este o 

colectivitate, şi într-o colectivitate sunt alte legi. Orice boală a unui copil poate deveni o boală a 

tuturor. Şi trebuie să evităm acest lucru. 

- Bine, bine. Mai ai ceva să-mi spui? mă întrebă, în timp ce îşi nota ceva în agendă. “Poate 

chiar vrea să schimbe lucrurile. Să-i vorbesc atâta timp cât mai stă să mă asculte...” mi-am zis. 

- Da, îi răspund. Şi nici nu ştiu dacă o să vă pot spune vreodată tot. Să vă spun despre camerele 

copiilor. Singurele lucruri cu care sunt dotate aceste camere sunt paturile. Există şi o nişă ce ţine 

locul de dulap comun, cu uşa defectă aproape la fiecare cameră, în care se ţin haine comune, 

amestecate de-a valma. Copiii mai mărişori au nevoie însă de dulăpioare cu lucruri personale, lucruri 

despre care ei să ştie că le aparţin, pe care să şi le aranjeze singuri. Este nevoie de acest lucru pentru a 

le dezvolta sentimentul identităţii. Fiecare copil are nevoie de un mic spaţiu, de un mic colţişor care 

să fie numai al lui. Sentimentul de posesiune este nevoia firească a oricărei fiinţe umane, şi 

neîmplinirea acestei nevoi poate crea grave probleme în dezvoltare. Ştiu că dulapurile personale 

costă, costă noptierele, costă măsuţele, dar nu putem creşte copii fără să ne coste... Vreau să vă mai 

spun că trebuie să rezolvăm problema apei pentru băut şi a celei pentru gătit. Este foarte neigienic să 

aducem apa în butoaie de plastic, de pe nu ştiu unde. Copiii sunt plini de paraziţi, şi aici, şi la 

Domneşti, şi cauza poate fi apa de băut infestată... Apoi, vreau să vorbesc puţin despre bucătărie. 

Legea nu permite ca Barby sau alte persoane să lucreze la bucătărie, fără instruirea necesară, şi fără 

analizele medicale cerute într-un astfel de serviciu. Ele nu ştiu respecta igiena şi circuitele sanitare 

corecte... Şi câteva cuvinte despre “casa a treia”. În “casa a treia” nu am putut să mai aduc sugari, 

deoarece nu există apă potabilă curentă. Nu există adaptări pentru sugari, camerele nu au geamuri de 

supraveghere, nu au spaţiu de joacă şi de învăţare a mersului, nu au cădiţe racordate la scurgere 

pentru baia zilnică. Iar dacă vreţi să duceţi acolo copii mai mari, singura baie de la capătul 

coridorului nu le va fi de ajuns. Pe de altă parte, baia nu se poate spăla şi dezinfecta cum trebuie, 

pentru că nu are sistem de scurgere în pardoseală, nu are acel sifon care există în orice cameră de 

baie. De fapt, dumneavoastră aţi construit un fel de case ce ar merge mai bine în sistem familial. Cu 

un copil sau maxim doi într-o cameră, a căror vârstă să fie mai mare de doi ani, cu acei părinţi 



angajaţi şi cu ajutoarele lor, casa poate că ar funcţiona. Dar cu un număr atât de mare de copii de 

vârsta leagănului, ea nu poate fi funcţională. 

- Nu poate fi funcţională? Dar atunci cum a funcţionat timp de doi ani, până te-ai găsit tu să vii 

să mă ocărăşti? 

- A funcţionat. Dar cum? Uitaţi-vă la gradul de dezvoltare intelectuală şi emoţională al 

copiilor. Peste 90 la sută sunt mult sub limita potenţialului pe care ar fi trebuit să-l atingă. Ca să nu 

mai vorbesc de toate frustrările şi necazurile pe care au fost nevoiţi să le îndure aici. 

- Îndrăzneşti să vorbeşti aşa despre casa mea de copii? Dacă spui că aşa stau lucrurile la 

orfelinatul meu, atunci ce ai să spui de Leagănul de Stat din Y., unde copiii nu au nici ce mânca? 

- Înţeleg prea bine de ce încercaţi să compromiteţi acest orfelinat în faţa tuturor, şi mai ales în 

faţa străinilor. Dar este absurd să comparaţi în faţa mea această Casă de Copii onorabilă, pe care ştiţi 

că o cunosc bine, cu tot amatorismul periculos care se practică aici în materie de creştere a copiilor. 

Pentru că asta a fost, şi asta vreţi să păstraţi aici: amatorismul şi incompetenţa. Dar nu aveţi voie, şi 

nu puteţi face lucrul acesta, pentru că în joc se află suflete de copii! 

- De fapt tu ştii cu cine vorbeşti, şi pe cine înfrunţi? Cred că am avut prea multă răbdare cu 

tine. Vezi că ai doi copii. Ar fi bine să ai grijă de ei, să nu li se întâmple ceva. 

La o asemenea replică am amuţit. Am făcut ochii mari, nemaiştiind ce să spun. Ştiam deja cât 

de avid era după bani. Mai ştiam şi că această iubire de bani a fost cea care l-a împins într-o 

zgârcenie extremă, într-o indiferenţă de neiertat faţă de nevoile copiilor, şi că toate acestea, 

împreună, au dus la situaţia intolerabilă în care erau ţinuţi copiii acolo. Ştiam cât era de şiret, 

prezentând în faţa altora exact opusul a ceea ce era. Dar că era un criminal, că îmi ameninţa propriii 

copii? O, nu! O, Doamne, oare cât de periculos poate fi acest om? Şi el obţine banii şi sponsorizările 

dându-se drept sfânt. Da, era considerat drept sfânt! Oare cine m-ar crede că mi-a spus ceea ce mi-a 

spus? 

- Niciodată în viaţa mea nu mi-am închipuit că cineva poate ajunge la un asemenea grad de 

ticăloşie, şi cu un spirit atât de pervertit. Bătându-vă joc de tot ce este sfânt şi curat, vă puneţi apoi 

masca sfinţeniei şi întindeţi mâinile. Şi ele v-au fost umplute de bani, cel puţin până acum. De banii 

care trebuiau să fie ai copiilor, dar pe care îi folosiţi pentru a vă mări averea, şi pentru a-i ameninţa 

pe cei ce vă stau în cale. Să nu uitaţi însă că Dumnezeu nu se va lăsa multă vreme batjocorit! 

Tulburată, cu sufletul răvăşit, am dat să ies. Şi, parcă pentru a-mi demonstra încă o dată ce tare 

joacă, şi cât de uşor îşi poate pune orice fel de mască, el zâmbi blajin, şi spuse cu aceeaşi voce dulce, 

moldovenească: 

- O, nu fi aşa de supărată. Chiar dacă nu o să mai poţi lucra cu mine, eu vreau să rămânem 

prieteni. Am rămas prieten cu toţi cei care au lucrat la mine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ORFELINATUL 1 ŞI ORFELINATUL 2 
 

 

De ce şi-a construit Creandă cele două orfelinate la o distanţă atât de mare unul faţă de 

celălalt? Ne-am întrebat adesea acest lucru. El avea răspunsul pregătit: 

- Vreau să ajut copiii din mai multe zone din România. 

Răspunsul mergea la vizitatorii ocazionali, la străinii rupţi de realitatea românească, chiar şi la 

organele de control cu care el ştia să fie atât de atent. Avea întotdeauna un stoc de frumoase cadouri 

de protocol. Se amuza cât de uşor pot fi îmbrobodiţi românii cu te miri ce plocoane. Se făceau mereu 

pachete cu cadouri, care se trimiteau în toate locurile unde Creandă avea ceva de rezolvat. Şi culmea 

(fără să se gândească că acest lucru poate fi o dovadă a faptului că mituiesc), se trimiteau uneori de la 

“office” bileţele, în care se recomanda Martei cum să facă pachetele cu plocoane. Am păstrat pentru 

carte unele dintre aceste bileţele, ca cel de genul: 
 

Pentru Marta, 

Te rog frumos să pregăteşti un pachet pentru un bebe de două luni (fetiţă). Avem obligaţie la… 

pentru întăbularea terenului fermei. Mulţumesc. 
 

Urma semnătura. 

- Românii şi legile lor! spunea Creandă în derâdere. Nu există român care să nu poată fi 

cumpărat, şi lege românească care să nu poată fi încălcată. Şi culmea distracţiei, după ce îi cumperi şi 

încalci legile, observi că nu îţi şubrezeşti poziţia, ci că ţi-o întăreşti. Te respectă toţi. Te consideră un 

barosan. 

Dispreţul pe care-l manifesta faţă de români mă durea cel mai mult atunci când şi-l exprima în 

prezenţa străinilor. Băga pe toţi românii în aceeaşi oală. Pentru el nu exista român cinstit, altruist, sau 

bun. El singur se considera o excepţie. Se considera sfântul cu limbaj domol, eroul care salvează 

copiii României. Şi aceasta în timp ce se juca cu sufletele de copii precum te joci cu o minge de ping-

pong, trimiţându-i când la un orfelinat, când la altul, după toanele şi interesele lui. 



De ce avea nevoie de două orfelinate? Pentru a putea face manevre cu copiii în funcţie de cum 

cereau interesele afacerii. Dacă se bănuia că un copil ar putea fi vizitat la Livezeni, el îl trimitea la 

Domneşti, pentru a-i descuraja pe părinţii doreau să-şi viziteze copiii. Părinţilor descurajaţi şi săraci 

li se tăia practic posibilitatea de a-şi mai vizita copiii. Un drum peste munţii Moldovei pentru a-şi 

vedea copiii însemna pentru aceştia o avere. Şi atunci amânau să-i mai viziteze, iar după 6 luni îi 

pierdeau definitiv pe copii, aceştia intrând în proprietatea lui Creandă, ca “marfă” pentru export.  

El mai trimitea copiii de la un orfelinat la altul şi drept pedeapsă pentru neascultare. Aşa erau 

Ciprian şi Cristian, elevi care fuseseră mutaţi disciplinar din Domneşti la Livezeni. 

Problema disciplinei devenea tot mai acută mai ales în orfelinatul din Domneşti, unde avea 

copii mai mari, care terminau cele 8 clase, sau o şcoală profesională. Copiii crescuţi fără orizont, fără 

posibilitatea de integrare în viaţă, se răzvrăteau tot mai des. Unii dintre ei fugeau, rătăceau prin 

diferite oraşe mari, căutându-şi un sens de a trăi. Simţeau că ar trebui să se descurce singuri, dar nu 

ştiau cum, nimeni nu îi învăţase. Sentimentul lor de neputinţă era şi mai acut când vedeau cât de bine 

sunt integraţi în angrenajul societăţii acei tineri norocoşi care avuseseră o familie. Dar de ei nu avea 

nimeni nevoie, ba mai mult, erau insultaţi, umiliţi, alungaţi. Şi foamea îi rodea, şi batjocura 

trecătorilor îi durea, şi înnoptarea prin diferite ascunzători devenea dezgustătoare. Epuizaţi şi ruşinaţi, 

se întorceau tot la Creandă. Când el îi vedea sosind umili, cu capul plecat, orgoliul îi era satisfăcut. 

- Dacă vă cereţi iertare şi promiteţi că de acum înainte o să fiţi ascultători, vă primesc. O să 

vă dau şi de lucru, la celălalt orfelinat, la fermă la Livezeni. 

Sentimentele lor, durerea ascunsă a sufletului lor, motivele pentru care se răzvrăteau, nu puteau 

fi înţelese de Creandă. “După ce eu i-am crescut, nu mă ascultă, sunt obraznici!” Atât ştia să spună 

Creandă. 

Mai avea nevoie de cel puţin două orfelinate şi pentru un alt motiv. “Recoltarea” de fete 

gravide necăsătorite, ca sursă pentru noi copii abandonaţi, buni pentru adopţie. Le ţinea într-o cameră 

a orfelinatului până năşteau. În perioada de două luni cât am lucrat la Creandă am prins două 

asemenea cazuri. Unul dintre ele era Doina, o fată de 17 ani din Suceava. Era o tânără plăpândă, 

liniştită, care suferea enorm pentru acţiunea ei necugetată. Şi-a început viaţa sexuală presată de 

insistenţele prietenului ei, care îi spusese că aşa este la modă astăzi, că aşa fac fetele în ziua de azi. 

Niciodată părinţii nu i-au vorbit prea clar despre importanţa păstrării purităţii fizice şi morale, şi 

despre consecinţele dezastruoase ale promiscuităţii. Visa vag să se păstreze până în ziua căsătoriei, 

când, într-o noapte romantică, unică, de neuitat, să descopere pentru prima dată, împreună cu alesul 

inimii ei, misterul, frumuseţea şi fiorul dăruirii în iubire. Dar nu a fost să fie aşa. Poate pentru că 

nimeni nu a încurajat-o să nu renunţe la visul ei. Şi a cedat insistenţelor unui tânăr cunoscut nu de 

mult, dar care se ţinea scai de ea. 

- Prea repede se ajunge astăzi la intimităţi fizice, la sex, mi s-a destăinuit ea după ce am stat 

mai mult de vorbă. Şi observi apoi că nu este nici pe departe atât de grozav pe cât te-ai fi aşteptat să 

fie. Iar când apare şi sarcina, la care nu te-ai gândit de loc, este cumplit, şi regreţi, şi eşti disperată, iar 

el nu îşi mai asumă nici o responsabilitate, spuse ea, izbucnind apoi în plâns. 

Ce ai fi putut să-i spui unei fete disperate, singure, însărcinată în luna a opta? Puteam să-i spun 

că la vârsta adolescentină emoţiile şi dorinţele sunt mari, iar sentimentele fragile? Că sentimentul 

împlinirii vine după ce aştepţi, după ce îl cunoşti, şi după ce te angajezi împreună cu cel iubit într-o 

legătură veşnică, consfinţită prin căsătorie? Că satisfacerea imediată a dorinţei fizice, atât de 

practicată azi, răpeşte din frumuseţe, din farmec, din poezie, că în dragoste satisfacţia obţinută 

imediat este trecătoare? Că fără sentiment emoţia nu durează? Aceste lucruri le-am spus şi le-am 

dezbătut la atâtea întâlniri cu tinerii din oraşul Z., dar nu era momentul să le discut cu această tânără. 

I-am spus cu totul altceva: 

- Părinţii tăi ştiu de tine? 

- Nu! Doamne fereşte! M-ar omorî! Am aflat prin cineva de orfelinatul domnului Creandă. El 

m-a acceptat aici, cu condiţia să las copilul în orfelinat după ce nasc. 



- Este o soluţie şi aceasta. Dar după ce vei fi mamă vei gândi altfel. Imediat după aceea… sau 

mai târziu. Şi dacă nu vei lua decizia cea mai bună acum, vei avea parte, poate, de alte regrete, de 

regretele mamei care nu-şi mai poate vedea niciodată copilul. Sugestia mea ar fi să te gândeşti cum ai 

putea să le spui părinţilor. Sunt convinsă că nimănui pe lume nu-i pasă mai mult de tine ca lor. Ei 

sunt în măsură să îţi dea cel mai bun sfat. După părerea mea, faci o greşeală că ascunzi acest lucru de 

ei.  

- Dar nu pot, doamna doctor. Ar fi furioşi. Ar fi dezamăgiţi. 

- Mai gândeşte-te, Doina. Gândeşte-te cât de dezamăgiţi vor fi atunci când, peste ani, vor afla 

totuşi ce ai făcut. Dar atunci nu se va mai putea face nimic. 

Când noi am avut această discuţie, Creandă sosise deja din America. După câteva zile a trebuit 

să părăsim orfelinatul, închizându-ni-se posibilitatea de a mai merge acolo. Nu ştiu nici până în ziua 

de azi ce s-a întâmplat cu Doina. Sper ca ea să fi ţinut cont de îndemnul meu. 

Aceasta era încă una din afacerile lui Creandă. Recoltarea de fete gravide, care, în disperarea 

lor, puteau fi uşor convinse să îşi dea consimţământul pentru renunţarea la copil. Era o cale relativ 

simplă de a aduna mai mulţi copii abandonaţi pentru profitabila agenţie de adopţie “Cutia iubirii”. 

Orfelinatul 1 din Domneşti era relativ deschis vizitelor. Acolo erau copii mari, care, în general, 

nu mai erau ceruţi pentru adopţie, şi nu conta dacă erau sau nu vizitaţi. 

Orfelinatul 2 din Livezeni, cu destinaţia pepinieră pentru adopţii, ar fi trebuit să fie şi el deschis 

vizitelor. Creandă spunea că fundaţia umblă în lumină, că orfelinatul este deschis, că poate fi vizitat, 

că oricine poate merge acolo. De fapt, cam oricine putea să-l viziteze, în afară de cei ce erau direct 

interesaţi să facă acest lucru: părinţii copiilor. La o distanţă de 15 km de oraş, pe un drum lăturalnic 

de ţară, fără un mijloc de transport în comun cu care să poată ajunge la orfelinat, părinţii săraci, în 

majoritate ţigani, nu puteau ajunge. Şi chiar dacă se încumetau să vină pe jos, haita mare de câini 

ciobăneşti ce păzeau casa îi determinau pe mulţi să se întoarcă înapoi. Câinii erau dresaţi să latre mai 

ales la ţigani. Şi nimeni nu mergea să potolească câinii. Mulţi dintre părinţii copiilor erau ţigani, în 

ciuda faptului că el nu ar fi vrut să aibă în orfelinate copii de ţigani. Dar, neavând de unde lua altfel 

de copii, şi văzând că părinţii adoptivi străini nu erau interesaţi de arborele genealogic al copiilor, el a 

luat şi ţigani. 

- Cum să te duci acolo, doamnă, că toată haita de câini este pe tine? Te rup, nu alta, îmi spuse 

o corturăreasă, după ce  m-am mutat. 

- Spuneţi lucrul acesta la Direcţia de Protecţie a Copilului. Ei vă pot ajuta. 

- Bine, doamnă, aşa o să facem, îmi răspunse ea cu glasul gros. 

După ce copiii au fost transferaţi de la Leagănul din Y. la orfelinatul lui Creandă, mulţi părinţi 

au venit supăraţi la Leagăn, vărsându-şi amarul pe personalul de acolo: 

- Noi am lăsat copiii la stat. De ce i-aţi dat la patronul din Livezeni fără să ne întrebaţi? Nu 

avem bani să mergem până acolo, nu avem cu ce merge, şi patronul nu lasă pe nimeni să intre acolo, 

să-şi vadă copiii. Vai, cum aţi trimis copiii de lângă noi! 

- Dar nu este vina noastră, nu noi hotărâm lucrul acesta. Sunt alţii mai mari care decid. 

Plângeţi-vă la ei, li se spunea. 

Altă dată jalea era şi mai mare: 

- Vai de zilele tale dacă eşti sărac şi amărât. Toată lumea te batjocoreşte, îţi ia până şi copiii 

şi-i dă la patron, la americanul acela rău care îi vinde. Cât fata noastră a fost aici, la stat, am vizitat-o 

tot timpul, dar la Livezeni nu ne-am putut duce aşa de des, că a fost departe. Şi acum diavolul acela 

de Creangă spune că nu mai avem nici un drept asupra ei. Am auzit că vrea să o vândă. Ce ne facem 

acum? Numai voi sunteţi de vină că i-aţi  dat-o lui. 

Alţii pur şi simplu nu reuşeau să găsească orfelinatul. Se întorceau necăjiţi, cu puţinii lor bani 

cheltuiţi pe drum, şi fără speranţa de a mai putea face curând o nouă încercare. 

Aş vrea să atrag atenţia asupra unui aspect. Nu întotdeauna intenţiile ţiganilor sunt cele mai 

bune, şi cei care apără drepturile copilului ar trebui să fie mai atenţi aici. Sunt unii ţigani care îşi 



cresc copiii în diferite case de copii, până când aceştia ajung la  4-5 ani. Apoi îi scot şi îi obligă să 

cerşească pe străzi. Nici nu bănuim ce tragedie adâncă se produce în sufletul unui astfel de copil. 

Crescut în condiţiile civilizate ale unei case de copii, unde a învăţat manierele elementare ale unui 

comportament civilizat, acesta încearcă o ruşine nedescrisă, şi o mare umilinţă, să ajungă să ceară de 

pomană. Dar el este mic şi nu se poate apăra, şi denaturaţii lui părinţi îl pedepsesc cu cruzime dacă 

nu aduce suma de bani programată. De câte ori noi, trecătorii grăbiţi, aruncându-i din milă un bănuţ, 

credem că ne-am făcut datoria, fără să realizăm profunda durere şi umilinţă a micului cerşetor, 

obligat de alţii să facă lucrul acesta. Noi suntem opinia publică, care ar trebui să ia atitudine, să-l 

apere, să meargă la cei în drept, dar, la fel ca şi în alte situaţii revoltătoare, preferăm să ne vedem de 

treburile noastre. Şi indiferenţa noastră lasă ca tragedia să continue. Ce trist! 

Un alt scop important al orfelinatelor era obţinerea de puncte. Dacă o fundaţie de adopţie 

rezolva problema unui copil abandonat, întreţinându-l într-un orfelinat, obţinea 10 puncte. Scopul lui 

Creandă era să aibă cât mai mulţi copii întreţinuţi, care îi aduceau puncte şi profit. Pe Creandă nu îl 

costau copiii din orfelinat. Pe aceştia îi întreţinea străinătatea. Îi dădeau mai mulţi bani şi mai multe 

lucruri decât era nevoie pentru întreţinerea propriu-zisă a copiilor. Iar el obţinea punctele atât din 

numărul de copii, cât şi din suplimentul de ajutoare. Acest lucru nu ne deranja deloc, ci dimpotrivă 

ne bucuram, ştiind că în felul acesta intră nişte bani în ţară. Dar ne întrista faptul că, preocupat fiind 

de a avea un număr cât mai mare de copii, el neglija cele mai multe dintre nevoile lor intime şi de 

dezvoltare. 

Deşi ne ceruse să-i umplem “casa a treia” cu sugari în cele două luni cât el era plecat în 

America, nu am putut face lucrul acesta atât de repede. Casa nu avea apă curentă, şi nu poseda nici 

una dintre adaptările necesare sugarilor. Şi mi se părea o crimă să iau copiii din instituţii unde aveau 

aceste facilităţi şi să-i duc la el. 

- Trebuie să găsim o soluţie, că altfel pierdem puncte, îmi spuse Georgiana, pe care o 

convinsesem că momentan nu avem cum duce copii acolo. 

- La puncte nu mă pricep. Găseşte tu o soluţie. 

- Ar fi una. O soluţie de compromis. Leagănul de Stat este în deficit de personal. Noi am 

putea angaja oameni pentru “casa a treia”, dar pe care să-i trimitem să lucreze la Leagăn până 

rezolvăm problemele noastre. Aşa o să câştigăm nişte puncte. Însă nu atât de multe ca şi când am 

umple “casa a treia” de copii. 

- Dar cred că este o soluţie minunată! Nu o să le strice acestor noi angajaţi un stagiu la un 

orfelinat atât de bun, cu personal atât de competent. Vor învăţa acolo toate manevrele de îngrijire 

corectă a copiilor. 

- Cum puteţi să susţineţi că un orfelinat de stat este mai bun ca al nostru? 

- Nu susţin că un orfelinat de stat este mai bun ca al nostru, ci doar că acest orfelinat este mai 

bun. L-ai vizitat, Georgiana? Nu. După ce îl vei vizita, uitându-te la tot şi comparând, îmi vei da 

dreptate. Şi eu am avut prejudecăţi legate de orfelinatele de stat. Am cunoscut orfelinate de stat 

mizerabile. Dar Orfelinatul din Y. m-a vrăjit. Şi sunt pretenţioasă în legătură cu modul de îngrijire al 

copiilor în astfel de instituţii. 

- Bine, bine. Dar ar fi preferabil, dacă acceptaţi un sfat, să nu îl lăudaţi atât în faţa domnului 

Creandă. L-ar supăra acest lucru. 

- Eşti tânără şi inteligentă, Georgiana, şi este păcat să înveţi să trăieşti de la această vârstă cu 

compromisuri. Ştiu că a lucra cu Creandă înseamnă să faci multe compromisuri pentru a rezista pe 

post. Dar gândeşte-te, oare merită? Cred că cel mai important în viaţă este să fii tu însăţi, chiar dacă 

rişti un loc de muncă. Noi trebuie să tindem spre acea libertate care nu ne ţine dependenţi de un loc 

de muncă. Eu nu mă tem de locul meu de muncă. Am în mine disponibilitatea de a face atâtea 

lucruri. Şi pentru omul care vrea, care este bine echipat pentru viaţă, care are resurse interioare, se 

găseşte întotdeauna ceva de lucru. 

- Mie îmi convine să lucrez cu el. Nu este un om chiar atât de rău. 



- Nimeni nu te condamnă că lucrezi cu el. Şi eu lucrez cu el. Şi îmi doresc să pot lucra mult 

timp pentru aceşti copii. Dar încearcă să fii tu însăţi, să vorbeşti ceea ce gândeşti tu, nu lăsa ca şeful 

să gândească pentru tine. 

Am reuşit să angajăm trei asistente şi două infirmiere, care au lucrat pentru un timp la 

Leagănul din Y. Am rugat personalul de acolo să se ocupe de ele, să le înveţe toate problemele 

practice. Personalul Leagănului din Y. a făcut lucrul acesta cu dragă inimă. În fiecare zi fetele 

învăţau, întrebau, îşi notau problemele. S-au creat în această perioadă prietenii, fetele angajate pentru 

Creandă promiţând că vor mai veni în vizită la Orfelinatul din Y. 

- Veniţi să ne spuneţi cum este la Creandă, să ne spuneţi dacă şi acolo vă place tot aşa de mult 

ca şi la noi, le-au rugat infirmierele şi asistentele pe fete. 

- Bineînţeles că o să mai venim! Cum să nu venim? 

Au plecat după două luni la orfelinatul lui Creandă, în luna mai, când noi eram deja concediaţi. 

Dar, aşa cum Creandă ne-a interzis nouă să mai trecem pe la orfelinatul lui, tot aşa le-a interzis 

fetelor să mai calce pe la Orfelinatul din Y. Mesajul pe care l-au primit a venit indirect, dar suna cam 

aşa: 

- Angajaţii mei nu au ce căuta prin alte orfelinate, prin Leagănul din Y. Să nu vă închipuiţi că 

nu o să aflu ceea ce faceţi. Oraşul este mic, iar eu am peste tot oameni care mă informează. Avem 

aici secretele noastre, şi, dacă nu ştiţi să le păstraţi, vă voi spune: “I am sorry, căutaţi-vă alt loc de 

muncă.”  

Chiar dacă prin ameninţare Creandă le îngrădeşte libertatea, el nu le va putea lua acelor fete 

inteligente, harnice şi sensibile lucrurile pe care le-au învăţat în Orfelinatul din Y. Sper, şi aproape 

sunt încredinţată, că ele au o influenţă bună asupra celorlalţi angajaţi de la orfelinatul lui. 

Creandă ştia că nu sunt condiţii pentru a aduce copii în cea de-a treia casă a lui. Cu toate 

acestea, a fost foarte supărat că nu am adus copii acolo. Noi nu ne puteam explica de ce este aşa de 

supărat, doar aveam tot timpul înainte, puteam oricând să aducem copii. Atunci nu ştiam de legătura 

dintre copii şi puncte, şi ne-am mirat foarte mult când el spuse unei cunoştinţe comune: 

- M-au sabotat. M-au întârziat cu cel puţin două luni. 

Atât cunoştinţa comună, cât şi noi, ne-am mirat şi ne-am întrebat ce vrea să spună. Vorbea de 

parcă orfelinatul ar fi fost o firmă productivă. Dar, abia după ce am privit şi am judecat mai bine 

situaţia, am realizat cu stupoare că orfelinatul aceasta era: o firmă productivă, o firmă de profit, şi 

doar aspectul acesta conta pentru Creandă. Probabil că multe orfelinate particulare au fost create 

pentru profitul obţinut din puncte. Atâta timp cât interesele copilului sunt pe prim plan, acest lucru nu 

deranjează. Dar când lucrurile se inversează, când copilul devine un obiect şi un mijloc de profit, 

atunci toată treaba devine o afacere murdară, o insultă şi o terfelire a demnităţii micuţilor copii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. OAMENII LUI CREANDĂ 
 

 

În sala de joacă de la parterul “casei a doua” se auzea o muzică mai nebună decât la discotecă. 

A trebuit să urlu în acel vacarm pentru a o determina pe infirmiera Cici, care era gravidă, să mă audă 

şi să oprească casetofonul. Certurile micuţilor de la jucării sau de pe saltea păreau acum un susur 

blând pe lângă zgomotul muzicii. 

- Cum puteţi rezista în nebunia aceasta? Cum credeţi că rezistă copiii? 

- Sunt gravidă, şi nu pot să aud tot timpul strigătele şi certurile copiilor, că mă doare capul, de 

aceea am pus muzică. 

La o justificare atât de stupidă, nu ştiam ce să mai cred: ori această fiinţă este tâmpită, ori îşi 

bate joc de mine. Eram de vreo trei zile la orfelinat, şi aproape de fiecare dată când intram în “casa a 

doua” auzeam strigăte nervoase, drăcuieli sau alte înjurături, nu de puţine ori acompaniate de muzică. 

Practic, orfelinatul însemna această “casă a doua”, unde erau cei 32 de copii între 0 şi 5 ani. Părea că 

întreg personalul ce lucra acolo este exasperat şi cu nervii la pământ. Era atâta agitaţie şi vacarm. Iar 

în cele două săli de joacă în care copiii erau ţinuţi toată ziua, la grămadă, de cele mai multe ori un 

casetofon dat la maximum încerca să acopere strigătele lor. Sălile erau fără mese de lucru, fără 

dulapuri pentru jucării, fără scăunele, ci doar cu câte o saltea pusă într-un colţ. Existau câteva 

măsuţe, pe ici, pe colo, dar nu am înţeles de ce nu le foloseau, la fel cum nu foloseau mulţimea de 

scăunele pe care le-am descoperit închise într-o magazie. Îngrijitoarele preferau să ţină copiii pe 

duşumea, printre jucăriile de plastic şi de pluş de toate culorile, unele în stare bună, multe 

dezmembrate. Într-adevăr, atât pentru copii, cât şi pentru personal, era un chin să-şi petreacă toată 

ziua împreună în felul acesta.  

George mi-a sugerat ca, în primele zile, doar să merg şi să observ cum stau lucrurile, iar 

schimbările să le fac treptat, după aceea. Dar am văzut că situaţia de acolo cerea o intervenţie rapidă. 

Erau prea multe lucruri care nu suportau amânare. Cu ce să încep? Mi-am propus ca pentru început 

să evaluez personalul. Câţi sunt la număr, ce calificare au, ce aptitudini. Voi încerca să-i conving să 

lucreze cu grupe mici de copii, să dau fiecărei persoane în primire câţiva copii, de care să răspundă 

personal, de care să se ocupe personal, în aşa fel încât să le poată stimula dezvoltarea individuală. 

Am chemat asistentul care era şi şeful de tură, ca împreună cu el să evaluez dosarul fiecăruia. 

Infirmierele şi asistenţii erau sub limita numărului necesar. Mai erau două femei de serviciu, un 

număr la limită, şi cinci femei care lucrau la bucătărie, un număr mai mult decât suficient. Problema 

era că nici una nu era bucătăreasă de profesie. Două dintre ele aveau nişte scurte cursuri de calificare 

la Şcoala Populară. Dar nu era nici o persoană specialistă în dietetică, aşa cum cer normele legale. Nu 

existau educatori. Nici asistent social, nici psiholog. Psihologul şi asistentul social angajaţi de 

Creandă pentru firma lui de adopţii (“Totul pentru că iubim copiii”) veneau doar pentru probleme de 

adopţie. 

Am văzut mai târziu, prin comparaţie, că la Leagănul din Y. există bucătari, educatori, asistent 

social, psiholog, sociolog, specialist în dietetică, etc. 

La orfelinatul lui Creandă se lucra pe două schimburi, 12 cu 24 de ore, un program impropriu 

pentru un orfelinat, dar făcut aşa din spirit de economie. Orfelinatul fiind atât de izolat, oamenii 

trebuiau transportaţi cu maşini, şi trei transporturi pe zi însemnau mai mulţi bani decât două 

transporturi. Dar eu simţeam că 12 ore este foarte mult pentru o infirmieră sau un asistent. Spre 

sfârşitul turei, oamenii erau epuizaţi. Nu aveau week-end-ul liber, nici nu primeau zile libere pentru 

că lucrau în week-end. Nu aveau concedii decât rar, şi perioada de concediu era de numai 12 zile, 

indiferent de vechimea în muncă. Mă întrebam dacă nu sunt reglementări în legătură cu modul în 

care trebuie să se lucreze într-o Casă de Copii. Sigur că erau. Dar respectarea lor era o altă poveste. 



Am mers la Direcţia de Protecţie a Copilului şi am făcut rost de regulamentul de funcţionare al 

Centrelor de Plasament.  

Deja eram obişnuită cu gândul că mă pot aştepta aici la orice, şi nu a fost mirare să aflu că 

orfelinatul funcţiona total în afara acestor reglementări. În loc de 167 de ore pe lună, cât prevedea 

legea, ei lucrau peste 200 de ore, chiar 249 de ore pe lună, plătiţi mult mai slab ca la Orfelinatul de 

Stat. Grija patronului era doar ca salariul să nu fie sub cel minim pe economie. Aceasta în cazul celor 

care aveau cărţi de muncă, pentru că mulţi nu aveau aşa ceva. Cei mai mulţi nu primiseră niciodată 

concediu de odihnă. Dacă cereau concediu patronului, acesta prefera să-i schimbe cu alte persoane 

noi, care un an nu mai cereau concediu. Nu erau sporuri pentru tura de noapte, nici pentru munca de 

sâmbăta şi duminica. Nu exista spor de stres, cum era la Casele de Copii de Stat. Orfelinatele de Stat 

dădeau spor de stres 10 la sută din salariu, şi 4 zile pe an în plus la concediul de odihnă, nişte 

facilităţi nu prea mari, ţinând cont de munca grea a oamenilor de acolo, care aveau un salariu mic, 

dar mai mare decât cel pe care îl oferea Creandă angajaţilor săi. (În străinătate facilităţile sunt mult 

mai mari: nu se lucrează mai mult de 5-6 ore pe zi într-un orfelinat). 

Creandă se enerva pe facilităţile oferite de stat angajaţilor: 

- Ce atâta domnie! spunea el. Eu nu dau liber în week-end. O să pice şi la stat chestia asta cu 

sâmbetele libere. 

El nu se gândea la oameni, la faptul că au o familie, că simt nevoia să petreacă timp cu familia, 

nu se gândea că şi amărâţii aceştia au nevoie de recrearea pe care le-o aduce un concediu. Starea de 

epuizare a determinat-o pe Nicoleta, o tânără asistentă, să cedeze fizic şi nervos. Insomnie, dureri de 

cap, tahicardie, oboseală extremă, toate acestea cumulate au făcut-o ca pur şi simplu să nu mai poată 

veni la serviciu. După ce a stat câteva zile acasă, a trebuit să se interneze pentru o lungă perioadă de 

timp la Spitalul din Târgu-Mureş. “Cu ce vor trăi aceşti oameni? Şi ea, şi soţul ei, erau asistenţi la 

orfelinat. Salariul mizerabil de 900 000 de lei pe lună, jumătate din cât luau colegii lor în spital, abia 

dacă le ajungea pentru deplasări, pentru analize medicale şi pentru alte taxe. Dacă Creandă ar avea 

suflet, le-ar putea suplimenta cu ceva venitul în această perioadă dificilă...” Am propus acest lucru, 

însă am fost refuzată categoric: 

- Dacă nu poate lucra nu are decât să stea acasă. Avem cereri cu zeci de dosare pentru 

angajări. 

Într-adevăr existau dosare. Le văzusem la “office”. Erau o mulţime de asistenţi medicali care 

terminau cursurile post-liceale la şcolile particulare, şi cărora nu li se oferea un loc de muncă. Îşi 

încercau norocul şi la Creandă. El le lua dosarele, şi apoi se lăuda: 

- Toată lumea mă asaltează pentru angajări. Toţi ştiu cât de bine este la mine, dar eu nu îi pot 

ajuta pe toţi odată. Le adun cererile, şi le spun să aştepte. Nu refuz nici o cerere şi nici un dosar. Dacă 

au răbdare, poate le vine rândul. 

Şi dacă tot era aşa înghesuială pentru angajarea la el, de ce să nu le dea cel mai mic salariu 

posibil? Să nu fie mai mic decât cel minim pe economie. Dacă vor pleca, treaba lor. Oricum, alţii 

abia aşteaptă să fie angajaţi. 

Era atât de trist să vezi cum aceşti tineri, care terminaseră o şcoală bună, căutată şi apreciată cu 

câţiva ani în urmă, aşteptau, în marea lor majoritate zadarnic, dar cu sufletul la gură, ca “mister 

Creandă” să le ofere o şansă, angajându-i la el. Dacă aveau “norocul” să fie angajaţi, stresul nu 

înceta, pentru că urmau să se confrunte cu mari frustrări şi mari dezamăgiri. Ceea ce ei învăţaseră în 

atâţia ani de şcoală nu se potrivea cu ceea ce aveau să vadă acolo, cu ceea ce puteau face acolo. 

Pe lângă zecile de cereri ale asistenţilor medicali fără serviciu, el mai aduna o mulţime de 

cereri pentru posturi de infirmiere. 

Pentru a se angaja ca infirmiere, cu un salariu mizerabil, şi la o muncă extenuantă prin durata 

ei, şi prin stresul inevitabil determinat de munca cu copiii în general, şi la cheremul capriciilor lui 

Creandă, evident că nu veneau decât persoanele care nu aveau nici o altă alternativă. Femei cu 

diferite şcoli profesionale industriale disponibilizate, casnice sărace, cu 8 sau 10 clase. Persoane care 



nu aveau deloc noţiuni despre procesul delicat de creştere a copiilor, şi habar nu aveau despre 

modalitatea de îngrijire a copiilor într-o instituţie cu mai mulţi copii, unde totul se complica, totul era 

mai greu. Dar chiar şi aceste persoane puteau căpăta o minimă instruire, numai că niciodată nimeni 

nu s-a ocupat de instruirea lor. Directorii veneau şi plecau repede, fie de bunăvoie, fie erau eliminaţi. 

Cei de acolo spuneau că erau eliminaţi pentru că făceau cheltuieli. Creandă, ca să-i denigreze, 

pretindea că s-a scăpat de cei mai mulţi pentru că îl furau sau îl minţeau. 

O altă categorie de persoane care lucrau la orfelinat erau cele care proveneau de la Casa lui de 

Copii din Domneşti. Aşa erau Leana şi Irina, cele două infirmiere gemene de 19 ani. Mai era Claudia, 

spălătoreasa, şi trei tineri muncitori, care erau folosiţi pentru curăţenie şi la munca din fermă. Situaţia 

lor era cea mai tristă. Crescuţi de pe la 10-12 ani de Creandă, la Orfelinatul din Domneşti, erau tinerii 

cei mai lipsiţi de perspectivă pe care i-am întâlnit vreodată, raportat la potenţialul pe care îl aveau. 

Dacă ar fi fost crescuţi de cineva căruia să-i pese de ei, ei ar fi putut fi nişte tineri ca oricare alţii de 

vârsta lor: cu vise, cu ambiţii, cu planuri pentru viitor, pentru o familie proprie. Dar în perioada cât 

au stat în orfelinatul lui Creandă se părea că li s-a spălat creierul. Deveniseră atât de dependenţi de 

alţii. Acceptau să trăiască o viaţă de slugi, cărora Creandă le oferea cazare, o amărâtă de mâncare, 

plus ceva bani de buzunar. Nu se gândeau că anii trec, că ei îmbătrânesc acolo, şi nu fac nimic pentru 

ei înşişi. 

Le-am întrebat pe Leana şi pe Irina dacă nu se gândesc să înveţe o meserie, croitorie sau 

altceva, dacă nu vor să vină în oraş, să cunoască tineri de vârsta lor. Le-am întrebat cum îşi văd ele 

propriul viitor, la ce le place să se gândească. Ele au refuzat propunerea mea de a ieşi în oraş, iar la 

viitor nu se gândeau. Acum nu le era rău, aici, la “tati”. Aparent, nu le era rău. Creandă le dăduse 

cheile de la magazia cu alimente şi de la cea cu haine, ştiind că îi sunt foarte fidele, şi că îi vor 

raporta tot ce se întâmplă acolo. Le puse să supravegheze mişcările tuturor, mai ales pe ale 

directorilor: cum vorbesc, ce fac, dacă modifică cantitatea de alimente care se dă copiilor. Iar la 

sosirea lui Creandă, ele raportau totul. Drept răsplată, el le permitea să-i spună în continuare “tati”, le 

lăsa să mănânce şi să doarmă acolo, le dădea 20 de dolari bani de buzunar, şi se pare că ele se 

mulţumeau cu atât. Nu puteau, sau nu voiau să se gândească că anii trec, şi ele devin tot mai 

dependente de acest om fără suflet, care s-ar fi descotorosit de ele atunci când interesele lui ar fi 

cerut-o. 

Ne era atât de milă de aceşti tineri! George s-a apropiat de ei. Erau mai inteligenţi decât am fi 

crezut. Dar în mintea lor tânără aveau întipărite mentalităţi dăunătoare, credeau că nu sunt în stare de 

nimic, că nu pot face nimic, aşteptau ca “tati” să facă ceva pentru ei. 

- Iar lui “tati” nu îi pasă decât de copiii lui şi de familia lui. Adună bani şi avere pentru copiii 

lui din America, şi la noi nu se gândeşte deloc, spuse într-o zi Matei. 

- Voi trebuie să vă gândiţi la voi. Voi puteţi face mult mai mult pentru voi decât ar putea face 

“tati”. Cel mai important lucru este să vă dovediţi de încredere în orice sarcină care vi se 

încredinţează. Să fiţi serioşi şi perseverenţi. Iar eu voi fi alături de voi. Dacă doriţi să învăţaţi o 

meserie, vă voi ajuta. Dar nu uita, Matei, că cel mai mult te poţi ajuta tu însuţi. 

Tinerii, şi în special băieţii, s-au apropiat mult de noi. Discutam multe. Se părea că ei încep să 

capete încredere în ei înşişi. Am dori să-i mai întâlnim, să vedem care le mai sunt planurile, să-i 

încurajăm în continuare. Este nevoie însă de a găsi o strategie pentru acest lucru, pentru că, după ce 

Creandă a renunţat la noi, ne-a interzis să mai mergem pe acolo. 

A treia categorie de oameni care lucrau cu Creandă erau voluntarii străini. Investiţi de el cu cea 

mai mare autoritate, ei se credeau instructorii românilor din orfelinat, şi simţeau mare plăcere în a le 

dăscăli pe infirmiere, pe asistenţi, şi chiar pe medici, în probleme de puericultură. Veneau cu fel de 

fel de păreri personale din experienţa lor de viaţă, şi făceau din aceste păreri legi de funcţionare a 

orfelinatului. Apoi veneau alţii, cu alte păreri, şi făceau alte legi. Toată această situaţie era de natură 

să creeze confuzie şi nemulţumire în rândul personalului. 

În ceea ce-i priveşte pe voluntarii lui Creandă, sunt multe de spus. Am cunoscut mulţi străini 



care au ajutat şi ajută dezinteresat România, doar pentru că iubesc copiii. Fundaţii ca “Children 

Rescue International” sprijină copiii din orfelinate în mod evident şi eficient. Acestea însă sunt 

conduse de oameni capabili, de specialişti care cunosc problematica copiilor. Am văzut specialişti în 

probleme de copii abandonaţi lucrând la spitalul din oraşul meu. Modul în care sunt îngrijiţi copiii şi 

ajutaţi să recupereze retardul produs de instituţionalizare este remarcabil. Mulţi români au avut ce 

învăţa de la ei. Mai sunt şi alte fundaţii care fac lucruri minunate pentru copii. 

Dar la Creandă se întâmpla ceva dubios. Străinii mai mult încurcau decât ajutau. Numai după 

ce i-am văzut şi pe voluntarii din Domneşti, după ce am citit diferite afişe puse de ei pe pereţi, după 

ce am văzut diferite “legi” de funcţionare a orfelinatului instaurate de ei, am început să realizez ce se 

întâmplă. Creandă striga în gura mare după ajutor în străinătate. Era cel mai abil “întreprinzător” în 

probleme de copii, şi ştia cel mai bine să prezinte situaţia copiilor din România în cele mai negre 

culori, mai negre decât ar fi putut ajunge vreodată. Şi banii veneau. Şi o dată cu ei şi voluntarii, care 

voiau să vadă, să se mire, să-i ajute şi să-i conducă pe incapabilii de români. Dar cine să vină în 

România, aşa, ad-hoc? Aveau timp şi disponibilitate în general oameni din pătura socială de jos: 

şomeri, instalatori, pensionari, persoane fără ocupaţie, casnice, oameni ce lucraseră în curăţenie, 

tineri care nu mai urmau o şcoală. Sosiţi în ţară, li se spunea că este nevoie de ei pentru a conduce 

orfelinatul, pentru că numai în ei se poate avea încredere. Barby cu Sam spuneau: 

- Mister Creandă ne-a dat responsabilitatea de conducere pentru că a simţit că numai în noi, 

ca străini, poate avea încredere. Nu se poate baza pe români. Ne spuneau atât de senin acest lucru, de 

parcă eram şi proşti şi insensibili la jignirile aduse românilor, de parcă noi nu am fi fost români. 

Se simţeau flataţi în orgoliul propriu că aici li se oferea un birou şi responsabilităţi de 

conducere, şi priveau cu un aer de superioritate pe toată lumea. Faptul că anumiţi români care lucrau 

acolo aveau o pregătire intelectuală, că erau specialişti în domeniu, nu avea pentru ei nici o 

importanţă. Personal, nu realizaseră mare lucru în viaţa lor, şi de aceea nu puteau să aprecieze 

realizările altora. Îmi amintesc de Sam, ajuns pensionar, după o viaţă de muncă la curăţat şi la vopsit 

geamuri în America, cum se ţinea de birou, apărându-l de noi, în primele zile după sosirea noastră în 

Livezeni. El ne-a spus: 

- Nu ţin neapărat să stau după acest birou, pentru că am responsabilităţi şi în America. Dar 

atâta timp cât mister Creandă spune că este nevoie de noi în conducere, nu avem ce face. Am venit 

pentru câteva luni, dar vom sta un an. 

“Cum să nu stea? Se vor lăuda în comunitatea lor din America că au făcut misiune într-o ţară 

de sălbatici, care îşi aruncă copiii în drum, dar care au fost adunaţi de un erou, Creandă. Vor mai 

spune apoi cum au rezistat cu stoicism un an, cum s-au sacrificat, deşi în sinea lor ştiau că nu este 

chiar aşa. În afara faptului că ea împărţea mâncarea şi spăla vasele lor şi ale celor zece copii din 

“casa unu”, şi că el socotea banii cheltuiţi pe ziua respectivă, nu făceau mare lucru. O, da! El 

pretindea că “face religie” cu copiii.” 

Înainte ca ei să preia conducerea orfelinatului acesta fusese condus de o de o americancă 

divorţată, cu vreo trei copii, Catalin. Aceasta a fost cea care i-a îndemnat pe cei doi soţi să vină să o 

înlocuiască. Nu am cunoscut-o personal, dar mi s-a spus că era o persoană de o răutate extremă. Avea 

ea un fix, că nu este voie să se dea dulciuri copiilor din orfelinat. 

- Zahărul este o otravă, susţinea ea. Nici măcar la gustare nu daţi copiilor alimente dulci, cum 

ar fi orez în lapte sau budinci. Zahărul din ele se absoarbe repede şi copiii vor flămânzi iar. 

Nu aş fi crezut şi bazaconia aceasta dacă nu aş fi auzit pe Barby spunând acelaşi lucru: 

- Maria, nu ştiu dacă este bine că ai introdus budincă în meniul de la ora 1600, deoarece 

conţine zahăr, care se absoarbe repede, şi copiii vor flămânzi iar. 

- Ai ceva idei despre medicină, Barby, o serie de glucide se absorb mai repede. Dar scopul 

nostru nu trebuie să fie acela de a le da copiilor senzaţia de sătul, ci de a-i lăsa să mănânce cât doresc. 

Am avut mereu probleme cu fetele mele că nu au mâncat suficient. Dacă metoda aceasta ar 

funcţiona, aş pune-o repede în practică, pentru a le face tot timpul flămânde. Orice părinte care îşi 



iubeşte copiii se bucură că aceştia flămânzesc şi mănâncă. 

“Aberant mai pot gândi oamenii aceştia, care pretind că iubesc copiii. Este incredibil câte 

lucruri îmi este dat să descopăr aici. Auzi, să nu flămânzească prea repede” Dacă până atunci 

credeam că aceşti oameni sunt înguşti, dar buni la suflet, acum începusem să mă îndoiesc de lucrul 

acesta. 

Voluntarii străini care lucrau la Creandă nu aveau nici o pregătire în domeniul creşterii 

copiilor. Experienţa lor de viaţă le slujea drept criteriu de stabilire a regulilor din orfelinat. De aceea 

instaurau legi arbitrare, ciudate, şi de multe ori dăunătoare creşterii copiilor. În acelaşi timp le scăpau 

lucruri elementare, dar esenţiale pentru buna dezvoltare a acestor copii. Nu vedeau, de exemplu, că 

aceşti copii nu sunt spălaţi decât o dată pe săptămână, şi că nu îi învăţa nimeni reguli elementare de 

igienă. Nu ştiau că sunt plini de viermi intestinali, că nu li se trata anemia, că nu li se făcea profilaxia 

zilnică a rahitismului, deoarece preparatele de Vigantol sau Sterogil erau scumpe. Nu ştiau că cei mai 

mulţi copii nu învăţau decât cu mare întârziere să facă pe oliţă. Nu puteau realiza că ei nu ştiu să 

vorbească. Habar nu aveau de cantitatea de carne, lapte, ouă, fructe sau dulciuri necesare copiilor. 

Habar nu aveau de caracteristicile diferitelor etape de creştere şi dezvoltare a copiilor, şi de modul de 

stimulare a acestei dezvoltări, şi nu puteau să observe cât de rămaşi în urmă sunt aceşti copii. Dar 

câte lucruri nu rămâneau neobservate de ei! 

Aş fi nedreaptă să nu spun că făceau şi multe lucruri bune, erau mult mai afectuoşi decât 

românii, zâmbeau şi vorbeau copiilor, se jucau cu ei, nu făceau favoritisme, îi tratau egal pe toţi 

copiii, dând atenţie şi celor cu handicapuri, neglijaţi în general de îngrijitoarele românce. Îi dădeam 

de multe ori ca exemplu românilor. Dar lucrurile bune făcute de ei nu compensau pe cele rămase 

nefăcute, sau pe cele pe care le făceau greşit. 

Ca o concluzie, pot să spun că voluntarii străini veneau cu intenţii bune. Dar ei se lăsau 

manipulaţi de Creandă. Îşi închipuiau că el face o operă măreaţă, se încredeau în el, îl ascultau 

orbeşte. Atitudinea lor arogantă, de sfidare faţă de angajaţii români, se năştea din neîncrederea pe 

care Creandă le-o inspirase în legătură cu caracterul românilor, ca urmare a atmosferei de confuzie 

generală care domnea în orfelinate. 

Dar, după cum era de aşteptat, rând pe rând, voluntarii străini au început să realizeze cine este 

adevăratul Creandă. Nu mult după plecarea noastră de la orfelinatul lui, soţii Neal şi Colleen, care 

veniseră să-i pună pe picioare ferma (faimosul lui kibbutz), dându-şi seama de ticăloşeniile lui, l-au 

părăsit precipitat, fără să-l anunţe în prealabil, fără măcar să-l salute. Şi ceea ce ne-a pus în uimire a 

fost că i-au convins pe Sam şi Barby să plece cu ei. Numai cunoaşterea unor realităţi grave i-ar fi 

putut convinge pe Sam şi Barby la acest gest. Ei doar îl consideraseră pe Creandă un erou, l-au 

venerat, l-au sprijinit, ba mai mult, au venit să stea la orfelinat un an. 

- Au plecat toţi patru foarte supăraţi. Şi-au adunat în grabă lucrurile, într-o după masă, când 

Creandă nu era acolo, şi au plecat. I-au lăsat doar un scurt bileţel, îmi povesti Laura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. SALARII, VAI DE SALARII 
 

 

În ceea ce priveşte salariile, era şi aici o adevărată poveste. Când am fost pentru prima dată în 

vizită la orfelinat, Creandă  ne-a spus că oamenii lui primesc între 100 şi 200 de dolari pe lună, în 

funcţie de calificare. Ne-am gândit că era destul de puţin, ţinând cont de faptul că orice fundaţie 

străină îşi plăteşte mult mai bine oamenii, dar am acceptat acest lucru ca rezonabil, deoarece el a mai 

adăugat: 

- În fiecare lună le completez salariile cu diferite cadouri. Toţi sunt îmbrăcaţi de mine. 

Primesc detergent, hârtie igienică şi alte lucruri care le sunt necesare. 

Dar, după ce am rămas singuri cu ei, amărâţii oameni     ne-au spus: 

- Poveşti, doamnă. Este vai şi amar de noi. Nu ne mai completează salariul ăsta mizerabil cu 

nimic. Tot ce primeşte din străinătate dă pentru puncte. 

“Iar puncte. Nu am aflat ce este cu punctele acestea. Poate aflu acum.” 

- De ce are nevoie de puncte? 

- Numai el ştie de ce. Dar de când au apărut punctele, nu mai pupăm nimic de la el. 

Încă nu ştiam că aşa stau lucrurile, atunci când Creandă, cu o zi înainte de a pleca, a chemat-o 

pe contabilă să revizuiască lista cu salarii, spunând că le măreşte, şi că vrea să se pună în legalitate. 

- Sunt un bun creştin, recunoscut şi în străinătate, şi vreau ca de acum să lucrez deschis. Nu 

mai dau salarii în dolari. Voi da salarii numai în lei, trecuţi în cartea de muncă. Să le faceţi la toţi 

cărţi de muncă. Gata cu munca la negru. De ce ar trebui să ne aibă cineva la mână pentru asemenea 

lucru? 

Noi am făcut ochii mari, nevenindu-ne să credem. Ştiam că are destule bube, dar ne convinsese 

înainte de a veni că este cinstit şi corect, mai ales faţă de autorităţi. 

Adevărul este că nu s-a pus în legalitate nici atunci, şi nu este pus nici până în ziua de azi. 

Încercarea de a intra în legalitate era o criză de-a lui, pe care o avea din când în când, mai ales atunci 

când cineva îl ameninţa în vreun fel, sau când vreun funcţionar de la Leagănul din Domneşti, sătul de 

matrapazlâcuri, îl înfrica cu consecinţele. 

A intrat în biroul contabilei. Nu după mult timp, ne-a strigat şi pe noi: 

- Veniţi şi voi, să învăţaţi cum lucrăm noi aici. Ne-a dat şi nouă lista cu salariile vechi, şi a 

început cu primul angajat de pe listă. Mă uitam uimită pe acea listă. Salariile erau între 20 şi 40 de 

dolari, cu două-trei excepţii. 

- Am să le măresc la toţi salariul. Acesta este salariul pe care îl ia fiecare în mână, 

transformat în lei. Nu mai vreau să plătesc în dolari pe nimeni. Nu este legal. Ce zici, Georgiana, 

dacă le măresc salariul cu 5 dolari, este bine? 

- Bine, domnule Creandă, cum să nu fie bine? Să se bucure şi de atât. Sunt atâţia care nu au 

deloc serviciu. 

- Dar pot trăi oamenii numai cu atât? În ceea ce-i priveşte pe asistenţi, cel puţin, cei din spital 

primesc dublu, şi cu toate acestea, abia îşi târăsc zilele. 

- La noi au şi alte facilităţi. Le mai dau cadouri, fiecare mănâncă câte o masă sau două la 

orfelinat. 

Mă uitam în continuare supărată şi nemulţumită la acea listă. El ne spusese că dă salarii mai 

mari angajaţilor, între 100 şi 200 de dolari, şi nu mi s-a părut mult. Dar un asemenea salariu! De ce 

ne-a minţit? Dacă mă gândisem că o vom scoate cumva la capăt cu acest om, oricât de dificil ar fi, 

începeam pentru prima dată să mă îndoiesc. Cum a putut să ne mintă într-un lucru atât de uşor de 



verificat? Mă revoltau salariile oamenilor, mă revolta faptul că este un mincinos. Îmi venea să-l prind 

de piept şi să-l scutur pe acest om scund şi mârşav care, culmea, continua să vorbească blajin într-o 

moldovenească amestecată cu “americanisme”. Mă scotea pur şi simplu din sărite. 

- Scuzaţi-mă, trebuie să ies afară, am spus. 

Nu mult după aceea, George ieşi şi el. 

- Nu mai fi atât de agitată, Maria. Nu-l judeca înainte de a cunoaşte complet situaţia. Destui 

patroni dau asemenea salarii. Dar el le suplimentează venitul. Oamenii mănâncă acolo două mese. 

Spunea că le dă îmbrăcăminte şi alte lucruri. 

- Nu ştiu. Am nişte presimţiri foarte sumbre. Îmi pare rău că am venit aici. 

- O să-ţi treacă. Şi nu am făcut rău că am venit. Oraşul Y. este un oraş frumos. Poate şi 

afacerile mele vor merge mai bine aici. 

- A! Deci şi tu începi să te îndoieşti. Te gândeşti iar la o afacere proprie. 

Am zâmbit amândoi. Mi-am amintit ce îmi spusese el cu o anumită ocazie, că nu vom fi 

niciodată la cheremul lui Creandă. Dar ceva se rupsese din ceea ce era frumos în trecutul nostru. 

Nu mult după aceea am descoperit ce însemna masa oferită de Creandă angajaţilor. Din 2,5 kg 

de carne se făcea mâncare pentru 32 de copii mici, 10 şcolari şi încă vreo 15-18 angajaţi şi voluntari. 

De la început mi s-a spus categoric: “Nu se poate mări cantitatea de carne!” Nu avem mai mulţi bani 

pentru carne. Am fost obligată să mă conformez. Dar am insistat să se pună carnea la copii. Nici 

pentru ei nu ajungea. Angajaţilor le rămâneau macaroanele lungite cu sos de roşii, în care bănuiai 

doar că a fost carne, cartofi sub diferite forme, fără carne, în fiecare zi, şi mămăligă cu sos din care 

fusese luată carnea. 

La întoarcerea lui Creandă din America am avut cu el o discuţie serioasă legată de salariile 

oamenilor. Aflasem între timp că el raporta străinătăţii salarii mult mai mari pentru angajaţii lui. 

- De ce a fost nevoie să ne minţiţi în legătură cu salariile pe care le daţi oamenilor? În loc de 

100-200 de dolari ei primesc în mână numai 20-40 de dolari, fără alte suplimente care să le fie de 

folos. 

- Nu îmi place cum îmi vorbeşti, îmi răspunse cu un calm reţinut Creandă. Tu nu ştii câte 

cheltuieli am cu angajaţii. Ei mănâncă la mine, primesc ajutoare... 

- Nu se justifică să le reţineţi atât de mult din salariu pentru acele fierturi de legume fără 

carne şi fără valoare nutritivă pe care le mănâncă angajaţii. De fapt, nici nu pot fi numite mese. Este 

un mod sărăcăcios de a-ţi stâmpăra foamea. Iar în ceea ce priveşte ajutoarele, ştiţi bine că le daţi 

numai pentru puncte, groaznicele puncte care vă aduc profitul. Străinătăţii raportaţi că daţi 100-200 

de dolari la un angajat. Salariul lor în lei, transformat în dolari, este între 20 şi 40 de dolari. Cu 

diferenţa îmi închipui că faceţi o grămadă de alte puncte. 

- Ce ştii tu despre ceea ce raportez eu străinătăţii? îmi strigă pentru prima dată foarte furios. 

- Ştiu mai multe decât vă puteţi imagina. Şi mai ştiu că numai de străinătate vă pasă, pentru 

că pe autorităţile de aici le consideraţi uşor de cumpărat. Deşi am intrat în posesia multora dintre 

adresele sponsorilor, intenţia noastră nu este de a vă desfiinţa, ci de a vă determina să puneţi lucrurile 

la punct, şi să-i trataţi în mod demn pe copii şi pe angajaţi. 

Ca întotdeauna când nu mai avea argumente, Creandă apelă la masca de om blând, la limbajul 

de om blajin. 

- Vai cum poţi să vorbeşti aşa de orfelinatul meu, când noi dăm copiilor numai mâncare bună. 

Depozitele noastre sunt pline de toate bunătăţile. Avem… 

Dar nu l-am mai ascultat. Am plecat să-mi văd de treabă. Ştiam deja că este cel mai abil om 

din lume în a prezenta altora realităţi false. Şi depozitele lui, destul de pline cu un anumit gen de 

produse, serveau printre altele şi acestui scop. Să arate ce belşug este acolo. Şi, în general, ceea ce era 

în depozite ajungea la copii. Erau oricum alimente pe care nu dăduse bani. Dar când trebuia să dea 

bani pe lapte, carne, legume sau fructe proaspete, dulciuri de calitate, atunci devenea foarte strâns la 

pungă. De exemplu, atunci când mi-am început activitatea acolo, în loc de 25 de litri de lapte, cât 



calculasem că ar trebui zilnic pentru toţi copiii, se cumpărau doar 7 sau 8 litri. 

- Staţi aşa, că acum este bine, doamna doctor, îmi spuse bucătăreasa. Este bine că acum se 

cumpără lapte. Dar după ce va făta vaca, cea pe care o ţine aici, nu o să ne lase să mai cumpărăm 

deloc lapte. Iar vaca numai la început dă lapte cât de cât. Mai târziu nu dă decât 3-4 litri, şi cu atât 

trebuie să ne mulţumim. 

Ştiam că era acolo o mârţoagă de vacă, de care se ocupa un ţăran cumsecade, pe nume Şandor, 

de vreo 50 de ani, care era nepotul lui Creandă. Era angajat de Creandă pe post de paznic, văcar şi 

salahor pe moşia lui. Constrâns de fraţii şi surorile lui din ţară, el îşi ajuta mulţimea de nepoţi, dându-

le câte ceva de lucru pe la orfelinat. La început chiar a exagerat cu ajutorul nepoţilor, atunci când l-a 

pus pe unul dintre ei, din Domneşti, şofer de meserie, director la orfelinatul de acolo. Dar chiar şi 

Creandă şi-a dat seama că este o aberaţie, şi nu după mult timp   l-a schimbat din funcţie, nu fără a-i 

provoca nepotului o gravă nemulţumire. 

- Unchiaşule, îl întreba uneori Şandor, ce mai am de făcut pe ziua de azi? 

Creandă îi răspundea în doi peri. Îl deranja destul de mult că acest ţăran îl numea “unchiaşule”. 

Pe el, care se considera aici, în România, un crai, abordat de atâtea femei frumoase, care îi făceau 

ochi dulci, şi care doreau să fie angajate la el. De obicei el le promitea că le va angaja, cândva... pe 

vreun post de şef. Cât timp a fost plecat Creandă în America au venit cel puţin două fete, una cu 

liceul, şi alta asistentă medicală. Nouă ni s-a permis în acea perioadă să angajăm asistente medicale şi 

infirmiere pentru copiii ce urmau să vină în “casa a treia”. Dar când le-am spus acestora ce vor avea 

de făcut în orfelinat au refuzat indignate, iar asistenta medicală, o tânără absolventă, a spus ceva de 

felul acesta: 

- Nu sunt de acord să ajut la alimentarea copiilor sau la spălatul lor. Domnul Creandă mi-a 

promis ceva mai mult. A spus că are nevoie de o şefă acolo, de o coordonatoare. Voi aştepta până se 

va întoarce dânsul, ca să vorbesc cu el. De fapt, unchiul meu din America mi-a promis că îmi va plăti 

un salariu, cu condiţia să lucrez aici, în România, într-o Casă de Copii. Şi de aceea nu accept să 

lucrez orice. 

Probabil că a angajat-o după plecarea mea pe postul de şefă pe care şi-l dorea, mai ales că era 

plătită de altcineva decât de el. 

Controversa mea cu el în legătură cu salariile a continuat şi după întoarcerea lui din America. 

Pur şi simplu era bătaie de joc să aştepţi ca oamenii să lucreze la salariile pe care le dădea el. În 

momentul în care am rupt colaborarea, nu m-am putut abţine să nu-i spun: 

- Susţineţi în continuare că acest orfelinat este un orfelinat onorabil. Dar acest lucru este 

contrazis începând cu salariile de mizerie pe care le primesc oamenii. Nici la Casele de Stat pe care le 

ocărâţi atât, şi unde salariile sunt într-adevăr mici, nu există asemenea salarii nenorocite. Câtă lumină 

răspândiţi ca un creştin ce vă daţi, dacă vă batjocoriţi atât de mult oamenii? Ce vor spune sponsorii 

când vor afla adevărul? 

Argumentele se pare că au fost destul de tari şi au prins. Ştiind că plec de la el, am vrut să 

îmbunătăţesc ceea ce se putea cel mai uşor, adică salariile oamenilor. Argumentele au prins, pentru 

că destul de curând, el şi-a trimis contabila la Leagănul din Y., ca să afle ce salarii primesc diferitele 

categorii de personal de aici. Instruită de el, contabila s-a făcut că întreabă doar aşa, pentru a şti, 

comparativ, cât de greu o duc oamenii de la stat faţă de cei plătiţi de şeful ei. Şi, pentru a masca totul, 

a întrebat ce nevoi are Leagănul, pentru că şeful ei vrea să-i ajute. A dat într-adevăr câteva milioane 

bune, lucru care a făcut-o pe recenta şefă să afirme că Creandă este totuşi un om darnic. 

- Nu vă faceţi iluzii, doamna director, am spus. Aceste milioane şi le-a dat de fapt lui. Aceste 

milioane înseamnă investiţie, puncte înregistrate, care îi vor aduce mult profit. 

Oricum, după vizita contabilei la Leagăn, se pare că el a îmbunătăţit salariile angajaţilor, nu din 

simţ umanitar, ci mai ales strategic şi din teamă. Nu se prea sinchisea de mine, dar mă considera 

destul de nebună pentru a demasca diferitele aspecte negative din orfelinatele lui. Îl intriga faptul că 

nu mă temeam de el, că dimpotrivă, lucru care nu i se mai întâmplase, se cam temea el de mine. 



 

 

 

14. UN ORFELINAT OCĂRÂT DE CREANDĂ 
 

 

Era numit de Creandă orfelinatul în care copiii dorm câte trei într-un pat. Mai spunea că acolo 

copiii nu au haine, nu au ce să mănânce, iar conducerea acestui orfelinat îi cere cu disperare ajutorul, 

cu alte cuvinte să ia copiii de acolo şi să îi ducă la el. Adică din infernul statului, în raiul său. Acest 

orfelinat, căruia el i-a pus gând rău, este Centrul de Plasament din Y. 

M-am dus să văd acest orfelinat ocărât. Impresia ce mi-a produs-o acest loc a fost deosebit de 

puternică. 

O alee străjuită de brazi te conduce către intrarea principală a clădirii. Mai încolo, aleea se 

lărgeşte şi face loc unor tufe de trandafiri, flori şi altor arbuşti ornamentali. Construcţia are o formă 

asimetrică, cu mai multe pavilioane, şi este aşezată în mijlocul unei grădini mărişoare, unde, printre 

pomi fructiferi şi arbuşti cu struguraşi sau coacăze, poţi găsi leagăne, tobogane, o căsuţă a piticilor, o 

groapă cu nisip. Un exterior încântător, calm, odihnitor. 

Nu aşa mi-am imaginat locul, după spusele lui Creandă. Probabil că exteriorul înşela, aşa cum 

înşela şi exteriorul Leagănului de Copii din C., pe vremea studenţiei. 

Am intrat pe uşa principală. Un hol foarte spaţios, cu fotolii şi scaune, cu o oglindă, cu o masă 

întinsă, te întâmpinau primitor. Covoare pe jos, ornamente şi desene făcute de copii, sau pentru copii, 

înveseleau atmosfera. Din hol se vedeau mai multe uşi, şi tot de aici se desprindeau scări ce duceau 

în două direcţii. O angajată ne observă şi ne întrebă amabil ce dorim. 

- Aş dori, dacă se poate, să vorbesc cu doamna directoare. 

- Sigur că se poate, o să o chem imediat, îmi răspunse cu aceeaşi amabilitate. 

În timp ce o aşteptam, ochii îmi căzură pe tabla neagră unde era afişat meniul zilnic. Era un 

meniu în care felurile de mâncare erau excelent îmbinate şi variate pe parcursul unei zile. Se vedea că 

acolo era mâna unui specialist. Afişarea acestui meniu lipsea la orfelinatul din Livezeni. Ce să afişeze 

de fapt? Chiar aşa, cu puţina lui carte, patronul ştia că meniurile pe care el le aproba erau unilaterale, 

bazate în special pe cartofi şi făinoase. Cartofi pentru că erau ieftini, şi făinoase pentru că primea 

multe din ajutoare. Mâncarea de calitate, cu carne suficientă, cu fructe şi legume proaspete, era 

considerată acolo un moft. Erau nişte reguli stricte de funcţionare: “Mâncarea se face din ce este mai 

mult şi mai ieftin, că nici la ei acasă copiii nu au mâncat mai bine.” Da, aceasta era regula 

orfelinatului “Umblaţi pe drumul drept”. Cine lucra mai drept şi în mai multă lumină, orfelinatul lui, 

sau acest orfelinat de stat? mă întrebam, în timp ce doctoriţa V.D. mă abordă amabil: 

- Doriţi să discutaţi cu mine? 

- Bună ziua, doamna doctor. Sunt dr. Maria G. Lucrez de curând la orfelinatul din Livezeni. 

Fiind începătoare în munca la un orfelinat, aş aprecia dacă mi-aţi permite să văd cum stau lucrurile 

într-o instituţie care are experienţă în acest sens. 

- Bineînţeles, doamna doctor, îmi răspunse directoarea cu mai multă amabilitate decât mă 

aşteptam. O să vă conduc să vedeţi copiii. Avem aici copii de la 0 la 7 ani. Într-o parte sunt copiii sub 

1 an, împărţiţi în grupe de până la maxim 8 copii. Un alt compartiment este cel al grupelor de copii 

mai mari, între 5 şi 10 copii. 

Am intrat la început în pavilionul sugarilor. Sunt şase grupe de câte maxim 8 sugari, câte trei 

grupe pe o parte şi pe alta a unui coridor luminos, ai cărui pereţi sunt practic formaţi din geamuri prin 

care poţi privi copiii, atunci când ei dorm, când sunt spălaţi, sau când se joacă. Infirmierele, 

întotdeauna aceleaşi pentru fiecare grupă, lucrează pe trei schimburi, şi sunt întotdeauna în grupă, 

între copii. Infirmiera este ca un fel de mamă care spală copiii în fiecare dimineaţă, îi îmbracă, îi 



hrăneşte, îi învaţă să umble şi să vorbească, păstrează curăţenia camerelor, le dezinfectează. Pentru 

fiecare grupă spaţiul este împărţit în trei compartimente, care pot fi văzute de pe hol: 

1. Dormitorul cu paturile copiilor. 

2. O încăpere pentru baia şi igiena sugarului, cu văniţă racordată la scurgere, cu WC mic, cu o 

chiuvetă mică şi oglindă pentru copii şi o chiuvetă mare pentru adulţi, cu mese pentru înfăşat, 

cu dulapul pentru haine curate şi coşul pentru rufărie murdară, fiecare cu circuite separate din 

coridor. 

3. Spaţiul de joacă şi învăţare a mersului, cel mai spaţios, cu saltele pe jos, cu covoare, cu un 

gărduleţ din lemn de care copiii se ţin pentru a învăţa mersul. 

De pe hol vezi tot ce se întâmplă în grupe: copiii    jucându-se pe saltele sau ţinându-se de gard 

abia aşteptă să-i bagi în seamă pentru a-ţi zâmbi, pentru a-ţi răspunde la zâmbet prin zâmbet. Vezi 

apoi infirmierele lucrând ca nişte albine, fie spală un copilaş, fie îi dau să mănânce ţinându-l în braţe, 

fie îl schimbă. 

La “Umblaţi pe drumul drept” totul era întuneric. În spatele uşilor închise nu ştiai niciodată ce 

se întâmplă cu copiii. Din cămăruţele mici cu patru paturi auzeai deseori strigăte nervoase sau 

isterice, însă când deschideai uşa infirmiera îţi zâmbea nevinovat. Şi găsea ea justificări pentru 

comportament. Erai sătul în câteva zile de minciună şi ipocrizie, de feţele false afişate când apărea 

vreun şef la orizont. Neinstruiţi, nemotivaţi material, epuizaţi de numărul lung de ore de lucru şi de 

problemele pe care le aveau acasă, personalul îşi descărca nervii pe micuţii nevinovaţi, confundându-

i cu Creandă. Iar modul de construcţie al clădirii, fără acele necesare geamuri de supraveghere, le 

masca foarte bine comportamentul agresiv. 

Nimic nu se compara acolo cu ordinea, disciplina, circuitele aproape perfecte, copiii liniştiţi şi 

zâmbitori care te fascinau în acest Leagăn din Y. 

- Este extraordinar, doamna doctor. Ceea ce văd aici este dincolo de aşteptările mele. Li se 

oferă aici copiilor tot ceea ce o instituţie de profil poate oferi. Există baza materială, sanitară şi 

organizatorică astfel încât să poţi face ca lucrurile să meargă până aproape de perfecţiune. Sunteţi 

atât de norocoasă să lucraţi într-un astfel de loc. 

- Într-adevăr, este unul dintre cele mai bune orfelinate din ţară. Dar facem şi noi ce putem, 

fondurile primite sunt limitate, încercăm însă să le exploatăm la maximum. Acolo la dumneavoastră, 

la acel orfelinat american, unde există bani, cred că puteţi face nişte lucruri grozave. 

- Banii au şi ei rolul lor, dar, aşa cum spune proverbul, “omul sfinţeşte locul”. În primul rând 

omul care conduce, care are competenţa, dar şi autoritatea de a conduce cu adevărat. 

Mă gândeam la rolul meu în acel orfelinat anapoda, construit după ureche, cârmuit după 

toanele mulţimii de amatori străini, cărora le scăpa întotdeauna esenţialul, şi în care patronul uita 

întotdeauna de copii, grija lui fiind doar salvarea aparenţelor, doar poleiala exterioară care îi putea 

aduce laude şi bani. Îmi doream atât de mult să schimb şi acolo lucrurile, să profit de experienţa 

acestui orfelinat. “De experienţa acestui orfelinat? Dar Creandă mi l-a descris în cele mai negre 

culori. De ce încerca atât de mult să ponegrească acest loc?” Îl ponegrea mai ales în faţa străinilor, 

care nu aveau ocazia să-l viziteze niciodată. Eu mă aşteptam să găsesc aici doar mizerie. În schimb, 

am găsit ordine, disciplină, şi personal preocupat de binele copiilor. Am văzut extraordinarele 

facilităţi de îngrijire, inexistente la orfelinatul lui Creandă. Am văzut, de exemplu, când am trecut a 

doua oară prin hol, două săliţe amenajate cu scaune şi mese. 

- Acestea sunt camerele de primire a vizitatorilor. Părinţii, aparţinătorii copiilor sau alte 

persoane interesate în vizitarea lor pot petrece un timp, în linişte, cu ei. 

“Săli pentru vizite. Cât de mult am căutat să amenajez aşa ceva la orfelinatul lui Creandă. Dar 

pur şi simplu nu am putut...” mă gândeam. Asemenea spaţii nu erau prevăzute, şi nici nu intrau în 

preocupările lui Creandă. Dimpotrivă, preocuparea lui era de a-şi izola cât mai mult orfelinatul, în 

aşa fel încât să taie cheful celor ce ar fi vrut să-l viziteze. Şi într-adevăr, la orfelinatul din Livezeni, 

copiii erau foarte rar vizitaţi. Izolarea orfelinatului, lipsa mijloacelor de transport până acolo, îi 



făceau pe părinţii săraci, copleşiţi de necazuri şi probleme, să amâne mereu vizitarea copiilor lor. Iar 

Creandă îşi atingea în felul acesta destul de uşor scopul: mai mulţi copii pe care îi declara 

abandonaţi, numai buni pentru export. 

Îmi amintesc de scena înduioşătoare şi tristă când mama lui Angelica Cicio a vrut să-şi viziteze 

copila. Era o ţigancă săracă, care îşi lăsase copilul la stat pentru o perioadă. Sărăcia o mâna să-şi 

caute de lucru, călătorind prin diferite locuri, prin Târgu-Mureş în special. În lipsa ei din oraş, 

Creandă i-a luat fata la orfelinatul lui. Când ea s-a întors acasă, i s-a spus că fata ei a fost mutată la 

orfelinatul din Livezeni. Cât timp copilul fusese îngrijit la Leagănul din Y., ea îl vizita adesea, dar 

acum, datorită distanţei şi dificultăţii de a ajunge la orfelinatul lui Creandă, ea amâna vizitarea 

copilului. A fost încredinţată că fetei îi este bine la Livezeni. Voia să meargă să o ia acasă când va 

mai aduna bani pentru a o putea creşte. Când a sosit acest moment, ea a venit la sediul fundaţiei 

“Walk On The Right Way” (“Umblaţi pe drumul drept”), ca să le spună că vrea să-şi ia copilul 

acasă. 

- Nu mai ai nici un drept asupra copilului. L-ai pierdut pentru că nu l-ai vizitat timp de 6 luni. 

Femeii i s-au înmuiat picioarele. Credea că funcţionarele glumesc. Dar ele au pus-o categoric 

la punct: 

- Nu este vina noastră că ai umblat atâta perioadă brambura fără să-ţi vizitezi copilul. Ţi l-am 

crescut noi, şi acum statul ni l-a dat nouă. Nu ai dreptul să-l mai vezi niciodată. 

Funcţionarele au telefonat soţului meu pentru a-i spune că Angelica este considerată copil 

abandonat conform legii, aşa că foştii lui părinţi nu mai au voie să ia legătura cu el. 

- Probabil că mama va veni acolo la orfelinat. Nu aveţi voie să arătaţi copilul fostei mame! 

Legea nu permite! 

- Nu cunosc legile. Dar nu văd de ce mama nu ar putea să-şi mai vadă copilul, spuse George. 

- Legile adopţiei sunt foarte stricte! Nu vă jucaţi cu aşa ceva! Şi, în plus, domnul Creandă s-ar 

supăra foarte rău să ştie că noi nu respectăm legile. Oricum, am anunţat personalul de pază să nu-i 

permită femeii să se apropie de orfelinat. 

Eu nu eram atunci acolo, dar George mi-a povestit scena. Femeia a ajuns într-adevăr la 

orfelinat. Cu ochii în lacrimi, a rugat să fie lăsată să o vadă pe Angelica, o fetiţă de 5 ani, frumoasă şi 

mai isteaţă în comparaţie cu alţi copii de acolo. Era adunat întreg sistemul de pază: “omul bun la 

toate” cu nevasta, tractoristul, Sam şi Barby, Leana şi Irina, şi încă vreo doi voluntari străini. 

- Nu putem trimite femeia acasă fără să-şi vadă copilul, spuse George. 

S-au opus toţi. În final, au fost convinşi să o lase pe femeie să-şi vadă fata pe geam. 

Mama a privit-o cu durere, cu ochii în lacrimi, cu sufletul sângerând. Fetiţa i-a zâmbit, a vrut 

să coboare la mama ei, care o vizita adesea când era în celălalt orfelinat. Nu erau legături foarte 

strânse între ele, dar Angelica ştia că este mama ei, şi nu înţelegea de ce era oprită să o vadă pe 

mama. Soţul meu privea drama neputincios. O mamă săracă, incultă, probabil necunoscătoare a legii 

abandonului, şi a severităţii acestei legi, îşi pierduse copilul. Oare îi informase cineva pe aceşti 

oameni despre abandon şi posibilitatea de a-şi pierde copilul? Nu ştia. În orice caz, afla şi el pentru 

prima dată de aşa ceva. Nici el, nici eu nu am fost informaţi despre asemenea legi, pe care ar fi 

trebuit să le cunoaştem. Am cerut mereu documente la “office” despre tot ce ar trebui să cunoaştem 

legat de funcţionarea unei case de copii. Nu ni s-au dat. Am adunat informaţii de pe unde am putut, 

fiind mereu suspectaţi că ne interesăm de prea multe lucruri, cu cine ştie ce scop. Am întrebat pe 

foştii directori, am întrebat la spitalul local, la Direcţia de Sănătate Publică, am întrebat pe diferiţi 

jurişti, şi, în final, am luat legătura cu Direcţia de Protecţie a Copilului. Şi cu toate acestea, 

descopeream că sunt multe lucruri pe care încă nu le ştiam. De ce Creandă nu punea în mâna 

directorilor toată legislaţia? Nu avea această legislaţie, nu îl interesa, sau credea că îi are mai bine sub 

control pe aşa-zişii directori, dacă aceştia nu cunoşteau legile? 

Mama i-a lăsat fetei ciocolată şi napolitane. După ce mama a plecat, Angelica a început să se 

laude la cei pe care îi întâlnea cu darurile aduse de mama. Dar Leana şi alte infirmiere i-au tăiat-o 



scurt: 

- Femeia care ţi-a adus ciocolata este o tanti, nu îţi este mamă. 

- Nu, ea este mama mea! strigă Angelica. Tu nu ştii, dar este mama mea! O să mă ducă acasă! 

Nu am participat la scenă, dar drama m-a mişcat mult când mi-a fost povestită de George. 

“Cât de închis este, şi în ce întuneric se lucrează la orfelinatul lui Creandă, şi ce deschidere şi 

ce lumină este aici...” mă gândeam privind la aceste facilităţi, simple, dar atât de necesare, oferite 

părinţilor copiilor, aparţinătorilor sau altor vizitatori. 

- Avem şi un caiet pentru vizite, mă întrerupse din gând directoarea. Toate vizitele sunt notate 

acolo. Părinţii sau aparţinătorii semnează că şi-au vizitat copiii. La copiii ai căror părinţi nu vin în 

vizită li se fac înştiinţări prin poştă de consecinţele neglijării copiilor şi de riscul de a-i pierde. 

Am văzut şi la Livezeni un caiet de vizite ţinut de asistentul medical. Dar vizite nu prea am 

văzut în el. 

- Acum mergem să vă arăt bucătăria. 

Doamna doctor mă conduse în aripa clădirii destinată bucătăriei obişnuite şi bucătăriei 

dietetice. 

Am început de la depozit. Circuitele sanitare erau respectate cu sfinţenie. Nu se intercala 

nimic. Nici unul dintre produsele neprelucrate nu se intercala cu cele deja preparate. Erau săli de 

depozitare, de curăţare şi de prelucrare preliminară a legumelor. Am văzut bucătăria dietetică, cu 

toată compartimentarea necesară pentru spălare, sterilizare şi prelucrare propriu-zisă. Şi iar făceam 

comparaţia cu mica bucătărie a orfelinatului lui Creandă, bucătărie cu un singur compartiment, unde 

se făceau toate operaţiunile: pe geamul pe care se dădea mâncarea gătită se luau şi farfuriile murdare, 

lângă acest geam “multifuncţional” se prepara laptele pentru sugari, nu departe de el se curăţa 

zarzavatul şi cartofii. Înghesuite şi fără spaţiu, bucătăresele curăţau cartofii cu o zi înainte, şi îi ţineau 

în apă până a doua zi. Am desfiinţat, bineînţeles, obiceiul, dar se pare că el a fost reluat după plecarea 

mea. 

Am vizitat apoi grupele copiilor mai mari. Sunt între 5 şi 10 copii într-o grupă. Fiecare grupă 

are două dormitoare, o sală de joc, spaţiu pentru studiu şi muncă individuală cu fiecare copil. Mai 

există baie cu WC, chiuvete şi oglinzi la înălţimea copiilor. La fiecare grupă lucrează o infirmieră şi 

o educatoare puericultoare. Educatoarea face mai ales muncă de conversaţie individuală, cu fiecare 

pe rând. În felul acesta fiecare este stimulat să vorbească, să se dezvolte. Şi într-adevăr, de la primele 

discuţii cu ei se putea observa uşor că dezvoltarea lor intelectuală este net superioară copiilor lui 

Creandă. Şi el lua copiii de aici să îi ducă în orfelinatul lui. De ce nu făcea nimeni o evaluare a felului 

în care ei se dezvoltau într-un loc sau altul? De ce nu-i păsa nimănui că generaţii de copii abandonaţi 

erau supuse fenomenului de degenerare sau subdezvoltare, fiind încredinţaţi unor fundaţii fără 

competenţă în creşterea lor? De ce specialiştii nu controlau mai atent aceste locuri? 

- Mulţi dintre copiii noştri merg la grădiniţă în oraş, mă întrerupse iar din gânduri directoarea. 

- Bun lucru şi de apreciat. Deşi aveţi educatoare aici, dumneavoastră lăsaţi copiii să plece în 

oraş. Cât de bine le face să vadă lumea de afară, să o cunoască. 

- Bineînţeles. Acesta este scopul: explorarea şi cunoaşterea lumii. Pentru aceasta organizăm 

şi picnicuri la iarbă verde, îi scoatem la plimbare în oraş, îi încredinţăm pentru sfârşit de săptămână la 

familii de încredere, pentru ca ei să vadă cât mai multe, să se dezvolte. 

Pe copiii lui Creandă lumea exterioară îi speria. Duţu mi-a povestit că odată a încercat şi el să 

scoată câţiva copilaşi în oraş, la o îngheţată. Acestora le era frică să iasă din maşină, arătau cu 

degetul speriaţi diferite lucruri din jur, iar după ce au ieşit din maşină, stăteau toţi grămadă, fără să se 

mişte unul de lângă celălalt. Lumea lor fusese redusă doar la cameră, la sala de joacă comună, cu 

aceleaşi plictisitoare jucării aruncate pe jos, şi la trotuarul ce lega cele trei case ale orfelinatului. Nu 

avuseseră ocazia să vadă alte feţe, alte locuri, alte lucruri. Cât am stat acolo, în cele două luni de 

iarnă, am reuşit să îi scot la săniuţă,   i-am determinat să alerge liberi şi nestingheriţi prin zăpadă, şi 

aşteptam să vină primăvara şi vara, să putem face călătorii în oraş, într-un parc de distracţii. Mă 



gândeam să implic şi eu lumea din afară în vizitarea lor, diferite familii care voiau să îi ia pe copii 

pentru week-end. Voiam să implic tineri care erau dispuşi să facă muncă de voluntariat, care să 

vorbească sau să se joace cu ei. Nu am mai avut ocazia să fac lucrul acesta, deoarece Creandă ne-a 

eliminat. El era împotriva vizitelor făcute de români în orfelinatele lui. Iar ca voluntari îi accepta doar 

pe străini, care puteau fi manipulaţi, în aşa fel încât să vadă lucrurile aşa cum îi conveneau lui. 

Am văzut tot ce se putea vedea la Leagănul din Y. Ştiam deja că sub conducerea unui patron 

incult, avar şi insensibil, niciodată lucrurile nu vor merge la Livezeni ca la acest Leagăn. Probabil 

doar dacă autorităţile îl vor controla mai bine şi îl vor obliga la aceasta. Dar nici o autoritate nu poate 

sta tot timpul acolo, şi Creandă era expert în a arăta că la el totul este O.K.  

Am aflat mai apoi că Orfelinatul din Y. era unul dintre cele mai bune din ţară. Şi totuşi, dacă 

Creandă m-ar fi lăsat, aş fi putut ridica orfelinatul lui mai presus de standardul la care funcţiona acest 

orfelinat de stat. Cu teamă şi cu emoţie, l-am aşteptat să se întoarcă din America pentru a discuta 

aceste lucruri. Doream atât de mult să mă lase să rămân, fiind convinsă şi mai mult că orfelinatul are 

nevoie de mine, că acei copii singuri au nevoie de mine. Mă înfricoşa gândul că voi fi înlăturată. 

“Poate dacă aş fi lăsat lucrurile cum au fost. O, nu! Raţiunea de a fi aici este să mă implic, să creez, 

să schimb. Aici nu încap compromisuri.” 

Atunci când s-a întors, mi-am folosit toată abilitatea, vorbindu-i convingător, credeam eu, 

despre raţiunea schimbărilor pe care le-am făcut, despre nevoia continuării acestor schimbări, pentru 

buna dezvoltare a copiilor. 

- Vrei să sugerezi că la stat copiii sunt mai bine dezvoltaţi ca la mine? Toată lumea şi toţi 

străinii ştiu cum la mine viaţa copiilor este transformată, cum din întuneric vin la lumină, şi din 

mizerie în condiţii civilizate. 

- Iertaţi-mă, domnule Creandă, dar ceea ce spuneţi sunt nişte slogane care nu reflectă 

realitatea. Nu este permis ca statul să depăşească o fundaţie particulară, româno-americană, în ceea 

ce priveşte standardul de funcţionare. 

- Dar casele de stat nici nu se pot compara cu ale mele. 

- În multe lucruri orfelinatul dumneavoastră depăşeşte standardul de la casele de stat. Acestea 

sunt lucrurile care se pot vedea: pereţii, mochetele, faianţa, hainele copiilor. Dumneavoastră investiţi 

în astfel de lucruri, în lucruri vizibile. Dar investiţiile ce nu se văd la prima vedere, investiţia în copii, 

în buna lor dezvoltare, preocuparea pentru binele lor personal, investiţia în oamenii care îngrijesc 

copiii, sunt mult mai importante, şi ar trebui să vă intereseze şi mai mult. 

- Eşti o perfecţionistă. Şi spui fel de fel de lucruri care îmi pun orfelinatul într-o lumină 

proastă. I am sorry, dar eu nu pot să lucrez cu oameni care nu ştiu să aprecieze ceea ce facem noi 

aici. 

Dacă l-aş fi lăudat şi aprobat, dacă m-aş fi plimbat de colo-colo, ocupându-mă doar de fleacuri, 

răspunzând la telefon, observând cum se spală mocheta, dacă nu aş fi suplimentat un litru de lapte 

fără acordul lui, dacă l-aş fi lăudat în faţa vizitatorilor străini, aş fi fost directorul ideal. Dar nu 

puteam fi un astfel de om. Şi atunci el mă înlătura! Cât de mari au fost speranţele, cât de scurte şi de 

puţine realizările! Un sentiment adânc, de zădărnicie, de prăbuşire, mă copleşea. Am vrut să mă 

dăruiesc cu toată inima şi cu tot sufletul visului meu, să creez, să investesc în copiii nimănui, în 

oameni, şi mă durea că un om mărginit, care nu înţelegea, avea putere să mă oprească. Totul putea fi 

atât de simplu: să fac o muncă pentru care eram pregătită. Nu era doar pasiunea pentru aşa ceva. Era 

munca mea de ani de zile, în care am studiat şi m-am informat în legătură cu viaţa complexă a 

copiilor. După facultate am ales din proprie iniţiativă să fac cursuri postuniversitare de pediatrie, 

consiliere, pedagogie, management, şi speram mereu să pot pune în aplicare ceea ce învăţasem 

atunci. Mi-au prins bine aceste cursuri în munca mea cu tinerii, în consilierea premaritală pe care o 

făceam în policlinică. Am renunţat la această activitate în Z., deşi îmi plăcea, deoarece orfelinatul mă 

provoca la ceva mai mult, mai nobil: să mă dăruiesc acelora care nu aveau pe nimeni, copiilor 

singuri, făcând din ei oameni minunaţi. 



Sentimentul de eşec era cu atât mai acut cu cât începeam să realizez cum am dat cu piciorul 

atât unei situaţii bune în Z., cât şi unei activităţi care îmi plăcea, şi pe care eram lăsată să o fac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. COPII ALEŞI PE SPRÂNCEANĂ 

PREGĂTIŢI PENTRU KIBBUTZ-URI 
 

 

După ce împlinesc 18 ani, generaţii de copii ies în fiecare an de la casele de copii, îndreptându-

se spre nicăieri. Nimeni în lumea aceasta nu are o soartă mai tristă ca a lor. Ca părinţi, ne echipăm 

copiii, îi pregătim pentru viaţă, cheltuim pentru educaţia lor, şi cu toate acestea ne e frică, ne 

întrebăm temători dacă vor reuşi sau nu să se descurce singuri, să se integreze, să aibă un loc de 

muncă, acum, când soarta celor mai mulţi este şomajul. 

Dar aceşti copii ai nimănui? Lipsiţi de orientare, de perspectivă, de suportul şi încurajarea unui 

părinte iubitor, ce se va alege de ei? Ce destin îi aşteaptă? Ţi se strânge inima doar să te gândeşti. Ei 

vor deveni cerşetorii şi infractorii de mâine, cei care vor popula canalele, oameni pe care îi ocoleşti, 

care îţi fac silă. Fetele, crescute fără sfatul bun al unei mame, vor avea la rândul lor copii, la o vârstă 

foarte tânără, înainte de căsătorie, şi înainte de a fi în stare să îi crească. Ele vor fi sursa pentru noi şi 

noi valuri de copii abandonaţi. Strigătele lor de neputinţă, de descurajare, sunt prea slabe ca să ajungă 

până la noi, cei care avem norocul să avem o casă şi o familie iubitoare. Sunt prea slabe pentru a fi 

auzite în vacarmul şi tumultul problemelor considerate prioritare de cei care conduc destinele ţării. 

Iar valurile de copii ai nimănui sunt tot mai multe şi mai mari. Ce ne vom face cu ei? Cineva ar trebui 



să rupă cercul vicios. 

Câteva fundaţii încearcă acest lucru. Mă gândesc la medicul pensionar Gavril Virag din Baia-

Mare, care s-a pus în slujba acestor copii nefericiţi ce sunt nevoiţi să părăsească diferitele case de 

copii. Acest medic lucrează fără a fi plătit. S-a străduit să găsească sponsori pentru a asigura un 

cămin copiilor nimănui. Cu eforturi mari a reuşit. Lucrează acolo, printre tineri, tot timpul. Îi ajută să 

capete anumite îndemânări, să se instruiască într-o meserie. Le caută de lucru, luând legătura cu 

diferite firme. Aşa l-a abordat pe fratele meu, pe care l-a convins să primească şi el un tânăr la firma 

lui de tâmplărie. 

- Dacă vrei să te implici în munca de integrare a tinerilor mei, te rog să te ocupi de Adrian. 

Învaţă-l meserie, şi învaţă-l despre viaţă. Trebuie să ştii că nu va fi uşor să lucrezi cu un astfel de 

tânăr. Îţi va crea probleme. O să ai nevoie de multă răbdare, milă şi înţelegere. 

Fratele meu din Baia Mare mi-a spus: 

- Ştii, Maria, chiar să fi vrut nu aş fi putut refuza un astfel de om. Doctorul făcea atât de 

multe pentru aceşti copii ai nimănui. M-ar fi cuprins ruşinea să nu îl ajut şi eu. Toată lumea din oraş 

ştie cât suflet pune în această muncă, ştie cât este de cinstit. Deşi primeşte multe lucruri din 

străinătate, el nu păstrează nimic pentru el. Are voie să vândă o parte din lucruri pentru a obţine banii 

necesari fundaţiei. Dar el nu-şi însuşeşte nimic. O dată şi-a luat o pereche de ciorapi, însă a mers să-i 

plătească la contabilă. Este extraordinar că oameni cu un suflet atât de nobil, atât de morali, sunt 

implicaţi în acţiuni ca aceea pe care o face el. Este atâta nevoie de ei! 

L-am văzut şi eu o dată pe acest om, când am fost în Baia- Mare. M-a impresionat cu cât 

interes vorbea cu fratele meu despre Adrian. Îl interesa ce face, ce progrese a mai făcut. Urmăream 

cu încântare preocuparea lui sinceră pentru problemele acelor tineri care nu aveau pe nimeni. 

“Sunt şi la noi în ţară oameni cu inima bună, gata să ajute pe alţii, numai că aceşti oameni 

trebuie găsiţi, trebuie sensibilizaţi. Trebuie mobilizat uriaşul rezervor de iubire pentru oameni care se 

găseşte în sufletul românilor. La asemenea acţiuni de suflet trebuie implicaţi oamenii cu suflet. 

Legile nu vor rezolva niciodată problemele delicate pe care le au copiii abandonaţi. Ele pot fi 

rezolvate prin participarea la această acţiune a oamenilor sensibili şi buni, care pot realiza incredibil 

mai mult decât legile şi birocraţia...” meditam atunci. 

Am început acest capitol cu dorinţa de a arăta că mai există oameni prin care ţara şi-ar putea 

rezolva aceste probleme de o natură atât de delicată, dacă s-ar mobiliza simţul civic al oamenilor 

buni. Neparticipând la problemele societăţii, vom lăsa oameni ca şi Creandă să “rezolve” problemele 

în felul lor. 

- Voi face nişte kibbutz-uri, spuse Creandă, aşa ca în Israel. Aceste kibbutz-uri sunt nişte 

ferme în genul fostelor        C.A.P.-uri, în care lucrează persoane mai neajutorate, care nu se pot 

descurca singure, dar care au forţă fizică. Ei se ocupă în fermă de îngrijirea vitelor, de prăşitul 

pământului şi de tot ceea ce este nevoie. Deoarece oamenii nu sunt prea dotaţi intelectual, ei sunt 

mânaţi şi adunaţi de diferiţi supraveghetori. Pentru munca lor li se oferă un pat şi masă în căminele 

kibbutz-ului. 

Când el ne-a spus aceste lucruri, ne gândeam că este o idee bună pentru integrarea în muncă a 

persoanelor cu handicapuri mintale. Acest lucru îi putea face să se simtă într-adevăr utili. 

Dar Creandă nu lua niciodată copii cu handicapuri mintale sau fizice. Îi “îmbrobodea” cum 

putea pe cei în drept, îşi trimitea oameni care să îi verifice pe copii, pentru a fi sigur că nu au 

probleme de sănătate, şi numai după aceea îi lua la orfelinatul lui. În general lua sugari mai mărişori 

sau copii a căror stare de sănătate putea fi mai bine evaluată, care fuseseră crescuţi o perioadă prin 

spitale sau în diferite leagăne. 

- Nu pot duce sugari foarte mici la orfelinatul meu. Am condiţii excelente, dar aş prefera 

copii mai mari, sugari de la şase luni în sus, îi îndupleca el cu vocea lui dulce, moldovenească, pe cei 

ce urmau să îi dea copii. 

Se pare că nimeni nu vedea cum se contrazicea. Avea condiţii excelente, dar nu putea creşte 



sugari mici? Leagănele pe care le ocăra atât de ce puteau? Recolta numai copii sănătoşi, iar în 

Leagăn rămâneau toţi copiii care se năşteau cu handicapuri. Dacă tot îşi începuse kibbutz-urile, era 

mai indicat să ia copiii cu handicapuri, să le ofere o posibilitate de a munci în acele locuri. Aşa ar fi 

trebuit să-i spună simţămintele lui creştine, de care făcea atâta caz. Un bun creştin caută să-l ajute în 

special pe cel mai neajutorat. Dar el era creştin doar pentru sponsori. În realitate gândea cam aşa: 

“Copiii cu handicapuri trebuie să rămână la stat, ca să pot arăta străinilor ce devin copiii sub 

îngrijirea proastă a statului. Şi să îmi dea mai mulţi bani, ca să îi pot creşte eu cum trebuie.” 

Din nefericire, copiii sănătoşi pe care îi alegea se transformau treptat, prin neglijenţă în creştere 

şi educaţie, în tineri buni pentru aceste kibbutz-uri. Se transformau în slugi pe nesfârşitele hectare de 

pământ ale lui Creandă.  

De fapt, pot să-i înţeleg pe cei care îl lăsau să-şi aleagă copiii. Imediat după ce l-am cunoscut, 

el îmi descrise condiţiile extraordinare şi şansele pe care le au copiii la el. Îmi spuneam atunci: “Dacă 

le oferă atât de bune şanse, atunci nu ar fi rău să crească copiii care pot face şcoli, şi care au nevoie 

de bani pentru acest lucru, copii care vor ajunge cineva în viaţă, care vor fi chiar exemple pentru 

mulţi care au familii; nu ar fi rău să crească copii care într-adevăr au şanse...” Atunci nu mi s-ar fi 

părut ciudat ca el să aleagă copii cu potenţial pentru mari realizări profesionale, şi care puteau fi 

fructificate doar cu banii pe care el îi avea. 

Dar pe măsură ce descopeream adevărata realitate, mi se părea o crimă să aleagă copii “pe 

sprânceană”, pentru a-i supune apoi la o îndobitocire generală, la o viaţă fără perspectivă, pentru a le 

“făuri” un viitor de slugi în kibbutz-uri. 

Copiii din orfelinatele lui rămâneau retardaţi intelectual şi emoţional, şi erau mai înapoiaţi 

decât copiii din cele mai sărace şi mai nenorocite familii. Diferenţa dezvoltării era foarte evidentă. 

Acest lucru a putut fi remarcat atunci când au fost aduşi cei patru fraţi din L. În perioada cât am 

lucrat acolo, o prietenă din Y. m-a sunat ca să mă roage: 

- Maria, tu lucrezi la acel orfelinat al lui Creandă. Cunosc o familie foarte săracă cu 10 copii. 

Tatăl este în şomaj, iar mama este casnică. În plus, mama suferă de o problemă psihică, şi nu mai este 

în stare să se ocupe de copii. Pur şi simplu nu au ce mânca. Am auzit că la orfelinatul lui Creandă 

sunt condiţii extraordinare pentru copii. Ar fi o adevărată şansă pentru această familie dacă ai putea 

să primeşti vreo patru dintre ei acolo. 

- Internarea copiilor în orfelinat nu depinde numai de mine, dar o să încerc să văd ce pot face. 

- Ţi-aş fi recunoscătoare, Maria, dacă m-ai putea ajuta cu problema aceasta. 

- Eu îţi sunt recunoscătoare că m-ai înştiinţat despre situaţie. Doar pentru astfel de cazuri 

există orfelinatele. 

Situaţia familiei i-a înduioşat pe cei de la Protecţia Copilului, chiar şi pe fetele de la birou, care 

l-au convins pe Creandă să-i accepte în orfelinat. Au fost acceptaţi 4 copii dintre cei mai mici, cu 

vârste de 2, 3, 4 şi 5 ani. Au sosit în orfelinat murdari şi cu păduchi. Au fost spălaţi şi deparazitaţi. 

Au fost puşi toţi patru într-o cameră. La masă mâncau de parcă nu se mai săturau, de parcă nu mai 

văzuseră mâncare de mult timp. În primele zile erau tăcuţi şi puţin speriaţi. 

După 2-3 zile erau deja bine integraţi acolo, şi personalitatea lor începea să se facă evidentă: 

siguri pe ei, curajoşi, vorbeau mai mult decât ceilalţi copii, impuneau ei regulile jocurilor. Spre 

deosebire de ceilalţi, care fuseseră aduşi din leagăne sau din spital de când erau bebeluşi, sau de la 1-

2 ani, aceştia erau singurii aduşi din familii. 

- Cum vă simţiţi aici, copii? Vă place la noi? i-am întrebat. 

- Da, ne place, au răspuns aproape în cor. Aici avem mâncare. 

- Nu vă este dor de mama şi de tata, de ceilalţi fraţi? 

- Nu! 

Le priveam exuberanţa, vitalitatea lor, curajul de a se exprima, de a vorbi, şi mă gândeam cât 

de important pentru buna lor dezvoltare este mediul în care sunt crescuţi copiii. 

- Au trăit în mizerie şi sărăcie acasă, dar aceşti copii au o dezvoltare intelectuală net 



superioară în comparaţie cu copiii care au crescut aici, îmi spuse Gabi, tânăra studentă la ziaristică, la 

fără frecvenţă, pe care Creandă o angajase ca infirmieră, dar pe care eu o pusesem să lucreze pe post 

de educatoare. 

- Mai mult decât de hrană, copiii au nevoie de iubire şi de înţelegere, de răbdare faţă de 

neputinţele şi stângăciile lor. În oricât de mare sărăcie ar trăi, părinţii, în general, îşi iubesc copiii, şi 

îşi manifestă iubirea faţă de ei. Iar iubirea este hrana care îl face pe copil să înflorească, să se 

dezvolte intelectual, să se maturizeze emoţional. Copiii crescuţi aici au nevoie de iubire, de mai 

multă iubire. Pentru că nimeni nu şi-a făcut timp să le ofere această iubire, grijă şi atenţie concentrată 

pentru fiecare în parte, ei au rămas la stadiul la care îi vezi. În plus, ocările, certurile şi bătăile le-au 

produs răni în spiritul lor fragil, făcându-i nesiguri pe ei, temători, şi le-au creat complexe de 

inferioritate care îi vor marca toată viaţa. De ce nu s-au dezvoltat intelectual copiii din acest 

orfelinat? Pentru că nu le-a fost asigurată nevoia elementară, nevoia de bază, care este afecţiunea. 

Până nu le este asigurat afectivul, copiii nu încearcă să cunoască, să înveţe, să se dezvolte intelectual. 

- Ne învăţaţi atâtea lucruri bune, doamna doctor! Ce multă nevoie are orfelinatul acesta de 

dumneavoastră, dar îmi este frică că nu o să rămâneţi mult aici, îmi spuse ea. 

- Îmi doresc enorm să rămân aici, Gabi. Simt că mă pot dărui cu tot sufletul acestei activităţi. 

Este ceea ce am visat toată viaţa să fac. Dar visele, idealurile, sunt de multe ori prea fragile în faţa 

unor interese personale. 

- De ce se permite ca interesele personale să fie pe prim plan într-un orfelinat? 

- Pentru că lumea este strâmbă de la începuturi, şi pentru că eu, şi tu, şi alţii, preferăm să 

tăcem şi să lăsăm lumea aşa, deoarece este mai comod şi mai sigur să nu ne băgăm în lucruri care nu 

ne afectează personal. 

- Totuşi, eu cred că dumneavoastră sunteţi o persoană revoluţionară. 

- Aş putea fi, dacă nu aş fi atât de timidă şi temătoare, dacă aş da curs chemării lăuntrice care 

mă îndeamnă să vin în ajutorul sufletelor oropsite de copii, în acelaşi fel cum aş merge în ajutorul 

copiilor mei. Şi în curând aşa voi face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. TOTUL PENTRU PUNCTE, 

TOTUL PENTRU EXPORT 
 

 

Atât la office-ul din oraş, cât şi la orfelinatul din Livezeni, auzeai mereu cuvintele: puncte, 

punctaj. 

➢ Cu ajutoarele primite săptămâna trecută putem face o grămadă de puncte, spunea una dintre 

fetele de la birou. 

➢ Trebuie să ne grăbim cu găsirea copiilor pentru “casa a treia”, chiar dacă nu este rezolvată 

problema apei, că altfel pierdem o grămadă de puncte. 

➢ Nu putem să dăm din ajutoarele primite la bătrânii din Strâmba. Nu le putem da nici pachete cu 

hrană. Lucrăm numai prin Direcţia de Ocrotire a Copilului, care la rândul ei ajută doar familii 

cu copii în plasament, şi în felul acesta obţinem puncte. 

Toată activitatea era concentrată în jurul acestor puncte ciudate. Şi era sâcâitor să tot auzi de 



aceste puncte, să nu ştii exact ce înseamnă, dar să ştii că ele îţi îngrădesc libertatea de mişcare. 

Instinctiv, aceste puncte nu îmi plăceau de loc. 

- Eşti amabilă să îmi explici ce este cu toată povestea aceasta legată de puncte? o întreb într-o 

zi pe Georgiana, încercând să-mi maschez indispoziţia creată de o nouă discuţie a ei despre puncte. 

- Păi punctele sunt… cu cât obţinem mai multe puncte, cu atât suntem mai bine clasaţi. 

- Unde? Mai bine clasaţi în felul în care îngrijim copiii? 

- S-ar putea spune şi aşa. Cum să vă explic? Pentru noi este important să avem puncte mai 

multe decât alte fundaţii. Ştiţi, anul trecut am fost primii în judeţul nostru. 

- La ce? La puncte? 

- Da. Aţi înţeles acum? 

Încercam să caut o logică în discuţia ei încâlcită. Mă nedumireau multe lucruri, mă gândeam la 

mai multe probleme în acelaşi timp. Poate de aceea nu înţelegeam ce îmi explica. 

- Las-o baltă, Georgiana. O să mă lămuresc singură asupra acestei probleme. În general 

găsesc ceea ce mă interesează. Nu îmi place să lucrez pe bâjbâite. 

- Dar acestea sunt probleme care ţin de noi, de agenţia de adopţie. Nu ar trebui să vă 

intereseze pe dumneavoastră, care aţi fost chemată pentru orfelinat. 

- Orice situaţie, orice organizaţie şi instituţie, orice oameni care au de-a face cu orfelinatul în 

care lucrez mă interesează. Vreau să cunosc legislaţia, regulamentul de funcţionare al orfelinatului, 

regulament pe care spuneţi că nu îl aveţi. Vreau să-i cunosc pe cei ce ne controlează şi ne îndrumă pe 

linie de igienă, sănătate, educaţie, sau în alte aspecte. Doresc să aflu ce înseamnă o agenţie de 

adopţie, şi de ce punctele sunt atât de importante pentru ea. 

Văzându-mă hotărâtă să fac investigaţii, Georgiana consideră că este preferabil să mă 

lămurească ea, ca nu cumva să cred că are ceva de ascuns. 

- Păi, dacă avem mai multe puncte, agenţia noastră poate trimite mai mulţi copii pentru 

adopţie. Şi nu facem lucrul acesta pentru bani, că noi dăm cel mai ieftin copiii, ci o facem pentru a-i 

trimite pe copii în familii bune, creştine, pe care le verifică personal domnul Creandă. Prin alte 

fundaţii, copiii pot ajunge în familii cu probleme, sau în locuri unde nu vor fi iubiţi, în “familii” de 

homosexuali, sau în alt fel de locuri. 

- Am mai auzit povestea asta cu locul unde pot ajunge copiii. Nu ştiu dacă domnul Creandă 

poate să cunoască şi să verifice personal toate familiile în care vor ajunge copiii prin adopţie. 

Presupun că sunt organisme specializate în acest sens, că există un control din partea statului român, 

şi de asemenea din partea statului în care ajung copiii. 

- Da, există. Dar putem fi mult mai siguri că familiile de adopţie sunt bune dacă le verifică şi 

domnul Creandă. 

- Dar ajutoarele primite din străinătate nu sunt pentru orfelinate? 

- Ba da, dar nouă nu ne trebuie toate lucrurile. Şi nu ar fi păcat să nu-i ajutăm şi pe alţii? 

- Este bine să-i ajuţi şi pe alţii, dar în primul rând trebuie rezolvate problemele de la 

orfelinatele noastre. 

- Vreţi să spuneţi că sunt probleme materiale la orfelinate? 

- Nu are rost să mai discutăm, Georgiana. Tu ştii foarte bine cât de prost sunt plătiţi lucrătorii 

de la orfelinate. Ar trebui să vă gândiţi şi la ei, înainte de a da toate lucrurile primite pentru puncte. 

- Dar mai ajutăm şi pe angajaţi. 

Aşa susţinea ea, aşa spusese şi Creandă. Realitatea era că oamenii nu primeau decât ceea ce nu 

putea fi folosit pentru puncte, după ce totul fusese sortat. 

Povestea cu punctele şi ajutoarele era mult mai murdară decât părea la prima vedere. În dibăcia 

lui, Creandă asociase fundaţiei lui non-profit “Walk on the right way” (“Umblaţi pe drumul drept”) 

o altă fundaţie, un fel de căpuşă care sugea ceea ce se primea la orfelinat. Fundaţia se numea 

“Everything for we love children” (“Totul pentru că iubim copiii”), şi în coşul ei fără fund se aduna 

profitul obţinut atât din “exportul” copiilor, cât şi profitul provenit din transformarea ajutoarelor 



primite la orfelinat în puncte. La început legile nu au permis asocierea unei case de copii cu o 

fundaţie de adopţie. Pentru Creandă nu a fost o problemă, deoarece el şi-a făcut fundaţia pe numele 

unor cunoscuţi. Se pare că până la urmă legea a îngăduit ca cele două genuri de fundaţii să fie 

asociate. Autorităţile statului au imaginat următoarea strategie: Din “donaţiile” substanţiale (între 

8.000 şi 10.000 de dolari) pe care fiecare părinte adoptiv era obligat să le plătească fundaţiei, acesteia 

i se pretindea să vireze o sumă în contul Direcţiei de Protecţie a Copilului, în vederea acoperirii unor 

cheltuieli pentru Centrele de Plasament sau pentru familiile de plasament. Donaţia de 1.000.000 de 

lei dată Direcţiilor de Protecţie a Copiilor reprezenta un punct. Cu cât fundaţia avea mai multe 

puncte, cu atât putea trimite mai mulţi copii peste hotare. Mai mulţi copii trimişi însemnau mai mulţi 

bani. Donaţiile puteau fi în bani sau în alte produse. Creandă prefera să păstreze banii (profitul de la 

“Totul pentru că iubim copiii”), şi să dea produse (ajutoarele venite pentru “Umblaţi pe drumul 

drept”): haine, hârtie igienică, pampers-uri, zahăr, orez, ulei, lapte praf, etc. Aceste produse, 

provenite în mare parte de la “Umblaţi pe drumul drept”, erau trimise de sponsorii din străinătate 

pentru întreţinerea orfelinatului şi buna lui funcţionare. Ei nu îşi imaginau că aceste lucruri se 

convertesc în puncte, punctele în profit, iar din profit Creandă îşi cumpăra moşiile, casele, maşinile, 

şi în acelaşi timp îi plătea pe unii politicieni, care urmau să îl susţină în continuare. 

O altă sursă de puncte erau copiii. Pentru un copil internat în orfelinatele lui primea 10 puncte. 

De aceea era înnebunit după copii, de aceea aduna şi înghesuia într-o casă de tip familial (construită 

pentru a deservi maxim 8-12 copii) câte 32 de copii. Acestea erau puncte ce nu îl costau, deoarece 

orfelinatele erau întreţinute de sponsorii străini. 

Dar cele mai multe puncte (adică 50) le obţinea atunci când integra copiii ce părăseau 

orfelinatele. Şi pentru acest lucru a făurit kibbutz-urile! 

În timp ce eram acolo s-a întâmplat o poveste amuzantă cu ajutoarele şi punctele. Toţi străinii 

din administraţie ştiau că “mister Creandă” are nevoie de puncte. Credeau că numai dacă avea puncte 

putea trimite copiii în “familiile creştine, bune şi iubitoare” despre care el le vorbea, altfel era posibil 

să fie trimişi de alţii în diferite locuri îngrozitoare. Aşa că încercau să îl ajute şi ei cum puteau cu 

punctele, păzind ajutoarele cu străşnicie, în aşa fel încât acestea să nu meargă decât pentru puncte. 

Într-una din zile, când Creandă era plecat, s-a primit un mare container cu ajutoare, conţinând 

în special haine, şi multe biciclete. Oamenii sperau să li se dea şi lor ceva. Am auzit acest lucru de la 

nevasta “omului bun la toate”, Marta. Chiar şi ea, care se mai putea strecura prin magazii, avea 

nevoie de haine pentru copiii ei. Ajutoarele erau ţinute sub cheie. Deşi aveam şi noi cheile de la toate 

magaziile, evitam să intrăm acolo, deoarece eram supracontrolaţi de Sam şi Barby, care, pentru 

diferite fleacuri necesare (caiete, jucării pentru copii, etc.) pe care le scoteam, sunau la “office” să 

întrebe dacă acest lucru era permis. Instruiţi de Creandă să supravegheze mişcările tuturor românilor, 

Sam şi Barby duceau o jalnică viaţă de paznici, pândind, suspectând şi pârând tot timpul la “office”. 

Ajunseseră să nu mai fie siguri nici pe ceea ce făceau ei, şi tot timpul întrebau când voiau să facă 

ceva. Ne întrebau pe noi, întrebau şi la birou.  

Printr-o voie a sorţii, din acest ultim transport de ajutoare am putut să ajutăm oamenii, fără ca 

Barby sau Sam să se împotrivească. Povestea a fost amuzantă. 

Marta ne spuse că ar dori să meargă să pună în ordine lucrurile primite din ajutoare. Ea, alături 

de gemene, era una dintre persoanele căreia i se permitea să intre în magazie. După vreo două zile de 

“lucru” am intrat în magazie să vedem ce a făcut. Ea alesese toate hainele mai proaste, punându-le 

amestecate de-a valma în cutiile care erau mai aproape de uşă. Când m-a văzut mi-a spus: 

- Tare rele lucruri s-au primit de data aceasta. Cred că nu se va supăra nimeni dacă dăm din 

ele şi la oameni. Curioasă,    m-am dus mai încolo, printre cutii. Am desfăcut una. Lenjerie de pat 

albă, bună, şi frumos împăturită, umplea cutia. La fel şi în celelalte cutii: haine bune de purtat pentru 

oamenii al căror salariu nu le ajungea nici de mâncare. 

- Nu trebuie să îmi spui lucruri neadevărate, Marta. Şi eu vreau să-i ajutăm pe oameni, şi nu 

era nevoie să foloseşti această strategie cu scoaterea în faţă a lucrurilor rele pentru a mă convinge. 



- Ştiu că dumneavoastră sunteţi pentru oameni şi vreţi să îi ajutăm. Dar mai sunt Barby şi 

Sam. 

- Bine, Marta, descurcă-te cu ei, am spus zâmbind, în timp ce ieşeam. 

Mai târziu, în aceeaşi zi, mă întâmpină Barby cu o faţă foarte gravă: 

- Maria, s-au primit nişte lucruri foarte proaste cu acest ultim transport de ajutoare. Multe 

haine rele şi murdare. Îmi este frică că nu vor fi bune pentru puncte. Nu putem ţine magazia plină cu 

astfel de lucruri. Cred că mister Creandă nu o să aibă nimic împotrivă dacă dăm din aceste lucruri 

angajaţilor. Sau tu crezi că aceste lucruri sunt bune pentru puncte? 

- Nu, Barby, nu sunt bune pentru puncte. Ne facem de râs dacă dăm pentru puncte asemenea 

lucruri. Dar pentru angajaţi sunt bune. Ei sunt săraci, salariul nu le ajunge să-şi cumpere haine, ei pot 

folosi aceste haine cel puţin la munca câmpului, am spus eu, încercând să-mi ascund amuzamentul. 

- Deci crezi că le putem da la oameni? 

- Sigur, Barby. Marta se poate ocupa de acest lucru. Iar bicicletele se vor da la copiii şcolari. 

Au ei nevoie de ele. 

- Probabil că bicicletele sunt bune pentru puncte. 

- Nu sunt prea bune, că şi ele sunt vechi. Şi chiar de ar fi bune pentru puncte, de data aceasta 

copiii noştri au nevoie de ele. George le împarte deja copiilor. 

- Da, dar… 

- Asta este. Aşa am decis, şi ştim că am făcut bine. 

Mă urmări cu o privire nemulţumită, condamnându-mă din priviri. Considera că am luat cu 

prea mare uşurinţă o decizie aşa de importantă, fără să întreb, fără să analizez, aşa cum ei obişnuiau. 

Ştiam că mă va turna la Creandă, dar nu mai avea importanţă. 

De fapt, prin această acţiune a noastră, legată de ultimele ajutoare, l-am pus pe Creandă în 

legalitate, cel puţin cu o parte din transport. După ce am dat oamenilor câte două cutii cu haine, am 

chemat fetele de la “office” să facă cu restul de haine ce vor. Ar fi venit ele şi mai repede, 

împiedicându-ne poate să ajutăm oamenii şi copiii, dar erau foarte ocupate cu reacreditarea anuală a 

agenţiei de adopţie. Oricum, cea mai mare parte din uriaşul container era încă acolo, şi fetele au făcut 

multe pachete, pe care le-au transformat apoi în puncte, o acţiune ilegală, pe care Creandă o făcea în 

cunoştinţă de cauză. Erau peste tot documente care arătau că el cunoaşte legile, însă nu se sinchisea 

de respectarea lor. Am găsit un document destul de vechi, datat 16 aprilie 1996, în care, printre altele, 

scria: 
 

Către 

Departamentul pentru ajutoare umanitare 
 

............................................................................................... 

Aceste containere vor conţine în cea mai mare parte materiale de construcţie, hârtie igienică, 

şerveţele, pampers-uri, echipament sanitar, cărţi religioase, haine pentru copii, jucării şi mâncare. 

Transportul către România se va face prin Departamentul de Apărare al Statelor Unite. 

Specificăm că aceste bunuri sunt donate cu titlu de gratuitate, nu vor fi comercializate sub nici 

o formă, şi nu vor fi folosite pentru a aduce vreun venit. 

............................................................................................... 
 

Preşedinte: Grigore Creandă 
 

Chiar dacă nu comercializa produsele din ajutoare, el obţinea în alt fel profitul: transforma 

ajutoarele în puncte, iar punctele îi aduceau mai mulţi bani decât vânzarea propriu-zisă a produselor. 

Nu îşi făcea probleme că este ilegal, că înşeală credibilitatea sponsorilor, că lua din ce era al copiilor 

şi angajaţilor, ţinându-i pe toţi în regim de lagăr. El afirma că nu foloseşte bunurile primite pentru a 

obţine profit, spunând că le donează la “Totul pentru că iubim copiii”, şi nimeni nu îl poate 

împiedica să le doneze. Acest lucru era în aparenţă legal, dacă nu se avea în vedere scopul donaţiilor: 



creşterea profitului fundaţiei “Totul pentru că iubim copiii”, care îi aparţinea tot lui. Fiind sigur de 

susţinerea unor politicieni, lucru cu care se lăuda de câte ori avea ocazia, nu se sfiia să afirme cu voce 

tare, atunci când golea magaziile, trimiţând totul pentru puncte: 

- Orfelinatul ajută agenţia de adopţie, dar şi agenţia de adopţie ajută orfelinatul. Cele două 

fundaţii se ajută reciproc. 

Că agenţia de adopţie ajuta orfelinatul era foarte firesc. Din profitul de 8.000 până la 10.000 de 

dolari obţinuţi pentru fiecare copil înfiat în străinătate (un “comerţ” profitabil, şi în acelaşi timp 

neimpozabil), era normal să dea ceva şi pentru buna îngrijire a celor ce rămâneau în orfelinat. Dar să 

reduci nivelul de trai al copiilor şi angajaţilor până dincolo de limita inferioară a sărăciei, pentru ca să 

“ajuţi” bogata agenţie de adopţie, era ceva de neimaginat. Era oglinda lăcomiei unui bogătaş parvenit 

şi sărac cu duhul, a unei zgârcenii de genul faimosului Hagi Tudose, care ar fi scos bani şi din coada 

pisicii. Şi ce poate fi mai îngrozitor decât să-ţi imaginezi un Hagi Tudose patronând un orfelinat? Dar 

aceasta era cruda realitate, el era patronul legal, născut într-o perioadă de mare sărăcie a ţării, de mari 

contorsiuni sociale, perioadă în care fiecare era prea preocupat de propriile probleme, pentru a le mai 

putea vedea şi pe acelea ale copiilor orfani şi bătuţi de soartă. Dimpotrivă, se considera că oameni ca 

el erau de mare ajutor, deoarece despovărau statul de cheltuielile legate de creşterea copiilor 

abandonaţi. Era un adevăr în toate acestea. Dar se neglija faptul că multora dintre aceşti copii li se 

închidea posibilitatea de a se dezvolta la întregul lor potenţial, devenind persoane neajutorate, 

dependente de alţii, care ajungeau la vârsta adultă şi nu se puteau descurca fără ajutorul altora. 

Aceasta este de fapt povara adevărată pentru ţară! Povara copiilor care ies din orfelinate, care nu au 

unde se duce, care, lăsaţi singuri, nu ştiu ce să facă. Numărul lor este în creştere înfricoşătoare, şi 

într-o bună zi, însăşi calitatea populaţiei ţării va fi ameninţată. Dar culmea, chiar şi aceşti tineri 

neajutoraţi şi fără orizont erau o altă sursă de profit pentru Creandă. El le asigura o amărâtă de 

mâncare şi un loc de dormit în schimbul unei activităţi de slugi în kibbutz-urile lui. Şi apoi striga în 

gura mare că le-a rezolvat problema, că i-a integrat în societate, şi pentru fiecare tânăr “integrat” mai 

primea 50 de puncte. Halal integrare! Dar şi pentru înfiinţarea acestor kibbutz-uri el nu cheltuia 

nimic de la firma lui de adopţie. Doar pentru asta erau străinii pe care îi convinsese că România 

abundă de tineri handicapaţi mintal, care trebuie ajutaţi. Cum? Prin înfiinţarea unor ferme, în care ei 

să lucreze muncă fizică, singura activitate pe care o pot desfăşura. 

Câtă diferenţă între ceea ce făcea el şi modul de activitate al doctorului Gavril Virag din Baia 

Mare. Dar doctorul nu o făcea pentru puncte. Însă nu punctele şi profitul erau problema, ci trecerea 

copiilor pe ultimul plan al intereselor, bătaia de joc manifestată faţă de ei, transformarea lor în tineri 

neajutoraţi, care se comportau ca nişte handicapaţi. Evident că cineva trebuie să facă şi munca de 

adopţie, lucru ce putea fi o adevărată şansă pentru unii copii. În străinătate, sumele de bani puşi în joc 

pentru aşa ceva sunt foarte mari. Şi era firesc ca şi la noi să se pretindă părinţilor adoptivi străini 

anumite taxe, şi să se găsească o cale ca din aceste plăţi să fie sprijiniţi copiii din orfelinate. Şi,            

într-adevăr, părinţii străini care doresc să adopte copii cheltuiesc zeci de mii de dolari cu taxele, cu 

aprobările, cu avocaţii. În jur de 10.000 de dolari rămân la agenţia de adopţie. Acest lucru nu 

deranjează, atunci când interesele copiilor sunt pe prim-plan, şi când cel care învârte atâţia bani 

donează ceva şi pentru întreţinerea în continuare a copiilor ce rămân pe mai departe în instituţii de 

ocrotire. 

Acest lucru a fost încercat de fundaţia “O şansă pentru copii” din Y. Înfiinţată în anul 1997, 

fundaţia a desfăşurat activităţi în domeniul protecţiei copilului, dar cu precădere în ceea ce priveşte 

delicvenţa juvenilă, oferind informare, consultanţă şi consiliere în probleme de delicvenţă juvenilă. 

Activitatea fundaţiei este coordonată de oameni competenţi, cu studii de specialitate în probleme de 

sociologie, asistenţă socială, psihologie. După trei ani de activitate, timp în care ei au ajutat părinţi şi 

copii aflaţi în dificultate, fără să pretindă puncte, ei au obţinut şi autorizaţia de a desfăşura activităţi 

de protecţie a copilului, prin adopţie. Fundaţia a preluat cheltuielile materiale şi de personal ale unui 

Centru de Plasament din judeţ. În felul acesta obţineau un punctaj, proporţional cu care li se repartiza 



numărul de copii pe care fundaţia putea să-i trimită pentru adopţie. Din taxele pentru adopţie, ei 

ajutau copiii din orfelinate să facă şcoli, să se realizeze, şi chiar întreţineau pe câţiva dintre ei la 

facultate. Fundaţia a căutat sponsori străini, convingându-i să facă nişte locuinţe pentru tinerii care 

părăsesc orfelinatele şi vor să-şi întemeieze o familie. 

Dar a apărut la orizont Creandă, şi şi-a întins tentaculele. Nu suporta concurenţă la puncte, şi a 

contestat punctele acestei fundaţii. Putea să facă acest lucru, pentru că el era, culmea, în Comisia de 

Ocrotire a Copilului. Lupul care păzea oile! Cum a ajuns acolo, nimeni nu ştie, sau nu vrea să ştie. 

Dar unul dintre foştii lui directori se pare că ştia: 

- A dat bani grei ca să ajungă acolo. De acolo el cunoaşte tot ce mişcă în afacerile cu copii. 

Şi, într-adevăr, stătea la pândă ca un şarpe veninos, anihilând pe oricine i-ar fi făcut concurenţă 

în domeniu. Avocatului care a pledat cauza acestei fundaţii i-a spus: 

- Nu ai ce lucra, doamna avocat? Eşti un avocat bun,  ţine-te de meseria aceasta, şi lasă 

problemele copiilor la mine, unul care se pricepe. Vrea fundaţia să integreze copiii în viaţă? Dar eu 

ce fac? Nimeni nu-i poate integra mai bine ca mine. Am o fermă la care pot lucra toţi copiii care ies 

din orfelinate. 

Şi a reuşit să conteste punctele acestei organizaţii, să i le anuleze. Se pare că nimeni nu a avut 

timp să cerceteze motivaţia fiecăruia dintre cei care doreau să aibă puncte: Creandă pentru   a-şi spori 

averea, fundaţia românească pentru a contribui, ca cetăţeni români, la binele copiilor acestei ţări, 

oferind sprijin, şi dând speranţă unor copii şi tineri fără vise, fără viitor. Nu cunosc dedesubturile 

acestei afaceri, dar ironia soartei este că interesele personale ale lui Grigore Creandă au învins. Ale 

românului care-i ura şi dispreţuia pe români, prezentându-i străinătăţii ca pe un neam de neajutoraţi, 

de handicapaţi, şi care nu s-a gândit niciodată să suporte măcar o lună cheltuielile unui orfelinat de 

stat din uriaşul profit obţinut prin adopţia copiilor pe care statul îi creştea pentru el, dar s-a grăbit să 

împiedice pe altcineva să facă lucrul acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. SISTEMUL DE CONTROL 

AL LUI CREANDĂ: 

PÂNDITORI PESTE PÂNDITORI ŞI 

DIRECTORI PESTE DIRECTORI 
 

 

Aşa era acolo. Fiecare mişcare, a fiecăruia, era urmărită de ceilalţi, şi fiecare raporta la birou, 

sau atunci când era sunat de Creandă. Şi chiar dacă era la distanţă de mii de km, Creandă ştia mai 

bine decât noi tot ce mişcă în orfelinat. 

Când angaja un director nou, Creandă îi spunea: 

- Nu am încredere în nimeni din acest orfelinat. Am chei şi lacăte peste tot, dar mulţi angajaţi 

şi-au făcut dubluri la chei. Aşa că ar trebui să schimbaţi cheile de la toate uşile, şi apoi să aveţi grijă 

de cheile noi. Numai voi şi străinii trebuie să aveţi chei. A, mai trebuie să aibă şi gemenele, că le-am 



pus responsabile cu magaziile, dar pe ele mă pot baza, ele sunt crescute de mine. Câteodată o să mai 

aibă nevoie de chei şi Marta. Puteţi să îi daţi cheile, dar să o urmăriţi, şi mai ales aveţi grijă de soţul 

ei, Duţu. Este un om bun la toate, dar îi place să mai şterpelească câte ceva de prin magazii. 

Dovadă pentru cât de des se schimbau cheile erau mormanele mari de chei pe care le 

descopereai peste tot:     printr-un sertar din birou, pe un raft, în apartamentul de serviciu în care 

locuiam. Erau kilograme de chei, care fuseseră schimbate în cei trei ani de funcţionare a orfelinatului. 

Câţiva dintre vechii angajaţi erau şi ei instruiţi. Aceştia erau Duţu cu nevasta, Şandor, nepotul 

lui, gemenele, asistenta Niculina, şi mai ales voluntarii străini. Creandă vorbea fiecăruia pe rând, 

dându-i fiecăruia sentimentul că este singurul om de încredere din orfelinat. Spunea, de exemplu, 

gemenelor: 

- Pe voi v-am crescut eu. Sunteţi singurele dintre angajaţi care au cinstea să îmi spună “tati”, 

la voi ţin cel mai mult. Eu am încredere în voi, dovadă că v-am dat cheile de la magazii. Fiţi cu ochii 

pe oamenii aceştia noi, şi spuneţi-i la “tati” tot ce fac: cum se poartă cu voi, ce vorbesc, ce schimbă 

pe aici. Doresc ca lucrurile să rămână în continuare tot aşa de bune cum au fost până acum. Mai 

urmăriţi la ce oră vin şi pleacă, de câte ori intră în magazii, şi ce materiale scot. Apoi, voi ştiţi că 

pentru mine este important să ştiu ce face fiecare angajat. Poate “tati” să aibă încredere în voi, îi veţi 

spune tot? 

Fetele acestea mărginite, crescute de el, nu sesizau că li se adresa ca unor înapoiate mintal. 

Erau măgulite de încrederea pe care importantul “tati” le-o arăta. Auzi, să le preţuiască “tati” mai 

mult decât pe toţi angajaţii, mai mult decât pe directori! 

- Da, “tati”, cum să nu îţi spunem tot? 

- Mă bucur, fetele tatii, şi vă iubesc! 

Se adresa apoi lui Duţu şi nevestei lui, Marta. Ei locuiau acolo împreună cu cei trei copii ai lor. 

Aveau un regim special în orfelinatul lui Creandă. Aveau salarii mai mari decât ceilalţi angajaţi, şi, în 

plus, familia lor poseda gratuit un apartament, masă, îmbrăcăminte, telefon mobil şi maşină. Toată 

lumea ştia că obţinuseră toate aceste favoruri printr-un şantaj la adresa lui Creandă. Ei erau cei mai 

vechi, şi cunoşteau despre Creandă nişte amănunte compromiţătoare. Şi, ca să le închidă gura, şi să 

fie cunoscut în continuare ca un creştin moral, Creandă îi favoriza, oferindu-le aceste facilităţi. Cei 

doi soţi, în vârstă de aproximativ 30-35 de ani, erau nişte oameni simpatici, isteţi şi cu bun-simţ, în 

ciuda a ceea ce se vorbea despre ei. Îl taxau pe “tati” destul de ieftin, după cât era acesta de escroc. Şi 

ei îi spuneau “tati”. Faţă de alţii îl respectau şi îl vorbeau de bine pe Creandă, deşi prin spate îl 

jecmăneau, contractând cu anumite firme diferite lucrări pentru orfelinat, mai scumpe decât ar fi fost 

normal. Duţu hotăra cumpărarea alimentelor, dar din locuri unde erau mai scumpe. Toată lumea ştia 

că era o înţelegere între Duţu şi diferiţi patroni, înţelegere din care Duţu îşi avea partea lui. Creandă 

închidea ochii de nevoie, făcându-se că nu observă sabotajul. Era amuzantă relaţia dintre ei. Angajaţii 

îl invidiau pe Duţu, şi vorbeau despre această relaţie în felul următor:  

- Sigur că Duţu îşi permite să facă ce vrea în orfelinat. Îl are la mână pe Creandă, şi niciodată 

nu va fi dat afară. Putem zbura oricare dintre noi afară, dar nu şi Duţu. 

Duţu nu avea şcoală, dar era inteligent şi bine intenţionat. Chiar dacă îşi făcea parte din 

lucrurile lui Creandă, avea simţul măsurii. Şi ciudat, se convertise la religia lui Creandă, acţiune la 

care nimeni nu găsea nici o explicaţie. Aşa că, după un timp, Creandă nu se mai temea că Duţu îl va 

demasca. Chiar se înţelegeau de minune. Hotărau împreună asupra oamenilor care vor rămâne sau nu 

la orfelinat. Şi nu puteai să rămâi la Creandă, fără să îl ai de partea ta pe Duţu. Lui, Creandă îi spuse 

doar atât: 

- Vezi, dă-mi câte un telefon când nu ţi se pare ceva clar în legătură cu Maria şi George. 

Pe nepotul Şandor îl dăscălea mai mult: 

- Tu eşti toată ziua pe afară, prin curte. Îmi raportezi absolut tot ce mişcă pe aici, îmi spui ce 

oameni trec pe aici. Eşti ruda mea, am încredere în tine, şi de aceea aştept să-mi spui şi cum se poartă 

angajaţii unul cu altul, ce vorbesc. 



Dar cel mai mult se înţelegea cu voluntarii străini: 

- Îmi pare rău că trebuie s-o spun, m-am născut şi eu aici, dar vă avertizez că românii au un 

caracter mizerabil. Sunt leneşi, mint şi fură. Nu am încredere în nici unul dintre ei. De aceea     v-am 

pus pe voi supervizori peste tot orfelinatul meu. Sunteţi creştini şi corecţi. Urmăriţi tot ce se 

întâmplă, şi dacă un lucru nu vi se pare bun, sunaţi la “office”, sau mă sunaţi pe mine. 

- Ce păcat, mister Creandă, că românii au un aşa caracter. Noi o să-i ajutăm să se schimbe. O 

să încercăm să-i educăm pe adolescenţi, o să le spunem cum trebuie să se poarte, o să insistăm să fie 

cinstiţi, o să facem religie cu ei.  

Creandă continua să meargă pe rând la fiecare, spunându-i acelaşi lucru: că are încredere 

numai în el, şi că aşteaptă ca la întoarcerea lui să îi raporteze tot. 

El pleca pentru o lună sau două, şi sistemul de pândă intra în funcţiune. Era sistemul “dezbină 

şi stăpâneşte”. Creandă reuşise să scormonească prin ungherele cele mai negre ale fiinţei omeneşti, 

ca să scoată la suprafaţă murdăria, răutatea şi suspiciunea. Fiecare se temea de fiecare. Casele, 

geamurile, aveau ochi peste tot. Nu puteai nici să strănuţi, fără să fii înregistrat de cineva, fără să fii 

interpretat de cineva. Şi acest lucru se întâmpla într-un orfelinat, într-un loc unde se cresc copii, 

unde, mai mult decât în altă parte, ar fi fost nevoie de armonie, de încredere, de pace între oameni, de 

o atmosferă relaxantă. 

➢ “Lasă că vine “tati” şi îi spun eu...” se şoptea. 

➢ “Abia aştept să-i spun la domnul Creandă…” se gândea bucuros altul. 

➢ “Mister Creandă va fi foarte supărat se audă…” se înţelegeau Sam cu Barby. 

Creandă era informat periodic de “pânditori”, însă după ce se întorcea în ţară continua personal 

investigaţiile. O zi întreagă nu spunea nimic, doar se “informa”, mergând pe la fiecare în parte ca să-i 

ispitească cu diferite întrebări, cerând diferite informaţii. Şi mulţi cădeau în cursa cea mai murdară, 

aceea de se pârî unii pe alţii. Acest lucru se întâmpla într-un orfelinat pe care Creandă îl numea 

creştin. El ignora faptul că instiga pe oameni la unul dintre cele mai josnice păcate, acela al pârâtului, 

uita faptul că cel mai mare pârâtor al oamenilor este însăşi diavolul. 

Nu ştiu de ce nu agrea Creandă o altă cale simplă şi bună, aceea pe care i-am sugerat-o de mai 

multe ori: de a lăsa pe directori să se ocupe de oameni, iar peste magazii să pună administratori, 

contabili, care să înregistreze totul, şi să aibă o evidenţă exactă. Acest lucru ar fi însemnat să umble 

în lumină, aşa cum îi plăcea deseori să spună. 

Trâmbiţa doar din gură că umblă în lumină, în realitate însă el prefera întunericul, la umbra 

căruia îşi putea ascunde mai bine acţiunile dubioase. 

O altă tactică a lui Creandă era aceea de a numi o mulţime de directori. Avea directori la 

“office”, avea directori la casele de copii, directori cu probleme administrative. Dintre voluntarii 

străini mai punea vreo doi-trei directori. El era directorul general. Fetele de la “office” s-au prins de 

tactica lui şi se distrau cel mai mult. Deoarece ele îi conduceau afacerile cu adopţii, Creandă le plătea 

cel mai bine (chiar dacă acest lucru nu era trecut în acte), aveau bani la discreţie, călătoreau mereu la 

Bucureşti, stând zile şi săptămâni în cele mai elegante hoteluri. Îşi cunoşteau rolul în sporirea averii 

lui, şi de aceea nu-şi făceau scrupule să se distreze şi ele puţin pe aceşti bani. Ignorau orice director 

numit de Creandă la casa de copii, şi voiau ca acesta să ştie de la început că a fi director la Creandă 

nu înseamnă mare lucru. De aceea într-o zi, când călătoream cu maşina spre Baia Mare, ca să mai 

aducem copii, Ioana ne spuse: 

- Domnului Creandă îi place să te numească director doar aşa, că nu-l doare gura. Îţi dă un 

nume pompos, ca să crezi că-ţi dă importanţă, dar totul este apă de ploaie. El este acela care conduce, 

iar când este plecat, ne lasă pe noi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. LIMBAJUL LOR OBIŞNUIT ERA URLETUL 
 

 

Strigătul lor exasperat se auzea încă de la intrarea în parterul casei. Se auzea mai ales în 

primele zile după sosirea noastră acolo. 

- Astâmpără-te odată, handicapatule, că-ţi rup urechile! 

- Treci la colţ, măgarule, că iar ţi-ai vărsat mâncarea pe tine! 

Acesta era felul în care încerca adesea să-i disciplineze pe copii Veronica. 

În limbajul lor strident, urlat, era adunată toată nemulţumirea şi oboseala cauzată de programul 

prelungit mult peste numărul legal de ore. Turele prelungite de 12 ore, lipsa concediilor legale, 

precum şi alte neajunsuri, le luau energia şi disponibilitatea de a zâmbi şi de a fi amabile cu nişte 

copii pe care ele nu ştiau cum să-i disciplineze. Nu erau educate, nu erau de loc motivate material 

pentru munca pe care o făceau, salariile, cu câteva excepţii, fiind cele minime pe economie. Grigore 

Creandă nu-şi făcea probleme în a-i elimina pe cei cărora nu le convenea numărul de ore de muncă şi 

salariul. 

- Eu ajut mereu pe toată lumea şi le dau de lucru. Dar dacă nu respectă condiţiile care li se 

cer, le spun “I am sorry!”. Nu îi cert, le spun doar că nu mai am nevoie de munca lor. 

La început nu am dat importanţă acestor vorbe ale lui, şi am crezut că are oarecare dreptate. 

Pentru că vedem pe mulţi din jurul nostru care mai bine stau degeaba decât să lucreze ceea ce pot sau 

găsesc. Dar ne-am dat seama că problemele cele mai multe erau din cauza lui, nu a oamenilor. Îi 

ţinea pe unii angajaţi fără carte de muncă, sau le dădea o sumă în mână şi alta în acte. De multe ori le 

reţinea sume importante din salariu pentru nişte amărâte de haine de mâna a doua, pe care oamenii le 

primeau din ajutoarele gratuite. Prefera să lucreze cu oameni cât mai săraci şi mai neinstruiţi, 

deoarece ei nu aveau pretenţii salariale. Şi, în ipocrizia lui, spunea că îi ajută. Dar nu îşi făcea 

probleme că îi lasă pe drumuri, dacă interesele lui o cereau. 

Făcea atâta caz de faptul că-i ajută pe alţii. “Ajut” şi “am ajutat” erau cuvintele lui preferate. Se 

credea un fel de Dumnezeu care oferă favoruri, lăudându-se peste tot, cu o mândrie jenantă, dar pe 



care credea că o ascunde sub limbajul lui blând. Un alt cuvânt favorit era “noi”. Fundaţiile pe care le 

înfiinţase erau numai ale lui. Îşi trecuse şi familia în numărul membrilor fondatori, dar el era 

directorul general, şi el avea ultimul cuvânt în orice decizie. Cu toate acestea, îi plăcea să spună “noi 

am hotărât...”, “noi am făcut...”. 

Am venit cu aceste precizări pentru a înţelege şi mai bine confuzia în care trăia şi muncea 

personalul de la orfelinat. Tratate în chip umilitor de el şi de voluntarii străini, îngrijitoarele copiilor, 

ca să se răzbune parcă, tratau în aceeaşi manieră pe copii. 

- După cât ne plăteşte, şi după cum îşi bate joc de noi, facem prea mult, spuneau infirmierele. 

Câteva mai inimoase, şocate de comportamentul colegelor lor, au intrat într-o după-masă pe 

furiş la mine în birou pentru    a-mi destăinui ororile ce se întâmplă atunci când personalul este singur 

cu copiii.  

- Ştiu că fetele sunt nemulţumite de salariu, de programul prelungit şi de alte nedreptăţi ale 

lui Creandă. Dar ce vină au copiii? Nu ar trebui să îşi descarce nemulţumirea pe ei. Pur şi simplu nu 

mai putem răbda să vedem ce se întâmplă, şi de aceea am venit să vă spunem tot. Dar să nu ştie 

cumva colegele noastre că am vorbit cu dumneavoastră, că nu o să mai avem zile bune aici. 

- Ce se întâmplă, Dana? 

- Toată lumea se poartă frumos cu copiii când ştiu că sunteţi pe aici. Dar când vă ştiu plecaţi, 

îşi dau masca jos, şi atunci începe calvarul pentru copii. Cele mai rele sunt Florina şi Mărioara. 

Pălmuiesc copiii peste cap dacă nu stau liniştiţi în cada de baie, îi înjură tot timpul, şi le spun că sunt 

handicapaţi. Să nu vă mai spun cum urlă la copii, şi cum le dau la fundul gol dacă fac pe ei. Ai zice 

că e o casă de nebuni, nu un orfelinat. 

Comportamentul agresiv al unora dintre îngrijitoare şoca pe toţi cei care stăteau acolo mai mult 

de două-trei zile. Natalie, franţuzoaica care venise să o înfieze pe Carmen, a observat şi ea lucrul 

acesta. Ea şi soţul ei îşi propuseseră să stea o săptămână la orfelinat, pentru ca fetiţa să se obişnuiască 

cu ei. Mă abordă foarte îngrijorată: 

- Maria, îmi spuse ea, ceva nu este în regulă cu personalul de aici. Trebuie neapărat să faci 

ceva. Infirmierele şi o parte dintre asistenţi urlă mereu la copii. Tac doar când mă văd că apar pe 

acolo, sau când ştiu că vii tu. Apoi, dezamăgită, îmi vorbi şi despre alte nereguli: de agitaţia 

permanentă din casă, de sugarii lăsaţi să se auto-alimenteze, de felul grăbit în care li se băga 

mâncarea în gură copiilor în sala de mese, de faptul că, în loc să fie spălaţi la fund, copiii erau doar 

şterşi cu şerveţele umede, şi de alte nereguli pe care le-am precizat deja. 

- Natalie, sunt şi eu în primele zile aici, la fel ca şi tine. Dar fii convinsă că aceste lucruri se 

vor schimba, chiar dacă va trebui să înlocuiesc oamenii, chiar dacă voi întoarce orfelinatul cu susul în 

jos. 

Eram într-adevăr convinsă că voi schimba totul. Eram optimistă şi plină de energie. Şi credeam 

că sunt director acolo. În curând însă m-am convins că nu puteam înlătura pe nimeni. Una îi era 

nepoată lui Creandă, una îi era favorită, pe o alta o angajase ca o obligaţie faţă de primărie, etc. 

Aşa că ceea ce îmi spuneau aceste fete nu îmi era nou. Ceea ce era nou am aflat din 

continuarea discuţiei lor. Monica preciză: 

- Sunt câţiva copii cu mişcări din acelea, cum să vă spun, de legănare, cum au copiii în 

orfelinate. Unul dintre ei, Marian, de la etajul I, dă uneori cu capul de pereţi. Florina şi cu Mărioara 

nu îl opresc niciodată, îl lasă să dea, şi râd cu voce tare, se distrează de el. Dacă le critic, ele îmi 

răspund: “Ce, iei apărarea la handicapat? Mai prost decât este acum nu are cum să ajungă!” La baie 

copiii plâng, că ele nu controlează apa, îi spală în apă prea rece. Şi ca să îi facă să tacă, le dau câte 

una peste cap. Le spun să nu îi lovească peste cap, că pot avea probleme cu dezvoltarea mintală. “La 

proşti ca ăştia oricum nu li se mai dezvoltă mintea!” răspund ele. Cred că este foarte rău pentru copii 

să li se spună mereu că sunt proşti şi handicapaţi. 

Dana continuă cu destăinuirile, dar eu simţeam că nu mai pot să aud. “Cu siguranţă dacă mai 

stau aici fără să pot face ceva ca să îndrept lucrurile o să înnebunesc. Oricum, nu mai pot să dorm în 



ultimele nopţi. Cum să îl determin pe Creandă să mă lase să conduc? Cred că nu mă va lăsa 

niciodată. El ne-a adus aici pentru altceva. Dar cum să îl determin să schimbe lucrurile? El spune că 

nu are ce schimba, că orfelinatul lui este un orfelinat model, că umblă în lumină. Veşnicul lui slogan, 

acela că umblă în lumină. Lumină? Da, este nevoie de lumină în orfelinatul lui! Voi face lumină 

peste tot ce se întâmplă aici, scriind, da, scriind. Şi scrisul va fi ca un reflector care va evidenţia 

mizeria care bântuie nestingherită.” Dana vorbea, dar mintea mea, dintr-un reflex de auto-apărare, 

refuza să mai asculte. Ameţită, am auzit-o totuşi spunând în încheiere:  

- Dacă nu mă credeţi, doamna doctor, faceţi-mi rost de un casetofon mic, care poate fi ascuns, 

şi o să înregistrez tot ce se vorbeşte în lipsa dumneavoastră. 

- Te cred, Dana, şi îmi pasă mai mult decât îţi închipui. Îţi promit că, într-un fel sau altul, voi 

găsi o cale de a schimba lucrurile. 

“Auzi, ce idee. Un casetofon mic. Nu ar strica nişte dovezi pentru cartea pe care trebuie să o 

scriu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. SAM, BARBY ŞI COPIII 
 

 

- Bine că ai venit, mă întâmpină Sam agitat. În fiecare zi se întâmplă ceva rău cu copiii 

aceştia. Apoi, precipitat, începu  să-mi vorbească repede, în engleză, aşa de repede că nu am mai 

reuşit să prind tot ce spune. 

- Ciprian iar a făcut prostii! A furat! L-a văzut Cole, neamţul, cu maşina furată! Nu este voie 

să furi! Ce să ne facem cu el? Le vorbesc degeaba în fiecare după masă când fac educaţie cu ei. 

- Ia-o mai încet, Sam, că nu înţeleg nimic. Ce maşină a furat? Nu aş fi crezut că are curajul să 

se urce la volan la 13 ani ai lui? De unde a avut cheile maşinii? 

- Nici o cheie! spuse Sam şi mai nervos. A furat maşina din container! 

- Cum să fure o maşină din container? Poate din garaj? 

- Toy car! ţipă el. Toy! A furat-o din containerul care a venit acum două luni cu ajutoare. Şi a 

ţinut-o ascunsă până acum. Abia atunci m-am lămurit. Maşină jucărie. M-am pus pe un râs de am 

crezut că mă prăpădesc. Sam se uita mustrător şi nedumerit la mine.  

- O jucărie! Doamne, iartă-mă, dar cum poţi face Sam atâta caz pentru o jucărie? Sunt o 

grămadă de jucării pe aici. Poate a găsit-o undeva, spun eu, după ce m-am oprit din râs. 

- Mister Creandă ne-a avertizat că toată lumea fură aici. Mie mi-a spus să mă ocup de copii, 

de adolescenţi, să-i educ, să fac lecţii creştine cu ei. Am făcut degeaba. Ei nu ascultă nimic. După o 

oră de discuţii se plictisesc. Iar noi avem program de două ore. 

- Sam, tu ai copii? 

- Nu, răspunse acesta. 

- Dacă ai fi părinte, poate i-ai înţelege mai bine pe copii. Noi nu îi educăm dacă le tot spunem 

şi îi cicălim la nesfârşit. Copilul învaţă privindu-ne pe noi. El va face ceea ce vede că facem noi. 



Dacă noi suntem cinstiţi şi corecţi, va fi şi el. 

- Vrei să spui că trebuie să renunţ la învăţătura pe care  le-o dau? 

- Nu trebuie să renunţi. Dar vorbeşte-le copiilor numai atâta timp cât sunt dispuşi să asculte. 

Dacă îi ţii cu forţa, vei obţine efectul contrar. Acum scuză-mă! Mă duc să vorbesc cu Ciprian. 

Ciprian era un băiat de 13 ani. Fusese mutat disciplinar din Domneşti în această casă, pentru că 

sfida uneori regulile de acolo. Un brunet cu multe coşuri pe faţă, inteligent, în ciuda situaţiei sale 

slabe la învăţătură. Pe măsură ce l-am cunoscut, am văzut că era sensibil şi bun. Poznele pe care le 

făcea nu erau mai mari ca ale copiilor de vârsta lui crescuţi în familie. Dar el era mereu certat, 

întotdeauna erau amplificate trăznăile pe care le făcea, aşa cum se întâmplase şi astăzi. L-am găsit 

stând spăşit, temător de discuţia pe care urma s-o aibă cu mine. 

- Ce s-a întâmplat, Ciprian? 

- Cole, băiatul neamţ, care face armata aici, a văzut că mă jucam cu maşinuţa. Cred că i-a 

trebuit lui să se joace cu ea, că este o maşinuţă cu motor, de aceea m-a pârât lui Sam. Dar nu am 

furat-o, am cerut-o când s-a descărcat containerul cu ajutoare. Ce, nu aveam şi eu dreptul la o 

maşinuţă? Am ajutat şi eu la descărcat. 

- De ce nu i-ai explicat asta lui Sam? 

- I-am explicat, dar nu m-a crezut. A spus că mint, că dacă am primit-o atunci, de ce am ţinut-

o până acum? 

- De ce ai ţinut-o, Ciprian? 

- M-am jucat cu ea doar în cameră, că îmi era frică să nu mi-o ia. Noi nu avem deloc jucării. 

Spuneţi-le să ne dea şi nouă jucării, că şi noi suntem copii. 

- Uite ce este, Ciprian. Aici sunt jucării destule. Dar nu este voie să furaţi. Mai bine cereţi 

dacă doriţi jucării. 

- Degeaba cerem, că Sam şi cu Barby nu ne dau. 

- Eu o să vă dau, dacă simţiţi nevoia să vă jucaţi cu aşa ceva. Dar nu uita că eşti elev. Întâi 

temele, şi apoi jocul. 

- Sigur, doamna doctor. 

- O să mai vorbim, Ciprian. O să treacă George pe la şcoală să vadă cum vă prezentaţi acolo. 

Dacă vă străduiţi la şcoală, şi noi o să ne străduim să vă facem pe plac.  

M-am întors în birou. 

- Unde este maşinuţa pe care aţi luat-o de la Ciprian? 

- Este la Cole. A confiscat-o el. 

- O s-o dea înapoi lui Ciprian. Şi aceşti copii au nevoie de jucării. 

- Dar ei sunt mari, au de învăţat pentru şcoală, trebuie să participe la studiul meu. 

- Sam, acum vorbesc ca mamă. Dacă fetele mele şi-ar dori păpuşi sau alte jucării, la 13, sau la 

15, sau la 17 ani, le-aş da jucării. Confortul emoţional pe care îl obţin prin aceste jucării este mai 

important decât nişte reguli rigide, stabilite de oameni care nu au trecut niciodată prin emoţia de a fi 

părinţi. Iar dacă aceşti copii vor jucării, să le dăm jucării! Doar avem containere întregi cu aşa ceva. 

- Bine, bine. Dar să vedem cum vor învăţa. 

Au mai fost şi alte episoade tragico-comice, petrecute cu Sam. La vârsta lui, în jur de 65 –70 

de ani, ţinea foarte mult să fie liderul copiilor şcolari din orfelinat, adolescenţi, cum îi numea el. Dar, 

pentru că era la o asemenea vârstă, şi deoarece niciodată nu avusese copii, le înţelegea foarte greu 

comportamentul. Aşa că, într-o altă zi, mă aşteptă cu agitaţia pe care o manifesta când i se părea că 

ceva nu merge bine. 

- Maria, de data aceasta chiar au făcut-o lată copiii. Când s-au întors de la şcoală, Claudiu a 

pipăit-o pe Carmen. Aşa ceva nu este permis la un orfelinat creştin, aşa că i-am trimis un e-mail lui 

mister Creandă, ca să vedem ce măsuri disciplinare să luăm împotriva lui. 

- Dar toţi băieţii sunt mai mici decât fetele. Cum a putut Claudiu, un băieţel de clasa a cincea, 

să se lege de o fată de 16 ani? De ce nu m-aţi aşteptat, şi abia apoi, dacă nu rezolvam, să luaţi 



legătura cu domnul Creandă? 

- A trebuit, pentru că aşa ceva este foarte grav. 

Copiii, ca de fiecare dată când era agitaţie din cauza lor, erau prin preajmă, ca să vadă cum se 

rezolvă totul. 

- Nu este chiar aşa, interveni Carmen, dar Sam nu a înţeles. Când am venit de la şcoală, 

Claudiu m-a îmbulgărit şi  m-a frecat cu zăpadă. Nu m-a lăsat în pace, şi eu l-am ameninţat că o să-l 

spun lui Sam. Eram supărată şi l-am spus, dar Sam a înţeles altceva, a înţeles că mi-a făcut avansuri. 

Nu am ştiut că o să-l anunţe pe domnul Creandă, spuse Carmen supărată. 

- Sam, ceea ce s-a întâmplat a fost o joacă de copii. Ai înţeles greşit din cauza deficienţei de 

traducere. Prea îi tracasăm pe aceşti copii, acuzându-i mereu de câte ceva. 

- I am sorry, spuse el neîncrezător, închipuindu-şi că iau apărarea copiilor doar pentru a-i 

scoate cu basma curată. 

Nu ştiu ce m-a apucat, că am continuat să pun paie pe foc, spunând: 

- De fapt, băieţii aceştia din orfelinat nu reprezintă nici un pericol pentru fete. Ar trebui să ne 

facem griji pentru Cole, băiatul din Germania. De el mă tem să nu se lege de fete. 

Sam mă privi mirat, apoi înciudat că aduc asemenea ofense unuia din tagma occidentalilor. 

- Dar Cole este un străin, vreau să zic, un foarte bun creştin. El a venit aici ca să ajute 

orfelinatul. Caracterul lui este integru. 

- Cole a venit aici ca să îşi facă stagiul militar mai uşor. Iar în ceea ce priveşte caracterul lui, 

nu aş băga mâna în foc, şi nici fetele după care se tot învârte. Caracterul omului nu este dat de 

naţionalitatea din care face parte, Sam. Şi apoi, unde există biserici satanice, unde există homosexuali 

cu drepturi depline, în România sau în Occident? De fapt, pretutindeni în lume, noi, oamenii, suntem 

toţi nişte păcătoşi, stare de la care trebuie să ne ridicăm mereu prin rugăciune şi credinţă în 

Dumnezeu. Viaţa este o continuă luptă cu păcatul, şi ceea ce suntem se va vedea abia la sfârşitul 

alergării noastre pământeşti. Eu am de luptat cu păcatul în fiecare zi, şi la fel ai şi tu, Sam. Cine poate 

garanta că americanul va câştiga, iar românca va pierde? 

Sam mă ascultă neîncrezător, apoi din ce în ce mai mirat. Ei veniseră să-i convertească pe 

români, şi culmea, o româncă le predica lor. “Cum sunt de fapt aceşti români?” se gândea Sam. 

“Altfel i-a descris mister Creandă: toţi sunt necredincioşi, hoţi, mincinoşi, corupţi. Şi uite că există 

români care nu au încredere în noi, occidentalii. Nu are încredere în Cole.” Cu acest lucru nu putea fi 

de acord. 

- Mister Creandă a adus aici numai creştini adevăraţi. Şi Cole trebuie să fie aşa. 

Nu avea rost să mai continui, deşi aş fi avut multe să-i spun despre oamenii aduşi. El era un om 

bătrân, simplu şi mărginit, cu idei bine fixate. Şi era aşa de convins că face un sacrificiu măreţ stând 

în România! Continua însă, cât am stat acolo, să vâneze greşelile şi trăznăile copiilor. Parcă îi făcea 

plăcere să mai descopere câte una. Şi nu trebuia să se străduiască mult. Ei erau copii. Sam colecta 

greşelile ca şi cum ar fi colectat trofee. Când se întâmpla aşa ceva, ştiai de departe. Copiii erau 

adunaţi la capătul micului hol, sau pe la uşa biroului, ca să prindă cu urechea ce vorbea Sam, ca să 

vadă unde telefona. După ce a văzut că nu găseşte în mine un aliat, şi nici în George, el telefona pe la 

“office”, în Y. Îl mai temperau şi fetele de acolo cum puteau. Dar el continua să facă tărăboi, să 

umble de colo-colo. 

De multe ori mă prindea seara la orfelinatul din Livezeni. Copiilor mari, care stăteau în 

clădirea cu administraţia, le făcea plăcere să se adune în birou şi să se uite cum lucrez. Eu nu îi 

îndepărtam, deşi Barby se mira cum pot lucra cu ei în preajmă. Puteam lucra, pentru că ei stăteau 

cuminţi în fotolii, şi doar din când în când, când vedeau că-mi ridic ochii din calculator, îmi puneau 

câte o întrebare. Îşi făcuseră un obicei, ca de câte ori mă prindea seara acolo, ei să vină şi să se aşeze 

în fotolii. Îmi era drag să fiu cu ei, mă bucuram că doreau să stea în preajma mea, chiar dacă aveam 

de lucru. Ei simţiseră că eram acolo pentru ei. 

- Doamna doctor, nu îi spuneţi la Barby să ne dea mai mult zahăr la ceaiul de dimineaţă? 



M-am uitat la ei de-a dreptul mirată. 

- Nu este destul de dulce ceaiul? De ce nu mai cereţi zahăr? 

- Am cerut, dar nu ne dă. Spune că facem diabet dacă punem mai mult de o linguriţă la un 

pahar de ceai. 

- Ştiu, Ciprian, că voi sunteţi cam şmecheraşi. Şi nu este rău să fiţi aşa. Dar să nu începeţi să 

vă bateţi joc de mine, că mă supăr. 

- Pe cuvânt, doamna doctor, că nu ne dă zahăr. Puteţi să întrebaţi pe oricare dintre copii. Iar 

acest ceai este singurul lucru dulce pe care îl mâncăm noi, copiii de şcoală. Nu ne dau nici desert la 

amiază decât foarte rar. 

- Da, am văzut că nu aţi avut desert. Pentru moment, am spus să se dea fructe, şi cred că aţi 

primit. Dar am spus bucătăreselor să facă şi desert. 

- Nu o să facă, doamna doctor, pentru că “tati” nu le dă voie. El crede că avem bomboane, că 

au venit şi bomboane în containerele cu ajutoare. Dar Sam şi Barby au ascuns bomboanele în 

cămăruţa aceasta, şi le mănâncă numai ei, pe ascuns. Nu ni le dau nouă. Aşa fac toţi străinii. Sunt 

foarte răi. Şi au acolo multe baxuri cu sucuri, care au fost descărcate din ultimul container, şi au cutii 

întregi cu bomboane. Dar le beau şi le mănâncă numai ei. 

- Avem dovezi la ceea ce spunem, uitaţi-vă la buzunarele boşorogilor, sunt pline de 

ambalajele bomboanelor de ciocolată. Şi le golesc seara în coşul de gunoi, crezând că noi nu îi 

vedem, dar noi ştim tot ce fac, completă Claudiu. 

- Ieri, Sam şi Barby au mâncat banane la masa de seară, în faţa noastră, şi nouă nici măcar nu 

ne-au dat să gustăm. Sunt aşa de nesimţiţi! Măcar dacă le mâncau şi pe acestea fără să le vedem noi. 

Ne-au spus că le-au cumpărat cu banii lor. 

- Dar sunt şi dulciuri pe care nu le-au cumpărat ei. Pe acelea ar trebui să ni le dea nouă. 

Problema desertului era foarte spinoasă, şi, pur şi simplu, nu am putut să o rezolv. Toţi ştiau 

regula: “Nu este voie să se dea desert!” Eventual gogoşi sau clătite duminica, mere, mai ales toamna, 

când sunt ieftine, câte o banană la sugari... şi cam atât. Bucătăresele erau atât de bine puse în gardă, 

încât pur şi simplu nu respectau meniul pe care l-am făcut, şi în care am trecut în fiecare zi şi 

desertul. Dădeau vina pe cele de la magazie, că nu le-au dat ingredientele cerute, iar cele de la 

magazie spuneau că nu li s-a cerut aşa ceva. Încălcau mai degrabă deciziile directorului, decât să facă 

ceea ce ştiau că nu-i place patronului. Iar ceea ce copiii îmi spuseseră acum în birou era confirmat de 

ceea ce îmi spusese un fost director: 

- Există o cămăruţă lângă birou. Acolo se ascund delicatesele: sucuri, ciocolată, dulciuri. 

Acestea sunt ţinute sub cheie de străini. După fiecare masă, ei se ascund acolo, şi îşi mănâncă pe furiş 

desertul. Pentru că la Creandă nu este desert la masă. Nu ai voie să dai aşa ceva, decât eventual la cei 

mici. 

O altă discuţie pe marginea desertului s-a desfăşurat în bucătărie. 

- Doamna director, îmi spuse una dintre bucătărese, nu cheltuiţi banii pe desert! Creandă o să 

vă dea afară, şi o să se lege şi de noi. O să facem noi gogoşi şi clătite din când în când, dar să nu 

cumpăraţi ciocolată, sau alt desert mai scump. Ciocolată numai el are voie să le dea copiilor, atunci 

când are musafiri, de ochii acestora. Le dă copiilor ciocolată şi pentru ca aceştia să-i spună “tati”. Îi 

place tare mult să-i spună copiii aşa. Îi spun “tati” şi fetele acestea tinere angajate, venite din 

Domneşti. Dar dacă vreun alt angajat îi spune “tati”, el se enervează. Şi îţi vine să-i spui “tati” tocmai 

pentru aceea. Iar în prima casă, unde mănâncă copiii de şcoală, nu avem voie să ducem desert, ca să 

nu se apuce de el muncitorii, sau alţi angajaţi care mănâncă acolo. Nici un angajat nu are voie să se 

atingă de desert. Străinii au desertul ascuns în cămăruţă. Este pentru copii, dar îl mănâncă ei. Să nu se 

afle că v-am spus lucrurile acestea, că mă zboară “şeful”. Eu     v-am spus totul pentru binele 

dumneavoastră, ca să ştiţi cum stau lucrurile, şi să nu ne mai bateţi la cap cu desertul. 

Lucrurile se legau. Şi eu eram tare curioasă ce este cu acea cămăruţă. Cu o zi înainte de 

plecarea lui Creandă în America, el îi spusese lui Sam să ne dea cheile de la toate magaziile. 



- Cheia de la cămăruţă este posibil să o avem doar noi? îl întrebă pe Creandă cu voce şoptită. 

- Da, spuse acesta. 

Nu am dat atunci importanţă acestui fapt. Credeam că au acolo ceva lucruri personale, pe care 

au dreptul să şi le ţină sub cheie. Dar apoi devenise enervant să îi vezi cum îţi traversează de câteva 

ori pe zi biroul, pentru a se duce în cămăruţă, unde se închideau şi stăteau cam 10 minute. Nu conta 

pentru ei că erai concentrat asupra vreunei probleme, că discutai cu cineva, ei defilau zilnic de câteva 

ori prin birou până la cămăruţă. Muream de curiozitate să văd ce fac acolo. 

- Tare aş vrea să văd ce fac în cămăruţă, îi spuneam lui George. Mi se pare aşa de ciudată 

deasa lor intrare acolo! 

- Lasă-i în pace, Maria. Ce te priveşte pe tine? 

I-am lăsat în pace o vreme. Dar acum tare mult îmi doream să intru peste ei, să văd ce fac. În 

timp ce mă gândeam la toate acestea, intră Barby, şi se duse de-a dreptul la cămăruţă. 

- Intraţi acum după ea, doamna doctor, şi o să vedeţi că face exact ceea ce v-am spus, mă 

îndemnară copiii. 

Îmi venea să râd că exact la acest lucru mă gândeam şi eu. 

- Ştiţi ce, copii? Aşteptaţi puţin afară, şi după aceea vă chem eu, ca să mai vorbim. 

După ce au ieşit, mi-am spus: “O să intru în cămăruţă. Fără să bat la uşă, chiar dacă o să mă 

eticheteze drept necioplită.” Pun mâna pe clanţă şi deschid. 

- Scuză-mă, Barby, că nu am bătut la uşă. Cred că este oboseala de la scris. Aş dori să 

vorbesc ceva cu tine. Barby se uită la mine mustrător, roşie la faţă şi cu gura plină, iar în mână cu o 

bucată de ciocolată. “Asta e, ipocriţilor! Cicăliţi toată ziua copiii, spuneţi că vă sacrificaţi pentru ei, 

dar sunteţi de fapt nişte egoişti şi răutăcioşi!” 

- Este bun desertul? Apropo, copiii se plângeau adineaori că au şi ei nevoie de desert, şi de 

mai mult zahăr la ceai. Dar termină de mâncat, te aştept în birou ca să discutăm. 

Ea ieşi în câteva secunde, nereuşind să-şi ascundă nemulţumirea, în ciuda abilităţii ei de a se 

stăpâni. 

- Ce vrei să vorbim, Maria? 

- Copiii sunt înfometaţi după hrană dulce. Nu am ştiut că tu le dai zahărul cu porţia. O 

linguriţă de zahăr la o cană de ceai nu le este de ajuns. 

- Dar ei cer mai mult zahăr decât au nevoie. Zahărul este periculos. Pot să facă diabet. 

- Mă faci să râd, Barby. Pericolul de diabet este mai mare la vârsta ta şi a lui Sam. Voi ar 

trebui să vă feriţi de dulciuri. La copii dă-le atât zahăr cât doresc. De fapt, pune o zaharniţă pe masă, 

şi lasă-i să se servească singuri. 

- Să-i las să se servească singuri?! Dar ei nu vor şti să se mai oprească! Vor mânca tot 

zahărul! Ce va spune mister Creandă? 

- Hai că eşti comică, Barby! Ştii ce, lasă-i să mănânce tot zahărul, şi te asigur că după ce vor 

face o dată, de două ori aşa ceva, nu vor mai repeta altădată. Se vor sătura de dulce. Dar acum sunt 

înfometaţi după glucide. 

- Bine, dacă aşa spui tu, îmi răspunse Barby, spăşită că o prinsesem în flagrant. 

“Nu pentru că aşa spun eu. Ci pentru că există nişte legi ale bunului simţ, nişte legi care 

izvorăsc din iubire. După aceste legi ar trebui să fie crescuţi toţi copiii. Poate pentru că nu ai fost 

niciodată mamă, sau din alte motive, tu, Barby, nu înţelegi aceste legi.” 

I-am povestit lui George toată drama. 

- Mă voi duce să le cumpăr dulciuri, chiar dacă Creandă îmi va reţine banii pentru ele din 

salariu, spuse George. 

George a mers să cumpere mai multe dulciuri, direct de la societatea comercială “Temerarii” 

din Y. A cerut mai multe kilograme de bomboane de ciocolată. Patronul l-a întrebat pentru cine sunt 

atâtea bomboane. Când a aflat că sunt pentru o casă de copii, el a spus: 

- Atunci nu primim bani. Le donăm. Şi noi avem datoria să facem ceva pentru copiii nimănui. 



Pe lângă bomboane, el a donat şi alte lucruri pentru orfelinat. Acest om nu este singurul 

exemplu de român cu inima bună. Atât de mulţi alţii erau deschişi pentru ajutor, când auzeau că este 

vorba de copii din orfelinat. Şi era impresionant. Şi mă gândeam de ce nu îi vedea şi pe aceştia 

Creandă, atunci când era pornit să-i ponegrească pe toţi românii, de ce nu vedea că sunt şi români 

generoşi, tot aşa cum existau străini lipsiţi de caracter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. BARBY NU ESTE MAMA PE CARE 

ŞI-O DORESC COPIII 
 

 

Se considera că personalul mănâncă la orfelinat. Şi noi am mâncat la început acolo. Dar, la un 

moment dat, ajunsese să îmi fie silă. Pe lângă că acea mâncare nu avea calitate şi valoare nutritivă, 

erau multe alte lucruri care îţi tăiau cheful. Am încercat să le rezolv pe rând, dar tot pe rând am 

renunţat să mai mâncăm. 



În sufrageria “casei unu” erau două mese. La una mânca personalul, şi la cealaltă copiii şcolari. 

La masa personalului erau farfurii de porţelan, iar la masa copiilor nişte castronaşe vechi din plastic, 

bleumarin murdar. Când am văzut prima dată acest lucru, m-am ruşinat. Era de parcă copiii ar fi fost 

inferiori personalului. 

Am luat o farfurie să îmi pun de mâncare. Era unsă, pe ici, pe colo, cu resturi de mâncare 

uscată. M-am uitat şi la alte farfurii. Toate erau spălate de mântuială. Barby era cea care făcea munca 

aceasta. Nu îmi prea convenea ideea ca ea să spele vasele. În primul rând pentru că nu avea analizele 

cerute de “sanepid” pentru a putea lucra în bucătărie, şi, în al doilea rând, pentru că era foarte 

dezordonată, ca să nu spun murdară. Am petrecut puţin timp după aceea în bucătărie, ca să văd cum 

spală vasele. Cu nişte mănuşi de cauciuc până la cot, scufunda vasele în apă amestecată cu mâncare 

şi detergent, le înmuia puţin, şi apoi le scotea fără să le mai clătească. Mi-a venit rău uitându-mă la 

ceea ce face. “Oare cum să o scot din bucătărie fără să o jignesc? Se pare că îi place munca aceasta, 

dar nu este pentru ea. Între copii ar putea fi mai utilă decât aici. Dacă aş putea-o face să meargă între 

copii...” mă gândeam. 

- Barby, cum de lucrezi tu în bucătărie? 

Ea mă privi cu suspiciune şi îmi răspunse: 

- Mister Creandă m-a rugat. În bucătărie trebuie să se lucreze curat. 

“Iar mister Creandă! De ce mai pune directori dacă oricum dirijează el totul? Sunt lucruri care 

îi scapă de sub control.” 

- Probabil mister Creandă nu s-a gândit îndeajuns când te-a rugat să faci lucrul acesta. Este 

atâta nevoie de oameni la munca cu copiii. Nu avem o educatoare, sau o altă persoană care să 

petreacă timp individual cu copiii, care să-i înveţe să vorbească, să deseneze. Iar acesta este cel mai 

important lucru pe care putem să îl facem pentru copii. Spun aceasta pentru că mă gândesc că este un 

lucru care ţi s-ar potrivi ţie, Barby. Spălatul vaselor poate să îl facă oricine, dar în munca de educare 

a copiilor este nevoie de persoane speciale. 

Pledoaria mea a prins, pentru că ea îmi răspunse: 

- Da, mi-ar place să fiu educatoare la copii. Dar nu o să se supere mister Creandă dacă las 

bucătăria? 

- Îi vom explica că aşa a fost mai bine pentru copii. 

- Şi ce ar trebui să fac? 

- Cred că este bine să lucrezi numai cu câte un copil o dată. Să vorbeşti cu el şi să-i dai 

atenţie. Să-l înveţi să numere, să-l înveţi culorile, sau altceva necesar. Copiii au deja 4-5 ani, şi încă 

nu ştiu aceste lucruri. Nu contează că îi vorbeşti în engleză. Important este să vorbeşti cu el. De fapt 

este chiar un avantaj. Copiii vor şti de mici o limbă străină. 

- De când să încep, Maria? 

- Cât de repede, de azi. Fă-ţi un program cu timpul pe care îl vei petrece cu fiecare în parte, în 

aşa fel ca să te poţi ocupa de cât mai mulţi. 

Barby a lăsat în pace bucătăria chiar în acea dimineaţă, şi s-a apucat să-şi alcătuiască 

programul, pe care l-a afişat într-un loc vizibil: 
 

PROGRAM DE TANTE BARBY 
 

Dedesubt erau înşirate numele copiilor, şi timpul în care ea lucrează cu ei. 

M-a amuzat, dar şi încântat, promptitudinea ei. Ne-am hotărât să lucreze în camere, şi să se 

ocupe de unul, maxim doi copii o dată. Am căutat prin magazii măsuţe, şi, înghesuind paturile într-o 

parte, în fiecare cameră am făcut loc şi unei mese. Copiii erau fericiţi că cineva le dădea atenţie, că 

cineva făcea lecţii cu ei. Uneori mă duceam să îi văd cum lucrează. Atunci câte un copil venea şi îmi 

închidea uşa, spunând:  

- Acum suntem la lecţie. Nimeni nu trebuie să intre aici. 

Încântarea lor mă făcea fericită. Şi, în zile ca acelea, simţeam că muncesc cu rost, că are un 



sens prezenţa mea acolo. 

În ziua când Barby a plecat de la bucătărie, a venit Marta, pentru a se ocupa de bucătăria 

copiilor mari. A început prin a face curăţenie după Barby. A lucrat o zi întreagă, spălând şi curăţind 

vesela, spălând dulapurile pe care mizeria era groasă. Bucătăria a fost atât de îmbâcsită, că aproape i-

a venit rău până a reuşit să termine. 

Barby a renunţat la bucătărie, dar nu de tot. Fără drept de replică, a spus că seara şi dimineaţa 

se ocupă ea de bucătărie. Ea era de fapt o gurmandă grasă, în jur de 90 de kilograme, căreia îi plăcea 

să guste sau să mănânce la discreţie din tot ce se gătea. De gătit se gătea în “casa doi”, şi de acolo se 

aducea şi în “casa unu”, iar de aici se punea în farfurii. Doar dejunul şcolarilor se pregătea în “casa 

unu”. 

Într-o zi, nemaisuportând diferenţa între vesela personalului şi cea a elevilor, am spus: 

- Trebuie să aruncăm aceste castroane de plastic uzate. Voi căuta farfurii de porţelan şi pentru 

şcolari.  

- Dar ei sunt copii. Şi la Domneşti copiii mănâncă din castroane de plastic. Sunt tot bleumarin 

şi uzate. Copiii sparg farfuriile de porţelan. Nu putem să le dăm aşa ceva. Va trebui să cumpărăm tot 

timpul farfurii, şi se va supăra mister Creandă. 

- Aici avem doar 10 şcolari, care mănâncă în aceeaşi cameră cu administraţia şi cu vizitatorii. 

Este dăunător şi nedrept ca ei să nu fie trataţi ca fiind egali cu aceştia. Te miri de ce copiii nu ţin 

seama de religia pe care Sam o face cu ei? Când vor vedea practic că iubirea creştină îi face pe 

oameni egali, chiar şi la felul farfuriilor din care mănâncă, poate vor aprecia mai mult şi ceea ce le 

spunem. 

- Fă ce vrei, Maria. Tu hotărăşti, îmi spuse ea cu o amabilitate în care nu mă încredeam. 

- Cristina şi Carmen, veniţi până în bucătărie, le-am strigat pe cele două fete pe care le-am 

auzit pe hol. 

- Luaţi farfuriile acestea bleumarin şi aruncaţi-le chiar acum. Apoi, căutând în dulap, am 

numărat 10 farfurii din porţelan întinse şi 10 adânci. Acestea sunt farfuriile din care veţi mânca de azi 

înainte. 

- O, doamna doctor, nu ne vine să credem că ne schimbaţi farfuriile. Ne era silă să mai 

mâncăm din plasticurile bleumarin. 

Barby se uita mirată şi mustrătoare la mine. Vedea cum sparg alte şi alte reguli, şi, cu logica ei 

simplă de soţie de zugrav, percepea totul ca o sfidare a disciplinei instaurată de Creandă. Tăcea 

acum, dar avea să-i povestească totul, până la cel mai mic amănunt, lui mister Creandă, la întoarcere. 

Ea a avut de fapt o mare contribuţie în eliminarea mea şi a lui George de la orfelinat. 

Bătrânii pensionari Sam şi Barby erau o mare povară pentru copiii şcolari. În fiecare zi, Sam le 

preda religie, obligându-i timp de două ore să-l asculte, neştiind că pe acest tărâm adevărata 

învăţătură este învăţătorul însuşi. Nereuşind să înţeleagă că ei nu vor face ceea ce le spunem, ci ceea 

ce ne văd pe noi că facem, şi că transmiterea învăţăturii creştine nu se face doar la anumite ore, ci se 

face permanent, observând copiii şi explicându-le importanţa valorilor creştine atunci când sufletul 

lor este deschis, nu când ne convine nouă. 

- Este un orfelinat creştin, şi ei sunt obligaţi să asculte ceea ce îi învăţăm, spuse într-o după 

masă Sam, mai nervos ca niciodată, mai nervos decât obişnuiau să se manifeste străinii. 

- Este un orfelinat particular, aprobat de stat. Şi tu nu ai dreptul să chinui copiii. Copiii nu 

sunt nici ai lui Creandă, şi nici ai străinilor. Nu avem dreptul să îi obligăm la o religie anume. Dar 

dacă doreşti într-adevăr să-i înveţi ceva despre religia ta, atunci nu ai decât să fii cu ei mai bun şi mai 

drept ca toţi ceilalţi, şi îi vei învăţa fără cuvinte să accepte religia ta. 

- Vrei să spui că nu mai pot ţine religie cu ei? 

- Vreau să spun că ar ajunge mai puţină teorie, şi ar fi necesară mai multă practică. Mai multă 

religie pusă în practică din partea noastră, a tuturor. 

- Bine, să vedem ce va spune mister Creandă. 



- Mister Creandă o să spună multe, dar nu înseamnă că o să aibă şi dreptate. 

A ieşit uimit din birou. Imediat după el intră Ciprian. 

- Vă mulţumesc că ne-aţi dat şi nouă farfurii. Ne-am săturat să mâncăm din trocile acelea. 

Dar dacă sunteţi atât de drăguţă cu noi, pot să vă mai rog ceva? Nu vreţi să îi spuneţi la Barby să se 

spele pe mâini atunci când ne dă de mâncare şi foloseşte toaleta? 

- Nu fii obraznic, Ciprian! Nu vorbi cu mine asemenea prostii! 

- Pe cuvântul meu, doamna doctor, că nu se spală pe mâini. Am pândit-o de mai multe ori cu 

Claudiu. Auzim cum trage apa, şi în acelaşi timp pune mâna pe clanţă şi iese afară din baie. Când 

mai are timp să se spele? mă întrebă el grav. 

- Noi ştim că vreţi să ne ajutaţi, punând-o la respect, interveni Claudiu. Am văzut cât de 

supărată a fost când aţi scos-o pentru masa de amiază din bucătărie şi aţi trimis-o la copiii mici. Ce 

bine că ne-am scăpat de ea cel puţin pentru o masă. Tanti Marta ne serveşte în mod curat şi civilizat. 

Ea ne pune şi mâncare la şcoală atunci când este de serviciu dimineaţa. Tanti Barby nu vrea să ne 

pună gustare, zice că nu o să mai mâncăm când ne întoarcem de la şcoală. 

- Nu aveţi gustare în fiecare zi la şcoală? am întrebat, reţinându-mi indignarea. 

- Nu. Iar când avem, este numai pâine cu dulceaţă. 

- Nu am ştiut acest lucru, dar de acum o să aveţi în fiecare zi gustare cu voi la şcoală. 

Am căutat-o pe Barby, ca să vorbim despre gustarea copiilor, deşi îmi era din ce în ce mai greu 

să o înfrunt. Atât ea, cât şi soţul ei, obişnuiau să se plângă mereu la “office” că nu ţinem cont de ei, 

că trecem peste părerile lor. 

- Barby, în dimineţile în care eşti de serviciu la bucătărie, să nu uiţi să le pui copiilor câte un 

sandwich la şcoală. 

- Dar nu au nevoie de aşa ceva. Dacă mănâncă la şcoală nu vor mai mânca la prânz şi vom 

risipi mâncarea. 

Nu am putut să o conving de importanţa gustării la şcoală decât după ce i-am spus: 

- Toţi colegii lor, copiii din sat, mănâncă câte un sandwich la şcoală. Ce crezi că spun sătenii, 

ştiind că noi ţinem copiii flămânzi la şcoală? Ce imagine crezi că are acest orfelinat în ochii lor? 

Imaginea în faţa altora a fost un argument mai bun decât nevoile reale ale copiilor. Dorinţa de a 

păstra o imagine bună a orfelinatul lui mister Creandă a făcut-o să spună: 

- Bine, o să le punem mâncare cu ei la şcoală. 

- Şi încă ceva, Barby, nu te supăra pe mine, dar copiii sunt foarte pretenţioşi la felul în care 

sunt serviţi. Ne urmăresc dacă lucrăm curat, dacă ne spălăm pe mâini înainte de a-i servi cu mâncare. 

Cunosc mai multe despre noi decât ne închipuim. Ştiu şi dacă ne spălăm sau nu pe mâini după ce 

folosim toaleta. 

Ea se uită la mine cu ciudă, şi roşind, ieşi fără să spună nimic. Era clar că noi nu mai puteam 

lucra mult timp împreună. Ştia ea cum să se scape de mine. Ea şi Sam erau mult mai importanţi 

pentru Creandă decât noi, nişte bieţi români. Veniseră ca părinţi pentru “casa a doua”. Halal părinţi! 

De când avusesem ultimele discuţii, în urma cărora o scosesem de la bucătărie, Barby devenise 

din ce în ce mai rece cu mine. Încerca să se arate încântată că lucrează cu copiii mici, dar în realitate 

era nemulţumită şi îmi purta pică. Pasiunea ei pentru mâncare o întrecea pe cea pentru copii. Se 

plânse, bineînţeles, lui Creandă, spunându-i că i-am luat dreptul de a distribui prânzul. 

- Pe Barby am pus-o la bucătărie eu personal. Este o persoană străină, este mai în vârstă decât 

tine. De ce nu ai avut respect faţă de ea, şi să o laşi să lucreze acolo unde îi place? 

- Pentru că nu are noţiuni de igienă. Pentru că nici ea nu-i respectă pe cei cărora le pune 

mâncarea în farfurie, în aşa fel încât să se spele pe mâini atunci când foloseşte în acea perioadă 

toaleta. Ca să nu vă mai spun de felul în care spală farfuriile.  Mi-a fost frică să o las în bucătărie, 

deoarece nu avea nici analizele medicale. Copiii şcolari o văd cum lucrează şi sunt foarte 

nemulţumiţi. Ca educatoare la copiii mici este mult mai potrivită. 

Ca întotdeauna când nu avea argumentul potrivit, Creandă schimbă subiectul. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ADRIANA 
 

 

Adriana este o tânără absolventă a Şcolii de Asistente Medicale din oraşul meu. A făcut 

practică în spitalul în care lucram în Z. Mă vizita uneori la cabinetul din policlinică, şi s-a oferit să 

mă ajute în munca pe teren. Am descoperit că aveam pasiuni comune, cum era cea a scrisului. Am 

lucrat împreună la o revistă pe probleme moral-etice, revistă despre care discutam adesea. O altă 

pasiune a ei erau copiii abandonaţi. A lucrat în ultimul an de stagiu la secţia Pediatrie din Z., la 

raionul de copii abandonaţi. În acea perioadă în secţie se afla englezoaica Bety, specialistă în astfel 

de probleme. Sub îngrijirea şi atenţia ei, copiii parcă înfloreau. Copii cu diferite handicapuri, 

moştenite sau produse de instituţionalizare, reînviau, îşi recăpătau zâmbetul, gângureau, începeau să 

vorbească. Câteva fete de la şcoala post-liceală sanitară lucrau acolo. Bety a reuşit să le insufle 

acestora mila şi dragostea pentru copii. Le-a predat diferite cursuri despre îngrijirea generală a 

copiilor, despre stimularea dezvoltării lor la diferite etape de vârstă. Adriana îndrăgea din ce în ce 

mai mult puericultura (arta îngrijirii copiilor). O vizitam uneori pe secţie, şi vedeam cu câtă dăruire 



se ocupa de copii. Le vorbea, le dădea să mănânce, îi spăla, se comporta cu copiii de parcă ar fi fost 

ai ei. S-a hotărât ca lucrarea de diplomă să şi-o facă despre aceste probleme. La prima noastră vizită 

acasă, în Z., m-a abordat: 

- Maria, m-am hotărât să îmi fac lucrarea de diplomă despre problemele dezvoltării copiilor 

din instituţiile de ocrotire. Nu ai vrea tu să fii îndrumătorul meu de diplomă? 

- Adriana, dar eu locuiesc acum în alt oraş. 

- Ştiu. Dar nu aş putea veni eu la orfelinatul la care lucrezi tu acum, pentru vreo două-trei 

săptămâni? Oricum sunt foarte curioasă să văd un asemenea orfelinat. Cred că este extraordinar 

acolo, în ceea ce priveşte condiţiile care li se asigură copiilor. În această perioadă mi-aş putea trasa 

liniile generale ale lucrării mele de diplomă. 

Mă gândeam ce să fac. Lucrurile la orfelinatul lui Creandă erau departe de a fi aşa cum şi le 

imagina Adriana. De fapt, va fi şi ea dezamăgită de ceea ce va găsi acolo, aşa cum am fost şi eu. Dar 

ar putea să fie pentru ea o lecţie de viaţă, care îi va îmbogăţi mult experienţa, va învăţa să nu se 

încreadă în aparenţe. În plus, cred că îmi va fi de folos acolo. Ştiu că se va apuca de lucru imediat, că 

va fi mereu în mijlocul copiilor, că mă va susţine în schimbările pe care le-am început. Harnică, 

exuberantă, veselă, va fi ca o adiere înviorătoare, va insufla prin exemplul personal un alt stil de 

lucru printre îngrijitoarele copiilor. 

- Adriana, dacă doreşti, cred că vei putea să stai o perioadă la orfelinatul din Livezeni. Ceea 

ce vei vedea acolo nu o să fie aşa cum îţi imaginezi tu. Vei fi chiar dezamăgită. Dar vei învăţa multe 

lucruri, care îţi vor fi de folos mai târziu, în viaţă. O să trebuiască să te cazăm acolo, la orfelinat. Nu 

o să ai multe facilităţi, dar o să ai o cameră curată cu mochetă pe jos, o saltea şi un duş. O să stai într-

o clădire în care ar fi trebuit să mai aducem sugari, dar pentru că nu există încă adaptările pentru 

copii atât de mici, am amânat. În clădire adăpostim diferiţi vizitatori ocazionali. 

- Eu nu sunt pretenţioasă şi nu am nevoie de multe lucruri. Mă bucur că eşti de acord să vin. 

Mă duc să îmi pregătesc bagajele. Când plecaţi? 

Era promptă ca întotdeauna. I-am spus ora şi i-am promis că vom trece să o luăm de acasă. 

După despărţire, m-am adresat lui George: 

- Va fi o mare provocare pentru Adriana, această întâlnire cu orfelinatul lui Creandă. Sunt 

curioasă cum va reacţiona. Ce va face. Cât de repede va sesiza deficienţele. De fapt, suntem norocoşi 

cu venirea ei. O voi pune să le arate infirmierelor diferite aspecte practice ale creşterii copiilor, şi ştiu 

că ea va face lucrul acesta cu dragă inimă. Cred chiar că o vor îndrăgi angajaţii. Ce zici, va trebui să-i 

dăm amănunte despre situaţia de acolo? 

- Nu, spuse George. Las-o să-şi formeze singură opiniile ei. Ne va ajuta să aflăm cum vede ea 

situaţia. 

Am pornit destul de târziu spre Y. Când am ajuns, era deja miezul nopţii. Adriana a rămas 

peste noapte la noi acasă, dar era foarte nerăbdătoare să vină dimineaţa, să meargă şi să vadă 

orfelinatul. A dus-o George acolo dis-de-dimineaţă. 

A doua zi eu am ajuns la orfelinat doar după-amiază. Am găsit-o cu ochii plânşi. Se retrăsese la 

geamul de la capătul coridorului şi privea absentă pe geam. 

- Ce faci aici, Adriana?  

- O, nimic. Mă gândesc. Când am văzut casele acestea atât de frumoase, credeam că înăuntru 

voi găsi nişte copii foarte fericiţi. Cât de mult pot înşela aparenţele! Cele mai multe facilităţi necesare 

creşterii copiilor mici lipsesc, iar personalul… lucrează fără tragere de inimă… mulţi se poartă bine 

doar dacă cineva îi urmăreşte. De fapt, copiii sunt nefericiţi aici, Maria. 

- Ştiu, Adriana, şi mă doare. De când am venit tot încerc să schimb lucrurile. Situaţia este 

însă mult mai complicată decât pare, şi multe îmbunătăţiri, cel puţin până vine Creandă, nu se pot 

face. Dar putem lucra cu personalul. O parte dintre ei şi-au îmbunătăţit deja comportamentul. O să te 

rog şi pe tine să mă ajuţi în acest sens. Să le predai împreună cu mine noţiuni de puericultură, şi mai 

ales să le arăţi partea practică. 



Adriana a stat la orfelinat trei săptămâni, până s-a întors Creandă, ocazie cu care s-a încheiat şi 

cariera mea acolo. În timpul cât a stat la orfelinatul lui Creandă, Adriana a fost extraordinară. Cu 

entuziasmul care o caracterizează, s-a apucat de lucru. A început cu partea practică, aşa cum învăţase 

la şcoala de asistente. A început mai întâi să spele zilnic copiii sugari plini de eriteme din cauza 

spălatului rar. Le-a arătat practic cum se face corect acest lucru. În timp ce ea îmbăia copiii, le spunea 

infirmierelor care asistau: 

- Întotdeauna să vorbiţi cu copiii când le faceţi baie. Spuneţi: acum spălăm capul, acum 

spălăm mânuţele, şi aşa mai departe... Şi le zâmbiţi mereu. Jucaţi-vă puţin cu ei. 

Ceea ce făcea Adriana era confirmarea practică a ceea ce le spusesem la cursurile despre baia 

copilului, alimentaţia lui, îngrijirea lui generală. Şi eu insistasem asupra comportamentului blând şi 

tandru în astfel de momente: 

- În momentul în care faci baia copilului, atingerea delicată, zâmbetul cald, vorba dulce este 

hrana emoţională, după care micuţul este de-a dreptul înfometat. El se uită în ochii tăi şi îţi cerşeşte 

atenţia, îţi caută iubirea. Ar fi o cruzime să nu-i oferi aceste lucruri. Atenţia de care are nevoie copilul 

nu este un favor pe care îl dai doar dacă eşti bine dispus. Dacă eşti sărac şi ai salariul mic, copilul nu 

este vinovat, şi el nu îţi cere ceva ce te costă. Dacă nu-i dăm atenţie şi iubire, dacă nu-i zâmbim, 

dezvoltarea lui psihică şi emoţională va avea de suferit. Recompensele pentru atenţia pe care le-o 

acordăm vor fi mari, pentru că nimic nu ne oferă mai multă satisfacţie decât să-i vedem pe aceşti 

micuţi înflorind, dezvoltându-se miraculos de la o zi la alta. 

Împreună cu Adriana se părea că facem progrese. Ea le-a prezentat practic multe lucruri, 

printre care demonstraţia despre importanţa jucăriilor a fost o lecţie deosebită. Ea a adunat jucării de 

diferite tipuri, le-a împărţit pe grupe, şi apoi le-a vorbit despre importanţa fiecărui grup de jucării în 

dezvoltarea copilului. 

- Pentru fiecare vârstă se potrivesc un anumit gen de jucării. Nu aruncăm toate jucăriile pe 

jos, amestecate de-a valma, lăsând copiii să le învârtă până se plictisesc. Jucăriile pot contribui la 

stimularea dezvoltării copiilor, dacă ştim cum să le oferim, şi ce să le oferim. După joacă, puneţi 

copiii să-şi aranjeze singuri jucăriile. Nu faceţi dumneavoastră lucrul acesta. Din grabă, veţi fi tentate 

la aceasta. Dar copiii vor fi lipsiţi de posibilitatea de a învăţa să fie ordonaţi. 

Luând, pe rând, din fiecare grupă de jucării, le-a demonstrat practic importanţa lor. A încheiat 

spunând un lucru foarte important, pe care sper să-l fi reţinut fiecare: 

- Niciodată să nu lăsaţi copiii mici să se joace cu cărţile. Cartea este un obiect sacru, ce 

trebuie respectat, nu va fi niciodată ruptă, şi nu va fi un obiect de joacă ce se aruncă pe jos. Dacă 

copiii sunt mici, vă uitaţi dumneavoastră împreună cu ei la poze şi le explicaţi despre ce este vorba. 

Când sunt suficient de mari pentru a nu rupe cărţile, îi puteţi lăsa să le folosească singuri, dar pe urmă 

ele se pun la loc în rafturi. 

Aveam atât de mare sprijin în Adriana! Am lucrat împreună la o serie de postere, pe care ea le 

desena, iar eu alegeam textele. În locul afişelor cu pedepse am pus postere, care sunau cam aşa: 
 

❖ “Voi fi mâine ceea ce tu mă înveţi astăzi. Voi reflecta valorile pe care tu mi le transmiţi, 

şi pe care le înţeleg încă înainte de a putea vorbi.” 

❖ “Nu vorbi răstit, furios, şi nu ţipa la mine. Vorbeşte-mi cald şi zâmbeşte-mi des. Lipsa 

acordării atenţiei tale şi agresivitatea ta vor face din mine un adult agresiv. Fă totul să previi 

acest lucru!” 

❖ “Încurajează şi apreciază copilul. Evită expresiile: “Nu poţi!”, “Nu ştii!”, “Eşti prea 

mic!”. 
 

Am pus încă câteva îndemnuri mai scurte, mizând pe efectul lor psihologic pentru schimbarea 

atitudinii personalului. 

Dar altceva începea să determine schimbarea în rândul lor. Exemplul Adrianei. Veselă şi 

exuberantă, se dăruia cu adevărat muncii cu copiii. Reprezenta un exemplu viu a ceea ce trebuie să 



fie un îngrijitor de copii. Făcea munca infirmierelor, făcea chiar curat în camere dacă era nevoie, 

avea zilnic program în care spăla copiii. O găseam la sfârşitul zilei stând epuizată, privind pe geam 

cu nostalgie. Dar umorul îi reapărea imediat şi îmi spunea: 

- Am spălat azi la copii de mi-ar ajunge pe o săptămână. Cred că am dreptul să mă gândesc 

acum la Costel. 

- Sigur, Adriana, vino să ne plimbăm pe alee şi să-mi povesteşti. 

Costel era logodnicul Adrianei. Era plecat la muncă în Israel, şi se întorcea numai în vară, când 

urmau să se căsătorească. Ea îl aştepta cu nerăbdare, visând la ziua când va fi mireasă, visând la o 

viaţă fericită împreună cu el. Îmi povestea despre planurile şi speranţele ei. Îmi vorbea cât îmi vorbea 

despre Costel, şi, până la urmă, ajungeam să vorbim tot despre Creandă şi orfelinatul lui. 

- Maria, tu chiar crezi că el o să te îndepărteze când se va întoarce. Nu pot să îl cred atât de 

nebun. Ar trebui să mulţumească cerului că te-a găsit. Sigur o să ajungeţi la o înţelegere. 

- Nu ştiu, Adriana. Viziunile şi scopurile noastre sunt atât de diferite. Eu văd aici copii 

gingaşi şi neajutoraţi, care au nevoie de iubire, de îngrijire, de educaţie, copii care trebuie ajutaţi să 

devină tineri independenţi, stăpâni pe propriile lor destine, atunci când vor trebui să înfrunte singuri 

viaţa, care nu va fi deloc uşoară pentru ei. Pentru Creandă însă copiii sunt “marfa” care aduce 

profitul. Stimularea dezvoltării lor nu intră în preocupările lui. Îl interesează doar să aibă tot timpul 

un “stoc” de copii de vârstă mică, ceruţi la export, sănătoşi fizic şi aspectuoşi. Este crud şi trist să 

vorbeşti despre astfel de lucruri, dar aceasta este realitatea, şi nu am vrut să o ascund de tine. 

- O să-mi pară rău dacă nu vei mai rămâne la acest orfelinat. Am îndrăgit nu numai copiii, dar 

şi colina aceasta, şi pădurea din apropiere, şi satul acesta de munte. Este atât de pitoresc aici! Aş fi 

venit să te mai vizitez din când în când, şi, cine ştie, poate l-aş convinge pe Costel să ne stabilim în 

Y., iar dacă tu ai vrea să lucrezi cu mine… am putea face o echipă bună. 

- Chiar foarte bună! Dar să nu visăm la lucruri atât de frumoase, căci durerea dezamăgirii va 

fi prea mare. 

După ce venise şi Adriana la orfelinat, se părea că inima personalului, a infirmierelor, a 

asistentelor începea să se sensibilizeze la nevoile copilului, pentru că zâmbeau aprobator, puneau 

întrebări suplimentare. Era un progres care trebuia să fie susţinut. Ştiam că doar prin repetiţie, prin 

exemplu continuu, puteam să menţinem şi să consolidăm un comportament corespunzător în rândul 

celor ce îngrijeau copiii. 

Neconsolidate, nesusţinute, intenţiile bune şi comporta-mentul adecvat al îngrijitoarelor vor fi 

lăsate la o parte sub presiunea nemulţumirilor zilnice pe care oamenii le trăiau în fiecare zi. 

Că aşa s-a întâmplat mi-a fost confirmat imediat după ce Creandă a renunţat la mine şi la soţul 

meu. Am întâlnit-o pe Rodica, o infirmieră ce lucra acolo. Ea mă văzu pe stradă şi mă abordă: 

- Bună ziua, doamna doctor. 

- Bună ziua, Rodica. Mă bucur să te văd. Ce mai faci? Ce mai faceţi la orfelinat? 

- Vreau să mă mut de acolo. Cât mai repede, că nu mai suport. Lucrurile începuseră să 

meargă bine cât aţi fost dumneavoastră acolo. Ştiam în fiecare zi ce avem de făcut, şi învăţam atâtea 

lucruri. Dar acum iar este anarhie. Programul, regulamentele, posterele pe care le-aţi făcut 

dumneavoastră au fost desfiinţate şi rupte. Copiii nu mai sunt scoşi afară. Conduce iar Leana. 

O revedeam pe Leana, în ultima mea zi acolo. Am mers în birou să-mi iau nişte halate şi cărţi. 

Un sentiment amar, de adâncă tristeţe, îmi stârnea lacrimi, pe care mă luptam să le ascund. Şi nu îmi 

venea să cred că nu mai sunt lăsată să continui ceea ce făceam cu atâta pasiune, că trebuia să îmi iau 

puţinele lucruri pe care le aveam acolo, şi să spun pentru totdeauna adio unui vis, unei vocaţii. Când 

am deschis uşa, am rămas zăpăcită. La computerul la care muncisem ca să pun pe picioare programe 

zilnice, liste de meniuri mult studiate, idei despre disciplinarea corectă a copiilor, stătea acum Leana. 

Scria stângaci, încet, şi cu greşeli de ortografie, o listă de meniu. Îmi schimba deja meniurile! Era 

dincolo de orice imaginaţie! O biată tânără fără şcoală, crescută în spiritul de zgârcenie al lui 

Creandă, îmi refăcea meniurile! Abia am ajuns la sertarul în care îmi erau lucrurile. Le-am luat 



repede şi am ieşit. În curte mă aştepta Creandă. Era acolo şi George, cu mai mulţi străini. Creandă mi 

se adresă cu acelaşi perfid şi batjocoritor limbaj blând:  

- Eu vă doresc numai bine. Îmi pare rău că nu am putut lucra împreună. După cum i-am spus 

şi lui George, nu o să vă pot plăti salariile pe ultima lună, nici ţie, nici lui. Aţi stat în apartamentul 

meu două luni, aţi vorbit la telefon. Vă reţin salariile pentru aceasta. 

- Eşti un ticălos şi un escroc, Creandă! Cel mai mare pe care mi-a fost dat să-l văd! 

- Cum îmi vorbeşti mie aşa, în faţa străinilor? 

- O să-ţi vorbesc într-un mod în care, cu toată mârşăvia ta, nu ţi-l imaginezi. Şi ce îţi voi 

spune nu va fi auzit numai de străini. 

Îmi făcea rău acum când, stând de vorbă cu Rodica, îmi reaminteam toată acea mizerabilă 

scenă. Citindu-mi probabil tristeţea, Rodica adăugă: 

- Nu-l poate lăsa Dumnezeu să-şi bată în continuare joc de toată lumea. 

- Nu, Rodica, nu se poate. Fii convinsă de aceasta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. O MONEDĂ DES FOLOSITĂ: 

HÂRTIA IGIENICĂ 
 

 

Adriana se sculă prima în acea sâmbătă dimineaţă. Purta o fustă cu o palmă deasupra 

genunchiului, combinată cu o bluză drăgălaşă, mulată pe bust. Ţinuta îi era în armonie cu chipul ei 

tânăr şi vesel. Ne-am uitat la ea cu admiraţie. 

- Adriana, îi spuse George, arăţi minunat. Dacă te vede domnul Creandă, îţi propune să te 

angajeze la el pe vreun post de şefă. 



Am râs toţi, cel mai tare amuzându-se Adriana. Eu am plecat în bucătărie să pregătesc micul 

dejun, şi în acel moment a sunat telefonul. Răspunse George. 

- Alo! Cum s-a întâmplat? Când? Da, Sam, poţi să îi dai hârtie igienică, spuse George, şi 

închise surâzând telefonul. 

- A fost Sam. Tractoristul a fost prins în sat de către un poliţist cu câteva nereguli la tractor. 

Acesta a venit la Sam pentru a-i cere un bax sau două de hârtie igienică, ca să-l îmbuneze pe 

lucrătorul de poliţie. Sam s-a obişnuit să ceară părerea tuturor pentru orice fleacuri. 

În timp ce George vorbea, Adriana izbucni într-un hohot de râs molipsitor, şi când se mai 

calmă, spuse: 

- Acolo la orfelinat voi rezolvaţi totul cu hârtie igienică. Am mai auzit zilele acestea câteva 

persoane cerând hârtie igienică. Marta a cerut hârtie igienică pentru medicul veterinar, pentru a-şi da 

avizul la tăierea unui viţel. Altcineva cerea pentru şoferul care transporta motorina, mai era nevoie de 

hârtie igienică pentru o boacănă făcută de Claudiu. 

- Da, hârtia igienică se dovedeşte a fi de un real folos acolo, spun eu râzând, molipsită de râsul 

contagios al Adrianei. Multe probleme dispar datorită hârtiei igienice. Este adevărat că este de 

calitate superioară, albă, pufoasă şi tare multă! 

- De ce domnul Creandă rezolvă totul numai cu hârtie igienică, mamă? mă întrebă, frecându-se 

la ochi, Ioana, fetiţa mea cea mică. 

- Iartă-ne, puişor. Câteodată părinţii şi oamenii mari vorbesc prostii. Hârtia igienică este 

folosită drept cadou pentru… 

- Dar nu este urât să faci cadou hârtie igienică? continuă ea să ne întrebe, foarte preocupată de 

problemă. 

La întrebarea ei inocentă, depăşind orice putere de reţinere, am izbucnit cu toţii în râs, iar Ioana 

ni se alătură cu plăcere. 

Hârtia igienică era o monedă de largă circulaţie în orfelinatul lui Creandă. Se primeau 

containere întregi cu un astfel de produs. Cea mai mare parte era convertită în puncte, o parte era 

folosită în interiorul casei, o parte pentru plocoane. Numai angajaţii lui nu se bucurau de astfel de 

produse. Iniţial, Creandă dădea angajaţilor, periodic, hârtie igienică, împreună cu haine de mâna 

doua, pentru a le completa salariile Dar apoi a renunţat. E adevărat că angajaţii mai şterpeleau câte 

ceva, nimica toată. Creandă îi acuza, şi calcula cât de mult pot câştiga dacă vând un pampers furat 

sau o hârtie igienică în piaţă. 

- Dacă vând un singur pampers pot face 15.000 de lei, mai mult de o jumătate de dolar. Şi 

atunci de ce să le dau salarii? 

Îi ameninţa cu toate pedepsele iadului pentru păcatul săvârşit. Auzi, să fure de la el, dintr-un 

orfelinat creştin? 

Furtul era obsesia lui, obsesie pe care o are orice hoţ. Câtă ipocrizie! Ei şterpeleau probabil oul, 

iar el rămânea cu boul. Totul era acolo primit: hrană, îmbrăcăminte, papetărie, jucării. Nimeni nu 

ţinea nici o evidenţă. Funcţiona doar un sistem de pază format din pânditori peste pânditori. Nu avea 

nici un interes să se înregistreze lucrurile, ci doar să facă cumva să nu îl fure cei din afara familiei. 

Pentru ca el, familia lui numeroasă, şi prietenii acestora, să poată trăi în lux şi în huzur, fără să facă 

nimic, şi având totul pe gratis, din donaţiile de produse sau bani care veneau pentru orfelinat, şi fără 

să dea socoteală nimănui. 

Obsedat de ideea furtului, pe care o imprimase şi în mintea voluntarilor străini, el a permis 

acestora să-i controleze pe oameni în genţi şi în buzunare la ieşirea lor din schimb, ca nu cumva să 

ducă acasă o jumătate de hârtie igienică, o jumătate de săpun, sau, ascuns pe undeva, vreun pampers. 

Seara când plecau acasă, oamenii treceau pe la birou ca să fie controlaţi de Barby şi de Sam. Această 

scenă era atât de umilitoare, încât nu puteam niciodată să asist la ea. Când ei efectuau controlul, îmi 

găseam de lucru în altă parte, întrebându-mă deseori în sinea mea: “Oare cât timp vom sta 

neputincioşi şi resemnaţi în faţa ofenselor pe care ni le aduc unii străini?” 



Nici nu era de mirare că aceşti oameni, cărora nu li se oferea nici un pic de încredere, 

desconsideraţi şi jigniţi în demnitatea lor, nu puteau să zâmbească şi să fie acele persoane plăcute şi 

amabile pe care eu le-aş fi vrut în munca cu copiii! 

Începeam să filozofez: “De multe ori omul nu este ceea ce ar vrea sau ar putea să fie, ci este 

ceea ce alţii cred despre el că este.” Dacă îi vedem şi îi tratăm pe aceşti oameni ca pe nişte 

iresponsabili şi hoţi, vor ajunge să se comporte ca nişte iresponsabili şi hoţi. Investiţi cu încredere şi 

încurajaţi, aceşti oameni, în marea lor majoritate tineri, au şanse să se schimbe, să se ridice nesperat 

de sus. 

Dar cine înţelegea acest lucru, şi cui îi păsa? În nici un caz lui Creandă, pentru care 

sentimentele semenilor nu aveau nici o valoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. EXISTĂ ŞI ORFANI NOROCOŞI 
 

 

Ar putea să sune aberant o astfel de frază. Şi totuşi, aceasta este realitatea. Am văzut 

orfani fericiţi. Am văzut locuri în care copiii sunt crescuţi într-o manieră care te lasă mut de 

admiraţie. Aceste locuri sunt dovada că putem să facem mult mai mult, incredibil mai mult 

pentru nefericiţii noştri orfani, şi cei în măsură să ia decizii în acest sens ar putea să ţină mai 

mult cont de această alternativă. În Cluj, în Oradea, în Baia-Mare, şi în multe alte locuri din 

ţară, există această îngrijire în case de tip familial. 

Noi am vizitat casele de copii de tip familial din Oradea. Totul a pornit de la iniţiativa lui Shon 

şi Denise, o familie de oameni sufletişti din America. Ei au venit în România după ce văzuseră la TV 

şi auziseră câte probleme avem în ţară cu copiii abandonaţi. S-au stabilit în oraşul Y. I-am cunoscut 

la Leagănul din acest oraş, unde ei merg des, doar pentru a vorbi şi a se juca cu copiii, pentru a le 

oferi afecţiunea atât de necesară dezvoltării lor. Ne-am împrietenit cu ei, şi aşa am aflat de planurile 

lor. Ei doresc să înfiinţeze case de tip familial. 

- Nu ştiţi locuri în ţară unde am putea să vedem asemenea case? 

- Am auzit că există în Oradea. Casele au o reputaţie foarte bună, şi cred că ar fi interesant să 

putem să le vizităm. 

Ne-au chemat pe George şi pe mine să mergem cu ei. Noi am acceptat imediat. Doream de 

mult să vedem acest gen de case. Am plecat într-o dimineaţă frumoasă de sâmbătă, şi am ajuns acolo 

în jurul amiezii. Am găsit grupul de case, în partea dreaptă a drumului ce duce la Staţiunea Felix. 

Grupul de case se numeşte “Complexul Felix”. Şase case cu o arhitectură simplă din lemn, dar foarte 



cochete şi destul de mari, se întindeau de o parte şi de alta a unei alei. Fiecare casă are grădina ei, cu 

legume sau cu flori, sau pur şi simplu cu iarbă. În faţa unei case, un bărbat şi un copil scuturau 

covoarele. În faţa alteia, o femeie împreună cu două fetiţe plantau nişte flori. Părea că te aflai    într-

un mic sat, la ora când bunii gospodari îşi orânduiesc treburile de pe lângă casă. 

Ne-a întâmpinat directorul, cu care luasem legătura telefonic. Ne pofti în casa lui. Se ocupa şi 

el de o casă de copii. Am făcut prezentările, şi apoi el a început să ne explice cum sunt concepute 

casele.  

- În partea aceasta este spaţiul copiilor. Aceasta este bucătăria în care se găteşte pentru ei, iar 

aceasta este camera lor de zi. În dreapta şi în stânga sunt dormitoarele. Dorm câte unul sau doi într-o 

cameră. Pe fiecare hol sunt mai multe camere de baie. 

Am studiat camera de zi. O sală mare cu fotolii, cu o bibliotecă cu multe cărţi, cu dulăpioare cu 

jucării, cu mese de studiu. Era sâmbătă, şi copiii erau acasă. O parte citeau, iar doi mai mici se 

hârjoneau sărind de pe canapea. Imediat după intrarea “părintelui suplinitor” ei îşi continuară 

activitatea. Te simţeai ca într-o casă adevărată, în care copiii se poartă firesc, ca orice alţi copii.  

În aripa cealaltă a casei era apartamentul “părinţilor angajaţi”, cu cameră de zi, bucătărie şi 

dormitoare separate de ale copiilor. 

- Cine sunt părinţii angajaţi? am întrebat. 

- Toţi părinţii din case suntem în general cupluri tinere, dintre care obligatoriu, cel puţin unul 

dintre noi, are facultatea de asistenţă socială. Pe lângă noi, pentru fiecare casă mai sunt bucătărese, şi 

câte o îngrijitoare pe tot parcursul zilei sau a nopţii. Noi, ca părinţi, ne ocupăm cu educaţia, cu 

instruirea lor, cu şcoala, de fapt cu tot ceea ce ţine de buna creştere şi pregătirea lor pentru viaţă. 

Suntem de fapt părinţii lor, prezenţi între ei tot timpul. Nu avem sarcina de a face mâncare şi 

curăţenie, dar suntem mai prezenţi între ei şi mai implicaţi decât mulţi părinţi adevăraţi. 

Prezenţa lor permanentă între copii, chiar dacă nu erau părinţii lor adevăraţi, le dădea acestora 

imaginea unei familii, lucru care contează enorm pentru propria lor identitate,   creându-le acel 

sentiment al apartenenţei atât de necesar pentru a înlătura frica permanentă pe care o experimentează 

orice copil dintr-o instituţie, frică ce îi inhibă dorinţa cunoaşterii, ce îi inhibă dezvoltarea. 

Directorul ne-a vorbit mult despre această formă de creştere şi îngrijire a copiilor abandonaţi.  

- Încercăm să dăm fiecăruia un sentiment al identităţii. Fiecare copil în parte ştie că el este 

unic, important, că este de preţ în faţa noastră şi în faţa lui Dumnezeu. 

Eram fericită să văd că lucrurile sunt făcute atât de bine, că se pot face bine, că există totuşi 

speranţă pentru mulţimea tristă a copiilor ce continuă, încă, să fie abandonaţi. 

Discuţia noastră m-a făcut să-mi amintesc de nişte cursuri din timpul când făceam 

specializarea pentru Family planning. Acolo învăţam despre patru elemente esenţiale pentru deplina 

realizare şi dezvoltare a unui copil: identitate, apartenenţă, iubire şi putere. Când unul dintre aceste 

elemente lipseşte, copilul nu se poate dezvolta la întregul lui potenţial. 

Identitatea: Acel sentiment care te face să fii convins că tu eşti o persoană unică, specială, 

diferită de altul. Că ai calităţi pe care nu le are altul, şi că aceste calităţi contează pentru cineva. Îţi 

arată că eşti important pentru părinţii tăi şi pentru cei din jur. 

Apartenenţa: Este sentimentul că nu eşti singur pe lume, că faci parte dintr-o familie căreia îi 

pasă de tine, şi care te-ar ajuta la necaz. Sentimentul că ai un loc, un colţ în lume, care este numai al 

tău. Sentimentul apartenenţei îţi oferă siguranţă, îţi atenuează temerile, îţi dă curaj să înfrunţi lumea, 

să lupţi cu problemele. 

Iubirea: Este nevoia de bază după care tânjeşte sufletul oricărui copil. Fiecare copilaş are 

nevoie de iubirea necondiţionată a unor părinţi, de acea iubire care ţi se oferă fără să o meriţi, fără să 

faci ceva pentru a o obţine. Copilul are nevoie de iubirea care i se oferă doar pentru că există. El are 

nevoie să fie mereu asigurat de acest lucru, prin atingere şi mângâieri, prin zâmbet, prin cuvinte. 

Confortul lui emoţional este asigurat doar în acest fel, iar “bateriile” lui emoţionale au nevoie de 

încărcătură zilnică. 



Puterea sau încrederea în sine: Este sentimentul că poţi reuşi, că ai în tine resurse de a face 

ceva, că poţi aduce şi tu o contribuţie la bunul mers al lucrurilor din jurul tău. Prin încurajare, 

apreciere şi lauda copiilor lor, părinţii iubitori pot dezvolta mult acest sentiment, şi chiar au datoria să 

o facă. La orfelinatul lui Creandă, această încredere în sine era zdrobită de tot, prin felul în care 

personalul îi eticheta pe copii: proşti, handicapaţi, buni de nimic. 

De fapt, nu există nici un orfelinat în care să se poată asigura aceste patru elemente esenţiale în 

dezvoltarea deplină a personalităţii unui copil şi în dezvoltarea capacităţii sale intelectuale. Dar, 

incredibil, acest tip de case, cu oameni bine aleşi în rolul de părinţi, pot să realizeze minunea! 

Am discutat mult cu părinţii din casa care ne-a primit. În general, într-o astfel de casă sunt între 

8 şi 12 copii. Dar aici erau case şi cu 15 sau 16 copii, de vârste între 2 şi 18 ani. “Mama” copiilor ne-

a spus: 

- Copiii au atât de multă nevoie de o astfel de îngrijire, încât am acceptat să primim mai mulţi 

copii în casa noastră. Noi avem 16 copii, dar ne descurcăm, şi nici unul dintre ei nu se simte neglijat. 

Dragostea noastră îi poate cuprinde pe toţi. Sunt uneori familii naturale cu atâţia copii. În cazul 

nostru acesta ne este serviciul, şi în plus, avem aici oameni care ne ajută. 

Modelul acesta de îngrijire este de natură să curme cea mai mare parte a nesfârşitei suferinţe 

produsă de instituţionalizare. Pentru că, indiferent de standardul la care lucrează un orfelinat, nu 

poate înlocui imaginea mamei şi a tatălui, nu poate oferi sentimentul de apartenenţă, de identitate şi 

de siguranţă de sine, nu poate oferi iubire. 

Acest gen de îngrijire oferă avantaje, atât din punct de vedere al costului îngrijirii (deşi nu 

acesta ar trebui să fie primul criteriu), cât mai ales reprezintă singurul mod în care ajutăm realmente 

copiii, investind în ei şi în viitorul lor, evitând să ne umplem ţara de persoane neajutorate care ies din 

instituţii colective de îngrijire. 

Nu ar fi greu să oferim copiilor această alternativă, şi nu înţeleg ce hăţişuri sau interese 

personale o opresc. S-ar putea spune că sunt probleme cu clădirile. Dar cele mai multe orfelinate au 

rămas pe jumătate goale, şi se pot crea în ele apartamente pentru acest gen de îngrijire. Mai există 

apoi varianta “foster”, sau plasamentul în familii. Aici este necesară multă precauţie, deoarece o serie 

de familii se înghesuie să ia “copii de la stat” pentru a-şi rezolva prin aceasta problema financiară a 

propriei familii, şi nu pentru a rezolva problemele copilului. Dar dacă familiile de plasament sunt 

verificate iniţial, instruite, şi apoi controlate periodic, ele pot reprezenta o altă alternativă bună pentru 

copil. 

Ne-au fost arătate apoi terenurile de sport de la capătul micului sat, atelierele, serele. Existau 

toate condiţiile pentru a umple timpul copiilor cu activităţi utile, prin care ei să se realizeze ca 

oameni bine echipaţi pentru viitor. Iar părinţii îşi dădeau toată silinţa ca acest lucru să se întâmple. 

Ne-am despărţit după câteva ore, fermecaţi de ceea ce văzusem: de fericirea copiilor, de 

interesul şi dăruirea oamenilor, de frumuseţea caselor şi a grădinilor. Denise şi Shon erau uimiţi. 

- Niciodată nu mi-aş fi închipuit că în România există aşa ceva, că li se poate oferi copiilor un 

asemenea standard de ocrotire. Nici în America copiii orfani nu sunt îngrijiţi mai bine. Am găsit nişte 

modele ideale pentru ceea ce vrem să facem noi în oraşul Y. Vă mulţumim, George şi Maria, că ne-

aţi adus aici, ni se adresă Shon. 

- Noi trebuie să vă fim mulţumitori pentru intenţiile bune pe care le aveţi pentru copiii noştri. 

Vă dorim din inimă succes, dorim să realizaţi cât mai repede acest gen de case, deoarece este mare 

nevoie de ele. 

 

 

 

 



 

 

24. LUCREZI LA CREANDĂ? 
 

 

Ce era cel mai ciudat era că oricui îi spuneai că lucrezi la Creandă te privea cu suspiciune şi 

neîncredere. Sau cu milă. Valoarea ta ca om părea că scade imediat, deoarece toţi te asociau cu el, cu 

patronul. 

- Cum de lucraţi la el? mă întrebă curios doctorul B., o persoană importantă în ierarhia 

medicală. Acest Creandă nu prezintă de loc încredere. Toată lumea ştie că orfelinatul lui nu este 

propriu-zis o casă de copii. Se oferă doar un fel de cazare, neglijându-se multe dintre aspectele 

esenţiale ale îngrijirii şi educării copiilor. 

- Sunt doar de câteva zile acolo. Am observat că sunt nereguli, dar lucrurile se pot îndrepta. 

Pentru aceasta m-am şi hotărât să vin la orfelinat. 

- Aveţi mult optimism, doamna doctor. Vă doresc succes! îmi spuse el cu o voce sub care nu 

şi-a putut ascunde surâsul neîncrezător şi puţin ironic. 

Altădată, la benzinărie, când am cerut chitanţă pentru plinul pe care-l făcusem la maşina 

fundaţiei, vânzătorul mă privi amuzat: 

- Acolo lucraţi? La “Umblaţi pe drumul drept”?    Iertaţi-mă, dar mereu mă pufneşte râsul 

când se rosteşte acest nume de fundaţie. Este ciudat că dumneavoastră lucraţi acolo. 

- De ce este ciudat că eu lucrez acolo? 

- Nu ştiu. Dumneavoastră păreţi altfel, parcă nu se potriveşte să lucraţi la o fundaţie cu un 

nume atât de comic, spuse el, râzând în continuare. 

Întotdeauna mă simţeam stânjenită, iar în ultimul timp, îmi era de-a dreptul ruşine când trebuia 

să pronunţ numele ridicol al fundaţiei, patronată de acest mafiot pe care se pare că îl cunoşteau toţi. 

Altădată, într-un cabinet stomatologic, am făcut cunoştinţă cu o doctoriţă de medicină 

generală. Mă bucuram să cunosc colegi în oraşul nou în care locuiam. M-a întrebat unde lucrez. 

- La o casă de copii particulară din Livezeni. 

- O, acolo? spuse ea, cu un aer în care se ghicea dezamăgire. Este adevărat că domnul acela, 

Creangă, sau cum îl cheamă, a făcut acolo o pepinieră pentru adopţii de copii? Înghesuie copiii acolo 

ca să-i aibă la îndemână pentru firma lui exportatoare de suflete. 

Întâlnind o persoană din mass-media, am început imediat o discuţie. Mass-media este pasiunea 

mea. Am discutat despre multe lucruri pe care le aveam în comun, până am ajuns să vorbesc despre 

locul meu de muncă. Persoana m-a privit cu surprindere, apoi cu suspiciune. 

- La acel mafiot? Lucraţi la el? Cum aţi ajuns acolo? Are activităţi foarte dubioase, este urmărit 

de securitate de mai multă vreme. 

- Dar acum se ocupă de copiii părăsiţi, m-a chemat să îi pun în ordine orfelinatul. 

- Copiii părăsiţi! Aceasta este o lozincă după care se ascunde. 

M-am întâlnit cu o doamnă din localitatea soţului meu, care locuia de mult în Y. S-a bucurat să 

afle că ne-am mutat şi noi în acelaşi oraş. Ne-a chemat în vizită. În timp ce stăteam la o cafea, la care 

ni se alătură şi soţul ei, ea ne spuse: 

- Am discutat împreună cu soţul, şi vă spunem că suntem îngrijoraţi în ceea ce vă priveşte. 

Domnul Creandă are o reputaţie foarte proastă. Dacă este adevărat ceea ce se spune despre acest om, 

aţi intrat în ceva foarte urât. Dacă aveţi altă posibilitate, ieşiţi cât se poate de repede de acolo, şi 

lăsaţi-l în pace. 

- Vom ieşi, chiar foarte curând. Nu că vrem noi, ci pentru că el ne înlătură. Şi regretăm mult că 

nu mai putem rămâne. Dar eu voi scrie o carte despre tot ce am experimentat acolo. 

- Vai, Maria, nici să nu te gândeşti la aşa ceva. Omul este prea periculos. A cumpărat pe toată 



lumea. De ce vrei tu să îţi aduci balamuc pe cap? 

- Voi scrie cartea sub formă de roman. Nimeni nu mă poate opri de la aceasta. Iar rezolvarea 

problemelor o las celor în drept, celor ce au menirea să facă acest lucru. 

- Faci cum vrei, Maria. Eu te-am prevenit. După mine, eu nu m-aş băga în aşa ceva. 

Toată lumea, tot oraşul ştia sau bănuia ce fel de om este Creandă. Dar îl ignorau fiecare, 

spunând că nu este treaba lor să se amestece. 

Din păcate, aşa suntem noi, românii. Ne-am obişnuit să tăcem, să nu ne băgăm. Şi atunci creăm 

terenul propice pentru minciună, infracţiune şi alte acte imorale. Toţi vedem sau cunoaştem în jurul 

nostru nereguli, mici sau mari, acte de corupţie. Dar nu ne băgăm. Din teamă, din comoditate? Eu 

cred că nu ne băgăm deoarece am fost de prea multe ori dezamăgiţi, văzând cu ochii noştri cum, în 

aceste vremuri contorsionate, vinovaţii scapă nepedepsiţi. 

În urmă cu un an a apărut şi un slogan prezentat des la televizor: “CORUPŢIA NE PRIVEŞTE 

PE TOŢI!” Dar spiritul civic nu a fost mobilizat prin aşa ceva. Şi oamenii au tăcut în continuare. S-

au revoltat în sinea lor, însă au tăcut în continuare. 

Dar tăcând, rămânem fără speranţă! Tăcând, ne facem părtaşi la răul pe care îl acoperim. Până 

când spiritul dreptăţii, care sălăşluieşte în sufletul multor români cinstiţi, nu se va face auzit, nu avem 

cum să ieşim la liman. Dar când oamenii vor fi convinşi că ei reprezintă o forţă, că opinia publică 

mobilizată poate opri puhoiul imoralităţii şi corupţiei, ei vor lua atitudine. Doar atunci rănile 

poporului nostru, răni produse de molima corupţiei, se vor vindeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. MAFIOTUL SE ÎNTOARCE 
 

 

- S-a întors mafiotul? mă întrebă într-o zi, amuzat, una dintre autorităţile din oraş, care 

cunoştea matrapazlâcurile lui Creandă mai bine decât oricine, dar care, ca mulţi alţii, considera că nu 

este de competenţa lui să se amestece în treburile acestuia. 

- Nu încă, dar va sosi în curând. 

- Şi ce o să faceţi, o să mai lucraţi la el, acum, că v-aţi lămurit cum stau lucrurile? 

- Nu mă simt bine să ştie toată lumea că lucrez la Creandă, dar aş dori mult ca el să mă lase să 

mai rămân acolo. 

Mafiotul, cum îl numeau cei care îi cunoşteau activitatea, s-a întors pe 1 aprilie. A ajuns la 

orfelinat după-amiaza. Mă salută rece, atât pe mine cât şi pe George, ne spuse că este foarte obosit, şi 

că a doua zi de dimineaţă vom avea o discuţie importantă împreună. Noi eram preveniţi că aşa va 

proceda. Cam o zi nu vorbea cu tine. În această perioadă făcea investigaţii. Întreba pe oamenii pe 

care îi lăsase la pândă: pe şefii străini, pe gemene, pe fetele de la “office”, pe asistenta lui favorită, 

Niculina, pe o bucătăreasă. Verifica meniurile, întrebând pe gemene la ce alimente am făcut mai 

multe modificări sau suplimentări. 

De data aceasta, tot după 24 de ore, am început discuţia cu el. Stătea la birou, pe un fotoliu 

înalt, cu toate datele acuzatoare orânduite pe o hârtie ce o ţinea în faţa lui. Şi era uimitor cum acest 



om, mic de statură şi banal în aparenţă, a reuşit să ne intimideze precum îşi intimidează un şarpe 

victima. Deşi pregătiţi pentru o confruntare, am fost pur şi simplu descumpăniţi în faţa modului în 

care ne-a abordat. Ne-am fi aşteptat ca el să ceară explicaţii, să ne asculte argumentele, să ne 

cunoască motivaţia. Dar nu! Hotărât fiind, înainte de a ajunge în ţară, să ne concedieze, singura lui 

preocupare era să ne demonstreze că are toate motivele să facă acest lucru, că merităm să fim 

eliminaţi. Nu eram oamenii de care avea el nevoie. Vedeam prea bine neregulile şi nu le acceptam, 

ceream rezolvarea lor. Nereguli grave, care pentru el erau fleacuri, mofturi, care cereau bani şi timp. 

Stăteam acum în faţa lui, şi el ne aducea învinuiri care ne lăsau aproape fără replică prin absurdul lor. 

Şi nu erau învinuirile la care ne-am fi aşteptat, nu erau învinuiri pentru lucruri concrete. El lovea în 

noi, în personalitatea noastră, voind ca să ne desfiinţeze ca oameni, voind să arate celorlalţi că ne-a 

îndepărtat datorită deficienţelor noastre de caracter. A început direct cu primul punct din lista de 

acuze: 

- I-aţi interzis lui Sam să facă religie cu copiii. Orfelinatul nostru este un orfelinat creştin, şi eu 

am crezut că voi sunteţi creştini, dar m-aţi dezamăgit. 

Era culmea absurdului să fim învinuiţi de aşa ceva, şi era tot atât de absurd să ne apărăm de 

acuzaţiile conştient false pe care ni le aducea Creandă. 

- Ştiţi bine că voluntarilor străini nu li se poate interzice nimic, aici. Nimeni nu i-a interzis lui 

Sam acest lucru, ci doar     i-am sugerat un alt mod de a-i învăţa pe copii principiile creştine. 

- Să spunem că aici sunt neînţelegeri. Dar spune-mi tu, Maria, ce ai împotriva limbii 

moldoveneşti? 

- Adică? 

- Le-ai interzis angajaţilor mei să vorbească moldoveneşte. 

Abia atunci m-am lămurit. 

- Domnule Creandă, mie personal îmi place şi mi-a plăcut întotdeauna “dulcele grai 

moldovenesc”. L-am apreciat şi la dumneavoastră. Dar acest lucru nu înseamnă că ne putem permite 

să creştem copiii cu un handicap de limbaj, învăţându-i să spună “şinşi” în loc de “cinci”, sau “şe” în 

loc de “ce”. Au şi aşa destule handicapuri legate de instituţionalizare. 

- Dar cum rămâne cu disciplina? Mi-aţi desfiinţat toată disciplina! Aţi făcut un haos în case! 

- Am desfiinţat doar bătaia. Şi am oferit îngrijitoarelor o altă alternativă. Nu am putut să tratez 

cu uşurinţă această problemă, deoarece disciplinarea este una dintre cele mai serioase lucruri în 

creşterea copiilor. 

- Nu aveai voie să te bagi la disciplină! Nu ai ştiut că în probleme de disciplină numai eu 

hotărăsc? 

- Nu am ştiut. M-aţi adus aici ca specialist. Cunosc implicaţiile lipsei de disciplinare, dar şi a 

disciplinării incorecte. Legile de disciplinare pe care le-am găsit aici erau de-a dreptul aberante. 

Făcute probabil de amatori care nu cunosc această problemă sensibilă. 

- Toţi voluntarii străini ştiu să lucreze cu copiii. Am stabilit regulile de disciplinare împreună 

cu o echipă formată din cel puţin 15 persoane, iar tu te-ai găsit să le corectezi. 

- Numărul lor nu spune prea mult. Competenţa lor în munca cu copiii ar fi fost mai importantă, 

specializarea lor în acest sens. 

- Am avut, dacă vrei să ştii, şi oameni cu multă şcoală în comisie, am avut oameni mari, 

specialişti în aviaţia americană. Doar nu-i fi numai tu deşteapta care le ştie pe toate! 

- Sunt enorm de multe lucruri pe care nu le cunosc. Dar, în domeniul creşterii şi educaţiei 

copiilor, îndrăznesc să cred că ştiu mai multe decât un amator, care îi disciplinează bătându-i în baie. 

- Dar cum vrei să educi un copil fără bătaie? Iar baia este un loc foarte bun pentru a-l bate. Nu 

trebuie să îl vadă ceilalţi copii. Poate fi dus chiar în altă casă pentru acest lucru. Poate fi dus în “casa 

unu”, unde este administraţia. Important este ca cel care îl bate să nu fie singur. Trebuie să mai fie 

încă o persoană sau două de faţă. Îi spui de ce îl baţi, şi îi dai la fund. 

Era revoltător cu câtă inconştienţă vorbea, debitând întruna prostii, din care el făcuse reguli de 



funcţionare a orfelinatului, fără ca nimeni să-l oprească, de parcă era ţara lui Papură-vodă. 

 Avea rost să-i spun la câte traume erau supuşi copiii prin modul aberant în care el îi 

pedepsea? Cum puteai să disciplinezi un copil de 2-3 anişori, ducându-l în “casa unu”, unde urma să 

fie bătut în faţa unei comisii? Chiar dacă îi spuneai de ce îl băteai, el nu ar fi înţeles. El ar fi înţeles 

mai degrabă, imediat după scoaterea afară, că este dus la o plimbare. Ar fi uitat pe drum că a făcut o 

prostioară care trebuie pedepsită. Ajuns în “casa unu”, la locul ales pentru bătaie, ar fi rămas foarte 

surprins că adulţii, după ce l-au plimbat, se apucă să îl bată. Câtă confuzie putea crea în sufletul 

micuţului o astfel de procedură! 

Nu avea rost să-i spun nimic din toate acestea lui Creandă, care se credea un zeu cu drept de 

viaţă şi de moarte asupra copiilor. El nu îi omora fizic. Dar le omora personalitatea, le distrugea 

spiritul, făcând din ei nişte fiinţe temătoare şi timide, pline de complexe de inferioritate pentru toată 

viaţa. Le omora visele, speranţele şi şansele pentru viitor. Le crea un sentiment de panică şi de 

insecuritate care le înăbuşea şansa dezvoltării intelectuale. Mă refer la cei ce rămâneau în ţară, ce nu 

erau adoptaţi. Cei adoptaţi probabil că aveau o şansă. Deşi, legat de acest lucru, existau mulţi care 

aveau îndoieli. 

- S-a întors cineva din America, spunea o angajată de-a lui. Vrea să verifice mai bine 

activitatea lui Creandă. Se spune că unii dintre copiii pe care el pretinde că îi trimite spre adopţie 

ajung la băncile de organe şi la prostituţia infantilă, prin ţările orientale şi prin Japonia. 

- Aşa ceva refuz să cred. Chiar dacă de la el mă pot aştepta la orice, mai sunt şi alţii în jurul lui, 

care nu l-ar lăsa să facă asemenea crime oribile. 

Copleşită de toate aceste gânduri şi frământări, l-am lăsat să ne citească în continuare absurda 

lui listă cu învinuirile pe care le culesese de la Sam, de la Barby, de la gemene, de la … 

- Leana şi Irina mi-au spus că aţi mărit cantitatea de lapte la copii. Nu mă leg de lucrul acesta, 

poate că nu aţi făcut rău, era cam puţin laptele. 

- Am suplimentat laptele la raţia minimă necesară unui copil într-o zi. Am fi vrut să 

suplimentăm şi carnea, dar v-am aşteptat să veniţi. Două kg şi jumătate de carne pe zi este prea puţin 

pentru atâţia copii şi atâţia angajaţi. 

- Aţi umblat şi la carne. Mi-au ieşit în medie două kg şi şapte sute de grame de carne pe zi. Aţi 

mărit cantitatea cu 200 de grame pe zi. Nu este mult, şi nu vă reproşez nici aici, spuse el cu un aer de 

mărinimie. 

Scârbiţi, plictisiţi, hipnotizaţi parcă, noi îl ascultam fără să mai protestăm. Mă uitam la George 

şi îl vedeam absent. Stătea acolo de parcă Creandă ar fi vorbit altcuiva. Aştepta ca el să termine. 

Tăcerea noastră era interpretată de Creandă ca acceptare, ca însuşire a criticilor lui. Se credea 

învingător. Va putea să spună tuturor că a scăpat de nişte oameni nepotriviţi, de nişte sabotori.  

- Am nevoie cât mai urgent de apartamentul în care staţi, ne spuse în încheiere. Să-mi lăsaţi şi 

cheile de la maşină. 

Acesta era semnalul că totul s-a sfârşit între noi. Aşa proceda el. Te anunţa că îţi ia drepturile 

pe care ţi le-a dat. Nu ne-a spus mai multe. Nu ne-a spus pentru ce anume ne concediază. În mârşăvia 

lui, nu îşi făcea mustrări de conştiinţă că se scăpa de noi ca de nişte haine vechi, după ce ne indusese 

în eroare în legătură cu rolul nostru la orfelinat. Nu-l interesa că  ne-a produs atâta pagubă ca familie, 

prin dezrădăcinare, prin înstrăinare. Nu îl interesa unde ne vom duce, ce vom lucra. Nu îl interesa ce 

sacrificii am făcut pentru a ne muta în Y.: renunţarea la nişte locuri de muncă bune şi sigure, 

înstrăinarea copiilor noştri, tristeţea şi suferinţa lor pentru prietenii pe care i-au lăsat în Z., tristeţea şi 

dorul de acasă pe care îl trăiam cu toată familia. Ne spuse că are nevoie de apartament, şi ne lăsă 

singuri în birou. După ce a ieşit, ca deşteptată dintr-un vis urât, îi spun lui George: 

- De ce l-ai lăsat să ne terfelească aşa? 

- Nu ştiu, Maria. Dacă îl întrerupeam, nu aveam ocazia de a studia un asemenea caz rar, spuse 

George, zâmbind. Nu oricui îi este dat să vadă un asemenea izvor de ipocrizie. Mă întrebam dacă mai 

are resurse, şi culmea, cred că ar fi avut la infinit. Mă minunam de el ca de un fenomen al naturii. 



- Ca de o calamitate! M-ai lăsat singură cu el, şi acum îţi arde de glume? 

- Nu, Maria, am descoperit arsenalul de care se teme el. Îl voi folosi, poate, ca semn de rămas 

bun. 

Siguranţa lui Creandă stătea în banii lui. Cu banii îşi cumpăra proptelele. Devenise absolut 

convins că poţi cumpăra pe oricine în România. Cumpărase unul-doi oameni politici din judeţ. Se 

baza enorm de mult pe ei. Nu înţeleg cum s-au dat aceştia pe mâna lui, pentru că el, ca să se laude, le 

spunea numele, spunea că îi sunt prieteni. Dar el nu avea prieteni, pentru că nu putea şi nu ştia să şi-i 

facă. Singurii lui prieteni erau prietenii cumpăraţi cu bani grei, care îl batjocoreau prin spate, şi care 

l-ar fi lăsat la greu. De acest reazem al lui, de oamenii politici, s-a atins George. 

- Domnule Creandă, ne eliminaţi fără remuşcări, după ce ne-aţi rupt din oraşul nostru, 

aducându-ne aici pentru copii. Nu vom mai lucra împreună, dar dacă tot am venit aici pentru aceşti 

copii, vă avertizez că vă vom obliga să schimbaţi lucrurile în favoarea lor. 

- Mă ameninţi! spuse Creandă, cu un ton mai ridicat de data aceasta. Am auzit că Maria s-a 

lăudat că îmi va desfiinţa orfelinatul. 

- Aţi auzit greşit. Există într-adevăr multe motive pentru ca acest orfelinat să fie închis de 

autorităţile române, şi multe motive ca sponsorii pe care i-aţi înşelat să-şi retragă ajutorul. Dar 

niciodată nu ne-am gândit la aşa ceva. Aici sunt o mulţime de oameni care câştigă o pâine, aşa amară 

şi puţină cum este. Ştim însă cum vă vom obliga să schimbaţi lucrurile. 

- Să mă obligaţi? Pe mine? 

- Da, dacă nu se poate altfel. Chiar dacă ne-aţi adus aici printr-o înşelăciune, noi suntem 

încredinţaţi că a fost voia lui Dumnezeu să fie aşa, şi nu pentru a vă denunţa, ci pentru a vă da o 

şansă să îndreptaţi lucrurile. Şi probabil că suntem singurii care ne putem permite să vă vorbim 

deschis şi cu sinceritate, şi singurii care vă putem ajuta. O facem dezinteresat, avem şi suportul 

necesar. 

- Suport, ce suport? 

- V-aţi permis să sfidaţi şi să umiliţi pe toată lumea, să încălcaţi orice reguli, bazându-vă pe 

bani şi pe relaţiile din politică. Şi noi am trăit într-o lume în care am considerat relaţiile cu alţii, cu 

oamenii politici, foarte importante. Am întreprins acţiuni pentru binele comunitar, în care sprijinul 

unor oameni politici era binevenit. Avem prieteni în oraşul nostru pe o sacră politică mai înaltă decât 

cei cu care vă lăudaţi că vă susţin aici. Aceste două-trei persoane care vă susţin nu sunt singurii 

oameni politici din ţară, şi ei poate nici nu cunosc toate dedesubturile activităţii dumneavoastră. 

- Nu mi-aţi spus nimic de aceste relaţii, am ştiut că nu aveţi pe nimeni, spuse Creandă fără să 

vrea, regretând imediat ceea ce spusese. 

George îl atinsese în punctul cel mai sensibil. Mărginit cum era, obişnuit cu mentalitatea 

comunistă, îi vedea pe cei din politică super-oameni, la care nu poate ajunge oricine, ci numai 

oamenii ca el, cu ajutorul banilor. Nu ştia că acum politicienii sunt oameni dintre noi, care urcă şi 

coboară, care azi sunt puternici şi mâine dărâmaţi, că se tem şi ei de atacuri, de demascări, că sunt 

vulnerabili. Aşa sunt încă oamenii noştri politici, din păcate, deşi nu ar trebui să fie aşa. Ei ar trebui 

să fie cei mai cinstiţi, cei mai integri, cei mai morali. Ar trebui să fie incoruptibili. 

Modul lui de reacţie ne-a întărit încă o dată convingerea că el ne adusese în Y., crezând că 

izolaţi şi fără relaţii vom accepta să-l slujim fără comentarii. Nu îşi mai găsise oameni din judeţ, avea 

o reputaţie proastă pretutindeni. S-a gândit să încerce alternativa strămutării unor oameni din alte 

locuri. Dar ne-a ales greşit. A ales dintre puţinii oameni care îl puteau înfrunta. 

- Văd că vă sprijiniţi foarte mult pe anumite relaţii, şi căutaţi să ne intimidaţi pronunţând 

numele lor răsunător. Dar coincidenţa face ca şi noi să fim în legătură cu diferite organizaţii din ţară 

şi din străinătate, interesate de problemele din familii, de problemele pe care le au copiii. Organizaţii 

cum ar fi “Care for the Family” din Londra, “Children Rescue International”, ar putea să vă sprijine 

pentru a îmbunătăţi situaţia. Soţia mea lucrează cu “Care for the Family” de mai multă vreme. În 

Anglia avem prieteni oameni politici, care v-ar putea vizita orfelinatul. Adresele celor care vă 



sponsorizează au rămas pe la noi, şi cred că toată lumea s-ar bucura să audă că s-au făcut îmbunătăţiri 

la orfelinatele dumneavoastră. 

Pentru prima dată, George îl văzu pe Creandă ieşindu-şi din fire. Îi vorbise în limba lui, singura 

pe care o înţelegea şi de care se temea. Se temea de oamenii politici, alţii decât cei care îl susţineau, 

de organizaţii cu nume răsunătoare, de politicieni străini, de sponsori. 

- Gata, nu vreau să te mai ascult. Nu vreau să mai am   de-a face cu voi. Orfelinatele sunt 

treaba mea, eu răspund pentru ele. 

- Da, sunt treaba dumneavoastră, şi dacă vreţi se poate face treabă bună acolo. Dar copiii nu 

sunt ai dumneavoastră, şi ne vom mai interesa de ei. 

Descumpănirea lui Creandă nu a durat decât câteva minute. Şi-a găsit rapid puterea lui de 

stăpânire, şi-a regăsit glasul blajin, moldovenesc, amestecat cu americanisme, şi i s-a adresat lui 

George: 

- I am sorry, George. Tu ai fost întotdeauna un om calculat şi calm. Nu mă aşteptam să-mi 

vorbeşti aşa, de aceea am răbufnit. M-aş fi aşteptat să-mi vorbească aşa Maria, care este o 

perfecţionistă, şi mereu nemulţumită de ceea ce facem noi aici. Dar tu ar fi trebuit să vezi cât de mult 

ne străduim noi ca lucrurile să meargă bine la orfelinate. Acum te las, dar ne vom întâlni peste o 

săptămână să încheiem socotelile. Puteţi să-mi eliberaţi apartamentul până atunci? 

L-a lăsat şi George, nemaiavând chef să-i spună ceva. Nu aşa aş fi procedat eu. L-aş fi scuturat 

puţin pe omul acesta nemernic, care nu se întreba unde vom merge, unde ne vom găsi serviciu, unde 

vom găsi atât de repede o altă locuinţă, şi cum vom rezolva toate problemele care rezultă de aici. 

George l-a ignorat şi atunci când el a repetat că nu ne va plăti salariul pe ultima lună în care am lucrat 

la el, că ne va reţine banii pentru locuinţa de serviciu, şi pentru telefonul la care vorbisem mai mult în 

interes de serviciu. Şi noi am lucrat şi am stat în locuinţa lui doar două luni. Aşa este George, preferă 

să piardă, decât să se antreneze în discuţii în care se putea murdări. 

 

 

 

26. AMENINŢĂRI 
 

 

Nu am plecat din oraşul Y. O datorie morală uriaşă ne face să stăm încă aici. Ne-am găsit 

o locuinţă în centrul oraşului. George îşi va relua în curând afacerea proprie. Nu a renunţat la 

gândul de a se ocupa de copiii ce părăsesc orfelinatele. Eu mi-am găsit un alt loc de muncă, dar 

inima mea a rămas acolo, la acei copii, în legătură cu care mi-am făcut atâtea vise şi planuri. 

Am reuşit să ne facem şi câţiva prieteni, ne integrăm treptat în noul oraş. Am primit de mai 

multe ori vizite din Z. Toţi aşteaptă o explicaţie în legătură cu orfelinatul lui Creandă. Le-am spus că, 

în curând, printr-o carte, le voi explica multe. 

Camelia şi Ioana se obişnuiesc şi ele, dar încă mai suferă de dor după prietenii lor. Acum, că 

este vacanţa de vară, le lipsesc prietenii copilăriei. Nu de mult s-au întors de la bunicii lor. 

Treptat, începem să avem o viaţă aici, să prindem firave rădăcini. Evident că ne interesăm de 

ceea ce se mai întâmplă la orfelinat. Acesta este scopul pentru care mai stăm aici, fiind încredinţaţi că 

lucrurile nu pot să rămână mai departe neschimbate. Nu grăbim, nu presăm nimic. Îi lăsăm lui 

Creandă timp pentru a analiza şi a îndrepta situaţia. 

Creandă se pare că nu a uitat ultimele discuţii, pentru că ne trimite din când în când mesaje de 

intimidare. M-a ameninţat să am grijă de copiii mei: 

- Ai doi copii, şi în jurul nostru se întâmplă multe accidente. Aşa că lasă-mi copiii mei în pace, 

şi ocupă-te de copiii tăi. 

Eu îl ignor, nu îl cred totuşi un ucigaş. 



Apoi, nu de mult, mi-a ameninţat serviciul: 

- Transmite-i Mariei să nu se mai intereseze de orfelinatul meu. Are un loc de muncă bun, şi ar 

fi bine să-şi vadă de serviciu, să nu îl piardă. Vezi cât de greu este în ziua de azi să ai un serviciu. 

Am fost norocoasă să găsesc un loc de muncă bun, corespunzător studiilor mele, dar nu văd de 

ce ar trebui să mi-l protejez de Creandă. Oricât de tare ar fi mafia, refuz să cred că   i-ar permite unui 

cioban să decidă dacă un medic este sau nu competent pentru un post oferit de stat. 

Încearcă să cenzureze ceea ce vorbesc la noul meu loc de muncă: 

- Eu am oameni chiar şi acolo. Fii atentă cum motivezi concedierea ta de la orfelinatul meu. Să 

nu-mi vorbeşti de rău orfelinatul, şi o să te las şi eu în pace. Vorbeşte, şi vei vedea ce se întâmplă. 

Creandă ne-a interzis să vizităm orfelinatul, şi nu s-a oprit numai aici, ne-a transmis că nu 

avem ce discuta cu vreunul dintre angajaţii lui. Pe mine m-a crezut la început cea mai periculoasă, 

deoarece ştia că scriu la un ziar local, şi se temea de articole incriminatorii. Acest lucru l-a făcut să 

meargă la Leagănul din Y. cu doi muncitori nemţi, să se intereseze la ce înălţime sunt puse acolo 

chiuvetele pentru copiii mici. De asemenea, el personal (nu medicul) a mers să ceară fişele medicale, 

să vadă el cam ce ar trebui scris în ele. Simţindu-se ameninţat de presă, încerca să schimbe ceva la 

exterior, la faţadă. Dar, cum au trecut aproape trei luni, şi în ziare nu a apărut nici un articol scris de 

mine în legătură cu el (deşi au scris alţii, în alte ziare), se crede tare pe poziţie, şi şi-a reluat aceeaşi 

aroganţă şi dispreţ faţă de toată lumea. Motivul pentru care nu am scris nimic în ziar nu a fost teama 

de el, sau de cei care îl susţin. În spaţiul limitat al unui articol este imposibil să dezvălui toată 

complexitatea afacerii, toate consecinţele de ordin etic şi moral, toată suferinţa. Nici în această carte 

nu am descris tot, unele aspecte le-am trecut intenţionat sub tăcere, multe aspecte mi-au scăpat. Dar 

am vrut să aduc la lumină un crâmpei din durerea şi nevoile celor mai neajutorate fiinţe, am vrut ca 

strigătul lor de ajutor să fie auzit de oameni, de părinţi, de mame. 

Ar fi o greşeală să spunem că nu este treaba noastră. Este treaba noastră, a opiniei publice. 

Oricine se teme de opinia publică. Opinia publică este o forţă care ar trebui să-şi facă simţită prezenţa 

şi la noi, aşa cum şi-o face în orice ţară civilizată. Ea este aşteptată să demaşte relele, şi să-l susţină 

pe cel care are prima dată curajul să înfrunte răul. Mafia căreia îi aparţine Creandă şi alţii ca el 

mizează pe faptul că opinia publică nu va lua niciodată atitudine. Noi putem însă să-i demonstrăm 

contrariul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. CINE ESTE CREANDĂ? 
 

 

Probabil că este un om obişnuit, transformat de împrejurări. Este tatăl mai multor copii, pe care 

i-a crescut bine. Dar mai târziu, pus în faţa posibilităţii de a câştiga bani, latura lăcomiei l-a acaparat 

cu totul. Şi banul a lucrat asupra caracterului său într-un mod devastator. Se spune că dacă vrei  să-l 

vezi pe un om aşa cum este cu adevărat, să-l pui şef sau să-i dai bani. El are şi bani, este şi şef. Cu cât 

are bani, cu atât îşi doreşte mai mulţi, cu atât neglijează alte lucruri, cu atât devine mai indiferent la 

nevoile semenilor. Iar faptul că este mai marele celor două orfelinate şi al agenţiei de adopţie, îl face 

să se creadă atotcunoscător, hotărând de unul singur chiar în domeniile în care el nu are competenţă. 

George şi cu mine, practic, nu îl cunoaştem. Niciodată nu am putut discuta cu el. Atunci când s-a 

întors din America, el nu ne-a ascultat, noi nu am vorbit, el doar ne-a acuzat de la înălţimea poziţiei 

lui de patron şi de om plin de puterea pe care ţi-o dau banii. Noi îl cunoaştem doar din observarea 

lucrurilor asupra cărora el şi-a pus amprenta, din suferinţa profundă pe care o produce datorită 

indiferenţei lui. 

Insensibilitatea şi incultura, asociate lăcomiei de bani, îl fac omul cel mai nepotrivit pentru o 

activitate atât de sensibilă, de generoasă - ocrotirea copiilor fără familie. Orbit de putere, el nu vede 

lacrimile lor, nevoile lor, fragilitatea lor. Nu le observă nici surâsul, nici speranţa din priviri. Nu vede 

modul în care sunt trataţi. El vede doar profitul pe care ei îl pot aduce. Şi puterea pe care i-o pot da, 

în continuare, prin acest profit.  

Cine este Creandă? Este un fenomen care s-a putut dezvolta în această perioadă de criză a ţării. 

Un fenomen bine mascat. O boală, un cancer. Nu este singurul fenomen negativ, dar este unul 

generator de cea mai mare suferinţă şi tristeţe,  deoarece implică cele mai fragile fiinţe omeneşti.  

Cine este Creandă? Un om pe care banii nu l-au avantajat. I-au stricat caracterul. Cu bani mai 

puţini, ar fi fost poate un bătrânel cuminte şi simpatic. Sumele uriaşe de bani care i-au venit atât de 

uşor au făcut din el un om arogant, care dispreţuieşte pe toată lumea, care nu te ascultă, care nu îţi dă 

posibilitatea să vorbeşti. Nu numai noi nu îl cunoaştem pe Creandă. Nici el nu ne cunoaşte pe noi, pe 

George şi pe mine.   L-am privit la început cu admiraţie, nu aveam motiv să nu credem că intenţiile îi 

sunt bune, şi, pe măsură ce descopeream neregulile, speram că totul este o confuzie, o scăpare de sub 

control a situaţiei. L-am aşteptat cu atâta speranţă să revină din incursiunea lui de-a lungul globului 

terestru, sperând să putem vorbi, să analizăm totul, şi, dacă ar fi avut răbdare să ne asculte, ne-ar fi 

dat, probabil, dreptate.  

Cu siguranţă este inconştient de răul pe care îl produce. Mulţi l-au lăudat şi l-au linguşit. 

Probabil că nimeni nu a încercat să-i deschidă ochii, sau a încercat şi nu a putut. Noi nu am putut. 

Probabil, dacă ar fi acceptat să vorbim ca de la om la om, lucrurile s-ar fi limpezit, problemele s-ar fi 

îndreptat, şi nu ar fi fost nevoie de această carte. 

Deoarece a refuzat dialogul şi discuţia sinceră, cartea este singura cale prin care pot să-i 

vorbesc. Ea reprezintă observaţiile, frământările, indignarea, nu numai a mea şi a lui George, ci a 



tuturor celor ce au lucrat la el, şi a căror inimă bate pentru copii. 
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