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24 IULIE - ZIUA MONDIALA A BUNICILOR 
Ing. Miorița SĂTEANU 

 
Ce fericire si emoție simțim in suflet când nepoții se adresează nouă : draga mea bunicuță , dragul meu 

bunicel? 
Sau spun: 

 Buni .....spune o poveste , 
 Buni .....hai să ne jucăm , 
Buni...  ia mă in brațe că am obosit să merg pe jos,  
Buni ...îmi cumperi o jucărie sau o înghețată? 
 Buni ... hai să ne spălăm pe mâini, să mergem la oliță si să mă dezbrac.....  
 Buni ...hai buni să ne culcăm.......  
 Buni .. dă-mi ursulețul, dă-mi păpușica, dă-mi mașinuța ca să mă culc .... 
 Buni .. așa-i că dormi cu mine ......? 

Sau să răspunzi la milioane de întrebări : 
 Buni spune ce este..... 
 Buni spune pentru ce este........  
 Buni spune cum se face...... 
 Buni spune de ce mă doare........ 
 Buni,  m-am lovit , pupă locul,  ca să-mi treacă........ 
 Buni spune ce să fac .......  

Au trecut anii si trebuie să răspunzi la alte întrebări: 
 Buni .. repetă cu mine tabla înmulțirii..... 
 Buni ... ascută poezia care trebuie să o recit la serbarea de sfârșit de an... 
 Buni .....te rog ajută-mă la exercițiul acesta de mate... 
 Buni .....îți place cum m-am îmbrăcat.... mă duc la o întâlnire cu un băiat 
 Buni .....pot să mă căsătoresc cu acest tânăr... 
 Buni ... te rog ai grijă de nepoțelul tău.... 

Și atunci, sufletul nostru trepidează de bucurie, cum ni-se umezesc ochii de fericire, cum deschidem larg 
brațele să-i cuprindem și să-i strângem la piept, cu un sfânt pupic, dăruit din buzele noastre tremurânde la 
atingerea căpșorului drag al nepoțelului sau al strănepoțelului....... 

Sigur, sunt convinsă că, tot, cu aceste sentimente, poate și mai puternice  
i-am crescut pe părinții lor - copiii noștri. 

Dar, așa cum am avut grija acestora , si pe copii lor,  adică nepoții si strănepoții noștri suntem datori ca să-i 
învățăm noțiunile celor 7 ani de acasă să-i învățăm să se roage *Înger, îngerașul meu ... *, *Tatăl nostru* si 
*Născătoare de Dumnezeu*  
Să-i introducem încet, cu grijă si cu înțelepciunea si evlavia credinței noastre, să-i introducem, in tainele sfinte al 
credinței, ale poruncilor, ale Sfintei Euharistii  și al semnificației sfintelor sărbători  religioase   

Și totuși nu este destul, pentru că la sarcinile noastre de bunici se adaugă și alte multe lucruri care trebuie 
să le știe nepoții și strănepoții… 
 Dar cea mai mare sarcină a noastră este să-i iubim, să-i protejăm și să fim alături de ei pentru a-i ajuta, să fie 
pregătiți ca să-și rezolve problemele cu care se confruntă în întreaga lor viață. 

Gândul înnobilat cu dragostea BUNICILOR îi v-a conduce și susține toată viața pentru că vor simți siguranță 
și încredere de a parcurge drumul ales pentru a fi fericiți  
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