
Bogatia unei familii cu zece copii
Daca a spus cineva vreodata ca a avea copii multi e necaz mare, pentru ca "iti mananca si urechile", ar
trebui sa treaca pe la familia din Talmaciu, pe care am vizitat-o si noi, transformati in Mos Craciun, in
cadrul campaniei "Dar din dar se face Craciunul". E adevarat, acolo unde sunt copii multi, sunt si bani
putini, lucru care se observa din primul moment in care treci de poarta situata pe strada principala, nu
departe de intrarea in oras. Cred, insa, ca oricine isi face drum pe la casa cu multi copii are de invatat o
lectie importanta: cea a seninatatii. Pentru ca in ciuda greutatilor evidente si a problemelor
materiale cu care acesti talmaceni se confrunta, ei stiu sa zambeasca, mult mai mult decat o fac cei care
trec prin cazne infinit mai mici decat ale lor.
  
  Pe langa "mogaldeata" despre care am aflat ca se numeste Rex, in ziua sosirii noastre, acasa sunt
prichindeii familiei, mama Vasilica si cel mai mare dintre copiii ramasi acasa, Dumitru, care are 18 ani si
care acum, cand se afla in ultimul an de liceu, are de luat o decizie importanta. Sa se apuce de munca
pentru a pune umarul la sprijinirea familiei sau sa plece la Tulcea pentru a-si urma visul de a deveni
preot. "Am participat la Olimpiada, la Religie. As vrea sa urmez Teologia, la Tulcea, la Prea Sfintitul
Visarion Rasinareanul, care a spus ca incearca sa ma ajute cumva sa fac Teologia. 
  
  De la cinci ani am fost tot pe la biserica, pentru ca am vrut sa-i aflu toate secretele", ne destainuie
Dumitru, care spune cu toata convingerea: "Craciunul este o sarbatoare foarte importanta pentru familie
si pentru copilarie". Tanarul, care de multe ori a preluat in familie sarcinile tatalui plecat sa castige bani,
ne-a facut si o surpriza. Un cantec interpretat la chitara, asa cum stia el mai bine. 
  
  Dumitru nu a fost insa singurul care ne-a intampinat in casa care nu semana a casa, cu paturi
supra-etajate si cu doua incaperi despartite de un hol transformat in bucatarie, pentru ca primul lucru
care ne-a "sarit" in fata a fost veselia. Nici urma de tristete pe fetele copiilor care, cu multa bucurie ne-au
impartasit, organizati ca la serbarea de la gradinita sau de la scoala, toate colindele si poeziile pe care le
stiau. Sau macar o parte din ele. Şi care, tot cu veselie, ne-au spus si numele: Sergiu, care are noua ani si
este in clasa a III-a, Gabi, de 6 ani, care la anul merge la scoala si Petronela, mamaruta familiei care ne
spune cu vocea ei limpede de copil si cu toata seriozitatea "Eu am patru ani si am trei nepoti. Doua fete
si un baietel".
  
  Desi mici, unii dintre copii, ca toti prichindeii de altfel, stiu de pe acum cam ce vor sa fie cand vor fi
mari, toti in afara de Sergiu care nu s-a hotarat inca . "inca nu m-am gandit, dar as vrea sa fiu ori cantaret,
ori mecanic. Cantaret la biserica", vine repede si completarea, pentru ca lucrurile sa fie clare in mintea
noastra. Fratele sau, Gabi, spune cu toata convingerea "Eu vreau sa ma fac mecanic, pentru ca imi place
munca", mezina familiei dorindu-si sa devina bucatareasa. Nu din cauza ca ii place sa manance, ci pentru
ca ii place sa o ajute pe mama la spalatul vaselor si la maturat. 
  
  
  
  Campionul familiei
  
  
  
  Zece pare sa fie numarul norocos al familiei, pentru ca in casa din Talmaciu in care se simte pregnant
prezenta lui Dumnezeu, prin toate icoanele atarnate pe pereti, isi duc traiul opt copii si doi parinti. Tatal
se speteste pentru familie, fiind muncitor la o fabrica din Sibiu, in timp ce mama, care este pensionata de
boala de multa vreme, sta acasa si vede de prichindeii pe care ii mai au in preajma. Pe langa Dumitru,
Sergiu, Gabi si Petronela, familia generoasa ii mai numara, printre altii, pe Mihai de 12 ani, Ioana de 14
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ani, Vasile, de 16, Steliana de 21 de ani, care a plecat de acasa pentru a sta cu sora ei mai mare. 
  
  Vasile, Vasi, cum ii spun fratii si surorile, este mandria casei, pentru ca la doar 16 ani este pasionat de
box, avand o multime de rezultate. "Face parte din lotul national. in primul an de box a fost campion
national la cadeti, anul trecut a fost campion national la juniori si anul asta, vicecampion national", ne
spune cu mandrie Dumitru, care ne aduce sa vedem si noi, cupa castigata de fratele sau, legata cu
panglica tricolora si teancul de diplome care arata locul intai. "De trei ani de cand face box a luat bataie
numai de doua ori", spun copiii, iar mama continua: "La inceput n-am fost de acord sa loveasca pe
cineva in fata. Cred ca e pacat, dar acum ... am acceptat." Vasilica si-ar dori sa mearga sa-si vada copilul
in ring, dar lui Vasile ii este greu sa-si foloseasca pumnii pentru a da in cineva atunci cand este ea de fata.

  
  Chiar daca in momentul sosirii noastre nu era acasa, pe Vasi l-am intalnit la plecare si ne-a impartasit
visul sau: "Vreau sa ma fac boxer profesionist. Lucian Bute este modelul meu". "Pentru ca e stangaci ca
el!", completeaza si Dumitru.
  
  
  
  "Cand erau mici mi-a fost greu"
  
  
  
  Bineinteles ca oricata bucurie ar aduce sosirea pe lume a unui copil, sa cresti si "sa-i faci oameni" pe
zece micuti nu e lucru usor. Mama insa nu se plange si ii priveste cu ingaduinta si cu mult calm pe cei
mai neastamparati dintre ei. "Nu e greu cu atatia copii. Cand erau mici mi-a fost greu, dar acum nu mai
imi este, ca au mai plecat dintre ei si cei care au crescut au grija de ceilalti", ne spune Vasilica. 
  
  Şi Vasilica impreuna cu toti copiii ei gasiti acasa s-au bucurat de oaspeti, micutii scotand din pachete
toate cadourile aduse de mesagerii Mosului (adica noi): crenvursti, carnati, toba, telemea, salam,
pastrama de porc, ciocolata, napolitane, turta dulce, grisine, covrigei sarati, alune la cutie, cozonaci cu
nuca, stafide si rahat, caramele, bomboane, suc. Spre Talmaciu am plecat pregatiti si cu bradul de
Craciun, beteala si cu globurile si instalatia de pom, insa pentru ca in curtea familiei se afla deja un brad
impodobit, ne-am gandit sa pastram pomul si decoratiunile pentru alti copii, care in anul acesta nu s-ar fi
bucurat de un brad. 
  
  
  
  Campania "Dar din dar se face Craciunul" a fost demarata de Tribuna, iar demersul nostru a fost
sprijinit de partenerii Ambient, Directia Silvica Sibiu, Redal si de cativa oameni ce au dorit sa ramana
anonimi. Le multumim in numele celor care, cu ajutorul lor, se vor bucura acum de un Craciun exact asa
cum trebuie sa fie o sarbatoare. Adevarata.
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