
Tu ti-ai abandona copiiis
Anamaria Schromm are 29 de ani si este mama a trei baieti pe care ii creste singura. Pentru ca nu vrea
sa-si trimita copiii in centrele de plasament, bate zilnic la usi care nu vor sa se deschida. 
  
  Povestea ei incepe cu doisprezece ani in urma, cand s-a casatorit cu primul sot. `Aveam 17 ani si am
intrat intr-o casnicie, care, in loc de fericire mi-a adus multe lacrimi si un copil - Sebi, pe care de la doi
ani a trebuit sa-l cresc singura. Dupa divort mama nu a vrut sa ma ajute si m-am mutat in chirie. Atunci
mi-am spus ca nu o sa mai am niciodata incredere in oameni, ci doar in Dumnezeu si in copilul meu`,
povesteste Ana, in timp ce framanta cu miscari marunte un servetel umed.
  
  Dupa cativa ani l-a cunoscut pe al doilea sot. Bun, intelegator, cu serviciu stabil. Parea ca se intelege
bine cu Sebi. S-au casatorit si cateva saptamani Ana a dus o viata linistita. Apoi au aparut interdictiile:
fratii tai nu au voie sa te viziteze, nu iesi din casa fara permisiunea mea, nu ai voie sa cumperi lucruri
pentru copil. Ana a tacut si a acceptat, caci era insarcinata. `Dupa ce s-a nascut Mihaita lucrurile s-au
inrautatit. Cand a implinit copilul un an, mi-a zis ca vrea sa divortam, pentru ca s-a indragostit de
altcineva. Am divortat si am plecat cu copiii. M-am angajat la Compa si in luna urmatoare mi-am dat
seama ca sunt insarcinata. Atunci m-am trezit intr-o situatie mai mult decat disperata`, povesteste femeia.

  
  Insarcinata fiind, femeia nu mai putea munci, deci nu mai putea sa castige banii din care sa isi intretina
copiii. S-au dus toti trei sa locuiasca la Centrul Maternal. Acolo a venit pe lume Cosmin. Au stat la centru
pana in septembrie anul trecut, cand au fost nevoiti sa-l paraseasca. Acum locuiesc la o femeie, care ii
mai gazduieste o saptamana, dupa care vor fi nevoiti sa stea pe strada. Ana cauta de lucru, dar e greu sa
gasesti serviciu cu program intr-un singur schimb, iar ea nu poate lucra de dupa-amiaza sau noaptea, caci
nu are pe nimeni care sa-i ia copiii de la gradinita si de la scoala. Saptamana trecuta a fost in audienta la
primarie pentru o locuinta sociala. I-au raspuns ca locuintele sunt pentru persoanele care au fost evacuate,
iar ea nu se incadreaza. 
  
  Ana merge clatinandu-se pe strada. `Cum e viata oamenilor care nu plang in fiecare zis` se intreaba. Si
directorul de la Centrul Maternal si fostul sot care nu plateste pensie alimentara propriilor copii, au
sfatuit-o sa dea baietii spre adoptie si sa-si vada de viata. `Cum sa imi abandonez copiiis Sebi plange in
fiecare seara si ma intreaba - Mami nu-i asa ca nu ma duci la orfelinats - iar eu ma rog lui Dumnezeu si
caut in fiecare zi de lucru` povesteste, legand vorbele cu lacrimi, tanara pe care durerea si frica au
imbatranit-o prematur. Daca doresti sa ajuti aceasta familie, cu orice poti, suna la numerele de telefon:
0756925283 sau 0742381305.
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