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Recunosc că la ora 
16.00 m-am îndreptat 
spre Jilava total neîncre-
zătoare, fiind convinsă că 
evenimentul la care urma 
să participe întreaga loca-
litate nu va mai avea loc. 
Vremea a fost rea, de la 
16 grade - sâmbătă, du-
minică abia ce a trecut de 
1 grad Celsius, însă ploa-
ia care nu a contenit a fă-
cut ca frigul să se sim-
tă puternic în oase. Sur-
priză, însă, la ora 16.00, 
așa cum era anunțat, pe 
scenă urcase deja Adriana 
Rusu și cele două dansa-
toare ale sale. În caruselul 
pregătit pentru cei  mici se 
învârteau câțiva prichindei 
pe care ploaia nu a reușit 
să-i țină în casă. Unii din-
tre ei se încălzesc cu un 
ceai cald sau un porumb 
fiert! Părinții lor savurea-
ză un pahar de vin fiert și 
par că se dezmorțesc și se 
bucură de spectacol. Prin-
tre ei, primarul din Jila-
va, Elefterie Ilie Petre. Am 
stat de vorbă și ne-a dez-

văluit cât de supărat es-
te pentru că pare că toa-
tă pregătirea a fost în za-
dar. Evenimentul ar fi tre-
buit să aibă loc sâmbă-
tă dar, din cauza doliu-
lui național, a fost mutat 
pentru duminică. Piesa de 
rezistentă, patinoarul, ca-
re a fost înghețat timp de 
două zile, acum s-a topit 
aproape de tot, cabinele 
”Selfie Christmas”, ame-
najate în parc, au rămas 
goale, iar căpițele de fân 
băltesc în ploaia care s-a 
pornit și mai tare. În jurul 
orei 17.00, pe scenă urcă 
Moș Crăciun Band. Cinci 

”moși Crăciun” și instru-
mentele lor - două trom-
pete, un saxofon, tobe și 
un trombon încep să cân-
te colinde. Publicul, ca-
re a devenit ceva mai nu-
meros, cântă acompani-
at de band, ”Moș Crăciun 
cu plete dalbe”. Ploaia se 
transformă într-o ușoară 
ninsoare, spiritele se în-
călzesc, poate că de la vi-
nul fiert, frigul nu se mai 
simte așa tare, iar petre-
cerea pare că se încheagă. 
Primarul se mai relaxează 

și vorbește cu “moșii” din 
band să-l ajute puțin mai 
târziu cu pungile de ca-
douri pregătite de către 
administrația locală pentru 
copiii din Jilava. Toată lu-
mea petrece, ca la o săr-
bătoare de iarnă reușită!

Imediat după Moș 
Crăciun Band, pe sce-
nă urcă Shift, iar versu-
rile sale ”Și când se la-
să seara/ Din București în 
Timișoara/ Oamenii mei 
nu stau deloc pe loc/ Când 
văd femei urcate sus pe 

toc, toc/ Sus pe toc” sunt 
cântate de tinerii din parc. 
Urmează alte piese cunos-
cute, iar atmosfera se în-
cinge cu adevărat. Începe 
să ningă cu fulgi mari, iar 
distracția este asigurată. 
Apar ”moșii Crăciun” care 
îl ajută pe primar să îm-
partă pungile cu dulciuri. 
Nu le primesc doar copiii, 

ci toată lumea care se află 
la spectacol. Se fac mul-
te fotografii, iar Claudia 
Ghițulescu, care a urcat 
între timp pe scenă, îi invi-
tă pe localnici la horă. S-a 
făcut ora 19.00 și e rândul 
Rocsanei Marcu, care vi-
ne însoțită de Lorena. Fe-
tele rămân pe scenă doar 
la prima piesă - Șaraiman, 
după care coboară în pu-
blic și îi pun pe jilăveni 
la dans. Ritmuri grecești 
și orientale în ninsoarea 
adundentă, iar ultima în-
doială a primarului este 
spulberată. Jilăvenii chiar 
se distrează, iar spectaco-
lul este unul de care-și vor 
aminti cu plăcere.

Finalul îi aparține An-
dei Adam și dansatorilor 
ei - Gill și Mayo.

”Sărbătorile de iarnă” au 
transformat ploaia în fulgi de nea!

La Jilava,
Pregătit a se desfășura pe parcursul mai 
multor zile, programul artistic ”Sărbători 
de iarnă, la Jilava” s-a încheiat duminică 
seară, cu un spectacol în Parcul Morii, 
lângă policlinica cea nouă. Pe afiș au fost 
trecuți artiști precum Adriana Rusu, Moș 
Crăciun Band, Shift, Claudia Ghițulescu, 
Rocsana Marcu și Anda Adam.

Carmen Istrate

”Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături 
de mine în această seară de excepție. Ați dovedit că, 
indiferent de vreme, jilăvenii știu să se simtă bine și să 
se distreze. Mi-am dorit să fie un spectacol frumos, 
ca de final de an și un cadou de Sărbători pentru toți. 
Iar pentru copii am avut surprize de la Moș Crăciun. 
Vremea a fost așa cum a fost, dar un lucru este sigur: 
Anda Adam, Rocsana Marcu, Claudia Ghițulescu, Shift 
și Adriana Rusu au ținut un concert de zile mari. Să 
aveți o seară frumoasă în continuare!”, le-a urat, la 
sfârșitul spectacolului, primarul Elefterie Ilie Petre, 
jilăvenilor.

Jilăvenii știu să se distreze

Moș Crăciun Band

Rocsana Marcu l-a invitat la dans 
pe primarul Elefterie Ilie Petre

Anda AdamRocsana Marcu și Lorena Claudia 
Ghițulescu

Cadouri pentru toată lumea Shift


