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Păstorul Trist… 

 

Cu o vreme în urmă 

Dumnezeu m-a chemat: 

“Constantine, ieşi afară din turmă 

Mergi şi adună oile de tăiat. 

 

Oile slabe, doar piele şi oase, 

Oile negre, pierdute prin lume, 

Oile cele mai ticăloase. 

Să le aduci la păşune!” 

 

Am pus Domnului o întrebare 

Scoasă dintr-un suspin: 

“Doamne, mai este vre-o scăpare? 

Sunt oi de jaf, de pradă şi de chin…” 

 

Domnul mi-a răspuns: “Ai uitat? 

Şi tu erai în drum spre abator. 

Caută-Mi acum oile de tăiat, 

Te fac păstorul lor.” 

 

De atunci pasc oile de tăiat. 

Păstor trist, tăcut… 

Cu suflet greu, înlăcrimat, 

Neînţeles, necunoscut… 
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PROLOG 
    

Cartea aceasta aş vrea să fie ca o fereastră deschisă la viaţa mea, 

un semn de recunoaştere  a puterii Domnului Isus, a grijii Lui 

nemăsurate pentru oameni, fie buni, fie răi. Hai să deschidem fereastra:  

Prin vara anului 1999 Dumnezeu mi-a mişcat inima să mă 

apropii de oamenii cei mai apăsaţi de soartă, de oamenii cei mai 

doborâţi de diavol şi de încercările vieţii. Dumnezeu mi-a îndreptat 

paşii spre închisori.  

Închisoarea este un teritoriu al diavolului. Totuşi, sunt acolo 

oameni aleşi şi împuterniciţi de Dumnezeu care îl înfruntă pe Satana pe 

propiul lui teren. Sunt capelenii, garda de elită a lui Isus.  

Îi sprijină din afară grupe de luptători voluntari care pătrund în 

formaţii mici, foarte bine organizate. Ei aduc cântările Domnului şi 

Evanghelia lui Isus.  

Mai este un număr mic de luptători răzleţi, oameni care luptă 

corp la corp, unu la unu. Ăştia sunt foşti prizonieri, oameni trecuţi prin 

lanţurile diavolului şi ale închisorilor. Ei intră în închisori cu lacrimi şi 

durere, conduşi de o dragoste de neânţeles, de un chin imposibil de 

explicat. Aceşti oameni aduc o speranţă şi un zâmbet în acest loc de 

întuneric şi dezolare. Speranţa este direct de la Sursă: „Aşa mi-a făcut 

mie Domnul; El vrea să te ajute şi pe tine.‟ Ei vin mereu, cu răbdare, 

perseverenţă, insistă. Ştiu cu cine au de luptat, îşi cunosc adversarul dar 

cunosc şi pe Acela care îi susţine. Lupta este împotriva Satanei, Puterea 

este de la Isus – Domnul care a cunoscut amarul închisorii. Isus a fost 

prizonier.  

Printre aceşti luptători singuratici, Domnul mi-a făcut onoarea să 

mă aşeze şi pe mine. La început nu am înţeles mare lucru… Mi-a sclipit 

o luminiţă tremurândă când, la o vizită, John Boboc mi-a spus: 

- Bă, voi toţi creştinii, sunteţi nişte hoţi! Eu am deschis gura, m-

am amuzat în sinea mea la răspunsul ce-mi sticlea în minte. Am vrut să-

i răspund :  
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 „Atunci cum se face că noi, nişte hoţi, suntem afară, iar tu, om 

cinstit eşti închis?‟  

Am deschis gura să spun aceste vorbe, dar le-am înghiţit şi gura 

mi s-a închis mută. Am tăcut, şi am înţeles că în acel loc nu vin eu cu 

vorbele mele, aşa cum vreau eu, ci cu Cuvântul lui Dumnezeu după 

cum vrea El.  

Atunci am simţit că Isus este cu mine, că mă învaţă o lecţie 

nouă, că se ocupă mai mult de mine decât de prizonierul pe care-l 

vizitam. Eram la şcoala Domnului. 
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CAPITOLUL  1 
 

EROUL 

 

A venit la mine o femeie, pe nume Anamaria şi mi-a spus încet: 

- Bărbatul meu este la puşcărie, la Wooroloo. Du-ne, pe mine şi 

cei cinci copii, să vadă pe tatăl lor, este un erou, a furat ca să-şi 

hrănească pruncii.  

Şi i-am dus. Duminică, după slujbă, am plecat direct de la 

Biserică. Copiii micuţi – doi băieţi de cinci ani şi trei fetiţe mai 

măricele.  

La poarta închisorii fetele au luat-o mai înainte. Mama lor a 

rămas mai pe urmă, mergea înaintea mea cu cei doi băieţi, unul de o 

mână, altul de cealaltă. Pentru o clipă mi s-a întunecat totul în faţă, apoi 

am murmurat cu tremur în glas, doar pentru mine: “Wooroloo Prison – 

Penitenciarul Craiova.” 

 

**** 

    

Paşii mi s-au pierdut în urma acestei femei ce-şi ţinea băieţeii de 

mâini, în drum spre vorbitor. Timpul s-a învălmăşit, situaţiile s-au 

suprapus, spaţiile s-au contopit şi… iat-o pe mama… Mama, ţinându-ne 

de mâini, pe mine şi pe fratele meu – doi copii mici, de şase şi opt ani. 

Înaintam pe un coridor lung, mergeam la tata, la vorbitor. 

 N-am uitat nimic, sunt aproape 40 de ani de atunci dar n-am 

uitat nimic… Întâi ne-am oprit la un geam mare, deschis. Mama a scos 

din plasă două bucăţi de slănină şi le-a pus pe cântarul ce era la geam.  

- Este prea multă, are dreptul la un kil şi tu ai adus un kil jumate. 

Asta ia-o înapoi.  

 Nu puteam să-l văd pe cel ce vorbea, geamul era înalt iar eu 

eram mic. A început să plângă mama: 

- Domnu‟ sergent major, vă rog, vă rooog frumos, daţi-i-o pe 

toată că e slab şi are nevoie de hrană. Vă rog, vă sărut mâinile şi 

picioarele, domnu‟ major, vă rog, daţi-i-o pe toată… 
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Omul strigă la mama: 

- Cum să-i dau, femeie, eşti nebună? Legea e lege! De ce nu 

respectaţi legea? Şi tu eşti tot o hoaţă, fir-aţi să fiţi de  hoţi. 

- Domnule sergent major, vă rog, pupaţi-aş mâinile, vă rog 

frumos… 

N-am să uit în viaţa mea – Domnule major… pupaţi-aş 

picioarele…  

Apoi am mers într-o sală şi l-am văzut pe tata prin două gratii de 

plasă de sârmă. Un miliţian se plimbă pe culoarul dintre plasele de 

sârmă. De o parte erau patru, cinci deţinuţi, de cealaltă parte familiile 

lor. Strigau unul la altul, hărmălaie mare… L-am văzut pe tata. Mic, 

slab ca un cadavru, cred că era bolnav, tuns în cap… şi zâmbea la noi 

bucuros că ne vede. 

Doamne, ce viaţă. Timp întunecat, timp risipit printre blesteme, 

printre lacrimi pătate de minciuna trăirii fără rost… 

 

**** 

 

Trec prin poarta închisorii în urma acestei femei care-şi ţine 

copiii de mâini. Calcă şi ea acum pe urmele pe care a călcat mama mea 

în urmă cu 40 de ani. Ei aici, la Wooroloo, noi la Penitenciarul Craiova, 

dar eram sub acelaş blestem, sub aceeaşi pedeapsă. Doar timpurile şi 

locurile erau diferite. 

Iată-l pe erou. Copiii îi sar în braţe, el îi mângâie, îi sărută, le 

atinge capul, părul, hainele, mâinile. Arată bine hrănit, doar faţa îi este 

tăioasă, privirea rea. Cine a spus că viaţa în închisorile din Vest este ca 

un concediu, nu a fost înăuntru niciodată. E ca şi cum ai închide păsările 

într-o colivie foarte frumoasă.  

 - Frate Costică, nici aici nu scap de tine, nici aici nu mă laşi în 

pace? Eroul glumeşte cu mine în timp ce ne strângem mâinile. Şi iar: 

- Bine ai venit la închisoare, avem nevoie de oameni ca tine aici, 

poate nu mai pleci. Pace, pace ţie.  
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 Apoi, eroul, ne-a adus în pahare de carton limonadă rece. 

Închisoarea pune la dispoziţia tuturor, pe timpul vorbitorului, băuturi 

răcoritoare, cafea cu zahăr şi lapte, biscuiţi. 

 Eroul se plimbă cu copiii, Anamaria într-o parte, la umbră, stă 

sub un pom. Vorbitorul este într-o grădină împrejmuită cu gard de 

sârmă. 

 

**** 

 

Închid ochii, şi de la Wooroloo sar la Aiud… 

Decembrie, 1982. Două sute de hoţi, boschetari şi frontierişti 

încolonaţi în formaţie pentru numărătoare. Ora cinci dimineaţa. 

Numărătoarea e la şase, cafeaua la şase jumăte, începem lucrul la şapte. 

Un frig cumplit, întuneric. Stăm încolonaţi pe platoul din faţa 

dormitorului. Romică s-a plecat în genunchi şi a palmat un chiştoc. 

Dacă-l vede caraliul fumând îl rupe cu bătaia – nu se fumează în 

formaţie. Un hoţ îi întinde un pachet. Romică îl miroase cu satisfacţie, 

mi-l pasează mie şi-mi spune: 

- Prăjeşte-l, Costică.  

 Desfac pacheţelul şi, spre surprinderea mea, realizez că am în 

mână o bucată de şorici. Primul gest? Am dus-o la nas. Miroase a fum, 

a cârnaţi, a fripturi… Doamne, eram mort de foame în permanenţă. M-

am strecurat în W.C. Am dat foc la o bucată de hârtie găsită pe jos, am 

aruncat şoriciul peste foc. Într-un minut a început să sfârâie şi a 

împrăştiat un fum exrtaordinar de plăcut. Şi… strigătul ţigănesc: 

- Avelo Manuş! (vine miliţianul). Am ascuns bucăţica de şorici 

fierbinte în buzunar, am împrăştiat cenuşa şi m-am strecurat în coloană, 

lângă Romică. Am rupt şoriciul în două şi l-am împărţit. Începea 

numărătoarea… Număratoare fără rost, numărătoarea cadavrelor 

umblătoare… 

    

**** 

Vizita s-a terminat. Ne-am despărţit. Fiecare a rămas cu un gust 

diferit: copiii cu limonada pe limbă, Anamaria cu lacrimi sărate pe 
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obraji, Eroul cu palmele pline de mirosul curat, cules din creştetul 

copiilor, mama sărutând picioarele sergentului major, eu plescăiam sub 

limbă şoriciul pârlit de la Aiud. Doamne… ce învălmăşală de vremuri,  

distanţe,  destine… 
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CAPITOLUL  2 

ÎN DEPLASARE 
 

 

Royal Perth Hospital. Am parcat maşina pe Goderich street, în 

faţă la YMCA Hotel şi, trecând prin faţa Catedralei Saint Mary, m-am 

apropiat de uşile spitalului. L-am depistat de la distanţă. Stătea pe 

bancă, la umbră, la răcoare, fuma. Era o zi însorită, caldă, cu toate că 

eram la jumătatea iernii, la începutul lui iulie, mai precis 2 iulie 2001.  

Nu m-a observat încă. Pe măsură ce mă apropiam de el puteam 

să-i disting mai bine trăsăturile. Prietenul meu Dorin Negustoru. Palid, 

cu părul puţin răvăşit de briza dimineţii, fumează absent. Mă apropii, 

mă zăreşte. Este îmbrăcat cu o pijama fină, neagră, pe sub un halat de 

mătase. Îmi zâmbeşte cam forţat; veşnica scobitoare în colţul gurii. Este 

încă tânăr, sub 40 de ani. Dar acum arată obosit, palid. Pe bancă, lângă 

el are Biblia pe care i-am dat-o cu un an în urmă, o acoperă cu palma, 

parcă ar vrea s-o simtă sau s-o ascundă. Îl iau în primire de la distanţă: 

- Aici te-am vrut! Până nu ai ajuns aici nu ştiai să citeşti…  

N-am mai continuat pe tonul ăsta căci mă privea foarte serios. A ridicat 

Biblia de pe bancă şi mi-a spus cu glas moale: 

- Hai să mergem sus.  

Urcăm cu liftul la etajul 5. Un salon cu patru paturi. Prietenul 

meu se lungeşte obosit pe patul lui. Pe noptieră are o mulţine de flori 

într-o vază. La capul patului o gorilă neagră de pluş, imensă, cu un 

anunţ pe piept: „I miss you!‟
1
  

Îmi întinde Cartea mică cu coperţi negre şi cartonate. Şopteşte: 

- Arată-mi…  

 Am deschis Cartea Domnului şi am început să citesc: “Toate 

lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu…” I-am mai 

citit că: “Pe cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât, 

apoi i-a chemat, i-a socotit neprihăniţi, i-a proslăvit, amin!” 

- Ce e aia proslăvit?  

                                                 
1
 In engleza – Mi-e dor de tine 
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- Glorificat mai dinainte, îi răspund. 

- Ce o fi cu mine…? 

- O fi bine… Dorine, dacă eşti în cărţile lui Dumnezeu pasenţa 

trebuie să iasă. La început te va chema cu dragoste, ca o mamă pe 

copilul ei. Dacă nu-L vei lua în seamă, o să te treacă prin mari belele, o 

să te dea cu capul de toţi pereţii, o să te pună la colţ până când o să te 

îndoi… Dumnezeu ceartă pe cel pe care-l iubeşte ca să-l scape de focul 

iadului. 

- Scrie asta aici?! Ridică Biblia cu o mână slăbită. Pe deget îi 

sclipeşte un inel greu, de sub mânecă sclipeşte un ac de siringă, înfipt în 

venă, gata pentru transfuzie.  Întreabă din nou, cu ochii închişi: 

- Scrie aici ce spui tu…? 

- Scrie şi acolo şi scrie şi pe viaţa mea… Eu am avut experienţa 

asta. Dacă eşti în cărţile Domnului pasenţa trebuie să iasă. 

- Tu crezi că eu sunt în cărţi…? 

- Eu cred că eşti! Dorin se întoarce în pat, pe o parte, gânditor: 

- Brother, dacă nu sunt, ia cumva, când nu te vede Dumnezeu, 

un creion, şi scrie-mă şi pe mine… Parcă glumeşte, parcă visează. 

Totuşi, avea ochii în lacrimi… Continuă cu voce scăzută: 

- Oricum, acum mă simt mai bine, curând or să mă lase să plec 

acasă. Vino pe la mine, să mai vorbim.  

- Ochii pe client!!! Intră pe uşă Lorin, bucuros, jovial, cu gura 

mare. Este un bărbat de 37-40 de ani, bine făcut, ţinută de sportiv. E din 

Constanţa, fost marinar. Ne cunoşteam de o vreme. Ne strângem 

mâinile prieteneşte. Parcă Dorin s-a destins când l-a văzut, şi eu la fel.     

Lorin aruncă două reviste pe pat, lângă Dorin: 

- M-am oprit jos, la chioşc să pun un loto şi n-am vrut să ies cu 

mâna goală. Am curentat revistele astea că aveau prea multe. Să ai şi tu 

ce să citeşti… opaaa!!! Văd că ţi-a adus fratele Biblia, vezi să nu te faci 

popă. Dorin se scoală cu greu din pat. Ne invită: 

- Hai jos să fumăm o ţigară. Coborâm cu liftul, ieşim în stradă, 

ne apropiem de o bancă în faţă la “Salvation Army.” Lorin atacă: 

- Nu fumez de 11 ani, nu beau de două luni şi nu cred în 

Dumnezeu.  
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Simt că timpul meu s-a dus, am totuşi o lumină: 

- Dorine, soţia mea lucrează pentru un timp la Bunbury, are la 

dispozitie un apartament frumos. Hai cu mine până acolo, facem o 

plimbare, mai schimbăm peisajul. Mergem la sfârşit de săptămână, ce 

spui, vii cu mine?  

- Vin, am un prieten acolo, nu l-am mai văzut de mult, sună-mă 

şi aranjăm. Am prins curaj: 

- Hai să ne rugăm. 

 Ne-am plecat toţi trei capetele înaintea Domnului acolo, în 

stradă, lângă banca unde de obicei doarme noaptea, Bill, un copil al 

străzilor, (trecut de vârsta copilăriei de mult). M-am rugat acolo 

Domnului pentru ei, pentru mine precum şi pentru gazda noastră, Bill. 

Le-am urat:  

- Pacea Domnului să fie cu voi. 

 I-am lăsat în strălucirea unei raze de soare ce se frângea 

deasupra acoperişului Catedralei Saint Mary. Am auzit din urmă: 

- Fii cu ochii pe client… 

 

 

PE DRUM 

 

- Brother, vino şi mă ia sâmbătă dimineaţă, nu pleca fără mine, 

dar aş vrea să-l luăm cu noi şi pe Lorin. Este loc şi pentru el? 

- Îi facem loc în portbagaj, vedem noi… Tu cum te simţi? 

- Sunt cu un picior în groapă şi cu unul pe o coajă de banană, dar 

mă refac eu… Ne vedem sâmbătă pe la zece. God bless you, brother. 

Clinc, închide telefonul. Îmi plac oamenii care vorbesc puţin la telefon. 

Parcă îi sun mai cu curaj. 

Sâmbătă dimineaţă la Biserică, la rugăciunea de la şapte jumate. 

Păstorii, câteva femei, suntem doar câţiva dar stăm cu curaj înaintea 

Domnului pe Turnul de Veghe. Cerem Puterea Domnului peste această 

călătorie, şi pe la zece plec spre East Perth, unde locuia Dorin. Mă 

aştepta… dormind. 
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- Brother, scuză-mă, stai jos, aşteaptă puţin să mă spăl, să-mi 

potrivesc mustaţa, să mă îmbrac, bem o cafea… Lasă uşa deschisă să 

văd dacă nu mă filează cineva, fă-te comod… Etc, etc, etc… 

Am stat pe canapeaua de piele neagră, am luat în mână Biblia de 

pe masa de sticlă. Pentru o fracţiune de secundă am simţit că sunt 

observat, mi-am întors brusc privirea spre uşa deschisă şi am prins o 

umbră care a dispărut rapid după colţul zidului. Măi, ce să fie şi asta?! 

- Miauuu, Miauuu…How are youuuu… 

O pisică într-o cămaşă de noapte neagră alunecă din dormitor, se 

tolăneşte pe canapea şi se întinde după o ţigară. 

- O cafeaaa foor youuuu, miauuuu…? 

 Mă amuză miorlăita: 

- No, thank youuuu, zât, zât… Hai cu noi la Bunbury. 

- Meee? Oh, miauuu, ştii, nu pot… miauuuu. 

 Am înţeles tot… Vine Dorin din baie:               

- Hai să-l luăm şi pe Lorin, brother.  Îşi pupă pisica-n bot: 

- Fii cuminte, încuie uşa să nu intre interpolul. 

Îşi pune o şapcă neagră cu cozorocul lung cum poartă special forces: 

- I go undercover! M-am mascat în detectiv. Let‟s go, brother! 

Hai să-l luăm pe Lorin. Lorin ne aştepta pe balcon: 

- Fii cu ochii pe client! Vă aştept de la ora şapte, credeam că v-a 

agăţat Poliţia. 

- Să fie de capul tău, îi urează Dorin.  

Plecăm la drum. Mi-ar fi plăcut să-L chem pe Domnul, să ne 

conducă, să-L rog pentru putere şi înţelepciune. Voi fi două zile cu 

oamenii aceştia necredincioşi, aş vrea să strig la Domnul Isus să mă 

umple de Duhul Sfânt să duc lupta până la biruinţă. Aşa că am zis: 

- Să avem baftă la drum şi Dumnezeu să fie cu noi, să ne 

ferească de belele şi de amenzi, amin! 

- Amin, Brother, au aprobat prietenii mei.  

 Ce să fi făcut? Să-mi fi pus mâinile pe piept, să închid ochii şi să 

fac o rugăciune pe care ei nici nu ar fi înţeles-o?! M-am văzut, nu 

pentru întâia oară, ca Sfântul Pavel, cu iudeii ca un iudeu, cu grecii ca 

un grec… ba chiar cu hoţii m-am făcut hoţ ca să salvez dacă pot un 
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suflet pierdut arătându-i Calea Domnului. Dar acum, la drum, direcţia 

Bunbury. Am o propunere: 

- O să ne oprim pe drum, să mâncăm un „cârnat stricat‟, ceva… 

Lorin de colo: 

- Las‟ pe mine, brother, eu fac shoping, n-o să ducem lipsă de 

nimic. 

- Tu să ţii mâinile în buzunare dacă intri în shop cu noi, îl 

avertizez eu mai în glumă, mai în serios. Copii, copii de patruzeci de 

ani… Doamne ai milă… Dorin întreabă: 

  - Ascultă, brother, este adevărat că Isus Hristos este brother cu 

Satana? Atunci am înţeles că-l călcaseră mormonii; au ajuns la el 

înaintea noastră. Hai să încerc:  

- Uite cum a fost… La început Dumnezeu a făcut cerurile şi 

pământul… 

 Timp de 10-15 minute i-am purtat de la Geneza şi până la 

Înălţare, telegrafic. Duhul Sfânt era peste noi. Parcă mă simţeam în 

Biserică, la un studiu biblic interesant. Domnul mi-a dat cuvinte 

înţelepte, cuvintele vieţii.  

- Ce vezi în oglindă, brother, ne urmăreşte cineva? Vechia lui 

obsesie. 

- Da, dintotdeauna. Noi ne facem datoria fugind de Dumnezeu şi 

El Îşi face datoria urmărindu-ne. Într-o zi vă va ajunge şi pe voi cum m-

a ajuns şi pe mine. 

- Fii cu ochii pe client, Dorine, ăsta ne pune piedică. 

 Tragem la benzinărie. Înainte să intrăm, Dorin se uită bănuitor la 

Lorin: 

 - Fără ciordeală. 

 - Parol! Îl asigură Lorin şi bagă mâinile în buzunare. 

 Ne ospătăm ca boierii, cârnaţi (proaspeţi), cartofi, peşte, pui, 

masă mare… Şi din nou la drum. Sunt 200 de kilometrii de la Perth la 

Bunbury. După scurt timp Dorin are o dorinţă: 

- Opreşte să fumăm o ţigară. Opresc, ne coborâm cu toţii şi 

Dorin începe autocritica: 
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- Asta este singura mea problemă, fumatul, altfel sunt ca şi 

pocăit! 

 Mă privea cu un zâmbet viclean. Eu îl încurajez: 

- Fumatul nu este o problemă prea mare. Tu ai alte bube în cap, 

ceva mai grave decât tutunul. Căci dacă Domnul vrea să te laşi de fumat 

este uşor, o să te alegi cu o tuberculoză, sau un cancer în gât, ceva… Cu 

asta este uşor, scapi uşor… 

- Ba să fie de capul tău, brother! Râdem, glumim şi aşa am ajuns 

la Bunbury. 

Cu zarvă mare am intrat în căsuţa în care este cazată Aneta. Ea 

ne-a primit cu bucurie dar… 

- Aţi venit cam tîrziu, în zece minute încep lucru. 

- El este de vină, mă arată Dorin cu degetul. 

- Doarme la volan, ca melcul, îmi ia apărarea Lorin. 

- Mai repede veneam pe jos, o asigură Dorin. 

- Foarte încet, foarte încet… 

Şi pentru că nu aveam altceva mai bun de făcut, ne-am întors la 

maşină şi, încet, încet am plecat să-l călcăm pe John Friend. 

 

 

SÂMBĂTĂ LA BUNBURY 

 

 

Am parcat maşina în curte. Verdeaţă peste tot. John şi soţia lui, 

Samanta, ne întâmpină cu bucurie. Sunt amândoi încă tineri, el vreo 

treizeci de ani, ea ceva mai tânără. Au un copil, o fetiţă micuţă. Sunt 

foarte amabili. Samanta face repede o ciorbă sârbească, foarte repede, 

foarte bună. Ne aşezăm la masă. Acum am îndrăznit, înainte să bag 

lingura in ciorbă am zis: 

- Hai să mulţumim Domnului! 

 Şi am mulţumit Domnului pentru grija ce ne-a purtat-o pe drum  

şi pentru hrana de pe masă. Am binecuvîntat casa şi familia care ne-a 

primit şi… 

- Bună zeamă. 
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 Nu se bea alcool, doar băuturi răcoritoare, semn bun pentru 

mine. Este o familie plăcută, îşi văd de viaţa lor, de treburile lor.  

In timp ce mâncăm, vorbim. Eu scap câteva cuvinte despre cum 

m-a chemat pe mine Domnul la credinţă, pe scurt, un cuvânt aici, unul 

colo… John Friend tăia o pâine mare şi albă şi frumoasă. Îmi zice: 

- De ce voi, pocăiţii, nu vă faceţi semnul crucii ca noi, 

ortodocşii? 

- De ce…? De ce nu?! Eu nu consider că este necesar, dar dacă 

asta este o piedică în calea prieteniei noastre, uite aici… (îmi fac o 

cruce mare cu trei degete de la frunte la burtă şi de la un umăr la altul). 

Continui: 

- Semnul crucii are sens dacă îţi aminteşte de jertfa Domnului 

Isus. Fă-ţi cruce, atârn-o de gât, pup-o dacă vrei, dar cu credinţă în 

Domnul Isus, şi, într-o zi, Domnul îţi va arăta calea. Eu m-am rugat la o 

icoană, beat, doi ani, şi Domnul m-a auzit, mi-a dat icoana la o parte şi 

m-a mântuit.  

Mi-am adus aminte de lucruri mai serioase: 

- John, ai tu o Biblie în româneşte? 

John este român, moldovean din… Timişoara. 

- N-am. 

- Vrei să ai una? 

- Vreau. 

 M-am grăbit spre poartă să i-o aduc din maşină. A venit după 

mine; când i-am întins Biblia a luat-o cu nerăbdare, cu bucurie parcă. 

M-am uitat spre cer, I-am spus Domnului. „Mai am una, Doamne…‟ 

Lorin se apropie interesat: 

- Mai ai una? 

- Am, slavă Domnului. 

- Dă-mi-o mie să o duc Doamnei la închisoare. O cunoşti pe 

Doamna? 

- Nu o cunosc, dar am auzit de ea. Hai să-i ducem Biblia 

împreună şi-mi faci cunoştinţă.  

- Fără mişto, brother? 

- Fără mişto, vreau s-o cunosc. 
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- Dă-mi Biblia, trebuie s-o întreb dacă te primeşte şi te anunţ. 

- Uite că eu nu am timp să citesc Biblia, ne informează Dorin. 

 Eu ca să-l încurajez: 

- Poate te alegi cu vreo 25 de ani de închisoare şi ai să ai timp 

destul. 

- Brother, lasă-te de chestii de astea cu tuberculoza şi puşcăria 

că ai băgat spaima-n mine. 

- Frica de Domnul este începutul înţelepciunii. 

- Adică frica păzeşte pepenii, traduce Lorin. 

Şi viaţa merge înainte. S-a întunecat şi s-a răcorit. Intrăm în casă 

şi aici hărmălaie mare. Un tânăr de vreo 30 de ani, mare, ras în cap, bea 

bere şi mănâncă ciorbă. Este fratele Samantei. Îmi explică, cu lux de 

înjurături, că este soldat, vine din Bosnia unde a luptat în război 7 ani. A 

trecut prin multe, bietul om, are mare nevoie de Dumnezeu, dar el nu 

ştie, se crede Dumnezeu. Mila Ta, Doamne…  

Ne-am înţeles ca Lorin să meargă cu mine, că Aneta avea două 

dormitoare, iar Dorin să doarmă la John Friend. La plecare le urez 

rămas bun: 

- Să ne vedem mâine cu voia Domnului, dacă vom mai fi în 

viaţă. 

- Tare păgubos mai eşti, brother, remarcă Dorin. 

 Plecăm la motelul unde Aneta lucrează şi locuieşte, pentru o 

vreme. Ne-am lovit nas în nas la intrare, tocmai terminase lucrul.  

- Este ceva de mâncare în căsuţa ta? 

- Nu, răspunde ea categoric. 

 Cismarul n-are pantofi, croitorul n-are haine, şi bucătarii 

mănâncă Piţa. Am cumpărat o piţă mare cât roata carului. Înainte de a 

merge la culcare: 

- Mergem mâine la Biserică, Lorine? 

- Mergem, răspunde el amabil, dar sunt îmbrăcat de sport, mă iei 

aşa? 

- Eşti numai bun, noapte bună. 
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DUMINICĂ LA BUNBURY 

 

 

Dimineaţă, înainte de a pleca la Biserică, ne-am prins toţi trei de 

mână şi ne-am rugat Domnului. Am intrat la Biserica Baptistă.  

În timpul rugăciunii îl văd pe Lorin că ridică mâinile în sus mai 

să atingă tavanul cu degetele, iar eu mă minunez: „ăsta precis se 

pocăieşte, minune mare…‟ 

Slujba se termină şi, conform invitaţiei, ne îndreptăm spre casa 

lui John Friend unde toţi ne aşteaptă la prânz. 

- Soţia matale e mare şoferiţă, fără mişto, să n-am parte. 

Săru‟mâna domniţă… o periază Lorin pe Aneta care parchează la poarta 

lui John Friend. 

Dorin este tras la faţă, obosit, nu s-a odihnit bine, este încă 

bolnav. Gândul că în câteva săptămâni o să aibă o operaţie pe inimă îl 

obsedează. Asta ar fi a doua operaţie de acest fel.  

Femeile rămân în bucătărie să pregătească mâncarea, noi ieşim 

în curte. Lorin, care dăduse cu ochii prin bucătărie, vine şi-mi spune în 

taină: 

- Plenty carne de balescu şi de goromescu, (porc şi vită), foarte 

buuună, fără mişto, să n-am parte. Soţia matale e mare bucătăreasă, fără 

mişto…  

John întreabă: 

- Lorine, cum a fost la Biserică? Lorin ridică mâinile sus: 

- Frumos, fără mişto, eu încă aştept… 

- Ce aştepţi? 

- Nu ştiţi povestea? Să vă spun ce mi s-a întâmplat anul trecut. 

Eram cu Vasile Turbatu, beam un pahar de vorbă, când a venit Julius, 

fratele nostru, (că şi el a fost ca şi noi până s-a pocăit). Zice: 

- Haideţi cu mine la Biserică să mai vedeţi şi altceva, nu doar 

oala cu vin, şi poate s-o atinge Duhul Domnului de voi.  

 Ne-am dus. Lume multă, frumos, mi-a plăcut, fără mişto. 

Păstorul a zis să ridicăm mâinile în sus şi să ne rugăm. Eu am ridicat 

mâinile, am închis ochii şi m-am rugat pentru un bidon cu vin. M-am 
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uitat la Vasile Turbatu, el nu a ridicat mâinile. I-am tras un cot, el tot 

nimic, a pierdut ocazia. După Biserică i-am spus lui Julius: 

- Dă-mi şi mie, mâncaţi-aş douăj‟ de dolari, că sunt păduche, şi 

mi-a dat. Vasile Turbatu zice şi el: 

- Dă-mi şi mie zece lei, mâncaţi-aş, să-mi iau un pachet de 

ţigări, şi lui nu i-a dat. I-am spus lui Vasile: 

- Ti-am spus bă necredinciosule, să ridici mâinile în sus, n-ai 

vrut, na, că nu te-ai ales cu nimic! 

 Au râs toţi dar eu, care umblam pe acelaş drum ca Julius nu prea 

am râs. Ştiu o poezie frumoasă, adresată Unui prieten. Undeva spune 

aşa: 

            Prieten drag, am vrut chiar să te cumpăr 

            Apoi să te trimit la Dumnezeu. 

            Dar Domnul m-a bătut pe umăr: 

            “Hei, nu primesc coletul tău.” 

 

În mijlocul… armoniei generale vine din bucătărie Samanta şi-i 

spune lui John: 

- Aprinde un foc de lemne că s-a întrerupt curentul electric şi nu 

putem termina mâncarea. 

- Ăsta este Interpolul, ne-au obligat să ieşim afară ca să ne 

filmeze -  Dorin cu fixele lui. Îl întreb: 

- Unde ar putea fi ascunsă camera de filmat, Dorine? El: 

- Poate chiar acolo, pe casă, chiar în horn. Eu îi aţâţ curiozitatea: 

- Uită-te pe lângă horn, mai sus, mai sus, vezi ceva? 

- Nimic, brother. Îi arăt cu degetul: 

- Pe lângă horn, prin nori, dincolo de cer… De acolo ne filmează 

cineva. Dumnezeu, Dumnezeu ne filmează, Dorine. Într-o zi o să ne 

deruleze tot filmul vieţii noastre, oră cu oră, pas cu pas… 

- S-ar putea să ai dreptate, îşi dă cu părerea John Friend. Poate 

acolo, sus, cineva ne filmează mereu şi noi nu ştim nimic. Hei, ce faci 

acolo, pe scaun, Lorine? Ce te uiţi în curtea vecinului. Lorin ne 

mărtutiseşte: 
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- Am ochit o negresă, (butelie de aragaz). Cu tăciunii ăia din foc 

se răceşte balescu. Dacă curentez negresa, o cuplăm la aragaz şi gătim 

patent, fără mişto… 

 Mare figură… Am făcut un foc bun. Oalele sfârâiau pe plită. M-

am uitat la Dorin, era foarte palid, ochii îi erau roşii. Arăta foarte slăbit. 

Îl întreb: 

- Nu crezi că ar fi mai bine să mergem acasă, la Perth, după  ce 

mâncăm? 

- Mergem, brother, nu mă simt prea bine, să plecăm cât mai 

repede. Am mâncat cu toţii, ne-am împrietenit, ne-am apropiat unii de 

alţii. John mi-a dat o pâine mare şi albă s-o iau acasă. I-am mulţumit şi 

m-am bucurat de acest dar.  

Ne-am luat rămas bun, Aneta ne-a petrecut o bucată de drum. 

Ne-am instalat pe şoseaua care duce la Perth, începea să se întunece. 

Am pus o casetă creştină. Dorin a oprit-o. Părea extenuat. Şi-a pus capul 

în piept şi a închis ochii. Lorin a încercat să facă conversaţie dar s-a 

liniştit şi el. Se întuneca repede. Conduceam cu viteză, eram totuşi 

calm, relaxat. Maşina luneca pe asfalt. Ce repede conduc… ca 

niciodată… 

Oare unde este colţul în care Dumnezeu îi va opri pe aceşti doi 

oameni ?! Poate fi în următoarea sută de metrii… 

 Câtă pace este peste noi… Dorin doarme, Lorin moţăie, eu 

conduc foarte repede. Ia uite… ce repede conduc… ca niciodată.  

Oare ce s-a întâmplat la Bunbury?! În oraşul ăsta niciodată nu se 

întâmplă nimic. Oare s-a întâmplat ceva la Bunbury astăzi? Dar ieri?  

Dorin doarme, respiră liniştit, Lorin tace, calm, îl văd prin oglindă.  

Îl văd şi pe John Friend privind spre cer, pe lângă degetul meu, 

să vadă camera de filmat a lui Dumnezeu. Soţia lui este lângă el cu 

copilaşul în braţe. Soldatul soarbe zgomotos din ciorbă între două 

înjurături. Iat-o şi pe Aneta flutură mâna la despărţire.  

Doamne, oare s-a întâmplat ceva în această vreme, în acest oraş 

unde nu se întâmplă niciodată nimic?  

Maşina alunecă cu viteză pe şoseaua neagră, tot mai repede, tot 

mai repede… Doamne, ce repede conduc, ce repede… Încotro?! 
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CAPITOLUL 3 

 
ROYAL PERTH HOSPITAL,  ETAJ 6 

 

 

Ne îndreptăm spre Royal Perth Hospital, să-l vedem pe fratele 

nostru bolnav. Conduce maşina Diaconul, Păstorul stă lângă el, eu cu 

Secretarul pe bancheta din spate. Păstorul mă ispiteşte: 

- Spune-ne cum a fost calătoria la Bunbury?  

- O.K. Să vă povestesc. Ştiţi că Aneta, soţia mea, lucrează de un 

timp acolo. Aşa a cunoscut o familie, el este român, ea este turcoaică. 

Prietenul meu, Dorin Negustoru, îi cunoaşte de multă vreme, din 

România, acum îşi face convalescenţa la ei, după operaţia pe care a 

avut-o de curând. Sâmbătă seara eram la ei, la Bunbury. Am avut şansa 

să le vorbesc despre mântuire, despre jertfa Domnului, am avut o seară 

bună, toţi au ascultat cu atenţie, am vorbit mult… 

- Se vede asta după vorbă, ai răguşit, glumeşte Păstorul. 

- Am răguşit că a trebuit să acopăr televizorul. 

- Ce televizor? se miră Secretarul. 

- Fox-tell. 

- Păi de ce nu l-ai stins? 

- Pentru că nu era al meu şi nu eram la mine acasă. 

- Nu este treabă bună… pare dezamăgit Secretarul. 

- Ba este treabă bună că s-au uitat când la mine când la televizor, 

după cum erau ştirile de interesante. Le-am vorbit mult despre Isus şi au 

ascultat … în parte. Prietenul meu, Dorin Negustorul, a fost foarte atent, 

eu îl consider salvat că şi-a predat inima lui Isus la spital, înainte de 

operaţie, de frica morţii, şi de atunci nu se mai desparte de Biblie. L-a 

cam bruiat Jenifer, femeia cu care trăieşte. Păstorul se miră: 

- A fost şi ea cu el la Bunbury?  

- A fost. 

- El mi-a promis că o termină cu ea, că este o… ce să mai spun, 

că nu mai vrea să audă de ea. Ei… asta nu e treabă bună, 

dumneavoastră ce părere aveţi? mă respectă Păstorul. 
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- Păi eu le-am spus: „voi sunteţi mai deştepţi decât mine, nu vă 

dau sfaturi în privinţa asta…‟ 

- Oho, ho… cum să le spui una ca asta?! Secretarul a sărit cu 

gura pe mine. 

- Trebuia să-i sfătuieşti, frate, spune Păstorul. 

- Trebuia să-l sfătuieşti să o lase, adaugă Diaconul. 

- L-am sfătuit aşa: „Bă, ori o laşi ori o iei, decide-te singur!‟ 

Păstorul nu este de acord cu mine în această privinţă: 

- Ce sfat este ăsta? Trebuia să-i spui s-o lase; acum că a păşit pe 

calea Domnului să-şi refacă viitorul. Secretarul insistă: 

- Trăiesc în păcat, s-o lase! Eu nu mă las: 

- Unde s-o lase, de ce s-o lase? Mai bine s-o ia, s-o ducă la 

detoxicare, s-o spele, s-o ia de nevastă. Păstorul decide: 

- Intâi să se căsătorească, apoi să se boteze! Si adaugă foarte 

politicos: Totuşi, dumneavoastră trebuie să le daţi sfaturi, nu că ei sunt 

mai deştepţi… 

- Aşa fac, mă apăr eu, uite ce l-am sfătuit pe Negustor: i-am spus 

despre tânărul bogat care voia să ştie cum se ajunge în cer, cum Domnul 

Isus i-a spus: „Vinde tot ce ai, dă la săraci şi vino după mine.‟ 

Negustorul, când a auzit aşa, a sărit: 

- Nu dau nimic!  

- Păi atunci ce mai ai cu el? Aşa a făcut şi tânărul bogat din 

Biblie şi Domnul l-a lăsat în pace să fugă de la El, mă lămureşte 

Secretarul. 

- Aşa este, ştiu, dar situaţia este diferită. Acel tânăr ştia Legea 

lui Moise, omul meu ştie legea junglei… Trebuie învăţat. Altă dată i-am 

spus despre Zacheu, cam aşa:  

- Era unul Zacheu, un bandit ca şi tine… Negustoru m-a oprit 

ofensat: 

- Brother, ce vorbă-i aia? Nu mă aşteptam la aşa ceva din partea 

ta… Nici un pic de respect, nţ, nţ, nţ… 

- Sorry, am continuat eu mai respectos, era un hoţ, şi când a 

venit la Isus a hotărât să dea jumătate din banii lui la săraci şi să 

despăgubească pe cei pe care-i înşelase. Dar o parte din bani i-a oprit 
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pentru viaţa lui. Cam aşa să faci şi tu. Donează o parte doctorului 

O‟Nail la Noltraxon Clinic, mai dă la cei săraci şi cu ce-ţi rămâne refă-ţi 

viaţa. Ăsta a fost un sfat al meu.  

În maşină a fost tăcere, nimeni nu a zis nici da nici nu. Aşa că 

am continuat: 

- În seara aceea, la Bunbury, gazda, John Friend, a povestit un 

lucru foarte interesant. Cu câţiva ani în urmă a avut un accident de 

circulaţie, foarte grav. A fost în comă 13 zile. A fost complet 

inconştient până într-o zi când i-a apărut din umbră bunicul lui, care l-a 

crescut şi l-a educat. Bunicul fusese dascăl la Biserica Ortodaxă din sat 

dar era mort de câţiva ani. În această apariţie, bunicul i-a pus mâna pe 

frunte şi atunci a deschis ochii şi a văzut lumina. Era a treisprezecea zi 

de comă. În scurt timp s-a refăcut. 

 - “Şi acum, m-a întrebat John Friend, vrei tu să dau la o parte 

toate învăţăturile acestui om care este eroul meu, şi să iau altele noi? El 

m-a învăţat să mă închin, să pup icoanele, vrei acum să fac altceva?” 

 - “Nu”, i-am răspuns. “Fă ce te-a învăţat el până ce Domnul te 

va lumina. Numai că trebuie să te predai lui Isus şi atunci fiind 

proprietatea lui El se va ocupa de tine”. John Friend a întrebat: 

 - “Ce trebuie să fac?” 

 - “Să ingenunchezi, să mărturiseşti înaintea Domnului Isus că 

eşti un păcătos, că regreţi faptele tale. Să-L inviţi să vină in viaţa ta, să 

devină Domnul şi Mântuitorul tău. Dacă faci asta chiar acum, din clipa 

următoare eşti un copil al lui Dumnezeu şi el se va ocupa de tine. Vrei 

s-o faci?” 

 - “Nu acum, încă nu mă simt pregătit pentru asta…” 

 Se pare că John Friend a pierdut şansa mântuirii de data asta, 

totuşi, spre seară, Negustoru era în lacrimi şi el şi femeia lui, şi m-au 

rugat să-i duc dimineaţă la Biserică, trecuse de miezul nopţii, era 

Duminică deacum.  

Adaug ca o concluzie, ca o invitaţie: 

- Fraţilor, este de lucru, pentru toţi… Eu am prins un peşte… 

Secretarul o prinde din zbor: 

- Şi ni l-ai pus în găleată. Să nu-l fure pisica…  
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Noi ne amuzăm ca de o glumă bună, dar peştele,  dar pisica…? 

 

**** 

 

Iată că ne apropiem de spital. Am trecut pe lângă o benzinărie. 

Benzina s-a scumpit, se apropie pensia. În săptămâna pensiei până şi 

heroina se scumpeşte, trăim vremuri grele… 

Parcăm şi intrăm în spital. Ne urcăm în lift. Păstorul apasă pe 

butonul cu numărul 6, penultimul buton, reanimarea. Gândesc cu glas 

tare: 

- Un etaj mai are de urcat fratele nostru şi scapă…    

 Ieşim din lift la penultimul etaj. Liftul porneşte cu viteză înapoi, 

în jos. Îmi vine să strig după el: 

 - “Hei, unde cobori? Mai aveai un etaj, doar un pic şi erai sus… 

De ce-ai coborât…? Mai era aşa de puţin până la ultimul etaj… Ultimul 

etaj… Când oare…? Pe curând, Doamne”. 

 Şi cu această stare de spirit am intrat în salonulul fratelui nostru 

bolnav. 
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CAPITOLUL 4 

 

LA ORE MICI 

 

 Veneam de la Lorin. Eram cam trist dar totuşi nu-mi pierdusem 

nădejdea. Conduceam încet pe Arkana Road. Am virat la stânga la 

sensul giratoriu şi am intrat pe Walderton Avenue. M-am oprit acasă, 

sub palmieri, am stins motorul si am stat relaxat pentru un minut. S-a 

aprins lumina in casă, Aneta a deschis larg uşa şi mi-a făcut semn cu 

mâna să mă grăbesc. Ce rost avea?! Era oricum trecut de miezul nopţii, 

iar mâine este duminică, ne sculăm mai târziu… 

 Am intrat în casă şi am vrut să o sărut pe Aneta dar ea s-a ferit, 

şi m-a întrebat: 

 - De unde vii la ora asta? Atunci am privit-o mai atent şi am 

observat că era supărată, nervoasă chiar. Mă întreabă iar: 

 - De unde vii la ora asta? 

Ce mai întrebare… întrebare cu tâlc… M-a urmărit vreme de 

douăzeci de ani din viaţă. A fost întrebarea ei preferată de după miezul 

nopţii, din timpurile când veneam acasă la… ore mici. 

 De unde veneam?! De peste tot! De la Brotăcei, de la Niculiţel, 

de la Floreasca, din Gara de Nord, de la prieteni; veneam cu plasa plină 

cu de… ale gurii, cu sticle multe, buchete de flori, veneam acasă la ore 

mici. 

Veneam în patru labe, fără pantofi, cu două şepci în cap, una 

peste alta, plin de bani, lefter, veneam cântând sau înjurând, veneam… 

la ore mici. 

 Îmi aduc aminte cum într-o dimineaţă, pe la şase, m-am dat jos 

dintr-un taxi la Piaţa 1 Mai. Toţi ţăranii erau în piaţă cu tarabele pline; 

florăresele, una lângă alta cu nişte cărucioare foarte mari, pline cu flori 

de toate culorile. Aici e de mine, mă cunoşteau ţigăncile că eram client 

vechi. Eu, de colo: 

 - Cine mă iubeşte şi mă duce şi pe mine acasă? Mă împleticesc 

pe două cărări şi imediat îmi sare una în ajutor: 
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 - Te duc eu, mâncaţi-aş banii, cinci sutare te costă că te cunosc. 

Mi-a luat banii şi a strigat-o pe alta: 

 - Hai fă, ajută-mă să-l sui pe gagiu! M-au pus în căruţ şi cântând 

de bucurie m-au împins pe strada Dumitru Zosima, în jos, spre casă. 

Ţigăncile cântau şi râdeau iar vecinii, care se duceau la tramvai, se uitau 

după mine şi clătinau din cap. Ce-mi păsa mie, pupam o sticlă de votcă-

n bot şi aruncam flori din căruţă spre femeile de pe trotuar. Am ajuns 

acasă, bucurie mare… 

 - Cucoană, ieşi că ţi-am adus gagiul acasă, pupa-l-ai rece! A 

fugit o ţigăncuşă pe scări şi a adus-o pe Aneta. Apoi m-au basculat cu 

flori cu tot în poartă: 

 - Bahtalo, gagiule! 

 

                                                              **** 

 “De unde vii la ora asta?” Uitasem întrebarea, şi iată că se repetă 

după ani şi situaţii. 

 - De unde vii la ora asta? Mă întreabă Aneta stând băţoasă în 

faţa uşii, totuşi, cu glas mai coborât, căci dormea copilul. 

 - De la Lorin, am stat puţin mai mult de vorbă. Nu se simte prea 

bine, şi… 

 - Mai lasă-mă în pace cu Lorin al tău că m-am săturat. Ai uitat 

de casă, de copil, de mine, ce crezi că eşti vre-un evanghelist, ceva?  

 N-am scos o vorbă. Tăcerea e ca mierea. Dacă ar practica 

tăcerea multe familii ar fi salvate. 

- Nu ne mai iubeşti, nici pe mine şi nici pe copil. Tu iubeşti pe 

Lorin, şi pe Negustor şi pe Boboc, pe ăştia îi iubeşti. Eu mă apăr: 

           - Ba vă iubesc, vă iubesc pe toţi la fel… Cred că am spus o 

prostie că ea s-a uitat la mine ciudat: 

          - Cum ne iubeşti la fel? Pe mine ca pe Ronda Fisher, pe Gogu ca 

pe John Boboc? Ce vrei să spui? 

 - Da, vă iubesc pe toţi la fel… 

 - Cum?! 

 - Ca pe Hristos…  

 - Ţi-ai ieşit din minţi, constată ea. 
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La momentul ăsta a apărut Gogu din dormitor. Ne-am uitat la el 

ce nedumerit ne privea şi am tăcut.  

 - Hai, toată lumea la culcare, suntem cu toţii obosiţi, am liniştit 

eu apele. Apoi am asigurat-o pe Aneta, mai în glumă mai în serios: 

 - Totuşi, pe tine te iubesc într-un mod mai special, mai mult şi 

mai de demult, hai, nu mai fi geloasă... 

 Totuşi, a doua zi, la Biserică, i-am spus, „în treacăt‟, Păstorului 

ce s-a întâmplat. El, tot „în treacăt‟, mi-a răspuns: 

 - Timpul nu-l poţi întoarce, Gogu creşte şi mâine va fi altul. 

Bucură-te de el cât este lângă tine. 

 -  Şi necredincioşii au copiii, ce facem cu ei…? 

 - Ocupă-te de-al tău în primul rând. Dumnezeu să te lumineze, 

să te ajute, doar El poate mântui. Râvna fară pricepere este dăunătoare.   

 Luni după amiază vin de la lucru mai devreme. Gogu cu Aneta 

îmi ies înainte bucuroşi. S-a dus supărarea, s-a dus duhul rău din calea 

noastră, din căsuţa noastră. Ce frumos ciripesc păsărelele prin pomi.  

 - Hai să mergem la ocean, vin eu cu o propunere.     

 - No way! Ăsta e Gogu, nu-i place la plajă, că e praf, prea cald, 

suflă vântul, ţânţari, etc… (de la mine a auzit-o şi pe asta). Mergem la 

ştrand, decide el. 

 Aneta nu vrea să meargă cu noi. În zece minute suntem la drum, 

Gogu şi eu. Când am intrat pe Princess Road îmi vine în minte o idee.  

 - Gogule, mai luăm pe cineva cu noi. OK?  

 - OK! 

Opresc maşina în Nollamara, la un prieten vechi, îl iau prin surprindere: 

  - Gigă, hai cu noi la Beatty Park, la ştrand. El:  

 - Serios? Eu: 

 - Serios! 

 - Hai că merg, au acolo o saună mişto de tot, numai bună pentru 

oasele mele bătrâne… Îşi ia în grabă un prosop, încuie uşa şi… 

 - Dă-te mai încolo, Gogule, fă-mi şi mie loc, mâncaţi-aş… 

 Mergem spre ştrand; îi privesc prin oglindă şi-i iubesc pe 

amândoi… la fel. 
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CAPITOLUL 5 

 
DOAMNA 

 

- Alo, alo… Fii cu ochii pe client. Cu Costică pocăitu, vă rog. 

- Eu sunt, Lorine, pace ţie. 

- Să ai baftă, şi familia, uite care e mişcarea, mâine mergem la 

Doamna, la închisoare, să-i ducem Biblia, dacă nu te-ai răzgândit. 

- Mergem, Lorine. La închisoare - ca la noi acasă. 

- Ba pardon, eu stau central, parol. Şi ne-am dus. 

La ora unu jumate am ajuns împreună cu Lorin la Bandyup 

Prison. Bun venit… Am trecut printre două rânduri de porţi de fier, 

două garduri de sârmă înalte până la cer, nici pasărea nu trece. Am 

intrat în sala de vorbitor. Ne-am aşezat la o măsuţă joasă pe nişte scaune 

mici, nu poţi să bagi picioarele sub masă, nici mâinile, totul este la 

vedere, la suprafaţă.  

- Stai rotund că acum apare Doamna, mă asigură Lorin. Îşi 

apropie obrazul de al meu şi-mi spune în şoaptă: 

- Să ai ceva lovele să lăsăm în poartă când ne roim. Doamna e 

bogată, are bani la groapă, dar să nu vii la Doamna cu mâna goală 

niciodată, nu se cade, parol. Eu îi răspund pe tonul lui: 

- Sunt putred de bogat, Lorine, o să-i lăsăm Doamnei ceva bani, 

nici o grijă. Asta a fost o lecţie pentru mine. Trebuie lăsat un mic dar, 

un dar de dragoste şi de respect pentru suferinţă. 

- Uite-o că vine, scoală-te şi pupă-i mâna. Lorin se scoală 

respectos şi sărută mâna unei femei blonde, în jur de 40 de ani, bine 

făcută, plăcută la vedere. Era îmbrăcată într-un tricou vişiniu, pantaloni 

vişinii, plină de bijuterii. L-a sărutat pe Lorin pe obraz: 

- Lorine, m-ai uitat şi tu, de mult nu ai mai venit, mi-era dor de 

tine. El se scuză: 

- Am fost ocupat, Doamnă, patent, ştii că sunt în producţie – 

„şoping zilnic‟, mai plec şi în deplasare, mai am stat pitit să nu mă 

dibuie presa, viaţă grea… Dar uite că ţi-am adus un bun prieten al meu, 

fratele Costică. Mă bate pe umăr şi mă impinge înainte. Eu mă grăbesc 
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să-i sărut mâna Doamnei. Are o mână moale, piele fină unsă proaspăt 

cu cremă parfumată. Mă sărută pe obraz. Miroase bine şi este fardată cu 

gust şi pricepere. Într-o clipă am înţeles că femeia asta s-a pregătit mult 

timp şi cu multă grijă înainte să intre la vorbitor.  

Ne aşezăm pe scăunele. O prizonieră ne aduce câte un pahar plin 

cu limonadă rece.  

- Am auzit de dumneata, domnule Costică, începe ea zâmbind. 

Eşti pocăit? 

- Da, recunosc spăşit, ca prins asupra faptului. 

- Eu am un unchi pastor Baptist în Târgul Mureş. Este un om 

deosebit, câteodată îl sun…  

- Ţi-am adus o Biblie, Doamnă, am lăsat-o la Poartă. 

- Mulţumesc, or să mi-o dea, ştii, eu sunt bine văzută aici, fac ce 

vreau, până şi ofiţerii mă respectă. Eu, de colo: 

- Lucru mare…  

 Ce să-i spun… Mi-am dat seamă că îi place să fie respectată. 

Doamne… Această femeie se află într-un loc cu alte 200 de femei 

considerate printre cele mai rele femei din lume. Ce respect… Ce 

viaţă… Ce să-i spun… Mai bine tac. 

 Lorin, guraliv, a început cu frenezie să-i depene noutăţi din 

lumea interlopă. Îi sorbea fiecare cuvânt. Era interesată să ştie noutăţi 

despre prieteni, dintre care majoritatea erau după gratii. Lorin îi ştia pe 

toţi, avea o noutate despre fiecare.  

Am privit-o pe Doamna cu nostalgie. Degetele îi tremură fin. 

Acel tremur uşor al degetelor ei îmi tulbură mintea şi amintirile. 

Amintiri din timpuri vechi, din vechea şi iubita Românie Comunistă, 

patria mamă, mama care şi-a distrus copiii. 

 

                                                     **** 

 

 Înapoi cu câţi ani…? 32, 35? Cam aşa să fie… Era prin anii ‟62, 

‟63. Mama avea, la fel ca Doamna, cam 40 de ani. Condamnată la 5 ani 

de închisoare – furase din avutul poporului, ieşise lipsă în gestiune. Tata 

abia venise de la tăiat de stuf din Balta Brăilei – 5 ani, neglijenţă în 
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servici. Asta era o metodă a comuniştilor de a-i înlătura pe toţi cei ce le 

stăteau în cale. Mama, soţie de duşman al poporului, (îşi mai aminteşte 

cineva aceste lozinci?), o femeie fără studii, prin „bunăvoinţa Partidului‟ 

a fost numită gestionară la un magazin. După câteva luni, la un inventar 

au găsit-o lipsă în gestiune. Au condamnat-o 5 ani şi au trimis-o la 

Puşcăria Târgşor, lângă Ploieşti. Tata, la vremea aceea încă era în Baltă, 

la stuf. 

 “Naşa”, aşa o numeau oamenii în acel mic oraş de provincie. 

Botezase şi cununase toată ţigănia. Ţiganii o iubeau şi o respectau, de 

altfel pe noi toţi, pe fratele meu Viorel şi pe tata. La acea vreme eu 

aveam 12 ani şi Viorel 14. 

Parcă văd şi acum… Uite-ne pe noi, doi copii, suiţi în tren de la 

Balş la Craiova, la a mătuşă, sora lui tata. Ne-au umplut o plasă cu 

zahăr, caşcaval, slănină, ouă fierte şi am plecat la Bucureşti la surorile şi 

fraţii mamei. Ne-au dat şi ei biscuiţi, margarină, salam, ţigări, şi 

încărcaţi cu toate aceste bunătăţi ne-am dus la Ploieşti, am schimbat 

trenul şi am ajuns la Târgşor pe la prânz.  

Am mers câţiva kilometrii buni cu plasele în spate şi iată-ne la 

poarta închisorii, iată-ne în sala de vorbitor. Mama, “Naşa”, a apărut 

îmbrăcată în haine de închisoare, vărgate. Nu o mai văzusem de aproape 

un an. Slăbise mult dar era frumoasă mama mea. Ne despărţeau un 

coridor, două plase de sârmă; prin coridorul dintre plase se plimba o 

miliţiancă. Mama şi-a lipit fruntea de plasa de sârmă: 

- Ce faceţi voi, copiii mei? 

 Fratele meu i-a spus ceva, nu mai ştiu ce, eu m-am pus pe plâns. 

S-a făcut linişte, plângeau toţi şi prizonierele şi vizitatorii. Miliţianca a 

înjurat soarta tuturor şi s-a aşezat pe un scaun cu capul în jos. 

 - Ce faceţi voi, copiii mei? 

 - Ce să facem, mamă, ţi-am adus ţigări şi chibrituri. Şi biscuiţi 

ţi-am adus dar nu i-au primit. Şi margarina ne-au dat-o înapoi.  

  - Să mâncaţi voi, copiii mei… 

Miliţianca a scurtat vorbitorul: 

- Gata, timpul a trecut, vorbitorul s-a terminat.  
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 - Sărumâna, mamă… Mama a dat din cap de multe ori, aşa am 

lăsat-o în spatele celor două plase de sârmă şi am ieşit.  

 Afară, ţiganii care veniseră să-şi vadă femeile ne-au dat un pic 

de ţuică să bem şi câteva ţigări Mărăşeşti. Am plecat peste câmp spre 

gară dar ne-am oprit la marginea drumului. 

 - Mi-e foame, am băgat eu de seamă. 

 - Hai să mâncăm biscuiţi cu margarină, propune Viorel. 

 A fost cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o vreodată. 

Apoi am aprins câte o mărăşască şi am plecat spre gară.  

 Doamne… ce vremuri… ce amintiri… Ce poveste… Cine să 

înţeleagă…? 

 

                                                    **** 

 

 Şi iat-o pe Doamna în faţa mea. Îmi spune ceva dar nu o aud, 

sunt încă la Târgşor, lângă gratiile care mă despart de mama mea. 

 - Costică, hai că tu eşti băiat deştept, să-ţi spun ce am visat. Am 

un vis pe care-l visez mereu, aproape în fiecare noapte. Se face aşa: 

Apare Sfântul Ştefan, aşa s-a recomandat, are în mână o coroană. Se 

apropie de mine şi îmi pune coroana pe cap. Dar coroana este aşa de 

grea că nu o pot purta şi mă îndoi din mijloc, nu pot să o ţin pe cap. Mă 

trezesc speriată şi în noaptea următoare vine iar cu coroana în mână: 

- Sunt Sfântul Ştefan, am venit să te încoronez. Şi eu ştiu că nu 

pot purta coroana, că este prea grea, dar el tot mi-o pune pe cap. Ce să 

fie asta Costică? Spune-mi tu că eşti pocăit şi le ştii pe toate. 

- Cred că va trebui să te obişnueşti să porţi acea coroană, 

Doamnă. Coroana este bună dacă vine de la Sfântul Ştefan. Poate că nu 

o porţi purta singură… Ai auzit de jugul lui Hristos? 

- Nu. 

-Vrei să auzi despre el? 

- Vreau. 

- Buun. Uite ce o să facem, o să vin să te văd în fiecare 

săptămână şi o să-ţi spun câte puţin despre Isus Hristos, şi despre 

Sfântul Ştefan, şi multe altele. Vrei? 
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- Vreau. 

- Vizita  se termină în 5 minute, ne anunţă un ofiţer care tot 

timpul fusese cu ochii pe noi, asta fiindu-i meseria, de altfel. 

- Hai să ne cărăm, brother, că ne opresc ăştia aici, ce ne facem 

noi printre atâtea femei…? Lorin îşi freacă mâinile furat de imaginaţie. 

O sărutăm pe Doamna pe obraz, şi… vorbitorul s-a terminat. 

- Hai la caserie, brother, îmi aminteşte Lorin. 

- Hai! 

 Am lăsat un dar mic în acel loc unde bogăţia se amestecă cu 

sărăcia, ura cu iubirea, nebunia cu fantezia, lanţurile cu orizontul, visul 

cu realitatea… Este un loc bun unde să laşi zeciuiala.   
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CAPITOLUL 6 

 

VINE VIOREL 

  

“Dragă frate, 

Să ştii că, acum după ce mama a murit, am mai scăpat de griji. 

Să ştii că i-am făcut o pomană frumoasă la înmormântare. I-am făcut şi 

parastasul, tot ce trebuie, mulţumesc pentru banii trimişi. 

 Acum, că m-am mai uşurat, (şi băieţii mei m-au sfătuit), am să 

vă fac o vizită în Australia. De multă vreme tu m-ai chemat şi eu nu am 

vrut să vin, acum m-am hotărât. Ba chiar şi ăla mic mi-a zis: „Tată, du-

te în Australia şi poate-ţi găseşti o gagică acolo, te însori şi te faci 

cangur.‟ Eu i-am întors-o: „Bă, am îmbătrânit, am 53 de ani, acum voi 

să vă însuraţi, să scap de voi şi văd eu ce fac.‟ El: „Lasă că te ştiu eu, 

parcă văd că vii cu o mireasă.‟ Ălălaltu a zis: „Tată, vezi să nu te pună 

diavolul să te pocăieşti şi tu ca unchiu şi să ajungi de râsu lumii. Du-te 

că nu te costă nimic, dar ai grijă să nu te îmbeţi pe drum şi să ajungi în 

Rusia.‟ Eu le-am închis gura: „Bă, să nu mă învăţaţi voi pe mine ce să 

fac!‟  

Dragă frate, m-am gândit să vin pentru 2-3 luni la Perth. Aşa că 

sper să ne vedem curând. 

Să ai baftă, 

Viorel.” 

Am închis scrisoarea uşor. Am pus hârtia la loc, în plic. Am 

privit plicul plin de timbre. Pe timbre este capul de zimbru de pe steagul 

lui Mihai Viteazul. Iată că după 400 de ani ne-am întors la simboluri 

vechi, aproate şterse din istorie. Capul lui Lenin a căzut, s-a ridicat 

capul zimbrului.  

Viorel s-a hotârât să vină în Perth. Nu ne-am văzut de 18 ani. 

Nici măcar o fotografie mai nouă nu am. Oare cum o arăta? Vom vedea 

când va veni. 

 Când am plecat prima oară, împreună cu Aneta, la frontieră,  

l-am chemat: 
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- Vino, frate, hai să fugim, să scăpăm de cloaca asta comunistă 

că murim aici ca şobolanii. El, cu tristeţe, mi-a răspuns: 

- Tu du-te, frate, eu rămân să-mi cresc copilaşii. Mi-e frică să nu 

mă prindă grănicerii şi să mă omoare în bătaie. Am auzit că pe mulţi  

i-au omorât sau i-au damblagit, i-au împuşcat în Dunăre sau au trecut cu 

şalupele peste ei. Am auzit şi eu… vorbeşte lumea… Am doi copii de 

crescut, nu pot să risc. Stau aici unde sunt. Muncesc, mai fur, mai o 

şmecherie, nu mor eu. Tu du-te pe calea ta. Eu m-am dus, iar el a rămas 

şi bine a făcut. Pe noi ne-au prins grănicerii şi am ajuns la Aiud, la 

închisoare. 

Altă dată i-am spus: 

- Bagă-mă într-un vagon şi sigilează-mă. El era şef cu încărcatul 

vagoanelor de marfă în gara Chitila. Cu aceeaşi tristeţe în glas şi în ochi 

mi-a spus: 

- Nu pot frate, am copii. Dacă te vor prinde pe tine ajung şi eu la 

închisoare. Mi-este frică de bătaie şi de puşcărie. Du-te cum ştii, 

urmează-ţi destinul, să ai baftă. 

Şi m-am dus. Dus am fost până la capul pământului, în 

Australia. Acum, după 18 ani o să ne revedem. Eu sunt acum alt om, 

dar el? Vom trăi şi vom vedea când va veni. 

Şi a venit. L-am aşteptat la aeroport împreună cu mai mulţi din 

Biserică, după cum este obiceiul. Au trecut pe lângă noi mai toţi 

pasagerii. Apoi au trecut stwardezele – frumoase, vioaie cu pieptul în 

vânt şi pletele fluturând, parcă scoase din cutie, şi era totuşi după 

miezul nopţii. Trăgeau după ele câte un geamantănuţ cochet, parcă 

pluteau. Apoi au trecut piloţii, doi bărbaţi cam la 50 de ani. Mergeau 

încet, puţin aplecaţi de spate, cu şepcile la subţioară, mers liniştit, figuri 

obosite, marcaţi de marea responsabilitate a slujbei lor. Mare deosebire 

între pasageri, stwardeze şi piloţi. Dar fiecare cu slujba lui, cu viaţa lui, 

cu destinul lui. Şi iată că vine drept spre mine un ofiţer al aeroportului şi 

îmi spune: 

- Fratele tău este în vamă şi nu mă înţeleg cu el. Nu are adresă 

de destinaţie, nu are bani, este cam beat şi vorbeşte o limbă ciudată. 

Vino să lămureşti lucrurile. 
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M-am mirat, minune mare… În jurul meu erau mai mulţi 

bărbaţi, cum de a venit omul ăsta direct la mine?! Dar când l-am văzut 

pe Viorel am înţeles totul. Semăna leit cu mine, parcă eram gemeni. 

Eram identici şi la statură şi la faţă, doar că el era tuns foarte scurt, cam 

pilit, îmbrăcat la patru ace, totuşi un pic cam şifonat, şi mai era el mare 

şmecher… Ne-a luat tare: 

- Bă, ce căldură pe la voi… Da‟ să vezi ce e-n Manila! Săru‟ 

mâna domniţă, (pupă mână unei sore), îmi pare bine de cunoştinţă. Eu 

sunt Viorel, sunt de partea Ţărăniştilor, că ne-a mâncat banii banditul de 

Iliescu, las‟ că-l dăm noi jos. Mă pupă şi pe mine: 

- Măi Puiule, de când nu te-am mai văzut… Da‟ tot frumos ai 

rămas, semeni cu mine… I-am prezentat pe Păstor. El respectuos, dă să-

i pupe mâna: 

- Săru‟mâna, Părinte…  

I-am prezentat pe Păstorul cel tânăr. El îi strânge mâna şi-mi 

şopteşte într-un moment de răgaz: 

- S-a nenorocit de tânăr… Auzi, să se facă popă… Putea să intre 

în agricultură sau în politică, să ajungă ambasador, ceva… Să vă spun la 

toţi ce am păţit în Manila… 

- Frate Viorele, avem timp să ne spui tot ce vrei, dar mâine, că 

acum este foarte târziu, intervine Păstorul. Să ne vedem cu bine mâine, 

la Biserică. 

- Cum… Ce…? Se bâlbâie fratele meu. Ce Biserică e aia 

marţea? 

- O să vezi dumneata. Să ai o noapte bună. Pacea Domnului să 

fie cu noi toţi.  

Ne-am împrăştiat fiecare la maşina lui, fiecare la casa lui. Iată că 

am ajuns şi noi la casa noastră. 

Viorel, cu faţa rotundă şi cu un zâmbet hâtru îmi spune: 

- Mi-e o sete de mor, ai ceva bere în casa asta? 

 Cu mare greutate l-am convins că nu am alcool în casă. El a 

căutat peste tot, în zadar. S-a înfuriat: 

 - Ce mai ţii frigiderul ăsta? Nu e o bere în el… Consumă 

curentul degeaba, dă-l afară.  
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M-am mirat minune mare. 

- Ce te miri? N-ai mai văzut oameni serioşi?  

 I-am arat camera unde să doarmă, şi înainte de a-l lăsa singur 

i-am zis: 

 - Viorele, sunt 6 ani de când nu am mai pus vin în gură, suntem 

fericiţi cu toţii. Am scăpat, sunt liber. Vrei oare să mă întorci de unde 

am plecat? Am învins, cu ajutorul lui Dumnezeu, un blestem ce apăsa 

peste mine de generaţii. Vrei s-o iau de la început? Dacă-ţi aduc ţie 

băutură s-ar putea să beau şi eu, că sunt slab, doar mila lui Isus mă ţine. 

Vrei tu asta? Gândeşte-te şi dă-mi răspuns mâine dimineaţă. Noapte 

bună. El m-a privit lung când îi spuneam eu toate astea, m-a privit 

serios, şi aşa l-am lăsat. Am închis uşa şi m-am dus să văd cum doarme 

Gogu, era băiat mare şi cuminte, avea 13 ani. 
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CAPITOLUL 7 

 

COPILUL 

 

 Doar ce am stins lumina să mă culc, că iată, sună telefonul. 

Semn rău, cine să sune la 3 dimineaţa?! Ridic receptorul şi: 

 - Alo, frate Costică, sunt eu, Eleonora. Îţi vorbesc de la 

Brisbane. Cred că la Perth este încă noapte dar a trebuit să te sun. 

Copilul meu, Copilul din Perth, acum am vorbit cu el. Este foarte trist, 

supărat, mi-este frică să nu-şi ia zilele… Este singur şi părăsit de toţi, te 

rog ajută-l, te rog frumos… 

 - Bine surioară, linişteşte-te, Domnul o să poarte de grijă, iar eu 

o să-l sun imediat pe Copil. 

 Am pus receptorul jos, mi s-a dus somnul. 

 Eleonora… Ne cunoaştem de câţiva ani buni. Am văzut-o prima 

dată în Kiev Club unde m-am dus cu Aneta la o întâlnire a românilor 

din Perth. Eu m-am ridicat să le vorbesc despre Isus, am deschis gura şi 

m-am prezentat: 

 - Fraţilor, eu sunt creştin… 

    - Stai jos şi taci, ce crezi că noi suntem turci? Cea care m-a 

bruiat în felul acesta era o doamnă cam de 45 de ani, dar greu de 

precizat că era îmbrăcată tinereşte, părul blond, lung, lăsat pe spate. Era 

plăcută la vedere dar vorbele ei au atras altele asemănătoare care mi-au 

astupat gura. Cea care mi-a vorbit atunci era Eleonora, i-am aflat 

numele la scurt timp după acest incident. Iată cum: 

 Mamaie trimite vorbă: „Costele, vino urgent până la mine.‟ Şi m-

am dus. Când am intrat să nu-mi cred ochilor, mamaie stătea pe fotoliu 

şi lângă ea… doamna de la Kiev Club. Dar acum era îmbrăcată cu o 

fustă lungă gri, şi o jachetă gri, avea părul legat la spate. În tăcere mi-a 

întins mâna. Mamaie a făcut prezentările: 

 - Costele, ea este Eleonora, prietena mea de mulţi ani, a vrut să te 

cunoască. Este din familie de pocăiţi, toată familia ei merge la Biserica 

Penticostală. 
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 Doamne, ce mult mi-a plăcut această fiinţă, parcă m-ar fi primit 

cu pâine şi sare la Kiev Club. I-am urat sincer: 

 - Pace ţie, sora mea. 

 - Pace, frate Costică… Şi pace a fost între noi până în ziua de azi.  

 Dar să mă întorc de unde am rămas;  

 Am ridicat receptorul şi am format numărul Copilului. Locuia în 

Bentley, mi-a răspuns imediat cu o voce cam tremurată: 

 - Nene Costică, ce bine că m-ai sunat că nu mai ştiu ce să mă fac, 

am terminat medicamentele, nu pot dormi, n-am ţigări, până mâine 

dimineaţă înnebunesc… Trebuie să mă duc la farmacie în Canning 

Vale, e departe, vino şi ia-mă şi pe mine. 

         - Vin, Copile, până-n prânz ajung la tine. Acum culcă-te şi lasă-

mă şi pe mine să dorm, ne vedem mai târziu. 

 - Bine, nene Costică, sărut mâna, te aştept. 

 La ora 7 dimineaţă am fost în taxi. Cam obosit, cam somnoros, 

dar am chemat pe Dumnezeu în ajutor şi am plecat la lucru. În jur de 

prânz eram la Casino cu un client. De acolo m-am repezit în Bentley, la 

Copil. L-am găsit… dormind. Cu greu a ajuns la uşă. Locuia într-o casă 

cu un etaj. Dormitorul era sus. Pentru el era greu de urcat că la coborâre 

venea repede, drept în cap. Era plin de vânătăi şi răni şi cucuie. De 

multe ori Eleonora l-a găsit lat în mijlocul casei.  

 L-am dus la farmacie de unde şi-a luat tabletele – valium, panadin 

forte, droguri legale, cu prescripţie medicală. 

 Ne-am întors acasă şi Copilul a pus de cafea. Iată că bate la uşă şi 

intră Grig, ne cunoşteam mai mult din auzite. 

 - Ce mai faci nea Costică? 

 - Pace ţie, Grig! 

 Copilul a pus cafelele pe masă. Şi-a luat ceaşca, a pus 4 linguriţe 

de zahăr şi a început să-l amestece cu linguriţa. Învârtea linguriţa cu 

repeziciune în ceaşca plină şi totuşi nici un strop nu a ieşit afară. 

Tehnică mare… Nu s-a oprit din învârtitul cafelei, nu s-a uitat la noi şi a 

început o poveste care nu se putea îndulcii oricât zahăr i-ar fi pus 

deasupra: 
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 - Nu mai pot, mi-au distrus grănicerii ficatul cu 12 ani în urmă 

când m-au prins la frontieră, când am încercat să fug de comunişti. M-

au bătut o zi şi-o noapte, au fost mulţi… M-au tocat cu bocancii, în ficat 

şi în plămâni m-au lovit. Apoi m-au trimis la închisoare, la Popa Şapcă. 

Acolo am răbdat o mare foame un an de zile, nu puteam mânca turtoi, 

îmi vomitam fierea. Nimeni nu s-a uitat la mine. Apoi mi-au dat drumu, 

eram deja terminat după un an de închisoare. Am ajuns în Australia şi 

de 10 ani doctorii încearcă să repare ceea ce au stricat în mine câţiva 

soldaţi români. 

 Intervine Grig, după ce goleşte paharul de scotch şi-mi pune o 

întrebare: 

 - Ce zice Dumnezeul tău despre toate astea, nea Costică? Sau 

poate nu ştie, nu a aflat, nu a observat… 

 - Lasă-L, bă pe Dumnezeu, că nu e El de vină, doar spurcaţii ăia 

de la Oraviţa, grănicerii, câinii ăia… Dumnezeu nu are treabă aici… 

Copilul răspunde pentru mine şi ia apărarea lui Dumnezeu. 

 Am bătut în retragere, mai ales că Copilul băuse două pahare de 

scotch şi şi continua să învârtească repede linguriţa în cafea. Nici un 

strop nu a dat pe-afară… Le zic: 

 - Acum vă las cu bine, mă duc să plimb taxiul câteva ore să mai 

câştig şi eu un ban. Dar Grig de colo, rânjind: 

 - Nea Costică, dacă nu te descurci cu taxiul am eu de lucru pentru 

matale. Hai cu mine la furat! Câştigi între 500 şi 20.000 de dolari pe zi. 

Două, trei ore… şoferie… M-am scărpinat în cap: 

 - Bă copii, eu vreau să vă trag în rai şi voi vreţi să mă băgaţi pe 

mine în iad… Copilul se scuză sincer: 

 - Eu nu, nene Costică, banditul ăsta. Şi strigă la Grig: Bă, tu nu 

ştii că nenea Costică e pocăit, cum să vină cu tine la furat? 

 - Şi eu sunt pocăit, vine răspunsul. Se uită drept în ochii mei şi 

zice mai departe: Ştii ce doresc eu cel mai mult, nea Costică?  

 - Ce doreşti tu, Grig? 

 - Să vină Isus! Îl aştept pe Isus, să vină odată, să se termine totul, 

viaţa asta blestemată, frica, puşcăria, goana după vânt. Îl aştept pe Isus. 

Maranata! 
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 M-am înfiorat în duhul meu… Doamne, ştie oare omul ăsta ce 

aşteaptă, ştie el ce spune? Dar el: 

 - Să ştii că şi eu sunt pocăit, aşa să ştii! Copilul e neîncrezător: 

 - Tu bă? Mai pocăită e pisica mea. Grig jignit: 

 - Ce pisică, bă, care pisică? Unde e pisica? Nu e nici o pisică. Şi 

nu mai suci linguriţa aia în cană că-mi bingănesc ochii-n cap în 

cercuri… 

 - Care cercuri!? Ce pisică… 

 Am ieşit uşor şi am tras uşa după mine. Doamne, ai milă… 
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CAPITOLUL 8 

 

POATE NUMAI ÎMPAIAT 

 

 Am ajuns acasă pe la 5 după amiază. Aneta şi Ruth, (o 

misionară coreeană care locuia cu noi), erau în panică; m-au luat pe sus 

de la uşă: 

 - Fratele tău a înnebunit, vrea să-i cumpărăm vin. Şi iată că 

apare Viorel tocmai ieşit de sub duş: 

 - Sunteţi nebuni de legat, nu aveţi un strop de ţuică în casa asta. 

Mi-a venit să râd. Fiecare, în felul lui, avea dreptate. I-am pus mâna pe 

umăr fratelui meu, l-am privit în ochi foarte serios şi i-am spus: 

 - Mă duc să iau o damigeană de vin, ne îmbătăm amândoi ca 

porcii şi… ce s-o alege. Hai să mergem la cârciumă. Atunci am simţit 

Duhul lui Dumnezeu peste noi. Viorel s-a înmuiat şi cu o voce blândă 

mi-a spus: 

 - Frate, nu am venit aici să-ţi distrug viaţa şi familia. Uite ce îţi 

promit eu: trei luni cât am să stau la voi, nu voi bea alcool, nu voi fuma 

ţigări, iar duminică am să merg cu voi la biserică.  

 - Viorele, îţi mulţumesc, este o hotărâre bună. Dumnezeu să te 

ajute să te ţii de promisiune. Astă seară biserica se adună, vorbeşte un 

evanghelist din România. Eu cu Aneta şi Gogu plecăm într-o jumate de 

oră, vino cu noi. 

 - Vin, frate, doar să-mi aranjez freza, glumeşte el, că e tuns la 

chelie. Viorel este bucuros, degajat, Dumnezeu a început să lucreze, am 

simţit asta chiar atunci. 

 A fost seara lui. Predicatorul era un prieten al Tănărului Păstor 

care de aproape un an păstorea Biserica Baptistă Română din Perth. 

Predicatorul era un om simplu, tânăr, scund de statură, slăbuţ, dar plin 

de Duh. Mic, dar glas mare. Se ruga în genunchi, la pământ şi striga cu 

lacrimi: „Stăpâne, scapă-ne că pierim.‟ 

 - E mic şi deştept, ca noi, remarcă cu modestie Viorel. Venim şi  

mâine, frate, combate bine… 
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 Evanghelizarea a ţinut până duminică. Noi am lipsit vineri seara, 

era seara noastră de rugăciune. Ne adunam cam de un an un grup de 

păcatoşi eliberaţi, câţiva bărbaţi, câteva femei, erau între noi şi 

necredincioşi care căutau Adevărul. Julius era conducătorul grupului, 

Paloş înregistra cântările. Venea şi Vasile Turbatu, vechi prieten din 

Sheperton, Ştefi şi Ioana, o familie de aventişti, bătrânul Iacob, John 

Boboc, şi alţi credincioşi şi curioşi, chiar şi păstorul Bara a venit de 

câteva ori să se roage cu noi.  

 În acea vineri seară Viorel, fără să ştie, l-a primit pe Dumnezeu. 

Iată ce s-a întâmplat: 

 Tocmai ne ridicasem de pe genunchi şi Julius voia să înceapă o 

cântare, când fratele meu a deschis gura şi a vorbit aşa: 

 - Acum 30 de ani eu începusem să merg la o casă de rugăciune, 

vecină cu noi, îţi mai aminteşti frate?  

- Îmi amintesc, râdeam toţi de tine. Tu cântai în camera ta şi eu 

cu tata beam ţuică sub bolta de viţă lângă puţul de apă. Tu cântai şi noi, 

beţi, râdeam de tine. Domnul să ierte acest păcat.  

 - Aşa s-a întâmplat. Apoi eu am plecat la mare şi am dat cu ochii 

de o pipiţă şi gata cu pocăinţa… Au trecut 30 de ani şi acum o iau de 

unde am rămas… Apoi s-a întâmplat o minune. Viorel s-a aşezat la 

pian, a ridicat capacul şi a cântat o melodie frumoasă pe care nu o mai 

auzisem niciodată. A cântat cu o voce nouă, frumoasă, acompaniindu-se 

la pian. Minune mare, n-a mai cântat Viorel la pian niciodată în viaţa 

lui.  

 - Nu te mira Costică, mă calmează Julius. De un an ne rugăm 

Domnului să-i amintească aceste cântări. Iată că am primit răspuns la 

rugăciuni. 

 A urmat un studiu biblic maraton. În nopţile ce au urmat Viorel 

nu a dormit. Citea Biblia şi o asculta la casete în acelaş timp.  

Într-o dimineaţa, la 4 mă scoală din somn. Îl întreb: 

 - Ce este cu tine, frate? El, foarte serios, răspunde: 

 - Poate numai împăiat… 

 - Ce împăiat, ce vorbeşti? 
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 - Numai împăiat voi ajunge eu aşa cum scrie aici… Deschide 

Biblia şi începe să citească:  „Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca 

să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă,‟ sau, „Voi însă sunteţi o 

seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt…‟ Eu am râs în 

toiul nopţii: 

 - Măi frate, lasă-l pe Dumnezeu să te împăieze cu Duhul Sfânt şi 

o să reuşeşti. Nu te speria, ia-o mai încet.  

 În altă noapte, la fel, vine la mine: 

 - Scoală-te, scoală-te, am aflat… 

 - Ce-ai aflat, somnambulule? 

 - Am aflat de ce sunteţi voi aşa de deştepţi, am aflat de unde le 

ştiţi voi pe toate… De aici… mamăăă, şi mie nu mi-a spus nimeni, auzi: 

„Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat 

săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului 

său. Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt?‟ De unde să 

ştiu, ai? De unde să ştiu eu?! Frate, mi-am irosit viaţa pentru că n-am 

ştiut nimic, am crezut că sunt şmecher şi m-am şmecherit singur.  

 Am încercat să-l liniştesc: 

 - Şi eu la fel, frate, şi sunt atâţia alţii ca noi. Trebuie să mergem 

să le spunem, prin cârciumi, pe străzi, prin închisori, prin spitale, prin 

case, peste tot…  

 - Eu, sare el speriat. Eu să mă duc să spun? Poate numai împăiat, 

ce vorbeşti tu acolo? Asta este treabă grea, cine o poate face? 
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CAPITOLUL 9 

  

COZONAC DE CRĂCIUN 

 

 Maşina alunecă parcă pe furiş pe asfaltul încins. Cu un gând 

ascuns, cu o speranţă ca o pânză de păianjen, cu o dorinţă arzătoare de-a 

împărtăşi taina mântuirii şi cu un cozonac, cald încă, în traistă, mă 

îndrept spre Kellerberrin Work Camp, 300km la sud-vest de Perth. Este 

Crăciunul. 

Am un cozonac cald… De dimineaţă, devreme, l-a frământat o 

soră din Biserică, Gabriela. Un cozonac pentru Nick… Oare-l merită el? 

Oare merită cineva? Aluat frământat cu rugăciuni şi lacrimi pentru 

criminali; Doamne, femeile tale sfinte… Aminteşte-Ţi de faptele lor 

sfinte când vor fi la necaz şi izbăveşte-le.  

Eu sunt în căutare, caut un suflet rătăcit în împărăţia diavolului 

şi sunt decis să-l ajut să-şi schimbe direcţia şi destinaţia. Este Nick, un 

prieten mai nou.  

  Pe Nick mi l-a prezentat John Bobok la Wooroloo Prison. Cum 

m-a văzut mi-a spus franc: 

 - Să ştii că şi eu sunt pocăit. Ehei… de multă vreme am fost 

botezat în ocean, la Freo. Sunt creştin get-beget! 

 L-am privit curios, mirat şi totodată amuzat de situaţie. Eram în 

faţa unui bărbat de 35 de ani, bine legat, blond, înalt, îmbrăcat în haine 

verzi de închisoare. Un “creştin” sadea, ce mai… Îi răspund sincer: 

 - Bine că eşti creştin, frate, mă bucur când întâlnesc unul de ai 

noştri, cât mai ai de stat pe aici? 

 - Nu prea mult, sub un an, dar cine ştie…  

 - Eşti de mult pe-aici? 

 - Din bucăţi, când înăuntru, când afară, cam 12-13 ani. Doamne 

Mare, mi s-a zbârlit pielea pe mine. Sunt ani nu glumă, Doamne Mare, 

copiii Tăi… Ai milă Doamne…  
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 M-am pierdut în gânduri… Timpul zboară, kilometrii se 

rostogolesc unul după altul ca umbre cenuşii pe asfalt şi iată că am 

ajuns la Kellerberrin. 

 Nu este o închisoare, este o casă de ţară foarte mare, cu verandă 

de jur împrejur. Câteva şoproane, câteva magazii, câţiva câini gălăgioşi. 

Opresc, mă dau jos din maşină, nu bag în seamă câinii care se zburleau 

împrejurul meu, mă prefac curajos; dar ei, şireţii, m-au mirosit că am 

inimă de iepure şi au început să mârâie ameninţător la mine. Dar iată se 

arată un salvator, un ofiţer iese pe uşă. Este calm, cam neglijent 

îmbrăcat în uniformă, nebărbierit de câteva zile, alungă câinii şi mă 

întreabă: 

 - Ce faci pe aici, sir? Pe cine cauţi? 

 - Pe Nick Dimitrie. Am venit în vizită, din Perth. 

 - Caută-ţi un scaun la umbră, ţi-l trimit curând. 

 - Mulţumesc, domnule ofiţer. 

Imediat îşi face apariţia Nick, bucuros de revedere, ne strângem 

mâinile şi stăm pe scaune, la masă, sub umbra pomilor. Mai apar doi 

prizonieri cu feţe prietenoase şi se aşază lângă noi. Nick face 

prezentările: 

- El este Brother Con, creştin, John şi Roger, spărgători de 

bănci. Eu, ca un bun creştin cum am fost recomandat, îndrăznesc: 

- Ne trebuie un cuţit să tăiem salamul! Nick se uită la Roger: 

- Roger, mişcă-ţi fundul ăla mare de pe scaun, son of a bitch
2
, şi 

adu un cuţit de la bucătărie pentru Brother Con. Şi cu alte înjurături 

prieteneşti îl invită să se grăbească. Cuţitul vine – un iatagan lung de o 

jumate de metru, rotund la vârf, şi când să tai salamul, taie dacă poţi 

Brother Con, nu avea tăiş… Până la urmă ne descurcăm noi cu ajutorul 

a o sută de înjurături plastice. Scot brânza, alte multe bunătăţi şi… hai 

să binecuvântez: 

- Lord God, Doamne, ai milă de toţi criminalii şi de familiile lor, 

mântuieşte-i pe ei, toţi, şi pe ofiţeri. Mulţumim pentru salam şi pâine şi 

cozonaci, binecuvântează-le pe toate, în numele lui Isus Christos, amin.  

John îmi spune serios: 

                                                 
2
 Injuratura in engleza 



 48 

 - Rugăciune ta a fost bună, Brother Con, numai partea cu ofiţerii 

nu mi-a plăcut… 

Am mâncat cu poftă din toate bunătăţile pregătite de surorile din 

biserică. Când am ajuns la cozonac a fost o mare explozie de laude, 

împodobite cu un bogat omagiu de înjurături celebre la adresa 

cozonacului şi celor ce l-au pregătit, şi celui ce l-a adus, iar la urmă, toţi 

au recunoscut că: 

 - Aşa ceva n-am mai mâncat în toată viaţa mea mizerabilă, prin 

toate închisorile pe unde am călătorit, şi nici nu cred că o să mai apuc să 

mănânc până voi muri. 

 Spre sfârşitul vizitei am rămas singur cu Nick. El mi-a spus cu 

seriozitate şi îngrijorare în voce: 

 - Costică, chiar dacă apuc să scap acum de aici nu este mare 

scofală. Am o coadă după mine, mai am un proces… Şi cred că or să 

mă înfunde iar pe câţiva ani. Cel puţin aici am învăţat să muncesc la 

câmp. Îmi place, nu am crezut că sunt bun de muncă. Aici am căpatat 

curaj, sunt şi eu ca ceilalţi oameni. Muncesc cu sapa şi târnăcopul, cu 

maşinile, ofiţerii mă lasă chiar să mă duc în sat la cumpărături. Mănânc 

bine şi dorm toată noaptea rupt de oboseală. Am început să mă rog din 

nou Domnului Isus. Ştii tu ce mă rog? 

 - Ce te rogi, frăţioare? 

 - Mă rog ca în pedeapsa următoare să-mi facă viaţa grea la 

puşcărie, boli, pericole mari, şi aşa să mă scârbesc şi să nu mai ajung 

niciodată aici. Să te rogi şi tu la fel, poate Dumnezeu te aude pe tine mai 

bine. 

 - Hai să ne rugăm. Am simţit un duh de rugăciune peste noi şi I-

am spus Domnului: 

 - Doamne, omul ăsta a stat atâţia ani la puşcărie; iată-l sătul de 

viaţa lui. Scapă-l de aici şi nu-l mai lăsa să apuce pe calea cea rea. 

Scapă-l de pedeapsa judecăţii de apoi şi de judecata oamenilor. Amin. 

 - Amin, a fost de acord Nick. Crezi că aş putea să scap? 

 - La Dumnezeu totul este cu putinţă, Nick, crede numai şi fii 

neschimbat în hotărârea ta de a-ţi schimba viaţa. Domnul vede inima ta 

şi ascultă. Domnul te iubeşte, Nick. 
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 L-am lăsat în urmă şi am demarat uşor pe şoseaua care ducea 

înapoi, spre Perth. Am prins viteză, mai repede, şi mai repede, am cale 

lungă de mers – 300 de kilometrii, trei ore, patru ore… Drum lung, 

drum greu… Drum cu folos… Oare…? Doamne, ajută necredinţei 

mele… 
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CAPITOLUL 10 

 

MAROMET 

 

  Cine vine-n goana mare? 

 Vine Maromet călare 

 La pământ să ne doboare… 

 

Mare parte din viaţă mi-a fost acoperită de o aripă întunecată, de 

o umbră apăsătoare – de ameninţarea puşcăriei.  

Îmi trec prin faţa ochilor imagini vechi, amintiri, fragmente de 

viaţă pierdută în deşertăciune. 

 

**** 

 

 Eram încă un copil de 13 ani, dar eu nu ştiam asta. Treceam pe 

strada mare, prin centrul oraşului Balş. Zi de vară, anul 1963. Treceam 

haihui sub arşiţa soarelui fără grijă, fără frică, fără să am de dat 

socoteală cuiva de rostul zilelor mele. Mama era la puşcărie, la Târgşor, 

tata, după cum ştiam eu, tăia stuf în Baltă – 6 ani de condamnare.  

Mă plimbam fără grijă, eram flămând dar cu speranţă, cu ochii 

după ciordeală… Mă apropiam de Restaurantul Expres, ba chiar am 

depăşit intrarea, când am auzit un glas misterios venit de departe, un 

glas pe care îl ştiam încă din pântecele mamei care m-a făcut: 

- Puiule, Puiule… m-a chemat glasul fermecat. M-am întors şi, 

iată, în uşa Expresului era tata în carne şi oase. Era slab, scund, cu o 

şapcă ponosită pe cap, o bluză neagră, pantaloni de trening, încălţat în 

tenişi – tata, se întorsese de la închisoare.  

- Puiule, Puiule… A întins mâna spre mine. I-am prins mâna şi 

i-am sărutat-o peste pragul cârciumii. El m-a tras înăuntru şi m-a 

îmbrăţişat. Am murmurat încă uimit: 

- Ai venit, tată... 

- Am venit, Puiule, am scăpat… 
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 Un grup de ţigani au venit spre noi de la masa de unde se 

ridicase tata când m-a chemat, „Puiule, Puiule‟. Ţiganii, cu lacrimi în 

ochi, plângând, blestemând, cântând, ne-au îmbrăţişat pe amândoi şi ne-

au aşezat pe scaune. Eu eram mai într-un colţ, tăcut. Îl priveam pe tata 

cum vorbea cu ceilalţi. Toţi îl ascultau cu gura căscată. Tata spunea 

poveşti din puşcărie, mai ceva ca-n filme. Toţi cei din jurul mesei 

fuseseră închişi măcar o dată la viaţa lor.  

 Lache Cincă, muzicant de seamă, întreabă pe tata: 

 - Mai bate Maromet în Baltă, nea Gogule? Şi imediat un ţigan 

cântăreţ prinde nota: 

   Aoleo mamă! 

   Cine vine-n goana mare?  

   Vine Maromet călare, 

   La pământ să ne doboare 

   Şi pe hoţi să ţi-i omoare! 

   Aoleo, mama mea! 

Tata soarbe din paharul cu ţuică, scoate fum de tutun pe nări, îşi 

trage şapca pe-o sprânceană şi începe: 

 - Bate, Lache… E moarte-n hoţi pe tot canalul. Iar cântăreţul îşi 

tânguie jelania: 

  Din Chilia la Tătaru 

  Bate Maromet cu parul! 

  Aoleo, mamă… 

Eu stăream liniştit şi mă uitam la tata. Un chelner mi-a adus pe o 

farfurie câteva feliuţe de salam, câteva cuburi de caşcaval, câteva 

măsline şi o ţuică mică cu sirop. Am dus la gură grăbit cu ochii la tata şi 

am început să plâng. Mă uitam la el, mâncam şi plângeam liniştit. Nu 

ştiu de ce plângeam. Nu ştiu dacă-l iubeam pe tata, nu-mi făcuse nici un 

bine, nu-l respectam, totuşi, era eroul meu, un erou întors de la puşcărie. 

Şi toţi ţiganii îl ascultau, iar el vorbea: 

 - Bă, e jale-n Baltă. Malarie, foamete, şerpărie, şi… Maromet 

omoară pe capete. La 6 dimineaţa, după cafea ne încolonam să mergem 

la muncă. Coloană de deţiniţi lungă de 200 de metrii, pe patru rânduri. 

Abea se crăpa de ziuă. Cum ajungeam la câmp deschis apărea ca un 
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demon comandantul Maromet, turcul. Venea călare, în goana calului ca 

o nălucă desprinsă din pânza întunericului. Cu parul de doi metri în 

mână. Cănd pălea în rândurile de hoţi cădeau doi odată. Unii nu se mai 

sculau, alţii rămâneau una cu pământul. Maromet pălea cu parul pe 

toată lungimea coloanei, se întorcea pe partea cealaltă şi dobora cu 

parul pe cei din margine, apoi dispărea într-un nor de praf. Noi, politicii 

şi hoţii căutam să stăm mai în centrul coloanei să nu ne ajungă parul lui 

Maromet. Preoţii şi pocăiţii parcă căutau moartea cu lumânarea. Stăteau 

pe margine, în bătaia parului. L-am văzut pe unul cum i-a ieşit drept în 

faţă. La luat în pieptul calului. S-a urcat cu copitele pe el, apoi l-a altoit 

cu parul până nu a mai mişcat. E mai rău ca un câine turbat.  

 Tata povesteşte grozăveniile din puşcărie şi toţi îl ascultă cu 

atenţie.  

 - Am o mare durere în inimă, se plânge tata. Un ţigan tânăr îl 

întreabă, curios: 

 - Care-i beleaua, nea Gogule?  

 - Mi-a spus careva, acum două ore, chiar când am ajuns in gară, 

că nevastă-mea a cam umblat haimana în lipsa mea, până s-o aresteze şi 

pe ea.  

S-a făcut gălăgie mare în cârciumă. Eu m-am făcut mic, mai să 

intru sub masă. 

- Cine a fost gagiu care a vorbit aşa ceva? Asta este o mare 

minciună. Naşa a fost mereu ca mama noastră, aşa o femeie sfântă n-am 

mai văzut în viaţa mea, să moară mama mea, nea Gogule dacă te mint. 

Şi toţi s-au alăturat jurământului cu alese blesteme:  

 - Să n-am parte de ochii mei… 

 - Să-mi moară familia… 

 - Praful să s-aleagă… Naşa a fost doar pentru matale. Lache 

Cincă s-a ridicat, cât era de mare, şi i-a răsunat vocea de bariton: 

 - Spune-mi cine e gagiu care a vorbit-o pe Naşa, nea Gogule, şi 

să-mi moară măicuţa mea dacă nu-l scopesc. Apoi iau un par de doi 

metri şi-l pisez până nu mai suflă. Cu paru-l omor, nea Gogule, spune-

mi, cine-i gagiu? 
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 N-am mai stat să ascult, m-am strecurat invizibil prin uşă, 

nimeni n-a băgat de seamă. M-am îndreptat spre Parc, peste râul Olteţ. 

Am intrat în parc, în umbra pomilor. M-am aşezat pe o bancă. Parcă 

eram obosit, amorţit, ameţit. Şi ce bine începusem ziua…  M-am întins 

pe bancă şi am adormit în răcoarea umbrei.  

 Imediat am avut un vis ciudat. Iată că se făcea că eram într-o 

coloană cu o mulţime de deţinuţi; eu şi tata eram la marginea coloanei. 

Şi iată că se aude un ropot de copite. Din noapte se apropie în goană un 

cal şi un călăteţ. Mai aproape, tot mai aproape… Tropotul copitelor 

răsună să-mi spargă timpanele. Iată, coloana de hoţi se destramă. Toţi 

fug care încotro, speriaţi, pe faţa pământului. Doar eu cu tata stăm unul 

lângă altul, umăr la umăr. Călăreţul se apropie, tot mai aproape… Iată-l, 

are un par de doi metri în mână, îl roteşte deasupra capului.  

Este Lache Cincă! Lăutarul! Vine în goana calului cu parul 

nimicitor asupra noastră. Îl ridică… ne ia în pieptul calului…  

 M-am trezit leoarcă de sudoare. M-am ridicat de pe bancă 

clătinundu-mă şi am pornit spre oraş. După câţiva paşi m-am înviorat, 

mi-am aprins o mărăşască şi am început a cânta: 

  Din Chilia la Tătaru 

  Lache Cincă dă cu paru…  

 Maromet? Lache? Care e diferenţa?   
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CAPITOLUL 11 

 

BUM! CADE CIOCANUL! 

 

 Suntem în Tribunal, în sala de judecată: Violeta, Nick şi eu. 

Aşteptăm să-l cheme pe Nick în boxa acuzaţilor. Are o zi grea, aşteaptă 

o sentinţă grea, viaţă grea, de rob…  

 - Hai să ne rugăm, propun eu. Începe Nick: 

 - Doamne, te rog de data asta dă-mi o pedeapsă grea, să mă facă 

să urăsc puşcăria, să nu mă mai ajung niciodată aici. Amin! Violeta: 

 - Doamne, speranţa mea este aici, în sala asta de judecată. 

Scapă-l pe Nick, speranţa mea. Amin! Eu: 

 - Doamne, Tu care le ştii pe toate, ştii că omul acesta este sătul 

de puşcărie. Scapă-l, Te rog, scapă-l de data asta ca să vadă puterea Ta 

şi mila Ta, şi să creadă. Amin! 

- Nick, ce faci tu pe aici? Iar ai dat de necaz? În faţa noastră stă 

un bărbat suplu, la vreo 50 de ani, îmbrăcat impecabil într-un costum 

gri. Nick răspunde surprins, parcă intimidat: 

 - Bună ziua Mister Karl. Da, iar am ajuns aici. Se întoarce spre 

noi şi face prezentările: El este Mister Karl, avocat Maestru, ne 

cunoaştem de mult, ea este logodnica mea Violeta, el este Con, preotul 

meu. Mister Karl se înclină spre noi: 

- How do you do? Apoi îl întreabă: 

 - Te apără cineva? Nick răspunde cucernic: 

 - Dumnezeu. 

 - Vrei să-mi dai mie cazul tău? Să dau un pic ajutor lui 

Dumnezeu? 

 - Vreau Mister Karl, thank you Mister Karl. 

 - Nick, am nevoie de o oră să studies cazul tău, vino cu mine. Se 

întoarce spre mine şi Violeta: Nice to meet you… şi dispar amândoi în 

spatele uşilor gigante ale sălii de judecată, după ce au făcut câte o 

reverenţă profesională către curte. 

 Eu, cu Violeta am rămas să asistăm la un proces plicticos, fără 

nici un sens, pierdere de timp…  
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Dar iată că mintea îmi fuge de la comedia de două parale din 

sala de judecată la drama care se petrece acum şi la care particip şi eu 

din întâmplare. Iată-l pe Nick eliberat din închisoare de nici un an şi 

acum se pregăteşte să meargă înapoi. Şi totul mergea aşa de bine… Iată 

cum: 

 Imediat după eliberare Nick s-a angajat la ţară, la un român care 

avea vii. Totul mergea ca pe roate. Într-o seară mă sună: 

 - Frate Costică, am avut un vis, să ţi-l spun. Se făcea că eram în 

vie, printre rânduri, era cald, pe la jumatea zilei. M-am uitat înaintea 

mea şi, iată, la capul rândului am văzut-o pe Violeta. Parcă mă aştepta, 

parcă mă chema. O ştii? E femeia care vine singură la grupul de 

rugăciune al lui Julio, o ştii?  

 - O ştiu, Nick. 

 - Vrei să-mi dai numărul ei de telefon? Îl ştii? 

 - Îl ştiu, scrie-l şi Domnul să fie cu voi. 

 După un timp, iată-i pe amândoi în Biserică. Nick îmi şopteşte 

între două cântări: 

 - După ce mi-ai dat telefonul ei am sunat-o şi am vorbit cu ea 

toată noaptea. Dimineaţă am venit la Perth. Mi-am găsit fericirea, nu 

vreau s-o mai pierd. Eu: 

 - Şşşt, că se uită păstorul la noi. 

 - Ok, Ok, dar să ştii că o iau cu mine la vie, n-o mai las. 

 - Bă, suntem în Biserică şi vorbim de femei, ne bate Domnul, îi 

şoptesc eu în glumă. 

 - Lasă că nu ne bate, Isus e dragoste. 

 Aşa este, dragostea este din Dumnezeu, cine-i poate sta 

împotrivă? Totul mergea bine între ei, totuşi, într-o zi, Nick îmi zice: 

 - Când te mai duci pe la Doamna, la închisoare? 

 - Luni, la două după masă. 

 - Ia-mă şi pe mine, şi pe Violeta. 

 - Ok. 

 Iată-ne luni la Doamna, la Bandyup. Nick i-a lăsat o sumă de 

bani la poartă; îmi spune: 

 - N-are Doamna nevoie de bani, e bogată, dar atenţia contează… 
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 Cu mare… atenţie intrăm în sala de vorbitor. Ne aşezăm pe 

scaune şi iată că intră Doamna parfumată şi fardată ca Brigitte Bardot. 

Dă cu ochii de Nick şi Violeta.  

 - Costiiică, pe cine mi-ai adus… Nu v-am văzut de atâţia ani… 

Violeta, Nick! Cu toţii se bucură de revedere. Nick îi pupă mâna cu 

respect, eu la fel, Violeta dă să-i pupe mâna şi ea, dar Doamna o 

îmbrăţişează, o sărută, şi… 

 - Ce faceţi voi, porumbeilor, de când v-aţi cuplat? Ce faci cu 

Anton, Violeto? 

 - Las că-ţi spun eu mai la urmă. 

 - Ok. 

 Începem o discuţie de rutină, adică Doamna vorbeşte şi noi 

ascultăm. Într-o jumătate de oră aflăm tot, cine a intrat, cine a ieşit, cine 

s-a sinucis, cine se pupă cu cine, tot tacâmul ce mai…  Apoi, că vizita 

se apropia de sfârşit, Nick îndrăzneşte: 

 - Doamnă, de câteva luni eu şi Violeta trăim împreună şi avem 

gânduri curate unul faţă de altul. Eu vin de la fermă în fiecare sâmbătă. 

Nici nu apuc să mă odihnesc şi să beau o bere că vine pe poartă Anton, 

fostul soţ al Violetei. Vine cu trei, patru ciumeci şi se aşază pe trepte, în 

verandă. Nu vin în casă, dar de acolo ne iau la mişto, ba chiar îmi bea şi 

berea. Acum, dumneavoastră mă ştiţi pe mine, pot să-i curăţ pe toţi, un 

cartuş e 20 de cenţi, dar o iubesc pe Violeta şi vreau să încep o viaţă 

nouă, să nu mai ajung la puşcărie. Altfel le-aş fi găurit burţile de mult şi 

cred că dacă mai continuă aşa o fac până la urmă. Doamna pare mirată: 

 - Cine mă, Anton? Ce-a înnebunit? Îl ştiam băiat salon. L-a 

prostit alcoolul şi heroina.  

 - Doamnă, de aia am venit la dumneavoastră, ajutaţi-mă ca să nu 

le iau zilele şi să înfund iarăşi puşcăria, vă rog frumos. 

 - Nick, îi spune Doamna, duceţi-vă acasă şi fiţi fericiţi unul cu 

altul şi stai departe de puşcărie; ne-am bătut joc de vieţile noastre. Lasă 

pe mine, mă ocup eu de Anton. Ok? 

 - Sărut mâna, Doamnă. Şi aşa şi face, şi eu la fel. Violeta îi 

spune: 



 57 

 - Ajută-mă, te rog, abea l-am găsit pe Nick, e un om bun nu 

vreau să-l pierd. 

 - N-ai să-l pierzi, Vi, îţi promit.  

Am ieşit pe poarta închisorii fiecare cu gândurile lui. Vi îl ţinea 

strâns de mână pe Nick, să nu-l piardă. Cert este că Anton cu gaşca lui 

nu i-au mai călcat până-n ziua de astăzi. 

- Ai adormit, Costică!… S-au întors, şi eu m-am întors din 

călătoria gândurilor mele. Mă interesez politicos: 

 - Are ceva şanse, Mister Karl? 

 - Toate şansele din lume, îl scot curat ca lacrima! 

 - Să-ţi ajute Dumnezeu, îi urez eu. 

 - O să vedeţi voi. 

 Şi iată că îl cheamă pe Nick. El se aşază, (pentru a câta oară?), 

în boxa acuzaţilor şi un procuror începe să vorbească aducând nişte 

învinuiri care puteau duce la ani grei de închisoare. Intră pe rând doi 

martori ai acuzării – un funcţionar de stat şi un poliţist. Aduc şi ei 

mărturii serioase în faţa judecătorului. Mister Karl se ridică şi începe să 

le pună întrebări. În 20 de minute i-a făcut mat pe amândoi. 

Funcţionarul nu mai era sigur că l-a văzut pe Nick, iar poliţistul nu a 

fost luat în considerare pe motiv că el însuşi nu era martorul, ci purta un 

teanc de hârtii acuzatoare semnate de alt poliţist care nu era în Perth la 

acel timp.  

 Judecătorul ridică ciocanul. Ne-am oprit respiraţia. I se 

adresează direct lui Nick: 

 - Eu cred că tu eşti vinovat, dar din lipsă de probe anulez acest 

caz care se termină aici, nu se va mai rejudeca niciodată.  

BUM! Cade ciocanul.  

Maestrul Karl se ridică aplecat de la mijloc cu un deget ridicat. 

Judecătorul îi face semn să vorbească. 

- Your Honor, clientul meu nu are bani, a ieşit din închisoare de 

câteva luni, cer să fiu plătit de Guvern $500. 

- $500 pentru serviciul tău, declară judecătorul şi… 

BUM! Cade iar ciocanul. 
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Nick este ameţit, toţi suntem ameţiţi şi bucuroşi, mai ales 

Violeta.  

Îi strâng mâna Maestrului Karl: 

- Ai făcut treabă bună, felicitări. 

- Thank you, Father, mă respectă el.  

Eu I-am mulţumit lui Dumnezeu care este Stăpânul tuturor, ceea 

ce ne face pe toţi robi, fie şomer, fie împărat.  

Aici se termină viaţa de prizonier a lui Nick – până în ziua de 

azi este în libertate, printre rândurile de vie, alături de Vi.  
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CAPITOLUL12 

 

SPANIOLUL 

 

 Mihu trage cu sete din ţigară, mă priveşte drept în ochi şi îmi 

zice calm: 

 - Este un om la spital. Un suflet rătăcit, cu stomacul perforat de 

alcool, venele ciuruite, merge drept în iad. Poţi să-l ajuţi cu ceva, frate 

Costică? 

 - Ar trebui să pot… Unde este prietenul tău, Mihule? 

 - La Royal Perth Hospital. Trage să moară şi nu are cine să-i 

închidă ochii. Nu vrei să-i închizi tu? 

 - Eu aş prefera să-i deschid ochii, apoi… Dumnezeu cu mila. 

 - Îl cheamă Carlos, este ţigan din Sibiu. 

 

****  

 

 Dulce dragoste dintâi!!! Într-o oră am fost la spital, la etajul 6… 

ultimul. De aici nu prea mai e scăpare. Carlos m-a întâmpinat cu un 

zâmbet forţat pe obraz.  

 - Hai să trăieşti, nea Costică. M-a sunat Mihu şi mi-a spus că vii. 

Stai colea lângă mine. I-am strâns mâna rece şi uscată şi m-am aşezat pe 

pat, lângă el. Era un om mic, slab, brunet, cam la 40 de ani. Parcă l-am 

mai văzut undeva. Continuă: 

 - Te-a lăudat Doamna, că eşti pocăit dar că ai fost un mare 

stricat la viaţa ta, să fiu sincer nu prea-mi vine să cred când te văd aşa 

de blând. 

 - Pisica blândă zgârie rău, ai auzit-o pe asta? O cunoşti pe 

Doamna? 

- Bine de tot, am fost cel mai bun negustor al ei, eheei, vremuri 

bune… Doamna m-a salvat de la moarte. Eram într-o petrecere cu 

lumea bună la Jean, în Fremantle. Un duşman al meu a vrut să mă taie, 

dar Doamna era aproape, a strigat la el: „Vasile, Turbatule, lasă cuţitul 
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jos că te împuşc cu mâna mea.‟ Aşa am scăpat cu burta negăurită la 

vremea aceea, acum 3 ani, dar a găurit-o alcoolul. 

 - Cum ai zis că-l chiamă pe duşman? 

 - Vasile Turbatu. Băiat bun, doar că la băutură îşi aduce aminte 

de toate datoriile. 

 - Cred că l-am cunoscut în Victoria, la Sheperton, cu vreo 10 ani 

în urmă, apoi i-am pierdut urma, ştii cum să dau de el? 

 - Sigur, stă în North Perth, am adresa lui pe undeva, ţi-o dau 

mâine, vino şi ia-mă că îmi fac ăştia vânt de aici, să mor acasă… Vii? 

 - Vin.  

Şi m-am dus, dulce dragoste dintâi, (dacă nu eşti pocăit nici nu 

ai idee despre focul dragostei dintâi, dragoste din Dumnezeu, arzătoare, 

care te face să ierţi şi să iubeşti chiar pe cei mai mari duşmani ai tăi, 

chiar şi pe comunişti.)  

A doua zi, la 8,30 dimineaţa am fost în salon. Carlos era 

îmbrăcat de drum, era foarte slab, burta umflată; abea a mers până la 

maşină. Pe drum am încercat să-l descos: 

- Carlos, spune-mi câte ceva despre tine, care e viaţa ta, de unde 

vii şi unde te duci?  

- De unde vin nu mai are importanţă, nea Costică. Ce este sigur 

este că mă îndrept către iad, acolo unde sunt toţi ai mei; prieteni, fraţi, 

părinţi, duşmani… Acolo mă duc, Costică. 

- Destinaţia nu este bună, frăţioare. Dacă ai intenţia să o schimbi 

te pot ajuta, dacă eşti hotărât pe calea ta, nu-mi mai irosi timpul, 

frăţioare, am destule belele pe cap.  

- Şi unde să mă duc? Se uită la mine cu ochi neâncrezători. 

- În rai! El, cam opărit: 

- Eu? În rai? Glumeşti, nea Costică; i-aş ispiti pe îngeri la 

heroină, glumeşti… Faţa i s-a deschis într-un zâmbet şiret, parcă îmi 

pare familiară figura lui. Îi răspund calm: 

- Mergem cu toţii în rai, Carlos, dar trebuie să ne pocăim mai 

întâi. Vrei să încerci? Răspunsul lui a fost pentru mine ca o melodie 

divină: 
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- Vreau, nea Costică, hai s-o încerc şi pe asta că pe toate le-am 

făcut în viaţa asta afurisită. Tot nu mai am ce pierde… Să opreşti la un 

pub
3
 să iau o sticlă de vin. 

- Ok. Atâta am spus şi am oprit la primul pub. Intrăm în 

Osborne Park.  

- Fă la dreapta pe Waterloo Street, aşa, intră în curte frate 

Costică, bravo, eşti taxi bun. 

Când am intrat în parcare am recunoscut imediat casa – 

memorie de taximetrist. M-am întors brusc spre Carlos şi l-am privit cu 

atenţie. Atunci l-am recunoscut. 

- Carlos… tu eşti The Spanish Gipsy… mă, tu eşti… 

- Eu sunt Costică. Te-am recunoscut de cum ai intrat ieri pe uşă 

la spital dar am tăcut când am văzut că nu mă cunoşti, tare mult trebuie 

că m-am schimbat… Eu sunt… eu am fost Ţiganul Spaniol… 

- Băăăă… Am amuţit privindu-l. 

Stop, stop! Oprim aici un minut şi ne întoarcem cu un an în 

urmă. De necrezut… Era târziu, într-o noapte. Lucram cu taxiul. Am 

fost trimis la o adresă în Osborne Park, pe Waterloo Street. Am intrat în 

parcare şi imediat a apărut din întuneric clientul – un bărbat încă tânăr, 

brunet, părul ca pana corbului, statură mijlocie, bine legat. Îmbrăcat în 

blugi, cămaşă largă, roşie, cisme de Mayer, degetele pline de inele. 

- La Casino, şofer! 

- Ok, boss. Îl întreb mai mult ca să intru în vorbă: 

- Din ce parte a lumii eşti, că nu pari Australian? 

- Sunt ţigan din Spania, numele meu este Carlos, The Gipsy. 

- Eu sunt din România, mă cheamă Con. 

- Aha, suntem cam la fel, The same difference
4
. Şii ce? Vino cu 

mine la Casino. Îţi dau o bătrână. Dacă câştigi îmi dai jumate, dacă 

pierzi îţi mai dau una şi mă duci acasă la ziuă. OK? 

- Nu sunt jucător, Gipsy, îţi pierd banii şi cred că tragi din greu 

pentru ei. Dar, oricum, îţi mulţumesc de invitaţie, eşti un om generos. 

                                                 
3
 Public Bar, prescurtare, în engleză. 

4
 Aceeaşi diferenţă – in engleză joc de cuvinte. 
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- Bani am foarte mulţi, şofer. Te cumpăr cu taxi cu tot. Bani 

dulci… uşor făcuţi, uşor vin, uşor se duc… Hai, intră cu mine la Casino. 

De fapt ajusesem. Am oprit taxiul la scară, un valet i-a deschis 

amabil uşa. El, către mine: 

- Hai, nu vii? Am strâns din umeri şi i-am răspuns: 

- Nu vin cu tine, Gipsy. Du-te pe drumul tău, şi poate ne vom 

revedea o dată-n viaţă… 

Şi s-a dus. Nu l-am mai văzut niciodată, până acum… Şi nu-mi 

vine să cred… 

- Nu-ţi vine să crezi? Sunt tot eu, şofer. Zâmbeşte trist şi 

continuă, nici mie nu-mi vine să cred când mă privesc în oglindă. Dar 

asta este viaţa, azi eşi, mâine nu mai eşti…  

S-a coborât uşor din maşină şi s-a îndreptat spre uşă fără să 

privească înapoi. Eu i-am strigat: 

- Gipsy, sună-mă dacă ai nevoie de ajutor. Puţin tulburat, puţin 

întristat, am întors maşina şi am ieşit pe Main Street. Şi totuşi este o 

speranţă, altfel de ce mi-a ieşit în cale… Este o întâmplare? Există 

întâmplări, este Dumnezeu în controlul fiecărui lucru mic sau mare, este 

predestinare, este chemare, este alegere, şi dacă este alegere de ce atâta 

alergare? Oooopa, era să lovesc un biciclist beat care uite-l cum mă mai 

înjură. Şi ăsta cum de este beat la 10 dimineaţă? Minunea nu este că el e 

beat, ci că eu sunt treaz. Oare şi asta este o întâmplare…? 
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CAPITOLUL 13 

 

VASILE TURBATU 

 

L-am găsit, l-am găsit după 12 ani. Stătea la blocuri în William 

Street, nu departe de City. Când eu dădeam să intru în bloc el dădea să 

iasă. L-am cunoscut imediat, nu era prea schimbat. I-am ieşit în cale: 

 - Dumneata eşti Vasile? Oho… s-a dus, a zburat Vasile 

dinaintea mea cu o sută pe oră. A dispărut după colţul blocului, iar eu 

am înţeles că nu prea era în pace cu toată lumea. Cine ştie drept cine m-

a luat. Am revenit după două ore şi am bătut la uşă. A deschis uşa şi eu 

i-am luat-o înainte de a-mi trânti uşa în nas şi să o radă pe geam: 

 - Vasile, sunt eu, Costică de la Sheperton. Nu fugi mă că-ţi sunt 

prieten. S-a arătat cam neîncrezător. Eu i-am arătat Biblia mică cu 

coperţi roşii arsă în foc pe o parte, Biblia pe care mi-o dăduse cu 12 ani 

în urmă la Sheperton. A cunoscut-o, şi mi-a spus: 

 - Cunosc cartea asta, am pierdut-o cu mulţi ani în urmă, dar pe 

tine nu te cunosc. Hai, vino, înăuntru să bem o bere că văd că eşti băiat 

de gaşcă. Stătea la parter într-un apartament frumos. Casă curată de 

moldovean, mirosea a borş, o oală fierbea încet pe foc. Îl întreb: 

 - Nu mă mai ştii, Vasile? 

 - Nu te cunosc, gagiule. 

 - Adu-ţi aminte… Ne-am cunoscut în Sheperton in ‟83, Am 

băut împreună 5 zile, apoi tu ai plecat la Perth, eu am rămas pe loc cu 

încă doi români.  

 - Nu mai ştiu numic din tot ce-mi spui, dar te cred, că ai Biblia 

asta mică, cum a ajuns la tine? 

 - Tu mi-ai lăsat-o când ne-am despărţit. 

 - Păstreaz-o sănătos, eu am altele acum. 

 - Alte ce? Alte Biblii? 

 - Alte belele. Când te-am văzut la colţul blocului, mi-a sărit 

inima din mine. Nu prea mai ies, dar am avut nevoie de ceva verdeaţă 

pentru ciorba asta. Am duşmani mulţi care vor să-mi ia zilele. 

 - Dar prieteni? 



 64 

 - Prietenii s-au dus. Unii au plecat din Perth, alţii sunt la 

puşcărie, alţii au murit… Doar unu‟ a mai rămas, Julius. 

 - Pocăitu‟? 

 - El. Îl cunoşti? Te-ai pocăit şi tu? Sigur că da, uite că nu te-ai 

atins de pahar, las‟ că-l beau eu şi pe ăsta să vedem dac‟o să mor…  

 - Să nu vorbim de moarte acum că ne-am întâlnit după atâta 

amar de vreme. Vasile, tu mi-ai dat Biblia asta mică, dar tu ai citit-o? 

S-a uitat nervos la mine, şi mi-a răspuns scurt: 

 - N-am citit nimic, bă. Sunt un prost! 

 - Hai s-o citim amândoi, câte un pic, câte un pic. Vrei? 

 - Şi Julio a încercat de mai multe ori. Nu se lipeşte nimic de 

mine, bă. Ce rost mai are? Poate sunt prea rău, prea păcătos, prea 

prost… Nu ştiu… 

 - Vasile, hai să mai încercăm, nu te da bătut. 

 - Ok, hai să o facem şi pe asta… Stai să mâncăm din ciorba asta 

că este gata.  

 Am stat la masă şi am mâncat cea mai bună ciorbă de care-mi 

aduc aminte, apoi l-am lăsat pe vechiul meu prieten. 

 Am revenit peste câteva zile, apoi mereu, în fiecare săptămână 

citeam câte puţin, vorbeam şi ne rugam împreună. Mi-a promis mereu 

că vine la Biserică dar nu a reuşit să fie treaz duminica dimineaţă 

niciodată. Într-o duminică eram în biserică la ora de rugăciune. Mi-a 

venit rândul să mă rog şi am strigat către Domnul: 

 - Doamneee, ai milă de Vasile, Vasile, Doamneeee, nu-l părăsi 

pe Vasile! Imediat m-a bătut pe spate Puiu şi mi-a şoptit: 

 - Costică, e unu afară. Spune că-l cheamă Vasile şi vrea să 

vorbească cu tine. Am ieşit imediat afară. Vasile sprijinit de zid râdea la 

mine. Era beat dar se ţinea pe picioare. Mi-a spus: 

 - Am venit, am venit să mă pocăiesc şi eu. Dă-mi să semnez. 

M-am mirat minune mare. El, de colo, nerăbdător şi dezamăgit de lipsa 

mea de entuziasm: 

 - Ce te uiţi aşa la mine? Nu mă crezi? Dă-mi să semnez ca să 

intru în adunarea pocăiţilor. Dă-mi să semnez, bă! 
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 M-am uitat mut la el, nu ştiam ce să fac. Şi el m-a studiat un pic, 

apoi a scrâşnit din dinţi, a suflat cu putere părul ce-i căzuse pe-o 

sprânceană, (obicei al lui),  s-a răsucit pe călcâie şi s-a depărtat fără o 

vorbă. L-am auzit trântind uşa maşinii şi demarând cu scârţâit de roţi. 

L-am văzut conducând în mare viteza prin faţa bisericii, pe Guildford 

Road, în jos.  

 Hei, Vasile, hei, Turbatule, unde te grăbeşti? Încotro aşa grăbit? 

Hei, Vasile, hei, Turbatule, Unde ai să te opreşti? 

Hei, Vasile, hei, frate… 
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CAPITOLUL 14 

 

SĂRUT MÂNA, DOAMNĂ 

 

 - Sărut mâna, Doamnă. 

 - Vino să te pup, Costică. Ne pupăm cu respect şi ne aşezăm, în 

camera de vorbitor, la o măsuţă joasă, faţă-n faţă. O tânără deţinită vine 

şi ne aduce două pahare cu limonadă rece. Doamna începe: 

 - Nu mai scap de-aici, Costică; şi sunt nevinovată. M-a turnat 

Stela, duşmanca mea de moarte. Am cheltuit o avere cu avocaţii, sunt 

nevinooovatăăăă. Eu, de colo, vin cu rezolvarea: 

 - Dacă eşti nevinovată nu-ţi fie frică, Doamnă. Dumnezeu te va 

scăpa. Şi chiar dacă eşti vinovată şi-ţi recunoşti vina în faţa oamenilor şi 

în faţa lui Dumnezeu, El te va elibera.  

 - Ce să mărturisesc, Costică… Dacă deschid gura nu mai ies vie 

de aici; eşti nebun Costică. 

 - Nu, Doamnă, Dumnezeu te va scăpa, fii sinceră şi ai o şansă. 

 Eram convins că ceea ce spun este adevărat. Aveam o încredere 

orbească, o credinţă totală în indulgenţa lui Dumnezeu. Credeam cu 

tărie că Dumnezeu va sfărâma porţile de fier şi o va elibera dacă îşi va 

pune soarta în mâna Domnului. Aveam credinţă de copil, mi-e dor de 

ea…  

 - Costică, Doamna mă prinde de mână şi îmi zâmbeşte tainic. 

Costică, tu l-ai scăpat pe Nick… Am auzit, mi-a spus chiar el, cum te-ai 

rugat în tribunal şi Domnul a trimes pe Maestrul Karl care l-a scos 

nevinovat. Am auzit tot. M-am înfiorat în duhul meu, şi am răspuns: 

 - Doamnă, eu sunt neputincios, acolo a fost ceva între Nick şi 

Dumnezeu, eu s-a întâmplat să fiu pe aproape. Asta este tot. Nu mai 

ştiam ce să-i spun. Ea a adăugat ca din întâmplare: 

 - Am undeva, ascunsă bine o groapă plină cu bani, doar să ies 

de aici… 

 - Doamnă, banii nu sunt buni, nu ajută la nimic. Nimic nu te 

poate ajuta decât adevărul. 

 - Ce este adevărul?! 
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 Acolo, în închisoarea de femei din Bandyup, i-am mărturisit 

Doamnei despre Adevăr. Acolo, în locuinţa diavolului, i-am mărturisit 

despre Împărăţia lui Isus. Acolo, în împărăţia minciunii, Adevărul a 

triumfat. Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, spre bine, dacă voi ajunge 

vreodată la loc strâmt, legat şi prigonit, adu-Ţi aminte şi vină-mi în 

ajutor. 

 Doamna a scos din sân o carte poştală. Îmi zâmbeşte: 

 - Am făcut-o eu însă-mi cu mâna mea, şi am scris şi o poezie 

pentru tine, Costică. 

 Mă uit la cartea poştală – Mărite Doamne… ai milă de mine… 

 La exterior era pictat un contur de femeie, nud, văzută din spate, 

cu picioarele adunate sub ea, cu părul… Gata Costică, întoarce foaia!  

 Pe interiorul cărţii poştale era o poezie în limba engleză, cu rime 

destul de bune, parcă i le dictase Satana, duşmanul meu. Spunea aşa: 

  Dumnezeul meu nu vine la mine duminica.  

  Duminica, la biserică mă duc singură, 

  Sau nu mă duc de loc.  

  Şi asta pentru că dumnezeul meu  

  mă vizitează luni, după prânz. 

  Abea aştept să vină luni … 

 Am închis ochii şi m-am înfiorat în duhul meu. Eu eram 

dumnezeul de care vorbea vrăşmaşul meu, eu o vizitam aproape în 

fiecare luni. Am lăsat cartea de-oparte şi am vrut să mă apăr, dar ea se 

adresează unei femei în uniformă care ne fila fără cruţare: 

 - Domnişoară, pot să-i dau această carte lui Father Con? Este 

pentru ziua lui de naştere, minte ea cu seninătate. Domnişoara priveşte 

cartea poştală cu atenţie, o citeşte, şi: 

 - Frumoasă, un pic sexy, happy birthday, Father. Poţi s-o 

păstrezi.  

 Iau cartea poştală şi o ascund mecanic în buzunarul de la piept. 

Deţinuta de serviciu ne mai aduce două pahare proaspete de limonadă 

rece, foarte bună de altfel. Doamna îşi moaie buzele, pune paharul jos şi 

vorbeşte cu voce tremurândă: 
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 - Vor să spele ochii vizitatorilor cu apă rece, colorată. Sunt 

amabile şi politicoase şi se arată îgăduitoare… Dar este un infern aici… 

Azi îşi taie venele una, peste o săptămână alta, se bat ca fiarele, noaptea 

urlă ca vitele. Dacă nu ies de aici în curând înnebunesc. Bea limonadă, 

Costică. Roagă-te pentru mine şi poate Dumnezeul tău are milă de 

mine. Am un copil, Costică, un copil străin şi singur, fără tată, fără 

mamă, fără ajutor de nicăieri. Şi eu zac aici şi nu pot face nimic. Spune-

i tu lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi… 

 Doamne, iartă… Doamne ai milă… Doamne nu tăcea… 
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CAPITOLUL 15 

 

TANTI VICA 

(Sâmbăta morţilor) 

 

 Am plecat de la închisoare lăsând-o pe Doamna lăcrimând. 

Ieşind pe poartă am lăcrimat şi eu. Am luat ceva din viaţa ei cu mine. 

Aveam, de fapt, ceva din viaţa ei în mine, în trecutul meu. Ea mi-a spus: 

„Am un copil părăsit şi singur…‟  Nu eşti singura, Doamnă; nici copilul 

tău nu este un caz izolat, rar. Istoria se repetă, doar cu alţi eroi, alte 

locuri, alte timpuri.  

 Doamne… prin ce ai îngăduit să treacă fiii oamenilor… 

 

                                                    **** 

 

 Eu cu fratele meu… cu, poate, 45 de ani în urmă… Doi copiii, 

eu 11, el 13. Iată-ne la procuratura din Balş, îl căutam pe procurorul 

Lică. El are grijă de noi. El l-a condamnat pe tata la 6 ani închisoare şi 

pe mama 5 ani – sarcină de partid. Ne avea pe suflet, pe mine şi pe 

fratele meu.  

 Intrăm la el în birou. El se uită la noi aspru: 

 - Bă, uite 200 de lei să vă cumpăraţi un purcel, şi încă 50 de lei 

pentru un sac de porumb, să-l hrăniţi. Să-l îngrăşaţi până la Crăciun, 

când se termină porumbul vă mai dau bani de porumb. Voi să-i culegeţi 

iarbă şi să-i daţi apă să bea. Înainte de Crăciun vă trimit pe cineva să-l 

taie şi să-l pregătească, să aveţi ce mânca. Mai luaţi 20 de lei să vă 

cumpăraţi pâine şi salam şi ceapă să aveţi ce mânca vre-o două, trei zile.  

 Aşa am făcut. Am luat godacul de la un ţigan din târg, porumb, 

salam şi pâine, ceapă şi… un kil de vin de şapte lei. Ţiganul ne-a pus în 

căruţă cu tot calabalâcul şi ne-a cărat acasă. Şi asta a fost încă o zi din… 

copilăria noastră.  

 În fiecare seară ieşeam pe centrul oraşului. Ne plimbam pe ici 

pe colo şi ne vedeau ţiganii din cârciumă. Ne băgau înăuntru şi ne 



 70 

dădeau salam cu franzelă, şi măsline, şi ţuică cu sirop. Apoi mergeam 

acasă şi ne culcam.  

 Iată că este vineri seara. Stăteam cu fratele meu în pat, şedeam 

turceşte şi jucam tabinet. Beam apă şi fumam chiştoace de prin 

scrumieră.  

 - Puiule, îmi ghiorţăie maţele de foame, îmi spune fratele meu 

râzând, parcă în glumă. Este ceva interesant de care îmi aduc aminte, 

cât de rea ar fi fost situaţia noastră noi râdeam, luam totul în joacă.  

 - Mâine este sâmbăta morţilor, îmi aduce el aminte. Mâine vine 

tanti Vica cu colivă. Mai sunt câteva ore şi ne aduce tanti Vica pomană. 

Tanti Vica era nevasta lui Ion Ţurin care murise cândva… cine să mai 

ştie când… Ea ne aducea în fiecare sâmbătă pomană – sâmbăta era a 

noastră, sâmbăta morţilor.  

 Închide ochii Viorele, frate, închide ochii Puiule, să dormim şi 

să visăm colivă şi colaci, şi bomboanele roşii de pe colivă. Închide ochii 

mamă, închide ochii tată şi visaţi despre casa voastră şi copiii 

zburdalnici… Închide ochii, Doamnă şi visează-ţi copilul tău, fetiţa ta, 

cu flori albe în părul bălai… 

 Doamneeee… nu ne uita… 

 

                                                 **** 

 

 Din nou la procurorul Lică în birou. El: 

 - Bă copii, de când nu aţi mai văzut-o pe mama voastră? Ştia el 

bine de când, de când o trimisese la puşcărie.  

 - De un an, domnule procuror, răspunde Viorel, băiat politicos 

din naştere. Procurorul zâmbeşte, este în toane bune: 

 - Uite o sută de lei. Să cumpăraţi un kil de slănină, un kil de 

zahăr cubic, un salam afumat, 200 de ţigări naţionale, un kil de biscuiţi, 

două pachete de margarină. Uite alţi 250 de lei pentru biletele de tren. 

Un bilet costă 61 de lei de căciulă dus, 61 de lei de căciulă la întors. 

Căţi bani face la un loc, Puiule? 

 - 122 de lei, domnule procuror. 

 - Şi pentru fratele tău? 
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 - Iarăşi 122 de lei. 

 - Cât face împreună, mă, ştii să socoteşti? 

 - 244, domnule procuror. 

 - Cât mai rămâne din 250 de lei? 

 - Două pachete de ţigări carpaţi plus o duzină de chibrituri. 

 - Bă, să nu vă prind că daţi banii pe ţigări că nu vă mai dau un 

leu. Auziţi? 

 - Am înţeles, Domnule procuror, răspunde Viorel şi-mi trage un 

şut în gleznă. Procurorul Lică zâmbeşte şi ne spune: 

 - Mâine dimineaţă, la 5 şi jumătate pleacă trenul la Bucureşti. 

De la Gara de Nord, din Bucureşti, luaţi trenul de Ploieşti, de la Ploieşti 

aveţi o legătură imediată la Târgşor, la penitenciarul de femei. Ajungeţi 

acolo mâine după amiază, vorbitorul ţine o oră. Seara aveţi tren înapoi. 

Să nu pierdeţi trenul că rămâneţi prin gări şi vă ia miliţia şi vă bagă la 

Casa de corecţie şi nu am cum să vă scot de acolo. Să veniţi să-mi 

spuneţi ce aţi făcut cum ajungeţi în Balş. Bine? 

 - Mulţumim, domnule procuror. 

- Sărumâna, domnule procuror…  

 Am văzut-o pe mama după un an, mulţumită acestui procuror 

care trebuie că avea mari insomnii… Plângea mama când ne-a văzut, şi 

plângea şi gardiana. I-a adus mamei o cană de tablă plină cu apă, şi 

plângeau toate femeile de la vorbitor, şi era linişte…  

 

                                                **** 

 

 Ia te uită, m-a luat plânsul… Las în urmă zidurile închisorii din 

Târgşor, zidurile închisorii Bandyup, şi-i las pe toţi plângând. Ce este 

cu mine? Hei, Costică, Hei!!! Uită-te împrejurul tău, Costică. Uită-te la 

pomii înfloriţi, la papagalii multicolori ce se ceartă-n gura mare. Iată, 

treci pe lângă Swan River, cu apa lină coborând spre ocean… Totul este 

minunat, încântător… Bucură-te Costică!!! Taci, făţarnicule. Taci şi 

plângi. Taci… 
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CAPITOLUL 16 

 

VIOREL CEL ÎMPĂIAT 

 

 Viorel a stat în Perth 3 luni. Multe s-au întâmplat în timpul 

acesta, ba chiar era să se însoare.  

 A apărut de nicăieri, eu credeam că de la Domnul, Lucia, o 

italiancă simpatică, între două vârste, trecută prin viaţă; şi au început să 

se plimbe împreună. Se înţelegeau de minune, adică de loc. Viorel nu 

ştia nici engleză nici italiană, iar Lucia nu vorbea o boabă româneşte. 

 Totuşi, se înţelegeau cumva, iată cum: Au mers pe plajă. Lucia 

îl roagă: 

 - Dragule, du-te, te rog, la şopul de colo şi adu îngheţată.  

 El a priceput totul că s-a sculat şi a pornit după îngheţată. A 

văzut el că o îngheţată mititică, preambalată, costă 2 dolari iar o cutie de 

un kilogram costă 3 dolari. Gândeşte el: „Ia să vezi ce impresie fac, să 

ştie Lucia că sunt băiat deştept şi econom, iau un kil!‟ Zis şi făcut. Ia 

îngheţata, se descurcă, cumva de două linguri şi apare pe plajă cu faţa 

jovială, chelia lucitoare şi cu trofeul în mâini – un kilogram de 

îngheţată. Lucia s-a înroşit de parcă o prinsese tot bronzul din soare, 

măcar că era cam bruneţică, s-a fofilat cumva, l-a luat şi au plecat acasă 

cu trofeu cu tot. El nu a înţeles nici până-n ziua de astăzi de ce ea a fost 

nemulţumită de gestul lui.  

 Altă dată au plecat de asemenea pe plajă. S-au dus în apă şi 

când s-au întors hoţii le furaseră hainele. S-au trezit dezbrăcaţi, fără chei 

de la maşină, fără telefon şi fără nici un ban. Viorel, descurcăreţ, a intrat 

într-un chioşc şi s-a explicat: 

 - Please, Sir, eu şi cu Lady Lucia… baie, ocean. Hoţii, 

criminalis, a ciordit hainele, poşeta, tot, mony, gologanii, tot, telefon. 

Nu putem go home! 

 Omul a înţeles şi le-a dat $20, bani înapoiaţi de Lucia în aceeaşi 

zi. Dar aici s-a cam sfârşit relaţia lor. Lucia s-a depărtat de el şi de noi 

toţi. Nu am mai văzut-o până în ziua de azi. 
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 Viorel a abandonat atât învăţarea limbii engleze cât şi a limbii 

italiene şi s-a reîntors la Biblie. Tânărul Păstor venit de curând din 

România a fost cel care l-a botezat într-o duminică dimineaţă în 

Biserica Baptistă Română din Perth. Apoi Viorel mi-a mărturisit: 

 - Am auzit o voce în somn care-mi zicea: „Ţi-am dat tot ce ai 

dorit, acum du-te acasă!‟ Trebuie să plec, frăţioare. Acum ard gazul 

degeaba pe aici.  

 Într-o zi, la prânz, am invitat un tânăr aboriginal venit din Nord 

să se trateze de rinichi. Am încercat o vreme să-l lipesc de Biserica 

Aborigenilor din Balga, şi chiar am reuşit. Apoi, după o vreme a 

dispărut, numai Dumnezeu ştie pe unde umbla sau dacă o mai fi în 

viaţă. Lawrence era numele lui. Nu l-am mai văzut până-n ziua de azi. 

 Şi cum spuneam, eram la masă cu toţii, Aneta ne servea. Viorel 

i-a turnat apă în pahar lui Lawrence tot timpul şi a încercat să-l 

servească de câteori avea ocazia.  

 Mai târziu, spre seară, când ne răcoream în grădină, la umbră, 

Viorel îmi spune: 

 - Ceva se întâmplă cu mine frate. Nu mai sunt ce eram înainte. 

Nu ştiu de ce, dar am simţit o mare dragoste pentru omul acela negru. 

Eu am crezut mereu că dacă sunt alb sunt superior, dar azi am înţeles că 

sunt greşit. Când l-am văzut pe acest tânăr l-am iubit şi mi-a părut rău 

că este bolnav, mi-a părut rău că nu-l pot ajuta. Cred că l-am privit cu 

ochii lui Isus. 

 - Aha! Acum chiar să ştii că eşti împăiat, împăiat cu Duhul 

Sfânt. Eşti bun de plecat acasă. Misiunea ta în Perth s-a terminat. 

 La scurt timp, fratele meu a plecat la Bucureşti. Când a auzit 

primarul că s-a pocăit i-a zis cu dispreţ: 

 - Erai mâna mea dreaptă, m-ai făcut de râs. 

 Stelian, vărul: 

 - S-a scrântit Viorel în Austria! 

 Şeful: 

 - Caută-ţi de lucru că s-au făcut restructurări cât timp ai umblat 

tu în pelerinaj la Ierusalim. 

 Lenuţa: 
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 - Vioraş, mă pocăiesc, mă călugăresc, fac ce vrei tu, numai  

ia-mă de nevastă. Dacă nu mai bei eşti al meu, pâinea lui Dumnezeu.  

 Măriuţa: 

 - N-o asculta pe Lenuţa că te minte să pună mâna pe tine. Eu mă 

trag din neam de pocăiţi, am Biblie, mă cunosc toţi de femeie 

credincioasă. Am avut dragoste pentru tine când picai de beat şi să te 

pierd acum când nu mai bei? Zii şi tu… Vioraş… 

 Şi Viorel, cel împăiat cu Duhul Sfânt, s-a însurat, (cu una din 

ele, dacă Lady Lucia a pierdut partida), şi este fericit cu noua lui familie 

până-n ziua de azi. 
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CAPITOLUL 17 

            

        MOARE CARLOS 

 

 Într-o zi cam ponosită, plină de nori şi ploaie măruntă, 

iată că vin două doamne, Regina şi Luna, şi-mi spun franc: 

 - Ajută-ne să ne îngropăm mortul. 

 - Cine este mortul vostru? 

 - Carlos. 

 - Glumeşti, cum a murit? 

 - Ca un înger! 

 Măi să fie… m-am mirat minune mare… Carlos – înger…  

Doamna Regina dă ceva amănunte: 

 - Nu are pe nimeni în Australia, spitalul îl ţine la congelat 

de două luni. Dacă nu apar moştenitorii săptămâna asta, este al 

nostru şi noi ţi-l dăm ţie să-l îngropi. Vrei să faci tu asta? 

 M-am aranjat… Ce întrebări ciudate îmi pun mie oamenii. 

Îi răspund respectuos: 

 - Nu depinde de mine, doamnă Regina. Păstorul decide, 

dar după cum îl cunosc eu nu poate să refuze o aşa binecuvântare. 

Duceţi-vă în pace şi plângeţi-vă mortul, o să ţinem legătura.  

 Şi doamnele au plecat cu necazul lor, eu am rămas cu al 

meu. Oare a scăpat Carlos, The Spanish Gipsy? Îmi vine să strig 

şi să-l întreb: 

 - Unde eşti Gipsy? Unde ai ajuns? Ai scăpat de cazanul cu 

smoală?! S-ar putea să fi scăpat. Iată de ce gândesc aşa: 

 Cu câteva luni bune în urmă, în vară, pe la prânz, într-o 

duminică, ne întorceam de la Biserică - Păstorul cel Tânăr şi eu. 

Păstorul cel Tânăr conducea cu viteză pe Tonkin Highway când 

sună telefonul mobil. John Little, în mare panică ne dă de ştire: 

 - Părinte, vino repede că moare Carlos.  

 - Venim acum, şi ne-am dus glonţ. 

În vremea aceea Carlos locuia într-un apartament în Osborne Park. 

Cînd am intrat noi s-a făcut linişte. Erau mulţi români acolo, oameni 
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din lumea interlopă, pe unii îi cunoşteam, pe alţii nu. John Little a 

încercat să facă prezentările: 

 - Bă, ăsta e Costică pocăitu‟, şi ăsta e păstoru‟… Cum te 

cheamă părinte, săru‟mâna matale… 

 - Taci, bă, că eşti beat, îl întrerupe Marcus – un uriaş din Bihor 

pe care îl cunoscusem la Vasile Turbatu. Se întoarce spre Tânărul Păsor 

cu mult respect şi reverenţă:  

 - Sărut mâna părinte, mulţumim că aţi venit. Nu ştim ce să 

facem cu ţiganul ăsta că nu vrea să-l ducem la spital, moare cu zile…  

Păstorul cel Tănăr se uită nedumerit în jur şi întreabă: 

 - Unde este? 

 - Veniţi încoa. Ne duce în camera alăturată. Carlos era întins pe 

pat, John Little, ca o umbră, îi era de ajutor. Carlos respira greu, tuşa şi 

scuipa sânge într-o cutie. John Little îl ştergea la gură şi îi servea câte 

un strop de lichior franţuzesc – „ăsta te vindecă şi de bătături‟ – îşi dă el 

cu părerea şi trage şi el un gât bun din sticlă.  

 Ne apropiem de pat. Păstorul cel Tânăr îşi pune mâna pe pieptul 

lui şi începe o rugăciune în şoaptă, parcă tainică. Era linişte. Nu ştiu de 

ce dar m-am simţit bine în acel loc de jale, de moarte.  

 - Amin, Domnul să fie cu tine pe ultimul drum. Trecem în 

camera unde era lumea bună.  

 - O mai duce, părinte? Vasile Turbatu e curios. 

 - Dumnezeu ştie, el ne are zilele însemnate la toţi.  

 M-am uitat la oamenii adunaţi în aceste momente de tristeţe. 

Erau lângă prietenul lor, îngrijoraţi de viaţa lui. Mai o bere, mai o 

înjurătură, îl compătimeau aşa cum ştiau ei mai bine, aşa cum simţeau 

ei. Am zis cu o voce înceată: 

 - Fraţilor, suntem toţi români, suntem toţi creştini, să ne plecăm 

genunchii şi să ne rugăm Domnului. 

 Minune mare… În tăcere toţi au îngenunchiat, fiecare în locul 

unde se afla. M-am rugat Domnului în acel loc o rugăciune a durerii, o 

rugăcuine pentru aceste suflete înşelate de satana, pentru Carlos care era 

pe moarte, tuşea şi scuipa sânge şi asculta din camera alăturată. Şi toţi 

au spus „Amin‟. 
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 - Noi o să plecăm acum, dar aş vrea să ştiu dacă are cineva 

nevoie de o Biblie în româneşte. Am aşteptat un pic, şi… 

 - Eu vreau o Biblie. Era un bărbar tânăr pe care îl vedeam 

pentru prima dată. I-am dat o Biblie nou nouţă, mai aveam o mulţime, 

dormeam cu ele sub pat. 

 - Noi plecăm acum, spune Păstorul cel Tânăr. Eu sunt nou prin 

părţile astea ale lumii, nu vă cunosc, totuşi, vă iubesc şi am să mă rog 

pentru voi. Rămâneţi cu bine. Pe când strângeam mâna la unul şi la 

altul, Marcus, uriaşul din Bihor, a început să cânte cu o voce caldă: 

  

  O dată l-am văzut trecând 

  Cu turma pe Păstorul Blând 

  Mergea cu turma la izvor 

  Blândul Păstor, Blândul Păstor… 

   

 Eram aproape de uşă; m-am uitat în urmă la aceşti oameni 

călătorind prin valea plângerii, şi i-am iubit. Marcus cânta cu ochii 

închişi: 

  

  O oaie ce căzuse jos 

  A ridicat-o El duios, 

  Şi-a dus-o-n braţe la izvor, 

  Blândul Păstor, Blândul Păstor. 

 

 Am coborât scările spre parcare umăr la umăr cu Păstorul cel 

Tânăr, tăcuţi… Ce să mai spunem?… Se auzea în urma noastră glasul 

cald şi trist al lui Marcus: 

  

  Dar mai târziu L-am întâlnit 

  Cu spini era împodobit. 

  Într-o mulţime de popor, 

  Blândul Păstor, Blândul Păstor. 

 

  Atuncea oile-au venit, 
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  Pe cruce, sus, L-au răstignit, 

  Iar El plângea de mila lor, 

  Blândul Păstor, Blândul Păstor. 

 

 Şi pentru că parcă simţeam că am lăsat ceva neterminat în locul 

acela, seara, m-am întors împreună cu Păstorul. 

 John Little se învârtea în jurul patului. L-a sprijinit şi Carlos s-a 

ridicat de pe pat şi s-a mutat pe o canapea comodă, joasă. Îi spune lui 

John: 

 - Bă, du-te acasă, este târziu de-acum. 

 - Mă duc, mâncaţi-aş, da-mi trebuie şi mie de un autobus, un 

taxi, ceva. Carlos îi pasează un ghemotoc de bani, scump autobuzul în 

zona asta… Îi spune la despărţire: 

 - Vino mâine dimineaţă să vezi dacă mai trăiesc. 

 - Vin, mâncaţi-aş, să n-am parte. Sărut mâna părinte, baftă, şi 

iese în noapte. 

 Păstorul se aşază lângă Carlos, plin de pacea Duhului Sfânt. Îi 

spune: 

 - Prietene scump, s-ar părea că zilele îţi sunt numărate. Nu ai 

vrea să faci legământ cu Domnul Isus şi să scapi de mânia lui 

Dumnezeu? 

- Vreau, părinte. 

- Pune-te pe genunchi şi repetă după mine. Costică, pune-ţi  

mâinile peste el. Păstorul îl conduce pe Carlos într-o rugăciune de 

dedicare, rugăciunea păcătosului care zăreşte o rază de lumină răsărind 

în beznă. 

 Era târziu, zece, zece şi jumate, eram toţi trei obosiţi. L-am lăsat 

pe Carlos în singurătatea lui peste care chemase prezenţa lui Isus. L-am 

lăsat cu Domnul şi am ieşit în noapte. În maşină, după un scurt timp de 

linişte, Păstorul îmi spune: 

 - Trebuia să-l botez, să-l fi tras în baie, umpleam cada şi-l 

botezam. Nu ştiu dacă se va mai ivi altă ocazie. 

 Nu s-a mai ivit ocazia ca să fie botezat Carlos, The Spanish 

Gipsy. La scurt timp a dispărut, am auzit că nişte doamne miloase îl 
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internaseră la o casă de… tranziţie. Acum este deja transferat. Unde? 

Dumnezeu ştie. 

 La scurt timp după aceea Tânărul Păstor i-a ţinut o scurtă 

cuvântare deasupra gropii. Câţiva oameni diferiţi au aruncat câte un 

pumn de ţărână peste sicriul negru. Adios, Carlos, The Gipsy. Să ne 

vedem în rai. 

 

 

 

 

 



 80 

CAPITOLUL 18 

 

UN COLEG DE LICEU 

 

 Trebuia să-l cunosc, trebuia să-l văd. Cu ceva timp în urmă, un 

bucureştean din Melbourne mi-a zis: 

 - Am un prieten în Perth. Om bun, cu nume. Îşi pierde vremea la 

Acacia prison, vreme lungă, ani mulţi. Dacă ajungi la el salută-l din 

partea mea. Eu îndrăznesc, curios din fire: 

 - Cum îl cheamă pe prietenul tău? 

 - Deva, a venit răspunsul.  

 Deva, numele acesta atât de neobişnuit mi-a trezit amintiri. 

Deva – aşa se numea un fost profesor al meu din liceu. Şi el avea un 

nepot cu acelaş nume care era coleg de clasă cu mine. Asta era prin ‟65, 

‟66 la Liceul Fraţii Buzeşti din Craiova unde am poposit pentru scurt  

timp. Am fugit repede de acolo şi din orice şcoală unde nu se bea bere. 

Dar asta este altă poveste. 

 Ca să nu mor de curiozitate am sunat la Acacia prison şi m-am 

anunţat cu o vizită familială pentru prizonierul Deva. 

 Şi într-o zi de vară, prin februarie, anul 2001, m-am prezentat la 

Acacia prison să-mi văd fostul coleg de şcoală. El era. Precis că el era. 

Numai că erau alte timpuri, alte locuri, ani mulţi scurşi în valurile vieţii. 

S-a bucurat că m-a văzut, nu ne mai aduceam aminte unul de altul, dar 

aveam întâmplări comune.  

 Unul după altul, au trecut câţiva ani şi în acest timp îl vizitam 

chiar şi în fiecare săptămână. Ne-am împrietenit. Vizitele mele erau 

plăcute pentru amândoi, eu cântam după ureche. Tot ce voiam era să-i 

aduc o mireasmă de libertate şi dragoste. Dumnezeu este dragoste.  

  

                                             **** 

 

 Şi iată-mă într-o zi de toamnă târzie a anului 2003, la Acacia 

Prison, în vizită la fostul meu coleg de şcoală.  
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 - Master Control, Master Control, open external door. Ofiţerul 

vorbeşte direct în microfonul agăţat de umărul stâng, cu o palmă pe uşa 

mare de fier care se deschide automatic spre curtea a doua a închisorii. 

Intrăm 8 vizitatori.  

“TRANC!” Uşa se închide în urma noastră. Ne oprim fiecare pe 

un punct portocaliu marcat pe asfalt. Se apropie de noi un ofiţer 

irlandez, blond, înbrăcat într-o şalopetă albastră cu mânecile suflecate 

până la coate. Ţine în ham un câine mare, negru – sniffing dog. Parcă 

am mai văzut scena asta într-un film cu nazişti. Ofiţerul porneşte în 

fugă, cu câinele în ham în jurul nostru. Deodată, câinele se opreşte şi se 

aşează lângă o femeie tânăra, foarte slabă, foarte obosită. 

 - Good boy, good boy, îl laudă ofiţerul şi o cheamă pe femeie 

afară din rând. Femeia este dusă înapoi, la administraţie, urmează să 

aibă un control amănunţit, birocraţie… 

 Noi, ceilalţi, ne îndreptăm, conduşi de un ofiţer, spre poarta a 

treia. Şi, iarăşi: 

 - Master Control, Master Control, external door to visits! 

Intrăm, şi… 

“CLANC!” Uşa se trânteşte în urma noastră. Şi iarăşi: 

 - Master Control, Master Control, internal door to visits! 

- Welcome to Acacia Prison, pe cine vizitaţi? 

- Deva T. 

- Masa 40 la Verandă, please. Ce politicoşi, ce amabili, ce 

oameni cumsecade sunt ofiţerii ăştia, m-am mirat minune mare… M-am 

îndreptat spre Verandă. Este un loc larg între zidurile de beton. Este 

acoperit cu plasă de fier. Mese rotunde de plastic. Trei scaune albe 

pentru vizitatori, un scaun albastru pentru prizonier. Mă aşez şi închid 

ochii:  „Doamne, în acest loc de întuneric, fă să răsară lumina Ta şi 

mântuirea Ta, amin!‟ 

Deschid ochii şi, la o masă, sub plasa de fier, văd o femeie 

aboriginală cu ochii ţintă la mine. Îi desluşesc pe buze un „amen‟ născut 

din suferinţe şi lacrimi de mamă.  

 Încep să apară prizonierii. Iată-l pe Deva, înalt, bine făcut, 

distins, om la 50 de ani, părul cărunt acoperit cu a şapcă cu cozorocul 
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lung. M-a depistat, îmi zâmbeşte de departe. Aduce două cafele, le pune 

pe masă. Ne strângem mâinile, ne îmbrăţişăm şi stăm la masă. El se 

aşază lângă mine pe un scaun alb. Întreabă formal: 

 - Ce mai faci, ce mai spui, frate Costică? 

Nici nu-şi trage răsuflarea că vine glonţ la noi un ofiţer: 

 - Te rog să treci pe scaunul albastru. Politicos, rece, profesional. 

Deva se conformează cu o strâmbătură. Are o faţă foarte mobilă.  

 - Aşa-mi fac mereu, frate, sunt persecutat de toţi, mă mută de 

colo colo, nu-mi respectă drepturile. Şi stau în puşcărie nevinovat, sunt 

nevinovat, frate Costică, nevinovat… Vreau să scap de aici, nu mai pot, 

ajutaţi-mă să scap de aici că mor… Ajutaţi-mă… Şi iată că se apropie 

iar ofiţerul cel politicos: 

 - Te rog să-ţi dai şapca jos. Şi-o dă jos. 

- Te rog să-mi dai şapca. I-o dă, şi faţa i se schimonoseşte iar, şi               

iar se vaietă către mine: 

- Îi vezi cum mă persecută? La fel şi deţinuţii. Suntem 6 inşi  

într-o aripă, ceva mai liberi. Ne gătim singuri. Eu îmi fac salată şi pun 

măsline în ea şi vine un hoţ şi-mi zice: “Ce măsline frumoase, dă-mi să 

citesc eticheta să văd de care sunt”. Eu îi dau borcanul şi el bagă laba-n 

el, îmi umflă măslinele, îşi umple gura cu ele şi râde la mine de ce 

ispravă a făcut. Şi au aids, şi ciroză şi TBC. Uite printre ce oameni 

trăiesc. Vreau să ies afară altfel mor sau mă înjunghie careva. Sunt 

nevinovat!!! Faceţi ceva şi scoateţi-mă din puşcăria asta. 

 Doamne mare, ce să facem?! 

 - Uşurel frăţioare, uşurel… Apropo, pictura aia care ai făcut-o 

pentru mine am dus-o în biserică. Toţi au fost încântaţi de ea. Şi 

Păstorul, ce mai, a făcut senzaţie. S-a schimbat la faţă: 

 - Serios, frate Costică? Ştiam eu că o să placă. Eu am făcut-o 

după Biblie, pentru Dumnezeu, pentru Isus. Hai să-ţi spun un banc, 

vrei? 

 - Vreau, Deva, dar să n-audă Păstorul că spunem bancuri că ne 

dă afară din biserică. 

 - Nu ne dă, că şi el e bun de glume. Uite cum a fost, un ţăran 

săpa un şanţ, muncea din greu. Vine un cioban şi-l întreabă:  
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 - Hei, creştine, n-ai văzut o oaie pe aici? Am pierdut o oaie. 

 - N-am văzut, răspunde ţăranul. 

 - Cum n-ai văzut?  

 - Păi eu săp la şanţ. E lung, am de lucru cu şanţul nu cu oaia ta. 

 - Dar tot puteai să o vezi că nu eşti orb. Ciobanul e şi mai 

insistent. Dă-mi, totuşi, un sfat, unde crezi că o fi luat-o. Dă-mi un sfat 

că-ţi dau un miel. Ţăranul, ca să scape de cioban, îi spune: 

 - Du-te-ncolo, după deal.  

 - Mulţumesc de sfat, dacă o găsesc îţi dau un miel 

 - Du-te, omule cu mielul tău că nu-mi trebuie, eu… cu şanţu‟… 

 După două ore vine bucuros ciobanul: 

 - Măi ţărane, să ştii că am găsit oaia. Mulţumesc de ajutor, acum 

mă duc să-ţi aduc un mieluşel. Ţăranul: 

 - Lasă-mă măi, ciobane, cu mielul tău că nu-mi este de 

folosinţă. Eu am treabă să sap şanţul ăsta până nu se întunecă, nu mă 

mai ţine din treabă.  

 - Nu, îţi dau un miel! 

 - Nu, nu-l vreau. 

 - Ce contează, eu îţi aduc un miel. 

 - Nu-mi aduce! 

 - Ba da. 

 - Ba nu! 

 - Uite că vine un călăreţ. Să-l întrebăm ce părere are el. Hei, tu, 

călăreţule, opreşte şi ascultă. Eu am pierdut o oaie, ţăranul ăsta m-a 

ajutat să o găsesc. Eu vreau să-i dau un miel, el nu vrea să-l ia. Tu ce 

părere ai?  

 Călăreţul cade pe gânduri. Priveşte când la unul când la altul şi 

zice: 

 - Bă, voi vreţi să-mi furaţi calu‟! 

 Acum, ne-am uitat noi unul la altul şi am izbucnit în râs. Deva 

se opreşte brusc din râs: 

 - Asta e, frate, ăştia vor să-mi fure calul… Eu, mai calm: 

 - Frate, sapă-ţi şanţul liniştit şi stai departe de cioban că are 

câini răi, şi de călăreţ că are cal iute; tu sapă şanţul cu Isus alăturea. 
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Domnul te ajută, nu eşti singur la jugul ăsta. Să ştii că bancul e bun, o 

să-l pun într-o carte.  

 Mă uit cu milă şi dragoste la acest om care are aşa un şanţ lung 

de săpat; lung şi sucit, şi pietros. Cum să te ajut, frate!? Numai mila lui 

Isus.  

 - Hai să ne rugăm, frate Costică. Mai avem câteva minute şi 

totul se termină, trebuie să ne despărţim. Hai să ne rugăm. 

 - Hai. 

 Se roagă mai întâi el, rugăciunea Tatăl nostru. Apoi se roagă lui 

Dumnezeu să-l protejeze şi să-l elibereze. Apoi se roagă pentru femeia 

lui care se pare că a înnebunit la Bandyup Prison. Mă rog apoi eu pentru 

el, pentru toţi criminalii din închisoare, pentru victimele lor, pentru 

păzitorii lor, vizitatorii lor. Apoi mă rog pentru Biserica lui Hristos. 

Milă şi înţelegere. Apoi totul se termină: 

 - Master Control, Master Control, internal door to exit! 

CLANC, uşile se trântesc după mine. 

 - Mastre Control, Master Control, external door to exit! 

CLANC, am ieşit în curtea a doua. 

 - Master Control, Master control! 

CLANC. 

 - Master Control, Master Control… 

CLANC. 

 - Master Control…      CLANC… 

 O, Doamne, Tu care eşti Suprem Master, în controlul tuturor 

lucrurilor văzute şi nevăzute, ascultă rugăciunea mea: 

 Fă din închisoarea Acacia o Biserica – Biserica Acacia. Amin. 

 

 

 

 



 85 

CAPITOLUL 19 

 

JIDANUL 

 

 Vrea să pară degajat, indiferent, chiar bine dispus, dar eu îi văd 

degetele uşor tremurând şi buzele uscate. Îl întreb familiar: 

 - Nu mă cinsteşti cu o cafea? 

 - Vine băiatu‟. 

 Se scoală de pe scaunul de fier înşurubat în ciment şi cu mers de 

fotbalist se duce spre maşina de cafea.  

 Cu câteva stămâni în urmă Deva îmi spusese: 

 - Este un evreu român aici. Îl cheamă David, ca pe toţi evreii. 

Are cale lungă şi el. Poate-i bagi o vizită.  

 Şi iata-mă faţă-n faţă cu acest fotbalist profesionist poposit 

pentru o vreme la închisoarea Acacia. Aduce două cafele, se aşează, 

soarbe un pic din paharul de carton şi-mi spune emoţionat: 

 - Dumnezeu te-a adus, Costică. Cu două luni în urmă, Marko, 

un Sicilian, mi-a vorbit despre Isus. L-am ascultat cu plăcere mai ales 

că nu ştiu engleză şi nu pot comunica cu australienii. Dar vorbesc bine 

italiană, ebraică şi arabică. Marko mi-a dat o speranţă, mi-a citit din 

Biblie, s-a rugat pentru mine şi m-a dus la Capelă sâmbăta şi duminica. 

Înainte să se elibereze m-a văzut trist şi descurajat şi mi-a spus: „Nu te 

teme, Dumnezeu îţi va trimite oamenii Lui care vor continua ceea ce am 

început eu.‟ Şi iată-te aici, frate, exact cum mi-a promis Marko. 

Dumnezeu te-a trimis. 

 - Aşa cred şi eu, Jidane, aşa cred şi eu, Davide…  El continuă: 

 - Şi mai cred, Costică, mai cred că Dumnezeu m-a adus până la 

capul lumii că de aici nu mai am unde fugii. Unde să mai fug, sunt 

înconjurat de ape. Dar prin apă am să scap. Marko mi-a spus că trebuie 

să mă botez. Vrei tu să mă botezi, Costică? 

 Mi-a plăcut graba lui. Iată unul care ia cu năvală Împărăţia lui 

Dumnezeu. Ia să-l mai domolesc un pic: 

 - Măi, Jidane, cine crezi tu că sunt eu, Costică botezătorul? 

Pentru asta trebuie să vorbeşti cu un păstor. Eu sunt doar… piţifelnic. 
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El, curios: 

 - Ce este ăla piţifelnic? 

 - Nu ştiu, copile, am glumit. L-am auzit pe Luca că mi-a zis aşa 

odată când umblam pe urmele Păstorului. Apropo, Luca este un bun 

învăţător, vrei să-l cunoşti? 

 - Sigur că vreau. Uite că Marko a avut dreptate. Dumnezeu îmi 

trimite oamenii Lui. L-am încurajat: 

  - Las‟ pe mine, îţi aduc eu şi pe Păstor şi jumătate din Biserica 

Română. O dată se botează un evreu în puşcărie. Tu ai să rămâi de 

pomină. 

 - Doar de n-aş… rămâne prea mult… Apoi, voia Domnului. I se 

luminează faţa. Am aici o poză a logodnicii mele din Braşov. Am scris 

şi o poezie Domnului, apleacă-te peste masă să ţi le pasez să nu ne vadă 

ăştia. Şi palmează o bucată de hârtie gata să mi-o transfere. L-am oprit 

înclinând capul: 

 - Jidane, tu eşti mai nou ca mine în puşcăria asta. Chiar 

deasupra noastră este un aparat de filmat, ai un ofiţer la trei metri în 

spatele tău – urechile şi ochii mari. Hai să procedăm legal. 

 Atrag atenţia ofiţerului care vine alene spre noi. Îi spun politicos 

nevoie mare: 

 - Sir, prietenul meu vrea să-mi dea o fotografie şi un poem, vă 

rog, este posibil? El se uită la poză, peste hârtie şi răspunde calm: 

 - De ce nu? Poţi să le iei cu tine. Se depărtează la fel de alene 

cum a venit. 

 - Vezi, Jidane? Merge şi aşa. El, cam încurcat: 

 - Eu am altă educaţie. 

 - Trebuie să te naşti din nou… 

 - Lasă vrăjala, Costică, poate un om ca mine, de 33 de ani, să se 

nască din nou? Pot eu să intru iar în burta mamei şi să mă nasc din nou? 

 - Trebuie să te naşti din nou, o să afli tu cum. Îţi trimit învăţători 

şi păstori, tobă te fac. 

 - Ok. Acum citeşte poezia. 

Şi o citesc. Iat-o: 
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    Cum? 

 

  O întrebare-mi zace-n minte 

  Răspunsul însă nu-l pot da: 

  Cum, ca s-ajung la lucruri sfinte 

  Mi-a folosit doar temniţa? 

 

  Căpăţânos şi plin de mine 

  Eram un orb care vedea 

  Eram un surd ce-aude bine 

  Un mut care mereu vorbea. 

 

  Dar cel mai vechi doctor din lune 

  Nu m-a lăsat să mor încet 

  M-a vindecat în al Său Nume 

  În Prison, da, nu-i un secret. 

 

  Dorind să beau din cupa vieţii 

  El mi-o umplea neâncetat, 

  Mi-a dat lumina dimineţii 

  În Duhul Sfânt m-a scufundat. 

 

  Isus e El, El e Mesia, 

  De peste două mii de ani 

  Ne-a împăcat cu veşnicia, 

  Şi ne-a făcut fraţi, nu duşmani. 

 

  Şi-atunci, îmi stăruie în minte 

  Vezi bine, Doamne, întrebarea: 

  Cum, ca s-ajung la lucruri sfinte 

  Mi-a folosit doar închisoarea? 
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 Şi eu ce să mai spun?… Cum, necum, asta e…  căile Domnului 

sunt misterioase. Cât despre fotografie… era o fată aşa de frumoasă că 

la soare te puteai uita, dar la dânsa ba.  

 Vizita s-a terminat. L-am lăsat pe acest tânăr evreu, român, 

pocăit, poet şi nedumerit în privinţa propriei lui naşteri. La scurt timp 

am revenit cu Luca învăţătorul, cu Păstorul, cu Păstorul cel Tănăr, cu o 

soră Braşoveană care s-a nimerit să fie fostă colegă de şcoală cu mama 

lui. Şi s-a hotărât data botezului după ce am primit aprobare de la 

Superintendentul inchisorii, al Capelanului şi… nu a fost uşor… a trecut 

timp, cam un an.  

 Dar o să revin în curând la Acacia Prison, acum hai să facem o 

călătorie la închisoarea Aiud, din iubita noastră patrie, România 

Comunistă. 
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CAPITOLUL 20 

 

LA PATINAJ 

 

 “Faptele voastre sunt ca nişte zdrenţe murdare…” Aşa vorbeşte 

Domnul. Se pare că orice am face nu putem fi la înălţimea chemării lui 

Dumnezeu. Faptele noastre… ca nişte zdrenţe…  

 Zdrenţe murdare… Eu ştiu cum arată nişte zdrenţe. De unde? 

Iată de unde: 

 Cu ani în urmă, pe când serveam iubita Românie Comunistă în 

puşcăria Aiud am făcut cunoştinţă cu nişte zdrenţe de postav, rupturi 

din mantalele militare scoase din uz. Uite cum a fost: 

 Majorul strigă ca turbatul la ora cinci jumate dimineaţa: 

 - Celulele 8, 9, 10, 11, 12, 13, la patinaj. Uşa se deschide şi eu 

ies primul din celula 8. După mine Romică, palmând un chiştoc, apoi 

ceilalţi patru deţinuţi. Din celelalte celule au ieşit alţi deţinuţi. Ne 

încolonăm unul după altul şi păşim spre capătul culoarului. Suntem la 

nivelul al doilea. Într-o parte avem celulele, în cealaltă parte balustrada 

şi sub ea o plasă de sârmă care ar fi împiedecat pe orice hoţ disperat şi 

sătul de chin, să sară în cap şi să treacă în lumea drepţilor. La capul 

coridorului este o cămară. Un miliţian ne dă fiecăruia câte două petice 

de manta. Imediat le punem sub tălpile bocancilor şi începem să 

patinăm cu ele pe scândurile de stejar ale culoarului. Aşa măturam şi 

lustruiam bec scândurile pe care călcam. 

 Târăsc picioarele mecanic, nu mă gândesc la ceea ce fac, sunt 

încă tulburat, simt un tremur nervos în vârful degetelor. Sunt de o 

săptămână în această închisoare. Ce caut eu aici? N-am omorât pe 

nimeni, n-am furat nimic. Am vrut doar să scap din lanţ, să-mi părăsesc 

ţara şi neamul şi să fug în America. Aşa ceva era o crimă la aceea 

vreme – 1982. M-au prins securiştii, vai de capul meu… Au prins-o şi 

pe soţia mea, vai de zilele ei, şi pe alţi şase prieteni, vai de sufletele 

noastre… Am ajuns cu toţii la Aiud, cruntă închisoare, loc de teroare şi 

spaimă.  
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 Pe cursă am fost cam 20 de toţi – hoţi, boschetari, criminali şi 

frontierişti. Când am ajuns la Aiud, primul lucru care ni l-au făcut ne-au 

dat haine de puşcărie. Apoi cu aceste haine în mâini ne-am aliniat unul 

lângă altul. Un miliţian a strigat la noi: 

 - Dezbrăcarea la piele. Puneţi hainele la picioare. Aşa am făcut. 

Ne-am dezbrăcat şi am aruncat hainele în faţa noastră, la picioare. 

Imediat a venit un deţinut cu o găleată plină cu DTT şi a aruncat o mână 

de praf pe haine. Altul le-a băgat în pungi de naylon cu numele 

fiecăruia, şi le-a dus. 

 - Îmbrăcarea, hoţilor. Acum eram alţii, aveam altă haină, altă 

identitate… 

 Târşesc petecele de postav pe scândurile de stejar şi parcă nu-mi 

vine să cred că sunt unde sunt, că fac ceea ce fac. Îmi pare bine că este 

ziuă, că noaptea a trecut. Dar a trecut oare?…  

 Aseară adormisem, în sfârşit, după ce mă perpelisem o bună 

vreme în patul rece. Patul meu era lângă al lui Romică. Deasupra mea 

dormea un bandit din Bolintin, deasupra lui Romică un ţigan tânăr, şuţ 

de buzunare, care avea o mustaţă subţirică pe care de neagră ce era o 

mai înegrea şi mai mult cu chibritul ars.  

 După miezul nopţii m-au trezit nişte zgomote pe culoarul din 

faţă, cel pe care patinam acum. Auzeam paşi în fugă, parcă cineva a 

căzut la uşa noastră şi a început să se zbată scoţând zgomote înăbuşite, 

nearticulate. 

 - Ţine-l de picioare bă, am auzit o voce înceată. M-am ridicat pe 

marginea patului. Romică, bunul meu prieten mi-a şoptit: 

 - Nu mişca, Costică, culcă-te… 

 - Vreau să văd ce se întâmplă. 

 - Nu scoate o vorbă, îţi spun eu ce se întâmplă, tot nu ai cum să 

vezi. Îl siluiesc pe Mutu‟. Nu ai cum să-l ajuţi. Uşa e blocată, spurcatu‟ 

a plecat să-i lase pe ăştia să-şi facă de cap. Costică, eşti în iad, nu uita. 

Dar scăpăm noi şi de aici. N-am murit eu în 14 ani de puşcărie, nu mor 

nici acum. Tu să stai pe lângă mine. Încearcă să dormi. 

 Am pus capul jos, pe pernă. Ce să adorm?! La uşă Mutu‟ 

horcăia ca un porc junghiat. Am închis ochii şi m-am ascuns în 



 91 

întuneric. Apoi am adormit buştean. Asta s-a întâmplat cu câteva ore 

înainte de patinaj. 

 Târşesc petecele de postav pe scândurile de stejar. Suntem un 

şir lung. Scândurile lucesc bec în urma noastră. 

 - Bă, hoţule, tu patinezi la mişto, mişcă mai repede că te pun în 

genunchi. Mi-am dat seama că despre mine era vorba. Am început să 

mă mişc mai repede. Gândul îmi fuge la Aneta, soţia mea. Este şi ea pe 

aproape, ne despart doar câţiva pereţi. Oare ce-o face ea acum? Este 

însărcinată. Când am aflat că vom avea un copil ne-am bucurat. Am 

jurat că nu se va naşte în cloaca comunistă în care trăiam. Şi am fugit 

toţi trei în căutarea libertăţii. Iată-ne pe toţi trei în puşcărie. Copilul este 

frontierist înainte de a se naşte. Doamne, ce viaţă… 

 - Mă bucureştene, tu faci mişto de mine, nu vrei să te mişti mai 

repede. În genunchi, toţi în genunchi, patinaţi cu genunchii, hoţi 

puturoşi. 

 Ăsta este Jean Căruntu, un ţigan din Tei. Era hoţ de butelii, 

spărgător de case, avea renume. Era cam trecut, 45-50 de ani, îmbrăcat 

impecabil – pantaloni vărgaţi călcaţi la dungă, bonetă albă, şi pantofi 

albi, unde i-o fi găsit?! Era şef pe celular şi-şi făcea de cap. 

 Hoţii s-au trântit în genunchi. Romică s-a apropiat de Jean: 

 - Mă ţigane, tu mă cunoşti pe mine? Jean a intrat în alertă. 

Imediat a băgat mâna în sân, probabil după cuţit. Apoi s-a luminat la 

faţă: 

 - Romică Marmură! Nu te-am cunoscut, mâncaţi-aş. Te-ai 

schimbat, arăţi mai gras, nu te-am mai văzut de la Rahova
5
, de acum doi 

ani. Iartă-mă că nu te-am cunoscut, vino-ncoa, lângă mine. Cine e 

gagiul ăsta, arată spre mine, e şplingar de-al tău? N-am ştiut mâncaţi-aş. 

Apoi strigă la coloana îngenunchiată: 

 - Hai, sculaţi-vă şi patinaţi mai departe, luna să o văd sub 

picioarele voastre. Se întoarce spre Romică: 

 - Îmi pare bine că te văd, când ai venit? 

 - Nu de mult, Jane. Care mai este pe aici? 

                                                 
5
 Rahova – închisoare din Bucureşti 
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 - Toată ţigănia Bucureştiului, mâncaţi-aş, toţi, floare, mărci, să 

n-am parte. Şi crema Moldovei, hoţi din Sibiu şi Arad. Vine iarna, se 

trag toţi la adăpost. Tu cu ce-ai căzut? 

 - Cu frontiera, Jane. Arată spre mine, El e Costică, am fost 

tovarăşi. Şi nevastă-sa a fost la drum, a căzut şi ea. Îl şti pe Ali, nepotul 

meu? 

 - Nu-l ştiu da am auzit de el. Îl ştiu pe tac‟so, nea Şmit. 

 - Este şi Ali aici. Poate îl bagă la minori că nu are 21 de ani.  

L-am pierdut, dă de el şi ia-l sub aripa ta. 

 - Ca pe copilul meu, mâncaţi-aş. Azi ţi-l găsesc şi te anunţ. Vă 

trimit veşti şi ţigări. Acum s-a terminat patinajul. Daţi-mi patinele şi 

duceţi-vă la uşa camerei. Apoi strigă spre ceilalţi: 

 - Gata cu patinaju‟, patinele la don major, adunarea la camere 

pentru numărătoare.  

 Ne-am aliniat în camerele noastre, umăr la umăr cu faţa la 

perete. A venit un major robust şi a început să strige numele.  

 Sunt la Aiud. Este o zonă muntoasă, minunată. Nu pot vedea 

munţii Carpaţi. Sunt ascunşi după umerii majorului cel robust, sub 

cămaşa lui Jean Căruntu, lângă brişcă, sunt ascunşi în adâncul 

gemetelor Mutului, pe muchia cuţitului, pe buza blestemului.  

 S-au ascuns Munţii Carpaţi sub cupola închisorii Aiud ca să 

ierneze, la adăpost. 
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CAPITOLUL 21 

 

MOARTEA UNUI COPIL 

 

 La cimitir Păstorul vorbeşte câteva cuvinte numai. Dar cine să 

înţeleagă durerea unei mame? Eleonora plânge şi îşi freacă vânătaia de 

la ochi. Pastorul vorbeşte grăbit. Între altele adaugă: 

 - Cine îşi va necinsti părinţii va avea zile puţine pe pământ. 

 Suntem la înmormântarea Copilului. S-a dus Copilul. Cum s-a 

întâmplat? Iată cum: 

 Un prieten îi dăduse o şansă. Îl luase la fermă, să lucreze 

pământul. După o vreme l-a adus înapoi. Eu l-am aşteptat la el acasă. 

Când s-a dat jos din maşină m-am speriat de el. Era bătut măr, învineţit 

pe toată faţa, ochii umflaţi, capul spart. M-am mirat minune mare: 

 - Ce e cu tine Copile, cine te-a aranjat în halul ăsta? N-a răspuns 

nimic. A intrat în casă şi s-a aşezat pe canapea. A închis ochii. Prietenul 

meu care-l adusese de la fermă mi-a făcut semn să-l lăsăm să se 

odihnească. I-am pus cheile pe masă, am tras uşa după noi şi l-am lăsat 

în umbra înserării. 

 - Frateee, mi-ai dat un drac. Ia-l înapoi, îmi spune rapid 

prietenul meu. 

 - Ce s-a întâmplat cu el? 

 - Nu ştiu. S-a luptat cu satana toată noaptea trecută. Dormeam 

în cabina mea când am auzit strigăte şi zgomote în bucătărie, vase 

răsturnate, spărturi, ce mai, scandal mare. Mi-am pus păpucii şi m-am 

dus glonţ la bucătărie. Aici luminile mari. Am privit pe geam. Copilul 

se lupta cu cineva invizibil. Se da cu capul de chiuvetă, de pereţi, cădea, 

se scula, parcă cineva îl trăgea de gât în sus. Era plin de sânge din cap 

până-n tălpi. Mi-am făcut curaj, am deschis uşa la perete şi am strigat: 

 - Înapoia mea, satano! În numele lui Isus Hristos te izgonesc din 

acest loc. Pleacă şi să nu te mai întorci aici. Şi tot am strigat şi am cerut 

protecţia sângelui Domnului şi Copilul a căzut lat tremurând ca varga. 

L-am dus în patul lui apoi am venit în bucătărie şi am făcut ordine, am 
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spălat sângele împrăştiat peste tot. Acum, iată, ţi l-am adus înapoi. Să 

nu-mi mai trimiţi de ăştia că mă supăr. 

 Eu, curios din fire, pun întrebarea: 

 - Da‟ ce să-ţi trimit, frate? Vreun doctor, profesor, popă? Pe 

ăştia mi i-a dat Dumnezeu… Sunt oile mele, oile de tăiat… Dumnezeu 

ne iubeşte pe toţi… 

**** 

 Şi iată-ne acum la cimitir. A murit un Copil. Păstorul îşi face 

slujba bine, cum ştie el. Vorbeşte oamenilor adunaţi în jurul gropii, 

oameni veniţi din lumea lată, adunaţi la capul pământului, unde să mai 

fugim de aici?  

  

**** 

 

 Cu ceva timp în urmă Eleonora a venit la Biserică şifonată rău 

de tot. Avea ochii umflaţi, vânătă, bătută bine. S-a dus glonţ la Păstor: 

 - Frate Păstor, m-a bătut Copilul. Copilul meu, copilul meu… 

Plânge Eleonora şi cine poate s-o mângâie?…  Atunci Păstorul a zis: 

 - Haidem să vorbim cu el. Şi am plecat toţi trei în Bentley, la 

Copil acasă.  

 Ne-a primit tăcut, cu capul plecat. Am stat în jurul mesei. 

Atunci l-am văzut pe Păstor cum ştie să îngrijască oaia disperată şi să 

înfrunte lupul viclean şi fioros. Cu o asprime în glas pe care nu i-o ştiam 

a vorbit cu ochii în ochii Copilului: 

 - Ascultă aici, Copil nemernic. Ai ridicat mâna împotriva 

mamei tale şi ăsta este un păcat mare şi o mare mişelie. Am venit să-ţi 

spun că dacă o dată mai ridici mâna împotriva ei vin la tine cu poliţia şi 

nu mai vezi lumina soarelui multă vreme. Şi să nu uiţi de mânia lui 

Dumnezeu. Ai înţeles? 

 - Da, Părinte, iartă-mă Părinte, iartă-mă mamă… Copilul plânge 

şi toţi suntem cu inimile îndurerate.  

 Dar iată că după câteva zile Eleonora l-a găsit lat în mijlocul 

casei. Căzuse pe scări. A murit singur, şi nimeni nu a fost lângă el să-i 

aprindă o lumânare. Şi apoi, la ce avea să-i folosească?! 
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 Am ridicat capul şi am privit peste mulţimea de morminte, 

locuri de refugiu şi adăpost, de uitare şi aducere aminte… Undeva, la 

câţiva metri distanţă era îngropat trupul lui Vivi Radio; cu ceva timp în 

urmă părăsise şi el pământul celor vii. Doar o piatră rece la cap, la ce să 

mai folosească?… 

 Păstorul conclude, nu ştiu de unde a scos-o că nu este în Biblie: 

 - Dacă ar putea, Copilul ne-ar spune la toţi care suntem aici: 

 “Cine face ca mine, ca mine o să păţească!” 

 S-a făcut o mare linişte în cimitir… 
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CAPITOLUL 22 

 

PROFESORUL 

 

 Am parcat maşina în buza gropii. De fapt este o vale largă 

înconjurată de dealuri mici, împădurite. În această groapă se află cea 

mai mare închisoare privată din Australia de Vest. Privesc trista 

privelişte din faţa mea: clădiri de beton, ziduri, bare de fier, valuri de 

sârmă ghimpată. Dincolo de toate astea trăiesc oameni nefericiţi, 

prizonierii, victimele diavolului.  

Cobor câteva trepte şi trec prin prima poartă. După verificarea 

de rigoare păşesc în prima curte, apoi trec prin a doua poartă. După o 

altă verificare trec prin a treia poartă, în curtea interioară. Mă opresc 

nemişcat pe un punct portocaliu desenat pe beton şi se apropie de mine 

un ofiţer irlandez cu un câine în lesă. Mă ocoleşte de câteva ori în fugă, 

câinele nu prinde nimic în nări şi sunt condus la altă poartă, de aici într-

un mic coridor unde mă aşteaptă un ofiţer şi mă îndrumă politicos: 

- Masa numărul 40.     

 - Mulţumesc, domnule. 

 Mă aşez pe unul din cele patru scaune de fier aflate împrejurul 

unei mese de fier în formă de segment de cerc. În interiorul segmentului 

este un alt scaun de fier, al prizonierului. Masa cât şi scaunele sunt 

înşurubate în ciment. Mă aflu în una din sălile de vizite din Acacia 

Prison. Aici sunt aduşi prizonierii periculoşi; sunt multe camere de 

filmat şi, probabil, microfoane. Întotdeauna este frig în sala asta. 

 Şi iată-l că apare… Se mişcă încet, este bolnav, infirm. Vine 

încet, înclinat puţin într-o parte; este ca un trunchi de copac frânt de la 

jumătate, albit, slab, tuns scurt, cu barba nerasă de trei, patru săptămâni 

– este Profesorul – om foarte respectat între bandiţi, atât de cei din  

închisoare cât şi de cei de afară. Toţi vorbesc cuvinte frumoase despre 

el. Aceste cuvinte frumoase ar fi suficiente să-l trimită în măduva inimii 

focului iadului. Dar eu nu mi-am pierdut speranţa, Isus a venit ca să 

caute pe cei pierduţi, pe păcătoşi. Mă întreabă în timp ce se aşează pe 

scaun: 
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- Mi-ai adus? Mă uit la el nedumerit: 

- Ce să-ţi aduc? El închide ochii parcă savurând o privelişte pe 

care doar el o poate vedea: 

- O puşcă cu foarte multe cartuşe… 

- Eheeei! Nu ţi-a trecut? Este timpul de iertare şi de împăcare, 

Profesore. 

- Când am să ies de aici am să le spun la toţi duşmanii: ‟Te-am 

iertat – Buum!‟ Duşmanul meu m-a băgat aici, pentru el stau la 

puşcărie…  

Să îndrăznesc?! Adevărul trebuie spus în iubire, Isus este 

Adevărul şi în El nu este minciună.  

 - Profesore, nu duşmanii tăi te-au băgat la puşcărie, ci păcatele 

tale. S-au suit până la Dumnezeu şi El nu le-a mai putut răbda. Atunci s-

a folosit de duşmanul tău ca de un instrument şi te-a pus la păstrare în 

vederea salvării sufletului tău. Dacă nu te-ar  fi iubit aşa de mult ţi-ar fi 

scurtat viaţa şi acum erai la cazanul cu smoală, dar El te vrea cu gelozie 

pentru El, de aceea te-a pus la colţ şi te va urmări până vei capitula în 

faţa Lui. 

 - Să-mi mai dea puţină pace, să mă mai uite pentru un timp că 

nu mai pot suporta, sunt terminat…  

 - Profesore, cu patru ani în urmă ţi-am adus, la tine acasă, o 

Biblie şi un mesaj de la Isus: „Împacă-te cu Dumnezeu, El te iubeşte.‟ 

Acelaşi mesaj ţi l-am adus mereu, la spital şi prin toate închisorile pe 

unde ai umblat, acelaşi mesaj ţi-l aduc şi acum… 

 M-a privit cu un zâmbet neputincios, răsucind degetul arătător 

prin aer, cum avea obiceiul, şi a vorbit:  

- Şi azi îţi spun ca şi acum patru ani, prietene, sunt prea bătrân, 

sunt prea rău, sunt prea păcătos. Nimic nu mai are rost, am o cale pe 

care trebuie să merg…               

- Profesore, şi eu am fost rău, Domnul m-a primit şi a primit pe 

alţii mai răi ca mine şi ca tine, nu-ţi pierde speranţa. 

- Speranţa mea este o puşcă cu foarte multe gloanţe… 

Eu am nevoie de o gură de aer şi de un minut de pace, duhuri grele simt 

pe umeri…  
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 - Speranţa mea este o cafea, ce gazdă eşi tu Profesore?  A ridicat 

degetul răsucindu-l în aer, s-a sculat încet şi s-a dus să aducă cafelele. 

Am două minute cu Domnul – Vino, Duh al lui Dumnezeu, 

împrospătează-mă, sfinţeşte-mă, atinge-mă, unge-mă, fă-mă o 

binecuvântare pentru acest om nefericit, amin! Aud de departe: 

    - Îţi pun şi zahăr? 

            - Pune, dacă te lasă inima! 

 Inima mea s-a liniştit. Vine încet, îmi pune cafeaua înainte şi mă 

întreabă zâmbind: 

- O ştii pe asta? Un miliţian a întrebat pe un bistriţean: “Care 

este deosebirea între „necaz‟ şi „bai‟? Bistriţeanul răspunde: „Dacă intră 

vaca în lucernă şi se umflă este bai dar nu-i necaz. Dar dacă loveşte 

maşina un miliţian este necaz dar nu-i bai.” Figură mare Profesorul, 

figură mare. Soarbe tacticos din cafea, pune cana jos şi îmi spune: 

- În decembrie am ultimul recurs, aş putea să scap afară, 

pregăteşte-mi o puşcă cu multe gloanţe.  

- Profesore, trebuie să faci ceva cu răutatea din inimă, nu poţi 

ieşii afară cu dorul ăsta de răzbunare, ai face mare pagubă între oameni. 

Închipuie-ţi că undeva, cineva, cu mult efort şi viclenie a capturat un 

lup şi a reuşit să îl închidă într-o cuşcă de fier. Acum, crezi că va 

deschide uşa să îl lase afară, între oameni? Lupul ar sfâşia mulţi oameni 

buni şi răi. 

Profesorul a ridicat degetul arătător şi mi-a răspuns în şoaptă, ca 

un secret:    

- O să mă îmbrac într-o piele de oaie şi tot scap eu de aici.  

- Au mai rămas cinci minute şi vizita se termină, ne informează 

foarte amabil un ofiţer. 

- Pentru mine pauza s-a terminat, capul la fund… o ştii pe asta? 

Nu mai avem timp, ţi-o spun data viitoare. Îl îmbrăţişez ca pe un prieten 

drag aflat la strâmtorare, el îmi spune: 

- Mulţumesc că ai venit să mă vezi. Eu îi răspund: 

 - Să nu-mi mulţumeşti, Profesore. Timpurile se schimbă şi 

prigoane pot veni, poate că o să ajung şi eu la închisoare iar tu o să fii 

liber. Te rog să vii şi tu să mă vezi… Promiţi? 
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- Promit, prietene, o să vin să te văd… şi o să-ţi aduc o puşcă cu 

multe cartuşe. 

Mare figură Profesorul. 
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CAPITOLUL 23 

 

BIBLIA ÎN TRI ZILE 

 

 “Nimeni nu vine de capul lui la Mine”, zice Domnul Dumnezeu. 

Eu am încercat odată, demult; iată cum: 

 Era în 1983; tăiam frunze la câini în Sheperton. Într-o seară, m-a 

pus Poliţia pe fugă. M-am ascuns până dimineaţă şi am luat primul tren. 

M-am coborât în gară la Melbourne şi m-am pierdut în mulţimea 

pestriţă de pe Flinders Street. Aici era puhoi de lume, magazinele 

ticsite. Până spre seară m-am învârtit, m-am sucit şi m-am ales cu 

câteva ceasuri, ceva îmbrăcăminte, o pereche de pantofi şi o sticlă de 

scotch. Am cumpărat un salam, o pâine şi m-am oprit pe o bancă într-un 

mic părculeţ, să-mi potolesc foamea şi setea. 

 Eram fericit. Eram liber. Fără duşmani, fără prieteni, (ăştia 

uneori sunt mai periculoşi decât duşmanii), fără familie, fără casă, fără 

masă, fără bani. Eram liber şi fericit.  

 Un hoţ mi-a furat sacoşa pe când dormeam beat pe bancă. L-am 

găsit la celălalt capăt al parcului. Îşi admira ciordeala etalată pe iarbă 

înaintea lui: o pijama nouă, câţiva ciorapi, un pulovăr, actele mele. 

Tocmai admira fotografia soţiei mele care la acea vreme era închisă la 

Popa Şapca în Timişoara. O prinseseră grănicerii la frontieră, vai de 

sufletul ei… Am strigat la el: 

- Hoţ, rup gâtul tău! Chiar i-am pus mâna în gât. El mai mult a 

priceput gestul decât engleza mea de baltă, că s-a speriat de moarte. Era 

un om mic, cu vârsta greu de ghicit. Avea faţa nerasă de săptămâni, 

pălărie pe cap, un palton lung până la călcâie. S-a arătat… foarte speriat 

că mi-a zis: 

 - Sorry, sorry, sir, nu-mi dai o ţigară? 

 Am dat din cap dojenitor, mi-am pus hainele înapoi în sacoşă, 

 i-am dat o ţigară, foc. Apoi am scos sticla de scotch din sân şi i-am 

întins-o. 

 - Bea, fumează, cum te cheamă? 

 - Mark, sir, dar pe tine? 
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 - Con. Nu bea tot, i-am luat sticla din mână.  

 - Sorry pentru sacoşă, Con. Eşti supărat tare pe mine? 

 Am tras un gât din sticlă şi mi-am ascultat cu mirare vorbele: 

 - Nu, Mark, şi eu sunt hoţ! 

„Şi eu sunt hoţ…‟ Cum am ajuns hoţ? Eram un băiat bun, 

băutor, şmecher de Bucureşti, taximetrist. Avusesem o mulţime de 

prieteni, avusesem o soţie, care acum era în puşcărie în iubita noastră 

patrie. Dar iată că am ajuns în Lumea Liberă şi am devenit hoţ. Cum am 

putut să ajung la performanţa asta? Iată cum: 

 Totul a început la Sheperton. Prin şopuri toate erau aşa de la 

îndemână, doar să apuci şi să bagi în sân, apoi… valea. De fapt nici nu 

ştiam ce altceva să fac. Era în apropierea Crăciunului, nu era de lucru, 

limba ţării nu o cunoşteam, guvernul oferea ajutor celor în nevoie dar eu 

nu ştiam cum să caut acest ajutor. Aşa că… nevoia te învaţă. Şi viaţa 

merge înainte… 

 Mark mi-a fost tovarăş pentru câteva zile, nopţile dormeam în 

parc. Vindeam tot ce ne intra în mână unui negustor pe care-l cunoştea 

Mark.  

Într-o zi stăteam la adăpost sub pom, în parc. Mark dormea dus, 

mort de beat şi eu priveam la cer. Oare o fi ceva dincolo de crengile 

alea, dincolo de nori, dincolo de spaţiu? Aveam în sacoşă Biblia mică 

cu coperţile roşii, trecută prin foc, arsă în parte. Am scos-o şi am 

început să citesc: “La început Dumnezeu…” – Care început, care 

Dumnezeu?! Ăsta a fost începutul… Am adormit pe bancă şi m-am 

trezit la miezul nopţii. Un copil aboriginal încerca să-mi scoată cismele 

din picioare. Eu l-am luat pe româneşte: 

 - Cioară, pleacă până nu-ţi rup gâtul… Hăuuu, hăuuu… strig 

tare la el şi fuge în întuneric. Mark nici n-a mişcat, sforăia greu, sau… 

se prefăcea că doarme. L-am lăsat acolo şi am plecat încet spre gară. Nu 

l-am mai văzut niciodată. 

 Am închiriat o cameră la un hotel mic. Era Crăciun, câteva zile 

de sărbătoare. Numeni nu mişcă în Melbourne. Totul este închis. Eram 

în aşteptare să treacă sărbătorile şi să plec spre sudul Australiei unde era 

sezon de vară, puteam găsi de lucru prin ferme.  
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În zilele acelea, de aşteptare, am umblat mult pe stăzi şi aveam 

Biblia cu mine mereu. Biblia de la Vasile Turbatu, trecută prin foc. Am 

citit puţin câte puţin şi m-am minunat. Cum oare, să fi făcut Dumnezeu 

pe om din ţărâna pământului?! Pe femeie din coasta lui?! Cine poate să 

creadă?! Eu credeam că Dumnezeu m-a trecut frontiera. Mai credeam 

că-mi poartă de grijă.  

Iată cum credeam eu: 

 La Sheperton am fost cu doi prieteni – Pescaru şi Vânătoru. 

Pescaru şi-a făcut undiţe, pescuia şi chiar prindea peştii cu mâna din 

canalul de irigaţie. Vânătorul şi-a cumpărat o puşcă. Mie mi-au zis: 

 - Tu nici nu ştii să pescuieşti, nici să tragi cu puşca. Tu să cari 

damigeana cu vin. Zis şi făcut. Umblam toţi trei prin câmpuri largi, cât 

vezi cu ochii. Iarba până la brâu. Mie-mi tremurau picioarele numai 

când mă gândeam cum păşesc printre şerpi, şi strigam din răsputeri: 

 - Doamne, care eşti în cer, am ajuns la capul pământului. Nu mă 

da pradă şerpilor aşa cum nu m-ai dat pradă grănicerilor. Beam un gât 

din damigeană, că era la îndemână, şi-mi făceam o cruce mare. Aşa 

comunicam eu cu Dumnezeu. Chiar ţineam o zi de post pe săptămână, 

miercurea - ziua când am trecut frontiera. Miercurea nu mâncam nimic 

până seara, doar beam câteva beri… pentru proteine.  

 Dar acum, umblam pe străzi prin Melbourne toată ziua şi citeam 

din Cartea mică, roşie. Dar iată că în Cartea asta, scrie că Dumnezeu a 

dat ordin unor oameni să intre în ţara altor oameni şi să-i nimicească cu 

desăvârşire. Să-i omoare şi pe ei, femeile lor, copiii lor, chiar şi boii şi 

caii. Vorba cântecului:  “Pe mine m-ai omorât, 

                                        Dar cu calul ce-ai avut?”  

Aici m-am blocat şi m-am dus să văd cum mă învârtesc de o 

masă pe datorie la restaurantul hotelului. Nu m-a crezut proprietarul că 

am $200 la Bancă şi că-i voi plăti după Crăciun. A râs de mine 

grecoteiul şi mi-a zis ceva ce n-am înţeles, eu i-am răspuns pe 

româneşte la fel de politicos, şi am plecat la drum.  

 Şi cum mă plimbam pe străzi, hai hui, fără grijă şi lihnit de 

foame, iată că opreşte lângă mine un van, o dubiţă. Din el coboară un 

tânăr şi mă salută: 
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 - Hi, omule, are you hungry? Eu nu l-am înţeles. El a arătat la 

gură şi la stomac? 

 - Hungry? 

 - Yes sir, am răspuns ruşinat. El a luat din van şi mi-a întins o 

farfurie de plastic cu tot felul de bunătăţi, salam, caşcaval, şi mai ştiu eu 

ce minuni. 

 - Mănâncă, omule. Isus te iubeşte. Apoi a plecat pe drumul lui. 

Eu am stat pe o bancă, mâncam liniştit dar mintea mea lucra. „Cum mă 

iubeşte Isus?! De unde mă cunoaşte El pe mine? Ştie El ce-am făcut eu 

în viaţa mea? Dacă da, şi totuşi mă iubeşte, înseamnă că este tare bun‟.  

Din nou la Biblia mică cu coperţi roşii arse de foc. Împăratul 

David spune că este rob al Domnului. Cum vine asta, este rob sau 

împărat? Eu nu sunt rob nimănui; doar la Aiud, în puşcărie, am fost un 

rob, un zero din boxa zero. Dar acum? Sunt liber să fac ce vreau! Pot să 

fac binele şi pot să fac răul. „Alege binele ca să trăieşti!‟ Aşa scrie în 

Cartea ce mică.  

Mă întorc la hotel spre miezul nopţii. Pe hol dau nas în nas cu 

vecinii, doi australieni cam şifonaţi. Ne împrietenisem, aveau ţigări. 

Unul îmi pune mâna pe umăr şi îmi zice: 

- Române, vino cu noi. În noaptea asta ne îmbogăţim, bani 

mulţi, aur, diamante. Hai, vino cu noi, o să-ţi dăm partea ta, o să fii 

bogat. 

 Am rămas blocat. În Cartea cea mică citisem aşa ceva cu câteva 

ore mai înainte: „O pungă vom avea cu toţii… Tu să nu te duci cu ei… 

Alege viaţa ca să trăieşti‟. 

 Îmi tremurau vârfurile degetelor. I-am prins mâna care-mi 

strângea umărul şi l-am împins spre perete. Ştiam ce fac dar nu ştiam 

să-i explic. I-am aruncat în urmă două cuvinte, unul în engleză şi unul 

pe româneşte: 

 - Life! Viaţă! Am intrat în cameră şi am trântit uşa după mine.  

 Eu nu mi-am dat seama, dar atunci, în acea noapte, eu am ales să 

trăiesc. Dar… viaţa merge înainte. 

 Aşa a trecut Crăciunul anului 1983. L-am petrecut pe străzi în 

Melbourne, într-o cameră de hotel. Trei zile şi trei nopţi am răsfoit acea 
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Carte mică cu coperţi trecute prin foc, cadou de la Vasile Turbatu. Şi 

viaţa merge înainte… 
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CAPITOLUL 24 

 

ÎNGERUL GABRIEL 

  

 Ce s-a întâmplat cu Vasile Turbatu? S-a întâmplat un lucru idiot 

de simplu – a murit! A trecut în lumea drepţilor în 2007, de Ziua 

Australiei.  

 Ceva mai înainte de ziua Australiei, eu mă rugam la ora patru 

dimineaţă, înainte să mă sui în taxi să plec la lucrul meu de toate zilele. 

Tocmai citisem în Biblie cum a venit îngerul Gabriel la Daniel pe când 

se ruga el şi m-am rugat Domnului: 

 - Doamne, trimite-mi şi mie pe îngerul Tău aşa cum l-ai trimis 

la Daniel. Şi… minune mare, aud în uşă bătaie: cioc, cioc, cioc! Şi iar: 

cioc, cioc… Am îngheţat. Cu ochii închişi, cu mâinile ridicate la tavan, 

nici nu mai suflam. Şi iar cioc, cioc, şi un glas: 

 - Frate Costică, deschide uşa, frate Costică. Am deschis ochii şi 

am văzut prin uşa de sticlă de la intrare pe… Vasile Turbatu, beat mort. 

 - Deschide uşa, frate Costică. 

 - Tu eşti, Vasile? Credeam că este Gabriel…  

 - Care Gabriel? 

 - Un cunoscut de-al meu, lasă-l că nu bea cu noi la aceeaşi 

cârciumă. Ce cauţi tu la ora asta pe stradă, Vasile, şi mort de beat? 

 - Cine, eu? Mă jigneşti, sunt treaz ca lacrima. Am venit cu 

bisnis. Te iau partener. Juma, juma. Îşi face loc prin uşa deschisă. Om te 

fac Costică. Am nevoie de o sută de dolari. Vin direct de la Casino. Am 

pierdut tot dar am nişte numere în cap… De data asta câştig. Îmi trebuie 

o sutară. Dă-mi-o tu şi fac câştigul juma-juma cu tine, să n-am parte de 

mama dacă te mint.  

 M-am mirat minune mare. Vasile sare cu gura mare: 

 - Ce, nu mă crezi?  

 Doamne, ce Ţi-am cerut eu şi ce mi-ai trimis Tu… Îi spun calm: 

 - Vasile, dacă ţi-e foame îţi dau să mănânci, dacă ţi-e sete îţi dau 

să bei apă şi să pleci în viteză că nu am timp de pierdut. 
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 - Ce? Ratezi ocazia? Nu ştii ce pierzi. Suntem milionari dacă 

îmi ies numerele… L-am împins pe uşă afară: 

 - Lasă-mă cu Daniel… 

 - Cine e Daniel? Are-o sută? Hai cu toţii la Casino, oameni ne 

facem în noaptea asta.  

 Dacă a văzut că nu are noroc, s-a suit în Toyota lui şi a demarat 

cu scârţâit de roţi, şi dus a fost. Nu l-am mai văzut niciodată, nici viu, 

nici mort.  

 Imediat după ziua Australiei a ieşit zvonul printre români: 

 - Ai auzit, ai aflat, a murit Vasile Turbatu? L-au găsit mort în 

casă. Om tânăr şi plin de viaţă, nu avea 40 de ani… Bun la băut, bun de 

ajutor, om bun… Oricine îl chema la muncă se ducea, şi plata lui, 

câteva beri… Suflet rătăcitor, aventurier, mereu cu o vorbă hâtră – „Bă, 

multe tumbe am făcut eu pe insula asta!‟ – o vorbă de pahar.  

 L-a îngropat preotul ortodox român la Cimitirul Karakata. Am 

fost şi eu la înmormântare. Au venit mulţi români şi nu numai români, 

şi greci, şi sârbi, şi australieni. Preotul i-a ţinut o slujbă frumoasă, de… 

încurajare. Spunea că Vasile ne aşteaptă şi pe noi să mergem după el, 

Doamne, ai milă… Apoi a destupat două sticle cu vin, unul roşu şi unul 

alb. A început să toarne din conţinutul lor în groapă, peste sicriu. Poate 

ar fi golit sticlele, dar am văzut pe Litlle John cum s-a grăbit să i le ia 

din mâini, salvând ceva din lichidul preţios care s-a dus în jos pe gâtul 

lui cu mare viteză.  

 Am mâncat coliva lui Vasile Turbatu, omul care mi-a dat prima 

Biblie din viaţa mea. O carte mică, cu coperţi roşii, trecute prin para 

focului. O mai am şi astăzi. 
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CAPITOLUL 25 

 

DRAC BOTEZAT 

 

 Ora 8.30 dimineaţă. Acacia Prison, sala de vizite, secţia 

protecţie. La ora aceasta sunt puţini vizitatori. Este o zi rece, de toamnă. 

Acacia este înconjurată de păduri, pe platoul unui deal. Aerul e rece, 

proaspăt. Stau şi aştept. E frig. Nu este încălzire în sala de vizite, mai 

târziu, când intrăm în iarnă, vor instala o sobă cu gaz. În jurul ei se vor 

aduna cei cu copii.  

 Intră Deva – grav, merge ca un model pe podium.  

 - Frate Costică, ne-au pus ăştia la congelat. Ce mai faci, ce mai 

zici? Hai că fac două cafele să ne mai încălzim pe la mustăţi. Ia uite 

cum se uită caraliul ăla la mine…  

Totul se repetă ca la indigo… Deva are cale lungă de făcut dar 

nu se poate acomoda cu viaţa de închisoare. Este cu o treaptă mai sus ca 

hoţii şi cu un grad superior ofiţerilor, vorbeşte poruncitor tuturor. Mai 

târziu, în cursul anilor avea să se mai domolească puţin dar statura lui 

impunătoare şi atitudinea autoritară trezea atenţia şi chiar invidia.  

 Venea cu cafelele încet, atent să nu verse un strop. Întreabă: 

 - Îl botezaţi pe Jidan? 

 - Botezăm. 

 - Drac botezat! Cine a mai pomenit?! 

 - Nu e drac. A fost mort şi acum e viu. 

 - E viu, toţi trăiesc, toţi sunt vii… Prea vii, prea mulţi, frate 

Costică…  Se aşază pe scaunul din faţa mea, soarbe din cafea şi priveşte 

prin mine, departe, dincolo de ziduri, dincolo de dealuri, dincolo de 

ocean… Am ajuns în Bucureşti la tatăl lui, sora lui, verii lui. Apoi am 

mers prin Oltenia, ne-am ridicat spre Braşov, la pârtiile de schi. Am 

coborât la mare, la Eforie, pe plajă, cu cei doi băieţi ai lui şi soţia 

tinereţii lui. Şi… ne-am întors la închisoare, înapoi de unde am plecat… 

Deva are faţa dură, ochii ca de sticlă – „cum să-l mântuiesc eu pe ăsta 

Doamne?‟ (La vremea aceea tot mai credeam că pot mântui oameni prin 

puterea convingerii).  
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- Să-l ţii mai mult la fund pe Jidan, când l-oi boteza, să scape 

lumea de un câine. Voi nu ştiţi cine e, eu îl cunosc mai bine. 

- Nu-l botez eu, îl botează Păstorul Tânăr. 

- Tot un drac. Ştii tu ce visez eu ziua în amiaza mare? 

- Ce? 

- Închid ochii şi îmi închipui că am în mână un par mare şi greu. 

Îl învârtesc cu putere deasupra capului şi îi dobor pe toţi ce-mi intră în 

rază, prizonieri şi ofiţeri. Zboară în jurul meu carne, oase, sânge, aud 

strigătele disperate… Nu este scăpare, nimeni nu scapă. „Muriţi, muriţi 

toţi, unul să nu scape!‟, strig la ei şi-i lovesc cu parul. Frate Costică, în 

subconştientul meu eu omor oameni. Sunt un ucigaş? 

Doamneeee, priveşte la disperarea acestui suflet şi vino-i în 

ajutor,  Doamneeee… ai milă de noi toţi. Răbdare, iertare, milă… 

- Deva, hai să ne rugăm Domnului… 

Plecăm capetele şi ne rugăm, întâi el, apoi eu. Vizita s-a 

terminat. Părăsim sala de vorbitor, întâi el, apoi eu… Trec prin cele 

patru porţi şi ies la libertate. Mă urc în maşină. Pentru un moment mă 

rog în tăcere pentru Deva, pentru prizonieri şi ofiţeri – vii sau morţi, 

pentru mine, pentru Jidan şi pentru Profesor. Pe ei îi voi vedea peste 

două ore. 

Ies din parcarea închisorii şi mă îndrept spre o staţie de petrol, 

cam la 10 km distanţă. Parchez la benzinărie şi îmi cumpăr ceva să 

mănânc şi după ce îmi liniştesc stomacul închid ochii să mă rog, şi 

adorm dus până la 12:30. La unu fix sunt înapoi la Acacia, în sala de 

vorbitor. 

Iată-i, vin încet, încet, Jidanu înainte şi Profesorul după el cu 

vechea lui întrebare pe buze: 

- Mi-ai adus puşca, frate Costică, şi cât mai multe cartuşe? 

- Hai să ne rugăm Domnului, propun eu după ce se aşază pe 

scaune. 

- Poate-mi trimite o puşcă cu multe gloanţe, visează Profesorul. 

- Şi mie o pereche de bocanci de fotbal, vine cu pretenţia Jidanu. 

Doamne, ce caut eu aici?! Le-o tai scurt: 
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 - Bă, tăceţi din gură. Hai să ne rugăm şi după aia vă spun un 

banc.  

 - Ok, amândoi sunt de accord. 

 Închei rugăciunea cu: 

 - Ajută-ne, Doamne, să-i iertăm pe duşmanii noştrii. 

 - Amin, aprobă Jidanul, dar Profesorul: 

 - I-am iertat – Bum! Cel ce a mâncat şi a băut din mâna mea, 

sluga mea credincioasă, m-a turnat. Eu sufăr la puşcărie iar el trăieşte 

lângă femeia mea, în casa mea. Jidanu schimbă discuţia cu diplomaţie: 

 - Profesorul este în greva foamei de o săptămână. Eu, milos: 

 - Asta-ţi mai trebuia, şi aşa eşti slab mort… El, băţos: 

 - Trebuie să protestez, să ştie toţi că sunt duşman al oricărei 

forme de persecuţie. Închisoarea este un loc unde trebuie să te lupţi să 

supravieţuieşti onorabil, să te lupţi pentru a fi respectat. Onoarea înainte 

de toate! Am să stau în greva foamei până mor! 

 Este hotărât, nu glumă, dar Jidanu îmi face cu ochiul şi-l dă de 

gol: 

 - Îi car 5, 6 sandwichiuri pe zi. De când e în greva foamei s-a 

îngrăşat 2 kg, nu-l mai plânge, are Dumnezeu grijă de el. Hai, spune 

bancu‟.  

Copii, copii bătrâni şi… periculoşi. 

 - Ok. Iată că într-o zi eram în Coles, după cumpărături şi mă 

lovesc de un tânăr care se dă la mine:  

 - “Vezi pe unde umbli, bătrâne”! Eu: 

 - “Sorry, dar am pierdut-o pe nevastă-mea şi încercam s-o 

găsesc”. El: 

 - “Uite ce coincidenţă. Şi eu am pierdut-o pe a mea. Hai să ne 

unim forţele şi să le căutăm amândoi”. Eu: 

 - “Bună idee, cum arată soţia ta?” El: 

 - “Păi este înaltă, are părul blond, ondulat, o fustă mică, o bluză 

cam aşa…  picioarele cam aşa… dar a ta cum este?” Eu: 

 - “Tinere, las-o pe a mea, hai s-o căutăm pe a ta!” 

 Acum să vezi râsete în sala de vorbitor că se uitau toţi la noi. 

Profesorul, plin de bunătate: 
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- Te torn la nevastă-ta cum dau cu ochii de ea. Jidanu, inimă mai 

bună: 

 - Te torn la Păstor că te ţii de bancuri. 

 - Să nu faci figura asta că-ţi bag strâmbe şi nu te mai botează. 

Jidanul devine serios: 

 - Nu e glumă, frate. Abia aştept să fiu botezat.  

 - Luni venim cu Păstorul Tânăr să te botezăm. Eşti sigur că asta  

este ceea ce tu doreşti din inimă?  

 - Eu nu mă las de Isus, vine răspunsul. Dacă a trebuit să ajung la 

închisoare, în Australia, ca să mă întâlnesc cu Domnul nu-mi pare rău. 

Eu merg înainte. Botezaţi-mă. Profesorul ridică un deget şi îşi 

îngustează ochii: 

 - Drac botezat, asta este ceva nou pentru mine… Dar Jidanul e 

hotărât: 

 - Nu te lua după el, Costică, nu ştie nimeni ce este în sufletul 

meu. Uite, am scris o poezie, să ţi-o citesc. 

 Scoate cam pe şest o foaie şi-mi citeşte: 

   

                                   O, suflet trist 

 

  O, suflet trist, îngenunchiat de-amar, 

  Păcat, durere, suferinţă. 

  Pe-un drum spre iad, pavat cu jar 

  Mergeai, năuc, în necredinţă. 

 

  Vedeai lumina prin tunel 

  Şi, poate că din teamă, 

  Orbecăiai umblând prin el 

  Şi n-o băgai în seamă. 

 

  Dar azi eşti nou, din Duh născut. 

  Lumină şi iertare 

  Tu ai primit, nu eşti pierdut, 

  Ce bucurie mare. 
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  Şi fraţi o mie ţi-ai făcut, 

  Păcatele-s iertate, 

  În ochii Domnului, plăcut 

  Tu eşti acuma frate. 

 

  O, suflete, trist mai erai 

  Şi plin de griji amare. 

  Tu ai găsit drumul spre rai 

  Urmând sfânta chemare. 

 

 - Vizita se termină în 5 minute – îngerul închisorii ne aminteşte. 

 - Ai talent, Jidane, foloseşte-l. Aşa rămâne. Ne vedem luni, la 

botez. 

 Ne-am despărţit. Ei s-au întors după gratii, eu am trecut prin 

porţile închisorii cu glasul Profesorului în minte: „Drac botezat… Cine 

a mai văzut…‟ Parcă am mai auzit vorba asta de curând… Doamne, tu 

le ştii pe toate…  

   

  

 

 

  

     

   

 

                                                                    

 

 



 112 

CAPITOLUL 26 

 

BOTEZ LA ACACIA PRISON 

 

 Conduceam în viteză taxiul pe Great Western Highway. Aveam 

“clienţi” pe Păstorul Tânăr şi pe sora Braşoveanca. Trăgeam după taxi o 

remorcă mică şi în ea un cazan de 1000 de litri, gol. Era baptisterul 

Jidanului. Ne îndreptam spre Acacia Prison. Era o zi mare. Un bandit 

avea să primească botezul, intrând în tabăra lui Isus Salvatorul. Mare e 

puterea Ta, Doamne. Eram în cuprinsul unui miracol, ne mişcam în 

acest miracol – un evreu, roman, avea să mărturisească în apă credinţa 

lui în Isus. Eram parte a acestui miracol, ne mişcam în el… Şi poate 

pentru că ne mişcam cu prea mare viteză iată că auzim un zgomot de 

zăngănituri de tablă şi ne uităm în urmă. Minune mare! Baptisterul 

Jidanului sărise din remorcă şi se rostogolea pe asfalt parcă fugind după 

noi.  

 Am oprit taxiul şi ne-am dat jos, l-am apucat, eu cu sora 

Braşoveanca şi l-am aşezat frumos înapoi în remorcă. Dar vezi că 

sforile se rupseseră de mult şi nu mai aveam cu ce să-l legăm. Sora, 

către mine: 

 - Sări în cazan, Costică! 

 - S-a făcut. N-am stat pe gânduri, am sărit în cazan să-i ţin 

echilibru. Păstoraşul se suie la volan cu sora lângă el iar eu pe fundul 

cazanului. Aşa ne-am făcut apariţia spectaculoasă la Acacia Prison. 

Fratele Iosif ne aştepta.  

 - Unde e Costică, întreabă el. Eu din baptister cu mare 

rezonanţă: 

 - Aici sunt. El: 

 - Ieşi afară de acolo c‟avem treabă. 

 Botezul a fost rapid. Apa fiind foarte rece, Jidanul a trebuit să 

fugă să-şi schimbe hainele. Capelanul Anglican, care a asistat la 

ceremonie, la despărţire ne-a strâns mâinile şi ne-a spus: 

 - Sunt Capelan  de 25 de ani dar aşa ceva n-am mai văzut până 

acum. Botez în închisoare, mare este Dumnezeu!  
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 Sigur că ne-am bucurat, dar a fost ceva lăuntric, nimeni nu s-a 

manifestat în nici un fel. Pe drum, înapoi, am fost tăcuţi.  

 Maşina aluneca pe asfalt înghiţind kilometri după kilometri. Am 

trecut prin Sawyers Valley, chiar pe lângă un stadion de fotbal. Am 

văzut parcată duba de la Wooroloo Prison Farm. Pe stadion jucau 

prizonierii cu cine ştie ce echipă de afară. Ne-am oprit puţin să ne mai 

dezmorţim şi am privit la meci. Am gândit cu glas tare: 

 - Hai să facem o echipă de fotbal şi să intrăm cu ea în închisori. 

 - Bună idee, frate, Domnul să lucreze. Păstorul Tânăr e de 

partea mea. 

 Dumnezeu a lucrat într-un fel diferit de cum gândeam noi. Iată 

cum: 

 La scurt timp după botez, Jidanul a fost transferat la Wooroloo 

Prison Farm. Aici se juca fotbal de clasă. Cum a pus piciorul pe minge 

l-au ghicit că este profesionist. În scurt timp a făcut cea mai bună echipă 

de prizonieri, jucau şi înăuntru şi în deplasare, cu echipe de club.  

 - Fă-ţi o echipă, frate Costică, şi vino să jucăm fotbal, mă invită 

Jidanul la una din desele vizite pe care i le făceam.  

 - Ok. A fost mai uşor de zis decât de făcut. 

 Întreb pe careva din biserică: 

 - Vrei să joci fotbal cu deţinuţii? Hai să facem o echipă. 

 - Sorry, sunt ocupat cu Uni, am de studiat. Întreb pe altul: 

 - Dar tu?  

 - Eu lucrez cu cărămizi, la zidit, nu am timp nici să mor. 

 - Dar tu? 

 - Eu… chiar îmi vine mireasa din România, trebuie să mă însor, 

te rog să mă ierţi… 

 - Dar tu? 

 - Eu mi-am cumpărat o maşină nouă, mă duc s-o încerc. 

 Iată că mă sună John Boboc, mort de beat: 

 - Frate Costică, ajută-mă, vino şi ia-mă de la Vintilă Cojoc; du-

mă acasă că mă aşteaptă copilaşii mei.  

 Descind la Vintilă Cojoc şi iată-i, mândri şi morţi de beţi, 

“fotbaliştii” mei. Îndrăznesc: 
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 - Bă băieţi, vreţi să mergem la închisoare să jucăm fotbal cu 

hoţii? 

 - Mergem, frate Costică, să n-am parte de mama, se oferă cu 

amabilitate John Boboc. 

 - Merg şi eu da‟ stau în poartă… Ăsta e Little John. 

 - Eu am jucat la Steaua, să-nebunesc dacă mint, se oferă şi Ivan 

Doi. Am alcătuit o echipă pe loc, vreo cinci… sportivi, crema 

fotbaliştilor.  

 Am jucat cu Wooroloo Prison la Sawyers Valley Oval. Am 

mâncat bătaie, dar ce contează? Domnul s-a uitat cu plăcere la noi toţi şi 

la cei de pe teren şi la cei din tribune – toţi oameni plini de necazuri şi 

dureri, dar care nu ne-am pierdut speranţa, nici zâmbetul de pe obraz. 

 Şi aici l-am cunoscut pe… Maradona. Iată-l: 
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CAPITOLUL 27 

 

MARADONA 

 

 Juca fotbal la echipa închisorii. Jidanul a văzut un pic de talent 

în el, fugea bine pe teren dar nu prea avea echilibru. Profesorul l-a 

diagnosticat imediat: „demenţiiia!‟ 

  Era un tip scund de statură, lucru neobişnuit la australieni. Să fi 

avut 35 de ani. L-am vizitat într-o dimineaţă. Stăteam afară, pe o bancă, 

în curtea închisorii, sub pomi la umbră. 

 - Să ştii, brother Con, că sunt creştin şi spărgător de bănci. M-

am mirat minune mare, ia te uită dom‟le ce pretenţie… M-am gândit la 

diagnosticul Profesorului şi am avut o vagă părere că-mi pierd timpul 

degeaba. Totuşi, îl întreb: 

 - Cum se împacă una cu alta? 

 - Păi… la început aveam pistolul, intram în bănci şi le jefuiam, 

acum iau Împărăţia Cerului cu năvală. 

 - Deci, tot periculos eşti. 

 - Este ceva rău cu asta? 

 - De când eşti pe aici, Maradona? Evit eu răspunsul. 

 - De 6 ani, dar una peste alta am 13 ani de puşcărie. Viaţă grea, 

brother Con. M-am săturat de ea. Aş vrea să mor şi să mă duc s-o 

întâlnesc pe mama. Ea şi-a tăiat venele şi a ajuns drept în rai, eu nu am 

aşa curaj… 

 Mai spune ceva, Costică… mai deschide gura, brother Con… 

Ce să-i mai spun acestui om?! Iată ce: 

 - Joci bine fotbal, te-am văzut cum joci, mi-a plăcut, să ştii… 

 - Maradona, m-au poreclit prietenii, nu pot să fug prea mult, dar 

o repriză îi mănânc.  

 Am un gând. Hai să-l pasez pe Maradona altcuiva: 

 - Maradona, am un prieten care este bun învăţător, Jidanul îl 

cunoaşte, poţi să-l verifici. Vrei să stai de vorbă cu el? Mai asculţi, mai 

întrebi, creşti în credinţă, şi eu la fel… Vrei? 
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 - Absolut, brother Con. Pe mine nu mă vizitează nimeni decât 

tu. 

 - Buun. Atunci ne vedem sâmbătă, la vizita familială. Acum te 

las şi mă rog Domnului Isus să te apere. 

 - Şi pe tine, brother Con. 

 Am ieşit pe poarta închisorii copleşit de suferinţa acestui om. 

 Am revenit împreună cu Luca sâmbăta următoare.  

 Luca a început serios, s-a rugat Domnului fără să-i pese de 

spectatori. Erau 200 de prizonieri în curte, şi familiile lor. Fiecare îşi 

vedea de ale lui. 

 - La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul, şopteşte Luca 

cu ochii în ochii lui Maradona. Crezi tu acest adevăr, Maradona? 

 - Cred, brother Luke. 

 - Isus este răscumpărătorul sufletelor noastre, jertfa perfectă a 

lui Dumnezeu. Crezi tu acest adevăr? 

 - Cred. 

 - Dumnezeu ne-a dat libertate de alegere – viaţa sau moartea, 

binele sau răul. 

 - Cred, brother Luke, dar eu aş alege binele şi moartea. Dacă aş 

avea curaj mi-aş tăia şi eu venele, ca mama, şi m-aş opri drept în 

paradis. 

 La cuvântul ăsta Luca s-a uitat la mine nedumerit. Eu am ridicat 

din umeri neputincios. El a înţeles neputinţa mea, a pus mâna pe umărul 

lui Maradona: 

 - Prietene, Cuvântul Domnului spune: „ Eu am dat viaţă şi tot eu 

o iau‟. Nu te mai gândi la sinucidere că asta este şoapta diavolului. 

Sinuciderea este un păcat de moarte. 

 Mi-a sunat straniu în urechi fraza asta: „sinuciderea e un păcat 

de moarte‟… Cu alte cuvinte moartea cea adevărată vine după 

sinucidere…  

 Timp de o jumătate de oră Luca l-a învăţat cum a putut mai 

bine, cu mult tact şi blândeţe. L-a privit cu blândeţe şi dragoste şi a 

încheiat: 
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 - Totuşi, Dumnezeu se îndură de cine vrea să se îndure şi are 

milă de cine îi place să aibă milă… Oricine are scăpare…  

 Iar eu ca să schimb atmosfera: 

 - Maradona, te apucasei data trecută să-mi spui din aventurile 

tale, dă-i drumul de unde ai rămas, poate le pun într-o carte.  

 - Şi eu am scris o carte, Brother Con. Şase ani am muncit la ea, 

acum o finisez. Se va chema: „The bleak shall inherit the mirth‟. (Cei 

amărâţi vor moşteni veselia – tradus în româneşte.) Hai să vă spun cum 

am ajuns aici. 

 - Spune, Maradona, suntem numai urechi, îl încurajază Luca. Şi 

Maradona începe: 

 - Credeţi că magistraţii şi aceşti oficiali care ne judecă pe noi 

sunt oameni inteligenţi? Pentru că şi eu şi Luca am înclinat din cap el 

continuă:  

 - Şă ştiţi că nu este chiar aşa, ba se întâmplă că şi ei sunt la fel 

de păcătoşi ca orice muritor, sau cel puţin unii din ei. Uite cum s-au 

întâmplat lucrurile: eu eram arestat pentru o spargere la o bancă, dar 

eram în bail
6
 şi am fost chemat la judecată la Tribunalul din Perth. Eu 

sunt duşman al băncilor căci sunt doar instituţii legale care înşală 

oamenii nevinovaţi. Şi cum spuneam, aşteptam liniştit sentinţa când 

judecătorul spune că se ia o pauză pentru prânz, să revenim peste o oră. 

Buun, ce să fac eu într-o oră. Hai să beau o bere. Am luat-o pe Hay 

Street, în jos, m-am oprit la Cryterion Hotel, am băut ceva, nu-mi 

trebuia prea mult ca să mă turtesc. Sunt acloolic de copil. Cu capul plin 

de curaj am intrat în prima bancă, am scris pe o hârtie ceva şi m-am dus 

la caserie. Am înaintat biletul casieriţei. Ea, citind, s-a îngălbenit. Pe 

hârtie scrisesem: „Nu scoate o vorbă, dă-mi $3000 repede că am un 

pistol îndreptat spre capul tău‟. Aveam mâna sub haină, ţineam degetul, 

ca o ţeavă de pistol, întreptat, spre ea. Mi-a pasat banii imediat, într-un 

plic. Mai făcusem treaba asta, ştiam că lucrează. Am întins-o repede. 

Chiar în faţa uşii un autobuz era oprit în staţie, gata să plece. L-am luat 

din zbor şi m-am coborât la gară. Am intrat la o tavernă şi am lins 

câteva beri. Am ieşit afară şi am intrat în prima bancă. Am repetat 

                                                 
6
 Eliberat pe cautiune 



 118 

aceeaşi figură şi am ieşit cu $3000, noi nouţi. Am luat-o la fugă, am dat 

colţul şi m-am impiedecat de o familie de aboriginali tineri care 

împingeau copilul în cărucior. Mie-mi plac copiii şi, galant, am scos 

$200 şi i-am întins tânărului: „Bro, doar ce am spart o bancă, am ceva 

bani, ia şi tu banii ăştia.‟ El, de colo: „Poţi să mai adaugi încă $200, 

bro?‟ „Ia-i pe ăştia şi rade-o până nu-ţi bag un glonte-n burtă, lacom 

nenorocit ce eşti‟. Am strigat după el, că s-a îndepărtat în grabă: „ Nu 

aveţi nici un pic de respect faţă de generozitatea mea, că-mi risc viaţa ca 

un erou pentru nişte nenorociţi ca voi… Ruşine să vă fie!‟. De supărat 

ce eram am intrat intr-un bar şi am băut o bere, două. Am ieşit din bar, 

m-am suit în autobuz şi acolo am băgat de seamă că nu mai aveam nici 

un ban. 

 Plicurile mele dispăruseră din buzunar, fie că le pierdusem, fie 

că mi le furase cineva. Acum eram beat bine. Am coborât din autobuz 

unde am văzut o bancă. Am intrat ca la mine acasă. Am scris nota şi am 

înmânat-o unei femei la casierie. Era o doamnă în vârstă, cam durdulie. 

Ea s-a uitat pe hârtie, s-a uitat la mine şi a ridicat o palmă mare ca o 

lopată şi m-a plesnit peste faţă de m-am trezit la pământ. Am luat-o la 

fugă spre uşă, ea a strigat după mine: „ Gunoi nenorocit, dacă te prind te 

usuc din bătaie!‟ Eu am crezut-o, afurisită femeie, aşa că am sărit într-

un taxi, „La tribunal, şofer!‟ Nu am făcut o sută de metri că ne-au blocat 

câteva maşini pline cu detectivi, au tăbărât pe mine cu armele în mână, 

am crezut că nu mai apuc să ajung viu la judecată. Eram doar în pauza 

de masă. Uite cum s-au adăugat la acuzarea mea aceste spargeri 

involuntare, am ajuns din nou după gratii. Asta este viaţa mea, Con , 

Luke, aşa am crescut… 

  Povestea continuă şi cine ştie când se va sfârşi…  

 L-am lăsat pe Maradona cu speranţele lui şi ne-am îndreptat 

spre oraş.  
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CAPITOLUL 28 

 

JESUS BREAD 

 

În vara anului 2004, Dumnezeu mi-a scos în cale un om 

deosebit, un irlandez pe nume Kevin. Mi-a spus: 

 - Frate Con, eu am câteva familii sărace de emigranţi musulmani 

şi creştini pe care îi ajut cu pâine donată de Bakers Delight. Dar sunt 

singur, bătrân şi cu fondurile limitate. Vrei să mă ajuţi? A fost o 

melodie îngerească în urechile mele. I-am spus: 

 - Hai la Păstor. Păstorul a cântat cu noi această melodie angelică 

şi a convins Biserica Baptistă Română să finanţeze şi să se dedice 

acestei frumoase lucrări. Am luat contact cu Food Bank şi alături de 

pâine am adăugat şi alte alimente, plus îmbrăcăminte şi tot ce primeam 

din partea Bisericii. Am numit-o Misiunea Pâinea lui Isus. Pentru că 

cerinţele au devenit mari, înmulţindu-se numărul celor în nevoie, un an 

mai târziu, am găsit adăpost la North Way Church, o Biserică 

Penticostală. În acea vreme eu am aflat suferinţele la care sunt supuşi 

oamenii în diferite timpuri, în diferite părţi ale lumii. Eram ca o 

Biserică, câţiva credincioşi suferind cu cei ce suferă, acoperind lipsurile 

celor ce duceau lipsă. Totul era  aşa de natural, fără restricţii religioase, 

fără pretenţii, fără prea multe reguli. Eram doar oameni. Şi nu s-a 

terminat această stare de har. Această dragoste omenească turnată în noi 

împreună cu dragostea dumnezeiască merge mai departe până-n ziua de 

azi.  

Hai să tragem un colţ al cortinei: 

 

 

MONICA 

 

Era pe la ora patru după amiază, pe la jumătatea lui mai. Tocmai 

aţipisem. Obişnuiesc să dorm o jumate de oră înainte de a pleca să iau 

taxiul de la garaj. Lucram în schimbul de noapte.  
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 Deci, cum spuneam, tocmai adormisem când deodată  mă 

trezesc într-o mare hărmălaie. Ţipete, plânsete, m-am alarmat. Am 

deschis uşa şi Priscila a intrat disperată. Priscila este o femeie sudaneză 

ce locuieşte în vecinătate. Fiind văduvă, este în atenţia Bisericii.  

Plânge, strigă necontrolat: 

 - Monica, Monica mea, copila mea, am pierdut-o, nu a venit de 

la şcoală, nu ştiu unde poate fi; Dumnezeu mi-a luat copila, Doamne, 

dă-mi-o înapoi, te rog…  

 Apoi s-a agăţat de mine: 

 - Con, unde este Monica mea? Caut-o… Caut-o… Monica 

mea… 

 Dar iată că apare în grabă, dinspre Warriapendi Primary Scool, 

un tânăr african înalt şi slab. Este şi el în căutarea fetei pierdute.  

- Nu este nicăieri, am căutat-o peste tot, ne anunţă el descurajat.  

- Hai să o mai căutăm, mă hotărăsc eu fără să ştiu prea bine ce 

era de făcut. Să începem cu şcoala, aşteptaţi mă duc să scot maşina din 

garaj. 

Van-ul este la Andy, mecanicul, la reparat, aşa că iau Toyota lui 

Gogu, băiatul meu, maşină sport, mică, abea încăpem. 

Ne-am învârtit în jurul şcolii, în Nollamara Avenue, nimic, nici 

picior. Priscila are o idee: 

- Hai la Niybol, poate fetele ei ştiu ceva de Monica mea. 

- Hai! 

Niybol s-a alarmat imediat. Fetele ei, are zece, au intrat în 

panică. Toate vorbesc de-o dată, ţipă, plâng. 

- Monicaaaa, unde esteee, Jesus Christ, unde este… El să o 

scoată şi să o găsească… Hai la Agnet, poate fetele ei ştiu ceva. (Are 

opt fete.) 

Am înghesuit în Supra lui Gogu pe Priscila, Tănârul african, 

două, trei fete ale lui Niybol, pe Niybol în faţă, şi am plecat în grabă 

mare pe Ravenswood Drive, la Agnet. Agnet nu este acasă. Fiecare are 

câte o idee, unde ar putea fi Monica. Le-am spus cam categoric: 
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- Tăceţi din gură că am asurzit, toată lumea merge acasă, eu cu 

Priscila şi Tânărul african mergem la Poliţie. Cu fiecare minut întârziat 

e mai dificil de găsit copila.  

Le-am dus la Niybol acasă, când apare dinspre Flinders Street 

Ria, mama lui Athor, o femeie africană încă tânără, foarte înaltă.  

- Merge şi Ria cu voi, este ea hotărâtă. 

- Nu ai loc! 

- Am, sunt puţină, puţină, am loc. 

- Ba nu eşti puţină, ai doi metri, în cultura mea eşti destul de 

mare, vezi cum faci, unde te bagi… 

Am ajuns la ora şapte la Mirrabooka Police Station cu Priscila, 

Ria şi  Tânărul african. Noroc cu el că ştia engleză şi swahili, şi arabă, 

băiat deştept, ce mai, a fost interpret. 

O poliţistă foarte amabilă şi afectată de situaţie ne duce într-o 

mică încăpere: 

- Aşteptaţi aici să vină un ofiţer să ia toate datele ca să o poată 

da dispărută pe fată. Vine ofiţerul, eu îl întreb: 

- Cât durează formalităţile? 

- Cam o oră, presupune el. 

- Bun, atunci eu mă duc la garaj să-mi iau taxiul şi vin într-o oră, 

Ok? 

- Very Good, toţi mă aprobă şi eu dispar.  

M-am îndreptat în viteză spre Kingsley să-mi iau taxiul. Pe 

drum m-a cuprins îngrijorarea, panica, tristeţea. Ştiu toată situaţia 

Priscilei. Are cinci copii. O fată de 20 de ani măritată la Sidney, alta de 

15 ani, Asunatha care locuieşte cu sora ei, dar trebuie să vină în curând 

la Perth, un alt băiat pe nicăieri, unul prin America. La ora actuală 

Monica este singura ei copilă care i-a mai rămas. Şi iată că s-a dus şi ea, 

a dipărut şi nu mai este… Ce ne facem, Doamne, ce ne facem…? 

Mi-am adus aminte de fratele Vili, cum cântă el: „să ne 

rugăăăm…‟ şi am început să mă rog Domnului: 

“Doamne, numai Tu ştii unde este Monica acum şi, dacă vrei 

poţi să o dai înapoi mamei ei. Este ultima ei nădejde, ai milă, Doamne.” 

Şi rugându-mă în felul acesta am ajuns în Kingsley, am parcat Supra lui 
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Gogu, am luat taxiul şi m-am întors la Poliţie, în Mirrabooka. Nu 

terminaseră încă formalităţile. 

M-am aşezat pe un scaun mai într-un colţ să vorbesc cu 

Domnul.  

Dar iată că se deschide uşa şi intră un şofer de autobuz, îmbrăcat 

într-o cămaşă albă imaculată, în pantaloni scurţi, ciorapi albi trei 

sferturi, şi lângă el… Monica. Poliţista se uită la mine, la Monica cu 

faţa luminată de bucurie. Monica a venit în grabă spre mine: 

- Con, m-am pierdut, m-am rătăcit… O iau în braţe bucuros, 

poliţista se grăbeşte să ducă vestea bună Priscilei şi celorlalţi. Când a 

văzut-o Priscila a strigat bucuroasă: 

- Fata mea mică, Monica mea, Mulţumesc Jesus Christ… Mai că 

a albit-o de pupături. Ria şi Tânărul african la fel, ce mai, bucurie mare. 

Poliţistul era şi el plăcut impresionat de această scenă.  

Şoferul de autobuz mai să iasă pe uşă, dar nu a scăpat până  

Priscila nu l-a strâns la piept şi l-a sărutat conştiincios, până ce omul a 

ajuns la uşă şi ne-a urat de bine dispărând în noapte. 

Priscila a îmbrăţişat-o pe poliţistă, a lăsat-o şi s-a îndreptat 

hotărâtă spre ofiţer cu braţele deschise. Poliţistul a driblat-o cu mare 

abilitate şi a trecut în dosul biroului. Foarte oficial s-a adresat copilei: 

- Dragă Monica, ai făcut bine că ai anunţat o persoană adultă că 

te-ai rătăcit şi în special un şofer de autobuz. Dar cel mai bine este să 

suni “000” la Poliţie, la orice telefon public, fără bani, spui unde te afli, 

noi venim şi te luăm. Să nu te urci la un necunoscut în maşină, doar în 

maşina Poliţiei. Să ne vedem cu bine. 

Am plecat fericiţi, ne-am suit în taxi. I-am dus pe fiecare acasă.  

Am dus-o ultima pe Ria, stă în Balga, suntem vecini. A încercat 

să-mi spună ceva dar nu am înţeles sau mi s-a părut că nu înţeleg. O 

întreb: 

- Ce ai spus? Mai spune o dată. 

- John Howard, este bun. 

- Ce ai spus? 
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- John Howard, Regele, The King, Regele Australiei, este om 

bun. Are grijă de Ria, Athor, Monica, mâncare, apă, foc, haine… John 

Howard Good King, bun cu Ria… 

- Să ştii că ai dreptate, Ria, Regele John Howard este bun cu 

toţi, şi cu Con, şi cu Anita, şi cu Carmen, şi cu Lucas, Dumnezeu să-l 

binecuvânteze. 

- Amina, amina, aprobă Ria. 

Am lăsat-o în faţa porţii şi am început lucrul cu taxiul, coborând 

uşor spre Nollamara.   
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CAPITOLUL 29 

 

BALENA 

(Pentru un turtoi în plus) 

  

 - Am să mă judec cu Ministerul de Justiţie; m-au obligat să 

muncesc în închisoare după ce venisem din Spital, după operaţie. Eram 

anemic şi slab că nu puteam să car găleata cu apă, spălam pe jos pe 

uscat. Am să cer despăgubiri şi am să mă judec până voi câştiga – nu 

pot să pierd, dreptatea este de partea mea! 

 M-am mirat minune mare… Profesorul îmi expunea planul lui 

de răzbunare – bani mulţi în schimbul anilor pe care i-a suferit în 

închisoare… pe nedrept. 

 - Dreptatea este de partea mea!  

 Pretenţie mare, cine poate s-o dovedească?  

 Să speli duşumelele fără apă, să mături fără matură, asta nu este 

posibil… Dar să baţi cuie… fără cuie, asta este posibil? 

 

                                                       **** 

 Doamne, mi-e frică să mă întorc din nou în frumoasa şi iubita 

mea patrie-mamă, România. Mi-e frică de amintiri; să mă întorc în 

închisoarea Aiud… (Dacă nu mai pot ieşi de acolo?!) 

 1982, iarnă cumplită. Eram în Boxa Zero, vecin cu Boxa 

Criminalilor. Frig, îngheţ… Boxele erau ca afară. Un perete era din 

plasă de sârmă, ceilalţi din scândură, tablă deasupra capului. Frig 

cumplit… 

 În fiecare dimineaţă venea “Balena”. Asta era o remorcă 

imensă, ca un vapor mare, ca o… balenă. Era încărcată cu lădiţe de 

lemn, lădiţe de bere, cine-şi mai aminteşte de ele… cine poate să le 

uite? Erau mii de lădiţe de lemn rupte, grămădite la întâmplare; balena 

se legăna pe valurile blestemelor noastre. Fiecare hoţ primea câte 17 

lădiţe care trebuiau reparate. Fiecare hoţ avea un fel de ciocan – un fier 

pătrat sudat la capătul unei ţevi scurte. Şi mai trebuia să aibă fiecare hoţ 

o cutie cu cuie. Cuiele erau date jos din balenă, dar luau calea gheretei 



 125 

unde stătea caraliul. Cuiele erau ciubucul lui, nu ştia nimeni ce face cu 

ele. Porunca: 

 - Hoţilor, scoateţi cuiele vechi, îndreptaţi-le şi folosiţi-le. Şi nu 

cumva să nu faceţi norma de 17 lădiţe că nu mâncaţi nimic azi.  

 Pocăitul se apropie de mine: 

 - Hai să ne plimbăm amândoi până se descarcă balena. 

 - Hai, gagiule, şi pornim, cinci paşi înainte, cinci paşi înapoi. Ies 

aburi din nările noastre. Îmi spune tainic: 

 - Şă ştii că aşa a făcut Faraon lui Israel, poporul Domnului, cum 

ne face Anticristul ăsta. (Vorbea codificat despre Ceauşescu). I-a forţat 

să facă cărămizi fără paie. Îşi adunau singuri paie de pe câmp şi 

trebuiau să facă norma întreagă. Uite, eu am adunat un buzunar de cuie 

vechi, tu ai? 

 - Nu. Nu cred că am nevoie. 

 - Uite, ia de la mine cuiele astea, şi îmi pasează un pumn de cuie 

ruginite. Apoi, misterios: 

 - Te cunosc, ştiu că nu eşti un om rău, dar oricine ai fi, crede în 

Isus Hristos şi vei fi mântuit, tu şi familia ta. Caraliul strigă la noi: 

 - Încolonaţi-vă să primiţi lucrul pe azi.  

 Ne încolonăm. Eu stau mai la margine. Arunc pumnul de cuie 

ruginite pe pământul îngheţat. Un hoţ se apleacă repede şi le culege cu 

degetele îngheţate de pe pământul îngheţat. Vine Romică din boxa 

criminalilor cu doi ţigani slabi şi lungi de statură. Îmi spune: 

 - Costică, dă-le câte o legătură de ţigări, ăştia vor face şi lădiţele 

noastre. Şi vino la criminali că este mai adăpost.  

 Aveam la sarsana 80 de legături de ţigări câştigate la barbut, 

mai mult de Romică. O legătură putea să aibă între 15 şi 18 ţigări. 

Multe puteai cumpăra cu o legătură, două de ţigări.  

 Vine un şplingar din Ferentari şi-mi spune în şoaptă: 

 - Dingo va pus gând rău. A adunat câţiva ţigani, mărci din 

Sibiu; aveţi grijă să nu vă dea maţele afară. 

 - Romică ştie? 

 - Îi spun şi lui acum. Dacă n-ai cuţit cumpără unul. O să ai 

nevoie… Baftă gagiule. 
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 Aveam la sarsana un pulover de lână, roşu, pe gât, foarte 

frumos. Întâmplare sau destin? După câtva timp eram în dormitor. Se 

apropie un necunoscut, un bihorean şi-mi spune: 

 - Te-am văzut cu un sfeter roş, fain. Nu-l vinzi? 

 - Ce dai? A deschis palma şi a lăsat să alunece din mânecă un 

cuţit cu resort.  

 - Faină brişcă, facem târgul? Rânjeşte la mine. 

 - Facem, coane.  

 Scot puloverul şi facem schimbul. Pocăitul, cu ochii pe mine 

vede toată manevra. Se apropie. Ce-o mai vrea şi ăsta?! Îmi spune încet: 

 - Omule, nu te distruge singur. Mai ai câteva luni. Am auzit că 

de Crăciun dă Anticristul un decret şi ieşim toţi afară. La ce-ţi trebuie 

brişca? Dacă-ţi pierzi cumpătul şi tai pe cineva nu mai ieşi viu de aici… 

 - Am duşmani, trebuie să mă apăr… 

 - Tu? Cum să te aperi… Eşti doar o umbră trecătoare… Crede-

mă pe mine, nu ţi se va întâmpla nimic. Eu mă rog Dumnezeului meu 

pentru tine. 

 - De ce, coane? De ce te rogi pentru mine? 

 - Tu nu înţelegi acum dar vei înţelege mai târziu. Scapă de cuţit 

cât mai curând. 

 - Nu mai pot. Dacă-l arunc îl găsesc mâine caraliii şi ne ţin pe 

toţi în lanţuri până spun tot. Şi am dat puloverul de lână pe el. Pocăitul 

mă priveşte în ochi: 

 - Dă-mi-l mie. Îţi dau în schimb sfeterul meu. M-am uitat mirat 

la acest om pe care nu-l puteam înţelege. În tăcere i-am palmat cuţitul. 

 - Lasă sfeterul pe tine că este frig. 

 Pocăitul s-a depărtat. Părea mulţumit, zâmbea şi mormăia ceva 

în barbă. M-am suit în pat şi am încercat să dorm. 

 Dimineaţă Dingo l-a atacat pe Romică. Eram în curte, aşteptam 

numărătoarea. Aveam mult de aşteptat, era cinci jumate, numătoarea 

începea la şase, apoi cafeaua; la şapte mergeam la boxele noastre. 

Romică nu a rezistat niciodată la frig, îl ştiam de pe frontieră. Dar el era 

„marcă‟, nu ieşea din dormitor până nu venea cafeaua pe care ne-o 

dădeau afară din nişte bidoane mari, împreună cu turtoiul zilnic. Lui îi 
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aduceau cafeaua în dormitor, apoi cînd venea caraliul cu numărătoarea 

ieşea în coloană. Dingo era şef de dormitor, nici el nu ieşea la frig. 

Făcea ce voia – „marcă de Sibiu‟. În dimineaţa aia l-a atacat pe Romică 

pe când erau singuri în dormitor. Mare curaj! Nimeni nu putea intra, şi 

cine ar fi îndrăznit?! Ne uitam prin geam; luptă curată, s-a lăsat cu 

sânge, dar au rămas în viaţă.  

 Eu eram îngheţat tun, bolnav la acea vreme. Nu ştiu, poate am 

tras prea adânc din chiştocul ascuns în palmă, sau ştiu eu ce altceva, dar 

am simţit cum îmi fuge sângele în picioare şi picioarele mi se fac de 

plumb. Am ieşit din coloana ce se formase pentru cafea şi m-am aşezat 

pe pământul îngheţat. Simţeam că o să leşin sau o să mor, aveam o 

puternică senzaţie de vomă şi un tremur în tot corpul. „Umbră 

trecătoare…‟ – vorba pocăitului mi-a sunat în ureche. 

 Atunci a ieşit Romică din dormitor şi m-a văzut căzut la 

pământ. Era fără ochelari, îi rupsese în lupta cu Dingo, avea sânge pe 

buze. Totuşi s-a aplecat spre mine şi apoi a strigat caraliului: 

 - Cetăţene major, ăsta moare aici… 

 - Treceţi în formaţie. N-are nimic, să-i dea un turtoi în plus. 

 Romică m-a ajutat să mă scol şi am intrat în formaţie cu cănile 

în mâini. Ne tremurau cănile în mâini la amândoi. Primim cafeaua şi 

turtoiul. Eu am rămas cu mâna întinsă după al doilea turtoi promis. 

Majorul: 

 - Mişcă-te, ce mai aştepţi? 

 - Turtoi… 

 - Cară-te de aici, boschetar nenorocit. 

 Nu mi l-a dat… Oare are importanţă un turtoi în plus? Oare mai 

are importanţă ceva? Moartea, viaţa, cafeaua şi brişca, turtoiul, Dingo, 

prietenia şi ura, viaţa şi moarte? 

 Doamne, mi-este frică să mă întorc înapoi în timp, în gânduri, în 

patria mea, Aiud. Dacă nu mai pot scăpa?  

 

                                                           **** 
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 Douăzeci de ani mai târziu, mă coboram de la Wooroloo Prison 

Farm. Am lăsat în urmă un om nenorocit, încărcat de blesteme şi ocară. 

L-am lăsat în pedeapsa lui – ani lungi scurşi printre gratiile puşcăriilor. 

Îi plâng de milă şi mă cuprinde descurajarea. Mai este şansă? Mai este 

noroc? Mai este har? Poate plângeam şi de mila mea căci dintre lacrimi 

a ieşit o poezie, o amintire, 

 

                       Un minut la închisoare 

 

  Înapoi la închisoare    

  În memorii ce-au apus 

  Lângă clipa trecătoare, 

  Lângă anii ce s-au scurs. 

 

  Un minut să stau cu Tine 

  Pe pământul îngheţat, 

  Aplecat în rugăciune, 

  Umilit, îngenunchiat. 

 

  Rugăciuni ce niciodată 

  N-am legat într-un cuvânt 

  Se rostogolesc de-odată 

  În zăpadă, pe pământ. 

 

  Strig la cerul de aramă, 

  Strig la Dumnezeul meu, 

  Îngheţat de frig şi spaimă –  

  Rugăciune de ateu: 

 

  “Doamne, mor de frig şi foame 

  Nu mai prind ziua de mâine. 

  Dă-mi încălţăminte, Doamne 

  Şi măcar un colţ de pâine. 
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  Sunt bolnav, dă-mi sănătate, 

  Apără-mă de duşmani, 

  Nu mă osândi la moarte, 

  N-am decât treizeci de ani. 

 

  Dă-mi putere, dă-mi speranţă. 

  Şi… doar un minut aş vrea 

  Cât mai sunt încă în viaţă 

  S-o văd pe soţia mea. 

 

  Iată, un minut dispare 

  Stors din teamă şi durere… 

  Totuşi… ca din întâmplare 

  A venit… o graţiere.”   

 

A venit de Crăciun în 1982. 
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CAPITOLUL 30 

 

ULTIMA GARĂ 

 

 Prin anul 2005 s-a eliberat Maradona. L-a luat un creştin şi l-a 

găzduit, a avut grijă de el pentru o vreme. Era fericit. Era liber. Nu se 

atingea de alcool şi scria cartea vieţii lui. Ne întâlneam în Gara 

Centrală.  

 - Îmi place să stau aici, în gară, îmi spune el. Mă sui în ce tren 

vreau, mă dau jos unde vreau, numeni nu mă deranjază, nimeni nu mă 

urmăreşte.  

 - Norocosule, gândesc eu cu glas tare.  

 Stăteam la o măsuţă într-o cafenea în Murray Street, lângă 

Mayer. Linişte, răcoare, bună cafea. Maradona a început să-mi citească 

din cartea lui dar gândul m-a purtat departe, departe, în iubitul 

Bucureşti, imediat după decretul din 1982 când am fost eliberaţi de la 

Aiud, soţia tinereţii mele şi eu, vai de noi amândoi… Era iarnă, frig 

uscat fără zăpadă, dar mie nu-mi păsa. La Aiud lăsasem boxa zero – 

minus douăzeci de grade, îmbrăcat în zdrenţe de boschetar. Acolo mă 

plimbam cinci paşi înainte şi cinci paşi înapoi. Atunci visam că mă 

plimbam pe Calea Griviţei de la Podul Constanţei până la Cişmigiu; 

treceau tramvaiele pe lângă mine, priveam case, blocuri, maşini, femei 

frumoase, restaurante. 

 Dar iată că visul a devenit realitate… Am mers într-o zi de la 

Chitila până la Chibrit, să tot fie 10 km. Tocmai voiam să traversez 

Calea Griviţei să intru la Alimentara să-mi cumpăr o sticluţă de ţuică să 

am de drum când, iată că se opresc toate maşinile. Eu mă uitam la şoferi 

şi ei la mine. „Măi, ce să fie?‟ Un şofer îmi face semn cu mâna că pot să 

traversez. Eu? Da, eu, nu mai era nimeni lângă mine. Adică toate 

maşinile astea s-au oprit pentru ca să mă lase pe mine să trec? Am 

traversat strada în fugă. Am observat că eram la trecerea de pietoni – 

eram pieton, făceam parte dintr-o categorie de oameni. Mai târziu, când 

am citit în Biblie că toţi suntem păcătoşi m-am bucurat că iar m-am 

găsit făcând parte dintr-o categorie de oameni. Nu eram un individ 
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separat, neînsemnat, eram un păcătos… Dar asta a venit mult mai 

târziu, acum eram un pieton şi m-am bucurat că sunt şi eu cineva.  

 În plimbările mele mereu aveam o coadă după mine. O Dacia 

neagră mă urmărea, mă depăşea, mă aştepta până ce eu treceam şi… tot 

aşa… O dată şoferul s-a dat jos să se dezmorţească şi fuma liniştit. Eu 

am ajuns lângă el, am scos o ţigară, m-am apropiat, i-am zâmbit: 

 - Îmi daţi un foc, don major? Mi-a dat foc şi s-a uitat cu ură în 

ochii mei. Eu i-am mulţumit: 

 - Să trăiţi, don major, şi am trecut mai departe. 

 Treceam într-o zi peste podul Giuleşti, Dacia neagră era după 

mine fără jenă. Am traversat bulevardul 1 Mai că am văzut o coadă 

mare la Alimentară. Nu aveam nevoie de nimic, doar să-mi petrec 

timpul. Magazinul era gol, nimic de mâncare pe rafturi, doar apă 

minerală. Afară era o coadă de 100 de oameni. Intru-n vorbă: 

 - Ce se dă aici? Un bătrân pufăie din ţigară şi-mi răspunde: 

 - Ce-o fi, dom‟le. Bun ce-o fi… O ţigancă tânără, tremurând din 

dinţi de frig, este mai informată: 

 - Vine „fraţii petreuşi‟
7
 şi tacâmuri. Altă ţigăncuşă: 

 - Aduce brânză şi ulei, mi-a spus mie sectoristul
8
. Cealaltă o 

plesneşte peste gură: 

 - Ti-am spus fă să nu mai umbli cu câinele ăla. Te omoară tata 

dacă te spun. Ţigăncuşa lasă capul jos, plânge uşor: 

 - Să nu mă spui, fă…  

 Şi viaţa merge înainte….  

 

                                                    **** 

 

 Maradona citeşte din cartea vieţii lui. Eu îl privesc cu bucurie – 

ăsta a scăpat de focul iadului. Îi şi văd sufletul în rai.  

 L-am lăsat în gară şi au trecut câteva săptămâni bune până l-am 

revăzut. Pentru ultima oară. Uite cum a fost: 

                                                 
7
 Doi pui de găină congelaţi 

8
 Miliţianul responsabil pe cartier 
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 Conduceam taxiul prin Northbridge. Era după miezul nopţii, 

vineri seară. Aici este iadul pe pământ noaptea. Eram oprit la semafor 

pe William Street, colţ cu Frances Street. L-am văzut ieşind din 

mulţime, traversa strada – Maradona, cu capul plecat, mers nesigur, 

împleticit, s-a apropiat de mine. M-a cunoscut. Am tras taxiul lângă el şi 

am împins uşa: 

 - Urcă, sari sus, Maradona. S-a urcat în taxi greoi. Am demarat 

uşor, am virat stânga pe Roe Street. Am oprit într-un loc liniştit. Eram 

în spatele Gării, vechiul nostru loc de întâlnire. Eu nu am scos un 

cuvânt, aşteptam… 

 - S-a terminat, Brother Con, am ajuns la capul puterii mele, la 

capătul drumului… Fiul meu s-a sinucis, biet copil, doar 19 ani… Nu 

mai am de ce să lupt, sunt învins… Rămâi cu bine, Brother Con, eu plec 

într-o lungă călătorie… Înainte să scot un cuvânt a deschis uşa şi a 

coborât în noapte. A păşit în întuneric, înapoi, cale lungă, neştiută…  

 A fost ultima dată când l-am văzut pe Maradona 
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CAPITOLUL 31 

 

ANUL SABATIC   

 

 Am lipit pe panoul Bisericii această informaţie: 

 “Crezi că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi 

Mântuitorul tău personal”? 

 “Cred cu toată inima mea”! 

 “Pe baza mărturiei tale şi la porunca lui Dumnezeu, te botez în 

Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt”. 

 Păstorul l-a scufundat în apă pe Mario Grecu şi iată un miracol 

împlinit sub ochii martorilor văzuţi şi ne văzuţi – un păcătos devine un 

sfânt. De necrezut, a fost scufundat în apă un om care doar cu o oră şi  

jumate mai înainte ieşise de la închisoarea Karnet după şase ani de 

detenţie. Mario a folosit primele minute de libertate făcând pace cu 

Dumnezeu, s-a alăturat poporului Domnului, a devenit un om liber în 

Domnul Isus.  

 În legea Mozaică evreii consideră fiecare al şaptelea an un an 

deosebit. Este anul când se iartă datoriile, pământul nu se cultivă şi 

este anul de eliberare al robilor. Este Anul Sabatic – o şansă nouă. 

După şase ani petrecuţi ca rob în închisoare, iată-l pe Mario intrând în 

Anul Sabatic. Rob eliberat din lanţul satanei, cu trecutul iertat, sub 

protecţia Harului lui Isus Hristos.  

 Bun venit în Familia Domnului, frate Mario”. 

                                  Ianuarie 2006, Perth, Biserica Baptistă Română.” 

 

 Şi viaţa merge înainte; a trecut ceva timp. Şi când îl vedeam pe 

Mario cu sufletul în rai, primesc un telefon de la Poliţie: 

 - Îl cunoşti pe Mario Grecu? 

 - Îl cunosc. 

 - Vino să-l vezi la arestul din City. Are să-ţi dea cheile de la 

casă, maşină, etc… Şi m-am dus. 
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 La uşa arestului un ofiţer mi-a dat o pungă de plastic cu ceva 

chei, apoi l-a adus pe Mario care, speriat şi foarte agitat, cu părul vâlvoi, 

mi-a spus grăbit din uşă: 

 - Fratele meu, m-au luat degeaba, nu am făcut nimic. Nu mă 

lăsa, fratele meu, vino după mine şi ajută-mă. Ia-mi maşina, ia-mi 

mobila, eliberează-mi apartamentul, eu nu ştiu cât stau pe aici. Ia 

legătura cu Gayl, ea o să te ajute. Imediat a dispărut după uşă. Îl întreb 

pe ofiţer: 

 - Ce s-a întâmplat, sir?  

 - A încălcat toate regulile în baza cărora a fost eliberat cu 2 ani 

mai devreme. Good night, sir. Mi-a trântit politicos uşa în nas. 

 A doua zi m-am întâlnit cu Gayl şi împreună am mers în Como, 

unde Mario primise de la Guvern un apartament splendid, între 

milionari. Am încărcat ce era mai preţios, restul am lăsat la săraci. 

Maşina am dus-o la mine, un Comodore alb, impecabil. Am descărcat 

restul la Gayl. Îi dau un sfat: 

 - Gayl, lasă-l pe Mario să-şi revină, are nevoie de timp, uită-l 

pentru o vreme, găseşte-ţi pe altul, este spre binele tău. Ea, băţoasă: 

 - Ce vorbeşti, sir? De ce vrei să-l ascunzi de lume? Este liber să-

şi aleagă viaţa, şi eu la fel. Şi, apoi, cum să-l las??? Că-mi umple patul 

cu sute. Mario este tot ce-mi trebuie. 

 - Ok, fă cum vrei… Am dispărut din calea acestei femie care 

credea că a prins raţa cu ouă de aur. Nu am mai văzut-o până în ziua de 

azi.  

 Îl vizitez pe Mario la Hakea Prison. Se apără: 

 - Sunt absolut nevinovat, fratele meu. Or să-mi dea drumul dar 

trebuie să apar în faţa judecătorului, o să fie proces în toată regula. Aşa 

că iar am de suferit pe nedrept. O să vorbesc cu avocata mea să văd 

dacă pot ieşi pe cauţiune. Sunt complet nevinovat. Fii atent să-ţi spun 

cum a fost. Mario începe să-mi povestească: 

 - Era pe la prânz, tocmai mă sculasem din pat când aud bătăi în 

uşă. Am cunoscut eu bătăile astea. Fratele meu, aşa cum eram, doar cu 

pantalonii de pijama pe mine, am sărit pe geam de la etaj. Am căzut pe 

asfalt şi când să mă ridic s-o iau la fugă, doi detectivi s-au suit cu 
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genunchii pe mine. Cu faţa la pământ, cu mâinile la spate, în cătuşe, 

dezbrăcat şi dezarmat, iar ei înarmaţi până în dinţi, m-au suit în jeep şi 

m-au băgat după gratii. Sunt absolut nevinovat. 

 Era durere în glasul lui, pe faţa lui, îmi strângea braţul căutând 

să mă convingă că spune adevărul. Ce importanţă are adevărul? Cine 

să-l creadă? Şi, apoi… Ce este adevărul…? Adevărul este că Mario e iar 

la zdup. Hai să-l abat de la realitate cu o glumă pe care cred că i-am mai 

spus-o altă dată, în altă închisoare. 

 - Mario, într-o închisoare a venit în inspecţie Guvernatorul. A 

început să viziteze deţinuţii. Cum deschidea gardianul o celulă, hoţul 

striga: 

  “Domnule Guvernator, sunt un om nevinovat?” Aşa a mers din 

celulă în celulă, până când a ajuns la unul care a mărturisit: 

 “Domnule Guvernator, eu sunt un mare păcătos, hoţ, criminal, 

pe toate le-am făcut!” La care Guvernatorul i-a spus gardianului: 

  “Eliberează-l pe acest criminalul ca să nu-i strice şi pe 

nevinovaţii ăştia”. Am adăugat: 

 - Mario, toată lumea ştie că în puşcărie sunt numai oameni 

cinstiţi. 

 - Fratele meu, eu sunt cu mortul în casă şi tu faci mişto de mine, 

uite, să ştii că mă supăr… 

 - Las‟ că-ţi trece ţie până ieşi de aici. Mario ştia de glumă, l-am 

lăsat cu moralul un pic mai ridicat şi cu o speranţă care avea să se 

spulbere repede.  

 Primesc un telefon de la avocata lui: 

 - Mr. Constantine, vrei să depui cauţiune pentru Mr. Mario 

Grecu? 

 - Nici mort! Speranţa s-a dus, aşa că ne-am văzut la tribunal.  

 M-am mirat minune mare. Erau două femei în sala de judecată 

care ar fi dat orice să-l vadă pe Mario înapoi, după gratii, şi erau alte 

două femei care şi-ar fi dat viaţa să-l vadă om liber. Acuzaţia a fost 

dură. Mario s-a apărat la timpul lui. A început: 
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 - Your Honor, toţi mă urăsc în Hyde Parc Hotel pentru că sunt 

campion la Rock and Roll. Judecătorul l-a privit pe sub ocheleri, Mario 

a schimbat-o: 

 - Your Honor, Biserica este aici cu mine, mă cunoaşte că sunt 

creştin bun. Uite-l pe Brother Con, a venit pentru mine. El este preot, 

păstor, bossul Bisericii, el ştie ce om sunt, că sunt creştin şi că merg la 

Biserică!!! 

 Doamne, mare este mila ta… Dar şi pe mine mai că mă 

trecuseră lacrimile să-l văd pe acest om aşa de disperat, doritor, iubitor 

de libertate. 

 Judecătorul a ridicat ciocanul şi, Bang! Lipsă de probe, cazul 

cade, Mario este liber. 

    **** 

 După câteva săptămâni a venit Mario în curtea Bisericii, pe la 

prânz, când toţi plecam acasă. Era îmbrăcat ca un gladiator, cu 

pantaloni negri dintr-un material lucios, şi o vestă de piele, fără cămaşă 

pe el. Îşi juca muşchii înaintea Domnului, în Curţile Casei Domnului. A 

plecat cum a venit. Este încă sub harul Anului Sabatic.  
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CAPITOLUL 32 

 

CAMERA MOTOARELOR 

 

 Cu multă vreme în urmă, pe când eram un tânăr de 14, 15 ani, a 

fost o perioadă când ne întâlneam în casa părintească de la Balş, mai 

mulţi tineri, toţi mult mai în vârstă decât mine. Majoritatea jucau fotbal 

la Progresul Balş, erau plătiţi bine de Partid şi veneau în casa mea să 

cheltuie banii. Adică să joace poker. Jucam şi eu la început dar, nu prea 

aveam bani şi pierdeam şi ce aveam, aşa că m-am lăsat păgubaş. Dar 

casa era deschisă pentru joc, mulţi intrau şi ieşau, câştigau sau pierdeau, 

şi viaţa mergea înainte, nicăieri; mama era la închisoarea Târgşor, tata 

tăia stuf în balta Brăilei
9
, cum am mai spus… viaţa merge înainte. 

 Dar iată că după mulţi ani, când m-am apropiat de bâtrâneţe, am 

adunat un grup de bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni şi am întocmit o 

echipă de ajutorare a celor în nevoie. Unii sunt de părere că risipim 

banii Bisericii, alţii că ne pierdem timpul – cum, sunt oameni flămânzi 

în Australia? Oare ne pierdem timpul? Zilele oricum trec una după alta. 

Depinde cum trec… Iată cum: 

 

 

Jurnal 

(Încă o zi cu Domnul în misiunea Pâinea lui Isus) 

 

Azi Carmen nu va fi cu noi, are ceva de lucru la Departamentul 

de Emigraţie, Naomi este la un Camp creştin al Bisericii Aborigene. La 

8 jumate dimineaţă am ajuns la Biserică. Am descărcat van-ul într-o 

jumate de oră: 10 saci cu pâine, 200 L de lapte congelat, nenumărate 

prăjituri, toate donate de Victory Life Church pentru Pâinea lui Isus. Le-

am pus alături de o jumatate de tonă de alte alimente aduse ieri de la 

Food Bank. 

                                                 
9
 Închisoare, lagăr de muncă 
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Apoi m-am rugat Domnului şi am zis: “Doamne, ăştia suntem, 

eu şi cu Tine, dacă mai este nevoie de cineva, Te rog trimite ajutoare, 

amin!” 

  Imediat a tras în parcare Dorraine, o dedicată creştină din 

Biserică. Are multă putere în rugăciune. Am zis: 

 - Roagă-te Domnului, Dorraine. 

 - Nu sunt prea spirituală azi, roagă-te tu. 

 - Ok.  

Cer binecuvântarea Domnului peste noi şi intră Dean, prima 

binecuvântare, a venit să-şi primească cutia cu alimente. Dean are un 

băiat la şcoala primară, Trevor. Mama copilului este la închisoare, la 

Bundyup.  

Iată un alt ajutor intră pe uşă, este Garry. Garry l-a primit pe 

Domnul anul trecut în Biserica Africană, acum studiază teologia prin 

corespondenţă şi vrea să devină păstor. A trecut şi el prin prin valea 

umbrei morţii împreună cu soţia; acum sunt amândoi întorşi la Domnul 

Isus, eliberaţi.  

Şi activitatea începe. Facem colete pentru distribuţie la case, în 

acelaş timp îi întâmpinăm pe cei care vin să îşi ridice ajutorul. Vorbim 

cu ei, sunt toţi oameni care au nevoie de încurajare, de un zâmbet, de o 

sărutare, de o îmbrăţişare. Kim, o femeie foarte sufletistă, ne vine în 

ajutor. Pune cartofii în pungi. Kayli, altă tânără australiană ne ajută să 

punem pâinile în pungi. 

Tocmai intră Alf, sprijinit în cârje, cu vecina lui. Ne bucurăm cu 

toţii. Fiecare zi când îl putem vedea pe Alf este o bucurie. Alf are 

cancer, trăieşte de la o zi la alta. Vecina lui este foarte fragilă. Garry se 

oferă: 

- Vă duc eu boxele acasă. Voi staţi aici, beţi o cafea, ceai, 

odihniţi-vă. Unde locuiţi? Daţi-mi adresa. 

Dorraine este foarte atentă, notează adresele imediat, locuiesc în 

Denston Way, în spatele Bisericii. De ce este aşa de atentă Dorraine? 

De multă vreme vrea să afle unde stă Alf, să-l viziteze împreună cu 

soţul ei şi să-i prezinte pe Isus cât mai este timp. Îi spune: 

- O să ne vedem în curând, Alf. 
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 Eu am încărcat în van alimentele pentru 7 case din Mirrabooka. 

- Vii cu mine, Garry? Ne ia o oră, apoi te duci la Alf. 

- Vin! 

Şi am plecat. Am mers întâi la pastorul James, am lăsat multe 

prăjituri pentru Biserica Sudaneză de limbă Arabă, am urat de bine 

Rachelei, soţia pastorului şi ne-am oprit la Ma Sahar. Bătrâna ne-a 

întâmpinat cu braţele deschise, eu am îmbrăţişat-o, Garry s-a uitat la noi 

cu un zâmbet timid pe faţă. 

De acolo am mers la Harriet; ea a ieşit cu un copilaş mic 

bucuros să primească ceva dulce. Garry îl priveşte şi are un zâmbet 

deschis pe faţă. 

- Amina, amina, cam atât mă înţeleg cu Harriet, şi mergem mai 

departe la Rahmat Gulal, o văduva din Afganistan. 

Garry îi duce cea mai grea cutie. Gulal o scotoceşte: 

- Şugar? Good, good, chips? Good, good. Orez? God, Copii mei 

iubesc orez foarte mult. Oil? No oil??? Ai, ai, ai… foarte mult oil am 

nevoie… Unde este detergent? No detergent, o no detergent, ai, ai, ai… 

Şi-a pus mâinile în cap. 

Garry râde, arată bucuros, parcă a ajuns la un loc de mult dorit, 

parcă a câştigat un concurs. 

Gulal îmi spune: 

- Mulţumesc, Con, mulţumesc, mulţumesc… 

- Nu mie să-mi mulţumeşti, lui Isus Hristos mulţumeşte-I, este 

binecuvântarea Lui. 

- Alah, Alah, mulţumesc… asta este răspunsul ei. 

- Gulal, Isus te iubeşte. 

Ea îşi pune mâinile în cap: 

- Alah, Alah… 

Ne suim în van şi plecăm. Mai avem doar câteva opriri şi ne 

întoarcem la Biserică. Garry arată degajat, are faţa zâmbitoare, pare 

bucuros. Îmi spune: 

- Con, n-am mai râs de 20 de ani. Mulţumesc Domnului pentru 

ziua asta. 

Ne întoarcem la Biserică. Garry e bucuros.  
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Între timp a venit Nill, un vechi prieten. Are cam 67 de ani, 

bărbat înalt, încă voinic. Are degetele rănite, a căzut cărând o  ladă. 

Totuşi, îi dă ajutor lui Garry să ducă boxele lui Alf şi vecinei lui. În 10 

minute au venit înapoi. 

Kayli a plecat, Kim vrea să plece dar mai întâi să ne rugăm. Ne 

prindem mâinile în cerc şi Dorraine începe rugăciunea, (iată că a 

devenit iar spirituală). Apoi se roagă Nill, pentru cartierele din jur, 

pentru dragoste şi unitate, eu mă rog pentru Dean, Marilda, T.J., 

poporul aboriginal. Kim are o cauză. Prietena ei a avut un accident; 

copilul ei este în pericol să rămână orb, mama a condus maşina şi e 

distrusă, copleşită de autocandamnare. Kim plânge şi se roagă 

Domnului pentru un miracol. Doamne ascultă-ne, amin. 

- Aici este camera motoarelor, murmură Garry, îmi place aici, o 

să vin şi vinerea viitoare. Aici este camera motoarelor… 

Oamenii vin şi îşi primesc cutiile cu alimente, o invitaţie la 

Biserică, apoi pleacă în calea lor; noi pregătim alte cutii pentru alţii care 

vor veni. Până la ora două după amiază cam 70 de cutii cu alimente ies 

afară. 

A coborât şi Kevin, este ceasul 11:30. Ne îmbrătişăm, ne 

strângem mâinile. Dorraine pune de cafea.  

Intră Jenifer, cu fetiţa ei de 3 ani. Jenifer este o tânără femeie 

musulmană care a primit invitaţia noastră, a venit la Biserică, este pe 

calea lui Isus, acum a părăsit-o bărbatul. A venit să ceară sfat, ajutor. 

Garry, Nill şi Kevin se roagă Domnului pentru acest suflet. Fetiţa stă 

cuminte pe scaun. Eu cu Dorraine facem o cutie pentru Pomet, soţul 

Angelei. Sunt din Congo, Pomet a făcut un pic de şcoală biblică. Se uită 

atent la cei ce se roagă pentru Jenifer. Îi spun în şoaptă: 

- Este o femeie musulmană, vrea să devină creştină… 

El îmi răspunde în şoaptă: 

- De ce faceţi asta? Femeia poate să fie omorâtă de familia ei 

dacă află. Mai bine lăsaţi-o să trăiască. 

- Pomet, viaţa şi moartea sunt în mâna Domnului Isus, dacă El 

vrea ca această femeie să intre în rândul martirilor cine poate sta 
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împotrivă? Isus a spus: „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate 

neamurile…‟, asta facem noi aici pe lângă împărţirea pâinii. 

- Ai dreptate, frate, este de acord el, totuşi cam grăbit şi-a luat 

cutia cu alimente şi a ieşit.  

După rugăciune am mai stat de vorbă cu Jenifer, ne-a spus aşa: 

Tatăl ei este musulman fanatic care a omorât-o pe mama ei. 

Acum este la închisoare. 

Când bărbatul ei, musulman care nu practică religia, a auzit că 

ea s-a dus la Biserică cu fetiţa, a fugit de acasă. I-a fost teamă că va auzi 

bătrânul, la închisoare, şi o să trimită pe cineva să-l omoare.  

Jenifer a zis aşa: 

- Dacă îl primeşte pe Domnul Isus am să fiu alături de el. Îl 

aştept. 

- Hai să ne rugăm pentru soţul tău şi pentru tatăl tău, ca să fie 

iertaţi şi mântuiţi. 

Înapoi la sala motoarelor, înapoi sub presiunea Duhului Sfânt, 

înapoi la mila lui Isus. Doamne, ajută-ne pe toţi. 

Cam asta s-a întâmplat în prima jumătate a zilei de vineri, 16 

februarie, la Biserică, pe când noi, câţiva robi ai lui Isus, împărţeam 

pîinea Domnului celor în nevoie.  
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CAPITOLUL 33 

 

DOMINIC 

 

 Nu am mai ajuns la înmormântare, m-am rătăcit, n-am avut 

adresa corectă şi nu am ajuns la înmormântare la timp. Am sunat de 

câteva ori şi nu mi-a răspuns nimeni. Ceva mai târziu mi-am dat seama 

că îl sunasem chiar pe decedat să-l întreb adresa cimitirului, şi chiar 

fusesem intrigat că nu-mi răspunde. Şi atunci m-a atins un val de 

îngrijorare, oare nu o luasem razna? 

 Pe Dominic într-un an l-am primit de la Dumnezeu şi în acelaş 

an I l-am dat înapoi. Iată cum a fost: 

 Într-o dimineaţă, la patru, mă rugam Domnului, înainte să plec 

la sevici. Rugăciune ştiută, repetată aproape în fiecare dimineaţă: 

„Doamne, ajută-mă unde nu pot, poartă-mă unde nu cunosc, învaţă-mă 

ceea ce nu ştiu‟. La urmă am cerut un suflet să-l conduc la Domnul – 

primul român care îmi iese în cale este jertfă.  

 Cu credinţa că am fost ascultat m-am suit în taxi şi mi-am 

început alergarea. La ora nouă mă aflam la Balga Bazar, în staţia de 

taxiuri. Şi iată-l înaintea mea pe Dominic. Bărbat înalt, în plină vârstă, 

sub 40 de ani. Cam şifonat, zgribulit, dar mândru şi fălos se îndrepta 

spre Bottle Shop, după ale gurii. Mi-am zis: „ăsta este jertfa promisă. 

Doamne, am să mă ocup de el până la sfârşit.‟ Strig tare: 

 - Hei, Dominic! Dacă mută ăştia cârciuma mori de sete. Ce mai 

faci? 

 - Costicuţă, du-mă acasă. 

 - Hai, urcă sus. Şi am plecat – 500 de metri pe Princess Road în 

sus, am ajuns. El: 

 - Hai să bem o bere Costicuţă, lasă vrăjala că pocăiţii nu bea, vă 

ştiu eu că toţi beţi pe blat. 

 - Bă, tu pe toate le ştii, dar eu nu mai beau de 6 ani, pe asta n-ai 

ştiut-o. Bea tu că eu am băut 25 de ani.  

 - Şi eu cam la fel, dar o ţin înainte, ce s-o alege…  

 - Fără Isus se alege praful de toate, îl încurajez eu. 



 143 

 - Costică, tu mă cunoşti prea puţin. Dumnezeu nu mă vrea. Sunt 

prea păcătos, sunt prea rău, sunt ca tata. Îmi aduc aminte de tata câte o 

dată, parcă-l văd. Eu eram un copil când au început comuniştii 

colectivizarea pe la noi. Într-o zi au venit de la Raion, în trăsură, doi 

delegaţi să contracteze animalele oamenilor. Au venit la tata şi i-au zis: 

 - Ai un armăsar de prăsilă, poporul are nevoie de el. Am venit 

să-l luăm şi să-l ducem la grajdurile CAP.
10

 

 Tata fusese informat mai dinainte, ştia că vor veni. Le-a spus: 

 - Veniţi şi luaţi-l. 

 A deschis uşile şi a lăsat lumina să intre în grajd. Calul a venit 

spre el, îl iubea că îl crescuse de mânz. Tata s-a întors spre comunişti: 

 - Calul ăsta îl vreţi? 

 - Da, pe ăsta! N-a terminat vorba şi tata a întins mâna şi a 

apucat toporul ascuns în paie. Cu o lovitură a despicat capul calului în 

două. Calul a căzut într-o baltă de sânge, noi, copiii am fugit ţipând. 

Tata s-a întors cu toporul plin de sânge spre comunişti: 

 - Veniţi şi luaţi-l, veniţi, hoţilor, luaţi-l, hai, hai, veniţi!!! 

 Comuniştii s-au speriat, au dat dosul şi au luat-o la fugă, au sărit 

în trăsură şi dă bici cailor. S-au dus şi nu s-au mai întors.” 

 - Ăsta este tata, Costicuţă, şi eu sunt ca el, câine rău. Apoi, tu 

ştii cu ce mă ocup… 

 - Mai ştiu şi eu câte ceva, Dominic. Mai ştiu că dacă faci un pas 

către Isus el va face doi către tine. Multe ai făcut tu în viaţa ta, de ce nu 

o faci şi pe asta? Încearcă. 

 - Am încercat, încerc mereu. Nimeni nu mă ştie. Toţi mă judecă, 

femeia m-a lăsat şi ea. Încerc dar Isus nu mă vrea. 

 - Hai să mai încercăm o dată, te ajut şi eu că şi pe mine m-au 

ajutat alţii. Vrei? 

 - Vreau, Costicuţă, că poate m-o scăpa Isus de moarte. Am 

ciroză, n-o mai duc mult. Roagă-te tu pentru mine.  

 M-am rugat Domnului acolo, în poarta casei lui, pe când eram 

amândoi în taxi, şi am promis Domnului că o să mă ocup de el. 

                                                 
10

 Cooperativa Agricolă de Producţie 
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 Grea promisiune. Mult am regretat-o. M-am ţinut de capul lui 

aproape un an. Mergeam la el şi câte-o dată îl găseam ţeapăn de beat. 

Stătea pe scaun, aşa bea, aşa dormea, şezând pe scaun. Nu mânca cu 

zilele. Bolborosea cuvinte fără sens: 

 - Profesore, mie să-i dai bomboane albe, bă! Astea le place la 

copiii mei, copiii mei…  

 Până la urmă, într-o zi, tot la poarta lui, l-am luat de mână şi: 

 - Hai să ne rugăm. 

 - Hai… 

 - Doamne, Tu mi l-ai dat pe acest om iar eu mărturisesc că nu 

ştiu ce să fac cu el. Ţi-l dau înapoi. Amin. Şi i-am spus lui Dominic în 

fugă: 

 - Îmi pare rău, dar nu mai am putere, nu mai am speranţă… Mă 

dau bătut…  

 Am fugit, am fost învins, am pierdut lupta. Am părăsit o oaie 

rătăcită şi rănită, în drum spre abator, spre tăiere… Doamne iartă, ai 

milă…  

 Dar viaţa merge înainte şi bunătatea Domnului este fără sfârşit. 

La scurt timp, Dominic fuge din Australia de frica duşmanilor. A 

revenit la Perth după aproape doi ani şi de la aeroport l-au dus direct la 

Hakea Prison. De acolo m-a chemat şi m-am dus să-l văd. 

 Era tratat bine şi respectat de prizonieri. Arăta bine, poate un pic 

fioros, dar plin la trup, semn că făcea sport şi mânca bine. Mi-a spus : 

 - Ţi se pare că sunt Ok, dar să ştii că sunt pe moarte. În cel mult 

un an o iau din loc. Aici o duc bine că nu beau şi nu fumez iarbă. Dar în 

câteva luni ies afară şi timpul se scurtează. Dar nu-mi pasă, mi-am trăit 

viaţa cum mi-a plăcut mie. Totuşi, aş vrea să fac pace cu Dumnezeu.  

  - Buuun. Dominic, tu ai auzit despre Dumnezeu de la Păstor, de 

la fratele tău, de la mine. Ai nevoie doar să accepţi iertarea lui, să 

accepţi mântuirea. Simplu! Vrei tu să faci asta? 

 - Vreau. 

 - Repetă după mine: Doamne Isuse, sunt un păcătos, iartă-mă. 

 - Doamne Isuse, sunt un păcătos, iartă-mă. 

 - Primeşte-mă, Doamne, şi pe mine 
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 - Primeşte-mă, Doamne… 

 Şi viaţa merge înainte, înainte, spre infinit, spre eternitate… 

 S-a dus Dominic, n-am apucat să-i aprind o lumânare nici să-i 

mănânc coliva, dar am primit înapoi speranţa că într-o zi vom sta 

împreună la masă la nunta Mielului, sub strălucirea feţei Sale. 
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CAPITOLUL 34 

 

IVAN CEL VEŞNIC 

 

(Doamna s-a făcut artistă) 

 

 Toţi îl vorbeau de bine. Toţi îl lăudau ca fiind un domn, 

exemplu de seriozitate, darnic ca Moş Crăciun, frumos ca Făt Frumos, 

plin de bani ca Rockefeller şi, pe deasupra, favoritul Doamnei. Numele 

lui era Ivan, îl cunoscusem în casă la Carlos care murise cu un an în 

urmă.  

 Şi pentru că atâtea lucruri minunate am auzit despre el, m-am 

hotărât să-l vizitez la… Hakea Prison. Când l-am văzut, să nu-l mai 

recunosc. Era schimbat la înfăţişare, slăbise cam 30 kg. Scrie undeva în 

Biblie că cine slăbeşte în ziua necazului mică putere are. Mai bine mică 

decât de loc – asta e de la mine, nu din Biblie.  

 Stăm la o masă, bem cafea, caraliul cu ochii pe noi. Ivan începe: 

 - Poate Dumnezeul tău să mă scape de aici? Poate cineva să mă 

scape de aici? Doamna a căzut. În ea îmi era speranţa. Dacă ea scăpa, 

m-ar fi scos şi pe mine din puşcăria asta. Are bani. Afară, cu bani, faci 

minuni. Eu am găsit momentul potrivit: 

 - Ivane, Isus Hristos este cel ce face minuni. 

 - Adică el mă scoate de aici? 

 - Nu cred că o va face, dar te-ar putea elibera de tine însuţi, de 

întunericul din faţa ta. Dacă El te va atinge vei fi un om liber în această 

închisoare. El şi-a pus mâinile în cap: 

 - Eşti nebun, Costică. Eu eram un om liber, puternic. Când 

intram eu în Osborne Park Hotel cu prietenii mei, închideam uşile după 

noi. Eram stăpân pe muzică, pe femei, pe alcool, stăpân pe oameni. În 

Europa când am fost cu Doamna eram ca un rege. Limuzine la scară, 

hoteluri de lux, cabane în munţi, purcei la frigare şi butoaie cu vin 

vechi. Aia este libertate, Costică. Poate Isus al tău să mi-o dea înapoi? 

 - Nu! 
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 - Vezi? Îmi place că eşti sincer. Am să-ţi spun un secret. Am să 

scap de aici şi o voi lua-o de la început. Sunt rege, sunt nemuritor. Sunt 

nemuritor!!! A ridicat cam sus vocea că un ofiţer s-a uitat cam încruntat 

pe direcţia veşniciei. 

 L-am lăsat cu visurile lui pe acest nefericit sărman om înşelat de 

satana. Rege!? Nemuritor?! Ivan cel Veşnic… 

  

                                                      **** 

 

 Şi viaţa merge înainte. Timpul a trecut… Prin vara anului 2007, 

dacă îmi amintesc bine, am avut o vizită neaşteptată – Doamna!  

 Cu un aer degajat şi cu o calmitate bine controlată, Doamna a 

bătut la uşa casei noastre. Am deschis-o larg: 

 - Bun venit, Doamnă… Iată că s-a îndurat Dumnezeu. 

 A intrat triumfătoare, s-a aşezat picior peste picior, (ciorapi fini, 

pantofi parisieni); Aneta face cafele. Doamna: 

 - S-a îndurate, în sfârşit, Costică, vai de zilele mele… Eu am 

propus: 

 - Să-I mulţumim Domnului că până aici te-a ajutat. 

 - Să-I mulţumim, dar ajutorul ăsta era bun în urmă cu 5, 6 ani… 

Costicăăă, mi s-au dus pe apa sâmbetii 7 ani din tinereţea mea. Cine mi-

o mai dă înapoi? Poate Dumnezeul tău? Mai poate cineva?  

 Aneta este copleşită. Şi ea şi-a pierdut o parte din tinereţe în 

închisoare. Nu ştie cum să o aline, cum să o mângâie. Doamna se 

reculege: 

 - Dar acuma, gata! Gata cu tristeţea, vreau s-o iau de la început. 

Vreau să mă mărit dacă am noroc! Apropo, sunt artistă, ştii?  

 - Ştiu, am fost atotştiutor. 

 - Am expoziţie de pictură în Freo. Vând tablouri, brăţări 

artizanale, mătăsuri pictate, tot ce vrei şi ce nu vrei. O să mă 

îmbogăţesc. Dacă am noroc scot un million şi îi dau şi lui Dumnezeul 

tău o sută de mii. („Mână largă, ca întotdeauna‟, gândesc eu). Vin cu voi 

la Biserică, poate s-o atinge ceva şi de mine, vreun duh, ceva. Poate, 
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dacă am noroc, găsesc un creştin singuratic şi-l fac fericit. Eu 

îndrăznesc: 

 - Dar Ivan?! 

 - Ivan este băiat bun, lasă-l să trăiască. Ştiţi voi că cinci bărbaţi 

am avut? Ultimul s-a sinucis… Săracu… Dar lasă, morţii cu morţii şi 

viii cu viii. Fiecare cu norocul lui. Mă luaţi şi pe mine la Biserică?  

 - Duminică la ora nouă vino la noi şi plecăm împreună. 

 - Poate am noroc şi mă mărit a şasea oară. 

 Poate a avut, poate nu, cine să ştie?! Doamna a venit de câteva 

ori la Biserică, i-a căzut la inimă unul din păstori. Eu îi iau apărarea: 

 - Lasă-l să trăiască. Este om însurat, are copii, nu e pentru tine, 

Doamnă. 

 - Ce vorbeşti?! Ia uite dom‟le, nici cu ăsta n-am nococ… Păcat, 

părea băiat drăguţ. Las‟ că găsesc eu altu… Doamna era sărită de 50 de 

ani dar avea inima conservată.  

 Doamna a ieşit pe uşa din spate. A dispăsut dintr-o dată, fără 

urmă, fără un cuvânt. Ultima dată am văzut-o ieşind din parcarea 

Bisericii. Un zâmbet fără destinaţie, o faţă enigmatică, plină de nelinişti 

şi mistere. S-a dus şi nu am mai văzut-o niciodată, până-n ziua de azi.  

 Cât despre Ivan cel Veşnic, a murit de ciroză, la Melbourne, în 

acelaş an. 
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CAPITOLUL 35 

 

KO    

   

(Doamne, nu ne părăsi de tot) 

 

 Am oprit taxiul pe Majela Road la numărul 9. Am stins motorul 

şi am coborât. Am deschis uşa din spate, stânga. Aştept. 

 Iată-l că vine – Don. Poartă pe braţe pe Katty, bătrâna lui soţie. 

O aşază pe banca din spate şi se aşază lângă mine. Răsfiră degetele de la 

mâna dreaptă într-un salut aboriginal. 

 - How are you, Brother Con? 

 - Good, good, Brother. Hi, Katty. Katty râde cu gura-i ştirbă 

către mine: 

 - Mă simt bine Con, du-ne la doctor că am terminat prescripţiile 

şi heroina s-a scumpit… Ha, ha, ha…  

 - Shush, Katty, o linişteşte Don. Pastilele alea te-au lăsat fără 

picioare. Ea nu se lasă: 

 - Şi pe tine alcoolul metilic te-a înebunit la cap! Hai să-i 

potolesc: 

 - Fiţi liniştiţi că vă dau jos. Hai sa mergem la doctor. 

 Pornesc taxiul şi mă îndrept spre Mirabooka Medical Centre. 

Don scoate o sticlă din buzunar şi mi-o arată: 

 - Apă curată, Con. Soarbe din lichidul incolor. Ştiu eu ce fel de 

apă este… Este un fel de alcool metilic, n-are gust, miros, culoare – 90 

de grade alcool. Don râde bine dispus: 

 - Ştii, Con, am spălat geamurile cu lichidul ăsta. Este tot ce mi-a 

mai rămas, să nu se piardă… Vrei un gât? 

 - Pune-i dopul, Don. Nu se bea în taxi spirt de spălat geamuri.  

 - Tu nu eşti taxi pentru mine, eşti prietenul meu. 

 - Dacă aş fi nu te-aş lăsa să bei…  Îmi sună în minte cuvântul 

profeţilor: „Daţi băuturi tari celui ce piere…‟ 

 Don a cărat-o pe Katty în policlinică, sticla în buzunar. După 15 

minute doi infirmieri i-au adus pe amândoi pe braţe. Don băuse 
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jumătate din methanol, era ca paralizat. Katty îl blestema pe doctor, pe 

Don, pe infirmieri şi pe mine. I-am cărat înapoi, acasă. I-am cărat pe 

rând în curte şi i-am pus pe iarbă. Katty râdea şi striga către cer: 

 - Lord, Tu ştii că eu sunt o bună credincioasă, ajută-mă să pot să 

merg cu picioarele astea paralizate. Mather Marry, Jesus… 

 Don s-a ridicat într-un cot şi m-a privit cu un ochi: 

 - Con, mai eşti aici? Mai eşti în ring? Buuuun, tu eşti arbitrul 

meu. Sunt la podea dar poate mă ridic. Vino, ridică-mi mâna şi numără. 

M-am uitat la el cu milă, cunoşteam scenariul. Don ridică o mână şi 

începe numărătoarea: 

 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Knock out! Mâna îi cade în iarbă, 

capul în piept, lacrimi şiroaie pe obraz. Sunt KO. Gonzales, Gonzales 

este singurul care m-a doborât…  

 Aş fi vrut să-i spun: „ nu este Gonzales, Don, de data asta satana 

te-a doborât‟, dar nu am spus decât: 

 - Katty, dă-mi $25, please…  

 - Ok, cabby, $30 for you. Adu-mi apă să beau tabletele astea. 

O, tabletele astea… Doamne ai milă, nu ne părăsi de tot. 

 A trecut o săptămână. Este soarele sus, aproape de prânz.  

 - Am ajuns, Don, Katty. Să ne revedem cu bine data viitoare. 

Don o ridică pe Katty de pe banchetă, pentru a câta oară… Îmi aruncă 

peste umăr câteva cuvinte: 

 - Poate nu mai este nici o dată viitoare. 

 Pe când urca cele câteva trepte de la intrare, uşa se deschide 

brusc la perete, iese alergând şi ţipând Kayli, nepoata lor, o femeie 

tânără, cine să-i ştie vârsta?… Kayli fuge spre taxi, ţine o mână apăsată 

în partea stângă, deasupra şoldului. Cade până să ajungă la maşină, se 

ridică, deschide uşa. Are palmele pline de sânge, ţipă la mine: 

 - Repede şofer, mă omoară, m-a înjunghiat, repede… 

 Se aruncă pe scaunul din spate; a împrăştiat sânge peste tot, pe 

uşă, pe geam. Vine alergând din casă fratele ei, Matt, strigând: 

 - Stai, aşteaptă să vin şi eu. 

 L-am luat din mers şi… cu curaj am încercat să părăsesc terenul 

de război. Din uşă a strigat la noi un bărbat mare, oacheş, nu-l ştiam: 
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 - Vă omor pe toţi, câinilor. Întradevăr, avea un cuţit în mână, 

aşa că am accelerat în grabă, îndreptându-mă spre Royal Perth Hospital. 

Kayli strigă la mine: 

 - Du-mă la Poliţie în Mirrabooka. Să vadă şi ei că de mult l-am 

reclamat pe John că mă bate şi mă ameninţă cu moartea, şi nu le pasă. 

Vreau să mor în faţa lor. 

 - Ok. Am întors taxiul spre Poliţie.  

 - Matt, geme Kayli, Matt, pierd mult sânge, să nu se piardă. 

Matt, linge-mi sângele. Îşi dezgoleşte rana, era o tăietură îngustă, am 

văzut-o, sângera. Şi Matt se apleacă peste Kayli şi-i linge sângele ce se 

prelingea pe şold.  

 Doamne, Dumnezeule, ăştia sunt oamenii creaţi după chipul şi 

asemănarea Ta… Doamne, Dumnezeule, nu ne părăsi de tot. Aici este 

satana în taxi, apasă peste aceşti nefericiţi şi eu n-am putere să-i ajut pe 

ei şi nici să-l alung pe cel viclean. Deabea am putere să apăs pe 

acceleraţie, pe frână… 

 Am ajuns la Poliţie. Cei doi nefericiţi coboară, se îndreaptă spre  

intrare, i-am pierdut, nu-i mai văd, dar Tu vezi totul, Doamne… Ai milă 

de noi… 

 M-am odihnit câteva minute apoi am plecat încet, parcă ruşinat 

de neputinţa mea. Era sânge închegat pe geam, pe uşi… Sânge peste 

tot… Trebuie să-l spăl, să-l şterg. Doamne, cum să-l spăl, cum să-l 

şterg? Este şi acum acolo, pe geam, pe minte, pe inimă… Doamne, nu 

ne părăsi de tot. 

 

                                                     **** 

 

 Când m-am despărţit ultima oară de Don, el s-a îndoit că ne 

vom vedea în curând, aşa cum eu i-am urat. Şi totuşi după câteva zile 

iată-i în taxi, îi aduceam, ca de obicei de la Medical Centre acasă. Era o 

zi plăcută de primăvară, prin septembrie. 

 După ce Don a pus-o pe Katty pe iarbă, în curtea casei lor, s-a 

întors la taxi, mi-a plătit şi m-a întrebat: 

 - Con, nu vrei să stai 5 minute? Îţi aduc ceva rece de băut. 
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 - Thank you, Don, cum să nu? Intru în curte şi stau pe iarbă 

lângă Katty. Don adduce o sticlă de coca cola pentru mine şi o sticlă cu 

acel lichid incolor, fără miros, fără gust, fără culoare, 90 de grade 

alcool. Se aşază lângă mine. El soarbe din sticla lui, eu din a mea. Katty 

s-a întins pe iarbă, a închis ochii, pare că a adormit. Don îmi spune: 

 - Con, eu am fost boxer profesionist. Am boxat în America şi în 

America Latină. 15 ani am fost neînvins. Am avut bani, maşini, cai de 

curse şi femei minunate. Cu 25 de ani în urmă am venit acasă, în Perth. 

Eram un om bogat. Poţi să crezi ce-ţi spun eu?  

 - Pot, Don. De fapt am auzit de la alţii, chiar tu mi-ai mai spus 

câte ceva.  

 - Katty era frumoasă, o, foarte frumoasă, şi uite-o acum… Şi 

uite-mă şi pe mine… Crezi că sunt terminat, nu? 

 - Cred că atâta timp cât trăieşti mai ai şansă. 

 - Sunt încă boxer, am să mor boxer. Sunt pe ring. Hei, Con, vrei 

să te lupţi cu mine? Mai trage o înghiţitură bună din sticlă. Deja i s-a 

urcat la cap, vorba-i este greoaie, ochii-i lucesc. Hai, Con, luptă cu 

mine. Se ridică cu greu din iarbă. Mă ridic şi eu, suntem foarte aproape 

unul de altul. Îi spun: 

 - Ok, Don. Ne luptăm. Oare tu nu ai observat că noi ne luptăm 

de mult? Ne luptăm de când ne-am cunoscut. Astăzi este finala. Îi pun 

mâna pe umăr şi continui: 

 - Don, cancerul te-a năpădit, tu ştii că nu mai ai mult de trăit, 

poate nu mai prinzi Crăciunul. După ce mori, unde te duci? Viaţa nu se 

sfârşeşte la cimitir, acolo începe. Ce te aşteaptă, iadul sau raiul? 

 - Con, Dumnezeu este bun, poate că mă va ierta… 

 - Vrei să te ierte? 

 - Vreau. 

 - Repetă după mine: Doamne, Isus Hristos, sunt un păcătos, te 

rog iartă-mă. 

 - Dear Jesus Christ, sunt păcătos, te rog iartă-mă.  

 - Nu vreau să ajung în focul iadului, ci în rai, Te accept ca 

Domn, Dumnezeu şi Mântuitor al meu. 

 - …. Te accept ca Domn şi Mântuitor… 
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 - Amin. 

 - Amin. 

I-am strâns mâna, l-am îmbrăţişat şi i-am spus: 

 - Don, acum eşti învingător. Nu mai trebuie să ne luptăm, 

suntem fraţi. Te las acum, ai grijă de tine şi ai grijă de Katty. 

 Am ieşit din ring, dar nu ca un învins. Amândoi eram 

învingători, amândoi eram campioni. I-am lăsat şi m-am depărtat uşor, 

parcă să nu tulbur boarea de pace şi linişte ce o simţeam peste acel loc. 

Katty a rămas lungită pe iarbă cu gura-i ştirbă deschisă, parcă râdea, 

parcă zâmbea, Doamne, ce zâmbet…  

 Don a rămas în picioare pe ringul de luptă. Meciul lui nu s-a 

terminat, lupta continuă, dar Isus este în colţul lui, de partea lui. 

 Toţi suntem pe ring, Lupta este în toi, dar Victoria este a 

noastră, Isus Domnul este cu noi. 
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DIALOG  

  

 - Ha, ha, ha, şi ha, ha, ha!!! Râde diavolul cu gura până la 

urechi. Îl întreb: 

 - De ce râzi, satano? 

 - Râd de tine, ha, ha, ha. Râd de tine că ţi-ai irosit viaţa alergând 

după cadavre. Ha, ha, ha!!! Uită-te la tine, ai îmbătrânit degeaba. S-a 

dus tinereţea ta, ai pierdut-o-n cimitirul sufletelor. Ai păstorit oile mele, 

oile de tăiat, cele mai ticăloase din turmă. Răspund: 

 - Ştiu, asta este misiunea mea – oile de tăiat.  

 Întreabă: 

 - Unde sunt?  

 Răspund: 

 - În drum spre abator…  

 El: 

 - Ha, ha, ha!!! Ai umblat fără folos pe faţa pământului. Unde e 

copilul tău? 

 - Acasă. 

 - Care casă, Constantine??? Este el în casa ta???  

 - Da. 

 - Dar eu am colţul meu în casa ta. Şi copilul tău este în colţul 

meu, este al meu!!!  

 - Pleacă de la mine, satano, căci este scris – “Crede în Isus şi vei 

fi mântuit tu şi casa ta! Înapoia mea, satano, mincinosule şi înşelătorule, 

Domnul să te mustre! 

 A fugit diavolul din faţa mea, pentru o vreme.  

 “Sunt tot aici, Doamne Isuse, sunt tot pe front; dar am 

îmbătrânit, am slăbit, putere n-am, prietenii s-au dus, am rămas singur şi 

diavolul caută să-mi ia viaţa…”  

 Apoi, 

 “Oilor de tăiat, nu vă mai pot paşte. Cea care are să moară, să 

moară, cea care are să piară, să piară, şi cele care mai rămân să se 

mănânce unele pe altele!” 
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 Dar aşa vorbeşte Domnul: “Nu, Constantine!, Ia cele două 

toiage, unul îndurare şi altul legământ. Sprijineşte-te în ele şi mergi mai 

departe de-Mi paşte oile de tăiat cât mai ai suflare de viaţă.” 

 

                                                 Amin 
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CAPITOLUL 36 

 

DEVA 

 

 Timpul trece-n voia lui, cine să-l oprească?… După mulţi ani a 

ieşit Deva. A fost la începutul lui 2010. Mi-a făcut o surpriză, m-a sunat 

într-o seară: 

 - Costică, am scăpat, sunt liber, vino să mă vezi. 

 - Unde să vin? 

 - Îţi dau adresa numai ţie, să nu afle duşmanul meu. Să nu afle 

nimeni unde stau, nici chiar Păstorul. Voi, de buni ce sunteţi, spuneţi 

tot, nu ştiţi să tineţi un secret.  

 - Bine, vin. Şi m-am dus. 

 Primise o casă de la Guvern în Victoria Park, pe strada… uite că 

avea dreptate, aşa suntem noi pocăiţii, spunem tot; poate pentru că nu 

avem nimic de ascuns, poate pentru că ştim că tot ce este ascuns va fi 

dat pe faţă în Ziua Domnului. 

 Dar viaţa merge înainte. Deva a scăpat după lungi ani de 

suferinţă, şi a început o altă suferinţă de care nu-şi dădea încă seama. 

Obsedat de vârsta pe care o avea, (60 de ani, ca şi mine), încerca să pară 

tânăr, chiar se credea tânăr şi asta cere efort mult.  Se antrena mult, 

zilnic făcea plimbări lungi, mânca bine, dar era trist şi singuratic. Îl sun: 

 - Mergem la Biserică duminică? 

 - Meeergem, cu fratele Costică merg până la Dumnezeu, mă 

perie el. Vino şi ia-mă. Şi m-am dus. La 9 dimineaţă am fost la el. L-am 

găsit pe balcon, dezbrăcat până-n brâu, ridica greutăţi. Pune greutăţile 

jos şi, ca pe vremuri, mă invită: 

 - Avem timp de o cafea? 

 - Bine zici. 

Cafeaua bună, discuţia rea. Îl întrerup din şirul de plângerii: 

 - Deva, gata, nu mai eşti la puşcărie, eşti un om liber şi 

binecuvântat. Ce-ţi lipseşte? Ai un apartament în centrul oraşului, 

televizor de un metru jumate, Mercedes în parcare, plesneşti de 
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sănătate, ai prieteni noi, pocăiţi, Biserica este de partea ta, Isus te 

iubeşte. Ce vrei mai mult. Şi… lovitură de teatru: 

 - O mitralieră vreau!!! S-o pun pe balcon şi să-i omor pe toţi 

care trec prin faţa mea, şi pe tine. Şi dacă prind în bătaia gloanţelor pe 

duşmanul meu am să fiu fericit, şi pe toţi cei ce m-au chinuit 10 ani în 

puşcărie. O mitralieră, asta vreau, să împuşc lumea întreagă, să vă 

împuşc pe toţi. 

 Am tăcut, ce să mai spun… Ăsta a crescut la umbra 

Profesorului. Am ridicat din umeri şi ochii către cer. Doamne, 10 ani 

am umblat după omul ăsta şi uite ce s-a ales… I-am zis: 

 - Pune-ţi o cămaşă pe tine şi hai să mergem la Biserică. Părea 

rătăcit, mi-a răspuns încurcat şi speriat de vorbele ce tocmai îi ieşiseră 

din gură: 

 - Hai să mergem la Isus, frate Costică.  

Eu, în gând, vorbeam cu Dumnezeu: „Doamne, 10 ani irosiţi…‟. Şi-a 

pus o cămaşă neagră. Şi eu aveam o cămaşă aproape neagră – doi 

cioclii.  

 Când am parcat maşina în curte Bisericii, cine apare în zare? 

Cel pe care Deva îl numea Duşmanul, Rivalul lui. A coborât din maşină 

cu soţia tânără şi frumoasă şi fetiţa lor dulce şi frumoasă. S-au luat de 

mâini şi s-au grăbit spre intrare. Deva a întors capul: 

 - Unde m-ai adus, Costică?! Duşmanul meu este aici. Eu nu 

merg un pas înainte. S-a coborât din maşină şi, ca un robot, s-a întors cu 

faţa către poartă, apoi a pornit hotărât, drept înainte şi a ieşit din curtea 

Bisericii. Eu am călcat pragul în Casa Domnului şi l-am lăsat să plece. 

Imediat, Rivalul mi-a întins mâna: 

 - Nu l-ai putut băga în Biserică? 

 - L-ai văzut? 

 - Am ochi şi în ceafă, răspunde Rivalul. Ar fi fost o mare 

bucurie în cer; doi puşcăriaşi, duşmani de moarte, să-şi plece genunchii 

înaintea lui Isus unul lângă altul, în dragoste şi iertare. Ce frumos ar fi 

fost.  

 Eu sunt total împrăştiat şi-i răspund „duhovniveşte‟: 

 - Ca-n filme…  
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 M-am aşezat pe locul pe care stau de 15 ani. Îmi place locul 

ăsta. În faţa mea stă Păstorul, acum pensionat. Stă acolo de 20 de ani. 

Biserica este aproape goală. Nu mai vin creştini mulţi la rugăciune… 

Doamne, ai milă de noi.  

 Am plecat capul în palme: „Doamne, 10 ani sunt de când mi l-ai 

dat pe Deva. Nimic nu s-a ales de el, ia-l înapoi. Ţi-l dau aşa cum mi l-

ai dat, dacă nu mai rău. Găseşte pe altul mai bun, căci eu nu mai am 

putere… Amin‟ 

 Nu l-am mai văzut pe Deva nici pănă-n ziua de azi. 

 

Necrolog 

 

 L-am pierdut pe Deva, m-am lepădat de el. Nu este singurul, de 

altfel. Câteva luni mai înainte am mai pierdut altul, mare pagubă-n cer, 

mare pierdere – Profesorul. 

 A fost un om… a fost un om de temut, a fost un om periculos, a 

fost un om rătăcitor, a fost un om… A fost un om liber, a fost un rob, 

vesel sau trist, beat sau treaz, a fost un om…  

 Am citit în ziar într-o dimineaţă că au găsit un cadavru sus, pe 

dealuri. Altă dimineaţă am citit că au mai găsit un cadavru, o femeie, în 

apropierea primului; mai jos, mai în vale. Altă dimineaţă am citit în ziar 

că bărbatul era un lord al crimei – Profesorul.  

 În altă dimineaţă am primit un email: „ Pe când călătoream cu 

metroul am citit la ştiri despre un român, ucis pe dealuri, în Perth. Am 

suferit cu acest om la închisoare ani grei. Iată că duşmanul lui nu l-a 

lăsat să trăiască, a terminat ceea ce a început cu ani în urmă‟. Semnat – 

Un jidan din Bucureşti. 

 Profesorul nu a fost profesor niciodată. Nimeni nu a putut învăţa 

ceva bun de la el cât a trăit. Eu am învăţat ceva din moartea lui. Iată ce: 

Profesorul s-a prăbuşit cu faţa la pământ, cu ochii la pământ, cu inima la 

pământ şi s-a întors în pământ, locul de unde a fost scos. Din acelaş 

material am fost făcut şi eu şi el, suntem la fel, şi tot în pământ ne 

întoarcem, şi el, şi eu… Din acelaş material eşti făcut şi tu, nu contează 

cine eşti, toţi suntem o apă şi-un pământ. Doamne, ai milă.   
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CAPITOLUL 37 

 

JAMES 

 

 Era târziu în noapte, conduceam taxiul spre garaj după o noapte 

destul de agitată. Conduceam cu viteză pe Tonkin Highway. Sună 

telefonul, reduc viteza: 

 - Alo.  

 - Hello, Con, my friend… 

 - Yes, James. 

 - Con, nu ştii tu unde este amanta mea? Nu ai văzut-o în 

drumurile tale? 

 - Nu, James, nu m-am întâlnit cu ea. Încerc o glumă: de fapt, 

nici a mea nu mai ştiu unde este. 

 - Con, am pierdut ultima speranţă… Micuţa mea Yo Ki Ko… S-

a dus, a luat-o poliţia şi nu vor să-mi spună unde au dus-o… Aş vrea s-o 

ajut. Acum ea are nevoie de mine. Nu vorbeşte engleză şi nici nu vede 

bine cu ochii. I-aş putea fi de ajutor dar nu ştiu unde este. Ce să fac, 

prieten al meu, ce să fac? 

 - Încearcă să dormi, James. Dimineaţa aduce întotdeauna ceva 

nou, lumină nouă, speranţă nouă, viaţă nouă. Încearcă să dormi, 

prietene. 

 - Ok, my friend, pe curând… Dar dacă o vezi, să-i spui că o 

iubesc… 

 A fost ultima oară când am vorbit cu James. A murit la scurt 

timp după aceea. L-au găsit lat în mijlocul casei, mort. James – 65 de 

ani, britanic, om inteligent, intelectual, alunecat în Valea viţei de vie, 

valea unde vinul curga în şuvoaie luând în vârtejul lor speranţele şi 

sănătatea.  

 L-am cunoscut pe James prin 2006. L-am luat în taxi de la hotel, 

beat mort; abea se mai ţinea pe picioare. Am vorbit puţin, l-am lăudat: 

 - Mare performanţă, sir; mai eşti vertical la ora asta din noapte. 

Eu, cu câţiva ani în urmă, la ora asta eram mort sub pat, lat. Tu te ţii 

bine. El s-a uitat la mine zâmbind şugubăţ: 
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 - Şi tu ai fost un alcoolic? 

 - Da. 

 - Atunci ştii tot… Cum ai scăpat? 

 - Nu-ţi spun acum că uiţi până mâine. Îţi dau numărul meu de 

telefon. Sună-mă şi vin să te văd. Ok? 

 - Ok. S-a coborât cu greu din taxi şi clătinându-se a intrat într-

un complex de apartamente pe Hector Street, în Yokine. 

 - O să te sun, m-a asigurat la coborâre. Şi chiar m-a sunat peste 

câteva nopţi. Mi-a spus scurt: 

 - Vino să vorbim mâine. Ok? 

 - Ok. Şi m-am dus. L-am găsit beat. Stătea de vorbă cu o… 

pisică mare, neagră. Când m-a văzut, James s-a bucurat, dar pisica, 

geloasă, a scos un mieunat de luptă, m-a scuipat, dar dacă a văzut că nu 

mă sperie s-a depărtat mânioasă şi s-a tolănit ostentativ într-un fotoliu, 

cu ochii pe mine. 

 Am stat de vorbă cu James cam două ore, timp în care a băut 

multă apă cu ghiaţă şi s-a mai trezit un pic. I-am povestit din viaţa mea 

şi m-a ascultat atent. L-am asigurat: 

 - Numai Dumnezeu te poate scăpa de alcool. El îţi iartă 

păcatele. James, gânditor începe să vorbească încet: 

 - Tu nu mă cunoşti pe mine, Con. Dumnezeu nu mă poate ierta. 

Am sânge pe mâini, pe conştiinţă. Nici eu singur nu mă pot ierta. 

Totuşi… încerc să găsesc ceva bun în viaţa mea… Tu mă salvezi pe 

mine, dar să ştii că şi eu am salvat pe altul la rândul meu, la timpul meu. 

Cu mulţi ani în urmă încolţisem un om pe care îl urmăream de multă 

vreme. Eram într-un restaurant în Paris. Erau ultimele lui minute. Omul 

a venit direct la mine, la masă. A şezut pe scaunul din faţa mea şi mi-a 

zis: 

 -  „Sir, ştiu că este un contract pe capul meu. Ştiu că s-ar putea 

să nu mai ies viu din acest salon. Dar te rog, lasă-mă să trăiesc. Am 

paşaport francez. Mâine sunt peste ocean, nimeni nu va mai auzi de 

mine. Please, sir.‟ 

 Omul a pledat pentru viaţa lui, eu am scos o batistă albă din 

buzunarul hainei şi am aşezat-o pe masă înaintea mea. Imediat, arma 
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care era îndreptată spre tâmpla lui s-a plecat. Am aprobat din pleoape. 

Omul s-a ridicat: “Thank you, sir”. A dispărut grăbit, trăieşte şi azi. Iată 

o faptă care este de partea mea la judecata despre care vorbeşti tu. Dar 

altceva bun nu-mi amintesc să fi făcut. Doar împuşcături şi sânge, 

coniac şi parfum, o alergare fără rost pentru pedepsirea celor răi, dar eu, 

eu eram mai rău ca toţi.  

 Aveam în faţă un om cu un trecut tragic, periculos, cum să-l 

uite, cum să-l ierte?! Am întâlnit aceeaşi atitudine la câţiva veterani 

veniţi din tragedia războiului, oameni care au luptat să învingă moartea, 

şi au reuşit… pentru un timp. 

 În acea zi, James s-a decis pentru Domnul. Am golit toate 

sticlele în chiuvetă, (lucru costisitor, sacrificiu mare), am aruncat 

sticlele goale la gunoi apoi, în mijlocul casei am îngenunchiat şi m-am 

rugat pentru el şi casa lui şi dus am fost.  

 Am plecat bucuros. M-am înfăţişat înaintea lui Dumnezeu şi, în 

singurătate şi pace I-am mulţumit pentru acest suflet salvat. 

 James s-a ţinut de cuvânt şi a început lupta cu alcoolul. L-am 

dus la o biserică australiană unde mergeam cu Aneta în ultima vreme. 

Este o Biserică Penticostală foarte gălăgioasă. I-a plăcut. Oamenii erau 

veseli, cântau şi jucau, săreau şi strigau. Au o bucurie molipsitoare. 

James s-a bucurat cu noi.  

 Într-o zi, de nicăieri, a apărut Yo Ki Ko, o femeie asiatică, 

micuţă, nu-i puteai ghici vârsta. Nu vorbea engleză, doar puţin. Spunea 

că nu vede, doar puţin. La început, James, care era vecin de apartament, 

a ajutat-o cu câte ceva, mai mult cu prezenţa, amândoi aveau nevoie de 

companie. Apoi s-a legat o prietenie, la scurt timp au devenit foarte 

intimi.  

 James îmi spune într-o vineri dimineaţă când mergeam 

împreună să împărţim Pâinea lui Isus săracilor: 

 - Con, Yo Ki Ko este la arestul poliţiei.  

 - Ceeeee? 

 - Azi noapte Poliţia federală i-a controlat apartamentul şi au 

găsit o cutie cu droguri, valoare mare… Au luat-o şi nu au mai adus-o 

acasă. Este în mare încurcătură. Ce să fac? Ce să fac, prietene al meu? 



 162 

 Ce să facă… ce să facă… A făcut ceea ce a ştiut mai bine, după 

ce ne-am despărţit s-a dus glonţ la cârciumă şi s-a îmbătat cui. Şi a 

ţinut-o aşa două săptămâni. Apoi… 

 - Sorry, Brother Con că te sun la o oră aşa de târzie din 

noapte… Nu ştii tu unde este iubita mea Yo Ky? Nu vede bine cu ochii, 

nu ştie engleză, s-o fi rătăcit pe undeva… N-ai văzut-o tu pe undeva, 

prin călătoriile tale? Dacă o vezi spune-i că o iubesc… 

 James şi-a dat sufletul chiar în noaptea aceea. 
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 LA PORŢILE VEŞNICIEI 

Epilog 

 
 Veneam cu miile, cu sutele de mii, şi miile de mii; de la răsărit 

şi apus, de la miazăzi şi miazănoapte, val după val, popor după popor. 

Veneam cântând, veneam dansând, cu ofrande pe braţe, lăudând 

Numele Lui. Al cui? Al Domnului care ne-a iertat, ne-a chemat, ne-a 

salvat, Isus Hristos.  

 Cine suntem noi?! Suntem o gloată mare de lume multă, venim 

în valuri, valuri, din timpuri vechi până în timpul de pe urmă, suntem ai 

Domnului. 

 Iată-ne la Porţile Veşniciei. O, dar nu sunt porţi… Aburi de 

smarald şi mărgăritare plutesc pe calea spre Paradis. Străbatem aceste 

voaluri din pulbere de diamante, intrăm în Împărăţia Domnului.  

 Cine suntem, cine suntem?! Suntem cei trecuţi prin focul 

încercărilor, prin chinul care a stăpânit pământul. Iată-i, vin eroii.  

 Eroul de la Wooroloo este alaturi de Iefta, fetele lor cântă 

cântecul juruinţelor împlinite.  

 Debora vine aluri de Doamna cântând cântarea de laudă a 

Deborei.  

 Iată-l pe Barac, a chemat pe Zabulon, pe Neftali, şi pe Ivan cel 

Veşnic. Vin triumfători şi nemuritori, păşesc pragul Porţilor Veşniciei. 

 O ceată de războinici se apropie în fugă, poartă ulcioare 

luminoase, strigă strigătul învingătorilor: „Sabia Domnului şi sabia lui 

Ghedeon.‟ Se alătură lor o ceată de războinici îmbrăcaţi în zdrenţe de 

deţinuţi – zeghe vărgate, bocanci grei. Vin de la Canal strigând: „Crucea 

lui Hristos a doborât parul lui Maromet, aleluia, alleluia.‟ 

 Samson vine din Timna, trece pe la Ascalon, lasă în urmă Gaza, 

a luat porţile cetăţii filistenilor pe umeri şi a urcat la Hebron. Samson 

vine de la Ţorea, dar iată alt uriaş trecând prin Porţile Veşniciei, este 

Mutu, poartă pe umeri porţile şi încuietorile închisorii Aiud. După el vin 

un şir lung de deţinuţi, este şi Jean Căruntu acolo, Dingo, este şi tata, 

Deva, colegul meu de şcoală. Iată-l pe Mario Grecu, Carlos îmbrăcaţi în 

haine albe.  
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 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc de 

Jidanu‟ fotbalistul, de Maradona, de Viorel, de mama, Gogu, de Nic 

Darie şi de Viorica, de John Little, de Don boxerul şi de Katty, de 

Vasile Turbatu, de Marcus uriaşul din Bihor, de James şi Yo Ki Ko, de 

Romică, Ali, Mark, Dominic. 

 Dumnezeu a deschis Porţile Veşniciei şi a lăsat să intre aceste 

valuri de mulţime de popor care veneau cu miile, cu sutele de mii cu 

miile de mii, un cortegiu de sfinţi care nu putea fii numărat. 

 

 “Moise a zis: „Arată-mi faţa Ta!‟ 

 Domnul a răspuns: „Voi face  

 să treacă pe dinaintea ta toată  

 frumuseţea Mea, Şi voi chema  

 Numele Domnului înaintea ta; 

  

 Eu mă îndur de cine vreau să Mă îndur,  

 şi am milă de cine vreau să am milă!” 
                   Exod 33:19   
                                                                  Amin 

 

 

 

 

 

sfârşit 
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