
Lămâiţa

A doua mamă

Nu voi  uita nicicând prima mea zi  de şcoală. Aveam emoţii  şi  totul părea atât diferit  de cum îmi 
imaginasem eu.  Întotdeauna am crezut  că şcoala este un loc cu profesori  stricţi  şi  severi.  M-am 
bucurat să constat că ei sunt amabili şi de ajutor. Îmi plăcea că eram, pentru prima dată, la un loc cu 
mai mulţi copii, dar îmi era teamă că mă vor respinge. Eram conştientă că eram mai mare decât ei şi 
că nu stiam să mă port.

Cea datorită căreia am reuşit să merg la şcoală a fost doamna Ioana Voicu. Am întâlnit-o pe când mă 
plimbam pe stradă într-o zi de Sărbatoarea Moşilor. M-a întrebat cum mă cheamă şi în ce clasă sunt. 
Cu timiditate şi rusine i-am răspuns că eu nu merg la şcoală.

Fiind singura fată din familie şi cel mai mic dintre copii, banii fiind puţini şi niciodată de ajuns, mama a 
considerat că e mai bine să rămân acasă şi să mă îngrijesc de cele ale casei. Vedeam, însă, în 
fiecare zi, cum copiii mergeau către şcoală şi apoi ieşeau, în pauze, în curte. Nu ştiam ce se întamplă 
acolo, dar îmi închipuiam dascăli severi şi autoritari. Dar chiar şi aşa, îmi doream să fi fost şi eu la 
şcoală, ca şi ceilalţi copii.

Când am întâlnit-o pentru prima dată, Ioana Voicu era Executive Assistant în Ambasada Canadei din 
Bucureşti iar părinţii ei aveau o casă în Mătăsaru, unde locuia şi bunica mea. Bunica o cunoştea pe 
Ioana de când era copil şi a fost cea care a ajutat-o să câştige încrederea mamei mele. Împreună au 
reuşit să o convingă pe mama că este important ca eu să merg la şcoală, i-au înfrânt teama pe care 
aceasta o avea legată de şcoală şi au convins-o că ea este singura care poate lua hotărâri pentru 
viitorul  meu. I-au explicat  că educaţia  îmi va facilita  accesul  la  cunoştinţe ce îmi  vor  permite să 
reuşesc în viaţă şi că va fi mândră de mine pentru ce voi putea împlini după ce voi obţine un loc de 
muncă bun.

Cu timpul am înţeles cât de importantă este educaţia. Cât de mult te ajută să ai o viaţă normală, să nu 
fi arătat cu degetul că eşti analfabet, să îţi faci prieteni, să termini un liceu, apoi o facultate, să poţi 
avea o casă şi să îţi poţi întreţine familia. În ceea ce mă priveşte educaţia primită de la şcoală s-a 
împletit cu cea primită de la Ioana. Am învăţat să fiu responsabilă pentru ceea ce fac, să cercetez 
înainte să iau o decizie şi să accept consecinţele faptelor mele. Să învăţ din fiecare întâmplare şi să 
merg mai departe cu zâmbetul pe buze. Dacă ar trebui să definesc educaţia, aş spune că este a doua 
mamă a unui copil.

Eram în clasa a şaptea când mi-am dat seama că îmi doresc să termin o facultate şi să lucrez în 
management hotelier.  Hotelurile  sunt locuri  tranzitate de multi  oameni şi  mi-am dorit  să fiu acolo 
pentru a învăţa cât mai multe de la fiecare dintre ei.

De-a lungul  timpului  m-am lovit  de multe  obstacole care ar fi  putut  să mă împiedice să continui 
studiile. Dar oricât de greu mi-a fost, niciodată nu m-am gandit să abandonez şcoala. Banii au fost 
întotdeauna o problemă în familia mea. Mama a fost nevoită să aibă singură grijă de mine şi de cei 
doi fraţi ai mei mai mari. Ei doi au mers la timp la şcoală, dar s-au oprit, unul după zece clase, celălalt 
după numai opt. Au fost nevoiţi să muncească şi nu au mai avut timp de şcoală. Mentalitatea lor a 
fost prima pe care a trebuit s-o schimb. Mult timp n-au fost de acord ca eu să continui studiile doar 
pentru că aş fi avut alt statut in familie, mai multă autoritate şi acest lucru era de neconceput pentru 
mezina familiei. Dar cu timpul au văzut şi partea bună a lucrurilor. S-au convins că rămân tot acelaşi 
om pe care îl cunosc, dar că lumea mă respectă în sat pentru că ştiu cum să vorbesc şi cum să mă 
port şi îi respectă şi pe ei pentru că sunt familia mea. Statutul lor s-a schimbat odată cu al meu.



Mama este acum mândră de mine. Îi sunt recunoscătoare că m-a susţinut cât de mult a putut, că a 
trăit alături de mine emoţiile examenelor şi că a înţeles de ce vreau să merg mai departe. Sunt fericită 
că am avut lângă mine oameni minunaţi care au crezut că pot să reuşesc, m-au încurajat de fiecare 
dată şi nu m-au lăsat să mă simt niciodată singură. Ioana mi-a devenit cea mai bună prietenă şi este 
acum mentorul meu. Este cea care m-a făcut să înţeleg că sunt diferită de ceilalţi din jurul meu, dar în 
acelaşi timp egala lor, că am aceleaşi drepturi, dar şi responsabilităţi.

Din clasa I şi până în clasa a XII-a am luat premiu în fiecare an. Nu a fost uşor, dar acum am o 
satisfacţie  imensă.  Sunt  studentă  în  anul  II  la  Facultatea  de  Geografie  din  cadrul  Universităţii 
Bucureşti, specializarea Turism. Asociaţia Ovidiu Rom mi-a oferit o bursă de merit şi acum lucrez ca 
voluntar în centrul lor din Bucureşti.

De 1 an şi jumatate sunt alături de ei şi mă bucur să văd că sunt şi unii oameni care fac pentru alţi 
copii ce a facut Ioana pentru mine în urma cu mulţi ani. Pot să mă consider o fată norocoasă pentru 
că Asociaţia Ovidiu Rom m-a sprijinit atât moral cât şi financiar.

Acum mă uit în ochii copiilor de 10 ani ce nu merg la şcoală şi doresc să aibă şi ei o poveste ca a 
mea, cu un final fericit. Cred cu tărie ca vor reuşi şi ei la rândul lor. Spun aceste lucruri pentru că eu 
însămi sunt o creaţie a socialului.

Lămâiţa Calistrache este un exemplu extraordinar pentru noi toţi, susţinând mesajele Anului  
European pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale. 


