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Cuvânt de l\murire

Cuvintele din cartea de fa]\ sunt [i ele culese din

cele trimise nou\ din nevoin]a l\untric\ a celor ce au ales

s\ lucreze cu noi pentru a-[i vindeca r\nile suflete[ti cu

mila [i harul lui Dumnezeu. 

N\d\jduim c\ scrisorile [i rândurile cuprinse `n

aceast\ carte vor fi primite de cititor cu rug\ciune pen-

tru a le `n]elege `n duhul `n care au fost scrise. Altfel senti-

mentele [i resentimentele omene[ti care exprim\ durerea

sufletului r\nit ar putea fi catalogate ca p\tima[e [i chiar

considerate c\lcarea poruncii de a ne cinsti p\rin]ii. Ru-

g\ciunea `ns\ ne va ajuta s\ `n]elegem mai profund

c\ vindecarea sufletului nu se poate dobândi f\r\ asu-

marea durerilor lui (tr\ite de noi ca patimi) [i oferirea

lor lui Dumnezeu, Singurul Vindec\tor. Aceast\ oferire

se face prin poc\in]\, Spovedanie, ~mp\rt\[anie, iertare

`n Sfânta Biseric\. 

M\rturiile atât de vii din aceast\ carte ne vor mai

ajuta s\ `n]elegem c\ fiecare om, fiecare persoan\ `n

parte lucreaz\ la vremea sa [i `n felul s\u cu harul lui

Dumnezeu [i c\ nici o vitregie a vie]ii nu ne poate des-

p\r]i de Bucuria unei vie]i depline `n Hristos. 

Cu rug\ciune [i `ncredere,

Monahia Siluana Vlad
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Mul]umesc, Sofronia

~ntre o `mp\rt\[anie [i urm\toarea, hrana noastr\

este chemarea Doamne, venit\ din adânc, rostit\ ne`nce-

tat, nu prin cuvinte, ci ca o stare permanent\ a inimii

ce-L recunoa[te uimit\ pe Dumnezeu [i numai pe El,

`n toate. Acest Doamne este un fel de cântare continu\

a inimii, de admira]ie [i mul]umire, `ncredin]are c\ El

e ve[nic cu noi [i putem, ca atare, s\ nu mai gre[im.

P\rintele Miron
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Draga mea m\mic\,

F\r\ prea multe introduceri a[ vrea s\-]i spun c\ te

iubesc, c\ te-am iubit mereu, chiar [i atunci când m\

b\teai, chiar [i atunci când m\ abuzai. Din cauza asta

poate, a prea multei iubiri pe care nu [tiu s\ o gestionez,

azi am probleme emo]ionale grave pe care m\ chinui

s\ le numesc, s\ le vindec cu ajutorul lui Dumnezeu [i

al terapiei spre care m-a `ndreptat. Sunt codependent\,

a[a cum e[ti [i tu, [i totu[i diferit, pentru c\ eu vorbesc

din experien]a „copilului” [i trebuie s\-]i scriu aceast\

scrisoare, ca parte a procesului de recuperare pe care-l

urmez.

Tu nu [tii, fire[te, toate aceste lucruri [i multe altele,

pentru c\ de când m-am c\s\torit, [i chiar de mai `na-

inte, am sim]it nevoia imperioas\ de a m\ desp\r]i de

tine, de a lua distan]\... Mai mult ca o m\sur\ de protec-

]ie. Dincolo de orice, de dragostea pe care ]i-o port [i pe

care am sim]it-o, cu ajutorul lui Dumnezeu, mai mult

dup\ „Seminarul iert\rii”, eu mereu m-am temut de tine.

{i nu m-am temut c\ vei da `n mine cum `]i intrase la

un moment dat `n obicei s\ faci aproape zilnic, ci m-am

temut c\ via]a mea nu va mai fi via]a mea... M-am temut

de felul `n care ai irumpt `n intimitatea mea, de felul

`n care mi-ai dirijat via]a uneori f\r\ s\ m\ `ntrebi,

f\r\ s\-mi spui ce ai de gând pentru c\... mamele [tiu

mereu ce-i mai bine pentru copilul lor, nu? Sau: „Nu-mi

spune tu mie ce s\ fac, de când `nva]\ oul g\ina?”.

Unele lucruri pe care mi le amintesc `nc\ `mi fac foarte

r\u, `nc\ m\ dor acolo, `n piept, `n str\fundul inimii
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mele, dar ~i mul]umesc lui Dumnezeu c\ m-a `nv\]at ce

`nseamn\ binecuvântarea. Mam\, de când am f\cut

„Seminarul iert\rii”, de când am `nceput s\ te binecu-

vântez, eu v\d `n tine ceva ce nu am v\zut niciodat\,

am `ncetat s\ te mai acuz, dar [i s\ te mai scuz, pentru c\

m\ `nvârteam `ntre aceste dou\ extreme. Fie a te acuza

[i apoi a m\ sim]i mizerabil c\ am putut avea un ase-

menea gând. Fie a te scuza [i a g\si un alt ]ap isp\[i-

tor, de regul\ pe mine. Nu puteam s\ te scuz pe tine [i

s\ nu m\ acuz pe mine sau pe bunica, sau pe tata, sau

pe Dumnezeu... pe care `nainte ~l numeam via]\, destin,

noroc, soart\...

A[ vrea s\-]i mai spun c\ `n inima mea tu e[ti `nv\-

luit\ de o lumin\ pe care nimeni [i nimic nu a [ters-o.

E lumina din copil\rie când te descriam `n compuneri

drept „cea mai frumoas\ mam\ din lume”, e lumina

zilei aceleia cu noi dou\, al\turi, mergând spre soare,

iar col]ul rochiei tale cu margarete (o mai ai???) `mi

flutura pe obraz... atunci m\ uitam la tine cu coada

ochiului [i eram grozav de mândr\ c\ e[ti mama mea.

Te-am iertat pentru lipsa ta de iubire din unele mo-

mente sau, poate c\ m-am exprimat gre[it, pentru felul

`n care nu ai [tiut niciodat\ s\ ar\]i c\ m\ iube[ti...

S\ [tii, mam\, c\ sunt un copil mare acum, cu mica mea

familie [i cu oameni pe care `i iubesc din inim\ [i totu[i

nu [tiu cum s\ fac fa]\ `mbr\]i[\rilor sau s\rut\rilor.

Uneori m\ ghemuiesc ca un arici pentru c\ nu [tiu

cum s\ fac s\ d\ruiesc iubire dac\ eu `ns\mi nu am

primit când eram copil. {tiu c\ bunica `]i spunea ade-

sea: „copilul trebuie iubit `n somn”, uneori `]i spunea

asta chiar de fa]\ cu mine... [i m\ durea. {i dac\ ai [ti,

mam\, de câte ori m\ pref\ceam c\ dorm când intrai
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tu `n camer\ [i a[teptam s\ m\ iube[ti, a[a cum spunea

bunica. Nu [tiu dac\ `]i d\deai seama c\ m\ prefac...

eu m\ chinuiam s\ stau nemi[cat\, [i a[teptam cu ochii

`nchi[i s\ vin\ dragostea ta... [i ea nu venea.

E straniu, când `nchid ochii [i `ncerc s\-mi amin-

tesc senza]ii legate de tine, eu nu simt mângâierile tale

(m-ai mângâiat vreodat\, m\mica mea?), ci durere, du-

rere fizic\. Ca atunci când m\ b\teai cu dosul palmei,

cu pumnii [i `mi tr\geai mai ales peste fa]\ [i `n cap,

ca [i cum ai fi vrut s\ nu mai existe fa]a asta care `]i

poart\ tr\s\turile, când `mi tr\geai peste gur\, ca s\

nu mai spun nimic niciodat\, ca s\ nu mai plâng [i

cu cât plângeam mai tare, cu atât m\ loveai mai tare.

{tii, de atunci eu am `nv\]at s\ plâng `n mine, acolo

unde nici tu, nici nimeni nu putea s\ ajung\. S-a scris `n

mine, mam\, felul acesta de a-mi plânge durerea, pentru

c\ [i ast\zi, când plâng, chipul mi se `mpietre[te, nu scot

nici un sunet iar lacrimile curg `n ne[tire. De multe ori

m-am `ntrebat cum poate mirosul acela bun [i iubit s\

m\ loveasc\ a[a? Cum pot mâinile acelea fine [i fru-

moase, pe care le-am l\udat mereu, s\ se `ntoarc\, s\

se strâng\, s\ se repead\ cu violen]\ asupra capului

meu? {tii, mam\, nu ]i-am povestit... {tii ce greu e s\

mergi la [coal\, la liceu – mam\, nu la gr\dini]\, –

plin de vân\t\i, cu buza spart\, cu urme de unghii pe

obraz, cu sufletul cât un purice, când to]i, absolut to]i

oamenii pe care `i `ntâlne[ti, de la profii cei mai ne-

suferi]i la prietenii cei mai buni, te `ntreab\ „ce ai p\]it?”.

{tii câte minciuni a trebuit s\ spun, unele chiar penibile

(i-am spus profei de român\ c\ m-a zgâriat pisica...

dar noi nu aveam pisic\... [i mi-a spus `n fa]a clasei:

„Dar pisica d\ [i cu pumnul?” pentru c\ f\cea aluzie [i
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la ochiul vân\t)... {tii de câte ori m-am dat cu fond de

ten ca s\ acop\r urmele nebuniei tale... Dar gaura din

inima mea, mam\, cine sau ce putea s\ o acopere?

Fire[te, acum când m\ preg\tesc s\ devin psiholog,

`n]eleg, m\mica mea. ~n]eleg c\ te urai cu o furie pe care

o proiectai pe mine. ~n]eleg c\ te vedeai pe tine când m\

loveai numai peste cap [i peste fa]\. C\, pedepsindu-m\

pe mine, tu te pedepseai pe tine... ~n]eleg [i cât de mi-

zerabil te sim]eai când veneai s\-mi aduci ceva de mân-

care pe o farfurie, dup\ ce m\ b\teai. Cât de calm\

erai [i cât de eliberat\. M\ uitam cu ur\ la tine, cu ura

[i cu revolta copiilor care ajung s\-[i omoare p\rin]ii

([i despre care „lumea” spune: „Ce mon[tri, f\ copchii, c\

uite ce p\]e[ti”...). {i nu-]i spuneam nimic. M\ atingeai

atunci pe spate, mimând o mângâiere poate, dar spa-

tele meu nu mai sim]ea nimic, mam\. M\ atingeai pe

cre[tet, dar capul meu pe jum\tate era amor]it [i pe ju-

m\tate durea. Durea `n\untru, durea [i fierbea de

ur\, ur\ fa]\ de tine, ur\ fa]\ de mine c\ st\team s\-mi

faci asta, ur\ fa]\ de durerea mea [i fa]\ de neputin]a

mea de a-mi pune gâtul `n [treang, ur\ fa]\ de via]a

nenorocit\ [i f\r\ sens pe care o duceam, ur\ fa]\ de

to]i oamenii care tr\iesc normal, fa]\ de orice f\ptur\

care tr\ie[te fericit\ [i ocrotit\... {i dorin]a aceea s\

mor, s\ se crape p\mântul [i eu s\ intru `n adâncul

lui, unde tu nu m\ po]i ajunge. Mam\, cât\ durere am

tr\it, unde a `nc\put oare?

Nimic nu te scuz\, mam\. Totul te justific\, dar

nimic nu te scuz\. {tiu c\ bunica mea (abandonat\

ea `ns\[i de p\rin]i [i `nfiat\ [i abuzat\ `n fel [i chip) nu

a fost niciodat\ afectuoas\ fa]\ de tine... La urma ur-

mei, ea `]i spunea: „Copilul s\-l iube[ti numai `n somn...”,
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iar dac\ asta era filozofia ei de via]\, nu-mi imaginez

ce dor de iubire [i de mam\ trebuie s\ fi fost `n tine...

{i [tiu c\ adesea, când v\ certa]i, unul din lucrurile pe

care i le repro[ezi, de ani de zile [i pân\ azi, e c\ „nicio-

dat\ nu m-ai mângâiat, niciodat\ nu m-ai luat `n

bra]e” [i ea se scuza [i tu plângeai [i atunci, `n clipele

acelea, eu `n]eleg de ce am ajuns cu to]ii aici [i v\ iubesc

[i plâng `n mine [i-L rog pe Domnul meu, Care e [i al

vostru, s\ v\ binecuvânteze [i s\ lucreze `n voi cum a

lucrat [i `n mine... [i s\ v\ salveze cum m-a salvat [i pe

mine.

}i-am ascuns multe lucruri, mam\. Foarte multe

lucruri urâte care mi s-au `ntâmplat [i pe care mi-a

fost fric\ s\ ]i le spun. Frica grozav\ c\ nu m\ vei mai

iubi, c\ nu voi mai fi suficient de bun\ `n ochii t\i, c\

m\ vei socoti pe mine vinovat\, a[a cum m\ socoteai

când `]i povesteam ceva de [coal\, de situa]ii când pro-

fesorii sau p\rin]ii altor copii, despre care `]i poves-

team, chiar gre[eau. Atunci, tu le g\seai mereu o vin\

copiilor, ignorând c\ [i adul]ii au gre[elile lor. ~mi pare

r\u [i acum c\ unele lucruri trebuie s\ ]i le ascund, de

data asta nu de fric\, ci din obi[nuin]a de a-]i ascunde

mereu câte ceva [i poate [i din dorin]a de a m\ proteja

de `ntreb\rile tale. A[ vrea s\-]i mai spun c\ mi se rupe

inima de duio[ie când v\d sau aud despre mame care

se `n]eleg cu fiicele lor, pentru c\ m\ gândesc la noi

dou\, la e[ecul rela]iei noastre mam\-fiic\. {tiu c\ `n

momentele tale de tandre]e `mi spuneai c\ mama [i

fiica trebuie s\ fie ca dou\ prietene [i mi se p\rea mi-

nunat `n inima mea când auzeam asta. Apoi te trans-

formai iar\[i `n mama aceea preten]ioas\ [i abuzatoare

[i nervoas\, care doar ]ipa, ]ipa, ]ipa `ntruna [i care `i
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acuza pe restul de nefericirea ei [i care m\ `njura atât de

urât [i m\ blestema [i m\ lovea `n ne[tire. De curând

am aflat, mam\, ca nici m\car nu e bine ca mama [i

fiica s\ fie „prietene” [i nici s\ faci din copilul t\u un

partener de via]\ nu e bine, a[a c\ nu-mi mai pare chiar

a[a de r\u c\ nu am fost prietene.

Mi se pare o minune c\ L-am g\sit pe Dumnezeu

`n iadul care a fost via]a mea. De fapt, El m-a g\sit pe

mine... S\ [tii c\ e tare diferit de ceea ce aveam eu `n

cap [i `nc\ mai am. A[ vrea s\-]i vorbesc uneori despre

El, dar nu [tiu cum s\ fac, cum s\ zic, a[a c\ vorbesc

despre tine cu El [i [tiu c\ te iube[te [i te a[teapt\ [i pe

tine. M\ rog `n fiecare zi pentru tine, pentru omule]ul

acela chinuit din l\untrul t\u, pentru inima ta abu-

zat\ de to]i [i de tine `ns\]i. M\ rog [i pentru mine,

copilul abuzat, m\ rog [i pentru bebelu[ul care eram

`n burta ta [i m\ `ngrozesc câte am tr\it noi dou\ `nc\

de pe atunci chiar. Eu [tiu c\ tata te b\tea când aveai

burtica mare, mare [i c\ tu `]i protejai burta cum puteai

[i atunci el te lovea `n cap [i pe spate pân\ te `nvine]ea

[i pentru asta `]i s\rut mâna, mam\... C\ m-ai n\scut,

c\ ai ales s\ m\ na[ti, de[i via]a ta era un iad `nc\ de

pe atunci. Am dus cu mine, mam\, frica aceea pe care

o simt `nc\ din burta ta, vinov\]ia de a m\ fi n\scut,

neputin]a de a face fa]\ necazurilor vie]ii, oricât de

mici ar fi ele.

Acum m\ vindec, mam\, dar lupta e grea [i dure-

roas\ [i uneori cad [i m\ descurajez [i o iau de la cap\t

[i strâng din din]i [i m\ ridic [i plâng [i nu-mi mai

doresc nimic, decât s\ m\ vindec.

Te iubesc, mam\, [i te iert din toat\ inima pentru

lipsa ta de `n]elegere [i de duio[ie fa]\ de mine, pentru
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preten]iile tale, pentru felul `n care m\ obligai s\ port ce

voiai tu, pentru felul `n care râdeai de mine, de fizicul

meu, pentru umilin]ele pe care le-am `nghi]it de fiecare

dat\ când a trebuit s\ m\ dezbrac de fa]\ cu tine... [i

uneori nici m\car nu trebuia, dar voiai tu a[a [i eu

m\ executam... pentru b\t\ile tale, te-am iertat [i ]i-am

zis asta la telefon, `ntr-o zi, din senin.... [i [tiu c\, `n

ciuda reac]iei tale agresive: „N-am nevoie de iertarea

ta!”, [tiu c\ te-ai bucurat [i te-ai lini[tit.

Când m\ gândesc la tine, mam\, nu mai simt nici

revolt\, nici fric\, nici dragoste codependent\. Când

m\ gândesc la tine, ~l pun pe Dumnezeu `ntre noi [i El

`mi arat\ cât e[ti de delicat\, de neputincioas\ uneori,

de vulnerabil\ `n agresivitatea ta, de fragil\ `n propria

ta opinie despre tine [i despre lume. M\ rog Lui s\ te

binecuvânteze, s\-]i dea ani mul]i [i s\n\to[i [i s\ te

aduc\ [i pe tine la credin]\, `n acela[i mod blând `n

care a f\cut-o cu mine.

Constat c\, `n scurta mea scrisoare, nu ]i-am f\cut

nici un repro[ [i e cumva atipic pentru rela]ia noastr\, `n

ansamblul ei. Sunt pe cale s\ `nchei aceast\ scrisoare

l\sând lucrurile a[a cum sunt. Nici n-a[ [ti ce repro[

s\-]i fac. I le-am dat pe toate Lui, `n multele mele plânsuri

din ultima vreme, pentru c\, scumpa mea mam\, au

fost atât de multe. A[ fi vrut s\ cresc lâng\ tine, mai

mult decât am crescut, s\ m\ `mb\t de mirosul corpu-

lui t\u când eram copil. Miros care [i acum mi se pare cel

mai frumos [i mai curat [i mai cald miros din lume. A[

fi vrut s\ m\ fi ]inut mai mult `n bra]e [i s\ m\ ba]i

mai pu]in. S\ fi [tiut s\ m\ ascul]i mai mult. {tiu acum,

dup\ terapie, c\ Dumnezeu mi-a f\cut un mare dar [i
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m-a p\zit de multe când a hot\rât ca eu s\ cresc la

bunici. {i [tiu acum c\ fiecare facem ce putem `n con-

di]iile de maxim\ criz\ ale vie]ii noastre. ~n via]a ta au

fost multe, nu [tiu ce `nseamn\ s\ ai zece ani [i s\

trebuiasc\ s\ ai grij\, trei luni de zile, de mama ta `n

ghips, de micu]a gospod\rie de la ]ar\. Nu [tiu ce `n-

seamn\ s\ fii singuric\ `ntr-un ora[ mare, mereu la

gazde, mereu ducând lips\ de câte ceva. Nu m-am gândit

niciodat\ ce trebuie s\ fi `ndurat tu printre str\ini,

copil fiind. {i m\ `nduio[ez când `mi dau seama c\ [tii

prea bine ce `nseamn\ s\ m\nânci numai covrigi ca

s\-]i po]i cump\ra o carte pentru c\, mam\ scump\,

am mo[tenit de la tine iubirea asta mare pentru c\r]i.

Sunt bucuroas\ c\ rela]ia noastr\ s-a `mbun\t\]it

vizibil [i c\ `]i pot spune ce gândesc, chiar lucrurile

care m\ dor sau te dor. Nu m\ mai tem de sup\r\rile

tale pentru c\ nu m\ mai definesc `n raport cu st\rile

tale. Eu exist pentru c\ vrea Dumnezeu ca eu s\ exist [i

mai mult decât atât, El vrea s\ `nv\] s\ m\ bucur de

via]a mea, a[a cum este ea. {i de când L-am cunoscut,

a devenit foarte frumoas\.

Te iubesc. R\mâi cu bine, scumpa mea mam\, Dom-

nul s\ te binecuvânteze acum, azi [i mereu.

Feti]a ta (verde)... s\ nu râzi, poate `ntr-o zi o s\-]i

povestesc mai multe.

P.S. Sunt mândr\ de tine c\ ai `nv\]at singur\ s\

scrii mesaje pe mobil [i m\ bucur enorm când `mi scrii

mesaje atât de elaborate despre tine [i despre via]a ta.

Poate, cine [tie, vom putea recupera multe t\ceri `n felul

acesta.
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Dragul meu tat\,

M\ simt ciudat c\ trebuie s\-]i scriu acum o scrisoare;

am amânat momentul cât am putut. Dac\ scrisoarea

mamei a curs pur [i simplu din peni]a mea virtual\,

presimt c\ lucrurile vor sta diferit cu tine. Nu pentru c\

mi-e team\ de cele pe care le voi spune ([i asta), ci mai

ales pentru c\ simt c\ nu te cunosc [i c\ nu te-am cu-

noscut niciodat\ ([i dac\ m\ gândesc a[a, simt un fel

de agresivitate care m\ face s\ m\ opresc din scris),

dar mai ales simt c\ nu [tiu ce s\-]i spun.

Acum câteva luni am g\sit din `ntâmplare un

teanc de fotografii zim]ate [i `ndoite de vreme `n care e[ti

tu, un copilandru brunet [i frumos. Dac\ m\ gândesc

la tine, ca la cel din poze, pot vorbi cu tine, pentru c\

v\d `n tine o f\ptur\ firav\ cu care a[ putea sta fa]\ `n

fa]\, doar s\ vorbesc, s\ o ascult [i s\ m\ asculte...

Tu nu e[ti un om r\u, eu [tiu asta. Dar lucrurile pe

care le-ai f\cut de-a lungul vie]ii, lucruri care au avut

repercusiuni asupra mea, omul de ast\zi, m\ fac uneori

s\ te v\d ca pe un om r\u [i `ntunecat, `ns\ cel mai

adesea m\ fac s\ nu te v\d deloc.

E ca [i cum te-a[ fi [ters cu radiera la un moment

dat al existen]ei mele, iar acum `ncerc s\ te reconstitui din

urmele l\sate de gum\ pe hârtie. Dar oricât m-a[ str\dui,

nu-]i pot reda tr\s\turile tale adev\rate, greutatea pe

care ar trebui s\ o ai `n via]a mea. Pentru c\, de[i simt

c\ rela]ia cu mama a fost grea [i plin\ de abuzuri [i de

traume [i de ur\, rela]ia a existat. Dar cu tine simt c\

nu am avut niciodat\ nici o rela]ie. E ca [i cum te-a[ fi

scos din inima mea, de tot, cu r\d\cin\ cu tot. Datorit\

Seminarului iert\rii [i terapiei, tu ai `nceput s\ cape]i o



16 Monahia Siluana Vlad

form\, dar totul e `nc\ mult prea difuz, iar ce m\ [o-

cheaz\ este c\ ceea ce simt eu nu are nici o leg\tur\

cu omul pe care `l v\d ast\zi `n fa]a mea. {tii, uneori

vorbesc cu D. despre tine [i r\mân cu gura c\scat\ când

v\d ce vede el, cât de uman, de vulnerabil te vede...

nimic din ce v\d eu, absolut nimic.

Nu [tiu ce-mi vine s\-]i repro[ez mai `ntâi, tat\. C\

nu am amintiri legate de tine? C\ s-a [ters totul? C\ nu

exi[ti decât din ceea ce mai mult mi s-a povestit. C\ une-

ori imaginea ta se suprapune cu cea a lui tataie care a

fost, cu succes, un `nlocuitor de tat\. C\ m\ str\duiesc,

c\ g\sesc ceva [i, dincolo de câteva frânturi de amin-

tiri, nu prea g\sesc mare lucru. Cel mai frumos lucru

pe care mi-l amintesc e de demult, când ai venit s\ m\

iei de la gr\dini]\. Atunci eu ]i-am s\rit `n bra]e [i [tiu

c\ [i tu te-ai bucurat, pentru c\ m-ai `nvârtit mult `n

aer. {i eram mândr\, oare de tine sau de faptul c\ am

[i eu un tat\? Dac\ ar fi s\ numesc cea mai frumoas\

amintire legat\ de tine, scotocind prin noianul de dureri

[i resentimente din inima mea, probabil c\ asta ar fi

amintirea pe care vreau s-o p\strez despre tine. Ima-

ginea unui tat\ care se bucur\ atât de mult s\-[i vad\

copilul ie[ind de la gr\dini]\, `ncât `l ridic\ `n bra]e [i-l

`nvârte `n aer... E incredibil, nu? {i ce mai râdeam

amândoi!

Tot ce am scos din mine, `n timpul terapiei [i a Se-

minarului iert\rii, m\ n\uce[te, pentru c\ nu `n]eleg

unde este omul acela ast\zi. Cine e omul de ast\zi? {tii,

de când te binecuvântez, am `nceput s\ simt o oarecare

`n]elegere fa]\ de tine [i chiar un fel de c\ldur\ uneori,

dar totul se izbe[te de un zid invizibil de sticl\, prin

care ne putem privi, dar nu ne putem atinge. Chiar [i
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ast\zi, când m\ `mbr\]i[ezi sau m\ pupi, mimez acel

act conven]ional [i social, dar eu nu simt nimic, nimic.

Dragul meu tat\, cred c\ mai mult te ur\sc decât

te iubesc sau, cel pu]in, dac\ verbul la prezent nu mai

este justificat, cred c\ `n decursul vie]ii mele mai mult

te-am urât decât te-am iubit. Te-am urât [i mi-a fost fric\

de tine. Te-am urât pentru scandalurile tale, pentru

felul `n care o b\teai pe mama [i cu cât strigam la tine

eu [i C., cu atât o b\teai mai tare. Cum ai putut, m\i

omule, s\ tragi cu pumnii [i cu picioarele `ntr-o femeie

`ns\rcinat\? La mine nu te-ai gândit? Eu eram acolo,

`n burta ei... Cum ai putut s-o iei de p\r [i s-o târâi pe

balcon [i s\ urli: „Te dau cu gâtul `n jos, nenorocito”?

Ce-a fost `n mintea ta când URLAI LA NOI de pe bal-

con, cu mama `n mâinile tale? Tu [tii cum ar\tai? Erai

un monstru transpirat, cu ochii sticlind, ro[u-vine]iu la

fa]\. {i erai tat\l meu. Da, `n clipele când scriu rân-

durile astea, pulsul mi-e accelerat [i b\t\ile inimii s-au

`nte]it [i `n mine ceva se `mpotrive[te [i se zvârcole[te.

Ce era `n mintea ta când vedeai de pe balcon doi copii

urlând dispera]i `n camer\. Cred c\ atunci am `ncetat

s\ te mai privesc pe tine. Ochii mei deja o vedeau pe

mama c\zând de la etajul nou\, o vedeam zob pe tro-

tuar, cu lumea adunat\ `n jurul ei, a[a cum s-a adunat

lumea `n jurul mamei lui M., feti]a de la zece, când

mama ei s-a aruncat (?) pe geam. M\ vedeam plângând

dup\ mama, tânjind dup\ mirosul ei pe care nu aveam

s\-l mai simt, dar mai ales, m\ vedeam condamnat\

s\ tr\iesc lâng\ tine, cu tine, iar perspectiva asta m\

`n]epenea de fric\.

~n mintea mea ai o mie de chipuri. ~n nici unul

dintre ele nu-l recunosc pe tat\l meu. Flash-uri grote[ti
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[i greu de dus. Dac\ ai [ti tu, tat\, cât timp mi-a luat

s\-mi dau seama c\, f\r\ s\ [tii, m-ai programat s\-L

v\d pe Dumnezeu cu tr\s\turile tale, s\-L v\d absent [i

nep\s\tor [i, mai ales, abuzator, ca tine.

Nu [tiu ce vezi tu când m\ prive[ti. {tiu c\ `n felul

t\u m\ iube[ti [i e[ti chiar mândru de mine, dar acum

`n]eleg c\ felul acesta de a iubi nu e reciproc. {i ~i mul-

]umesc lui Dumnezeu c\ pot spune lucrurilor pe nume.

~]i sunt recunosc\toare pentru ajutorul pe care mi-l dai

când plec `n vacan]e [i las casa `n grija ta, pentru mi-

cile repara]ii, pentru respectul cu care `mi tratezi lucru-

rile. ~]i sunt recunosc\toare din toat\ inima! Dar nu

[tiu dac\ te iubesc, nu [tiu cum s\ te iubesc [i ce `n-

seamn\ iubirea fa]\ de tat\. Iar ceea ce crezi tu c\ e

iubire, ceea ce ai crezut mereu c\ a fost iubire, NU E. A

fost doar ideea iubirii, a fost respect amestecat cu fric\,

dar nu a fost iubire. Trupul [i inima mea se revolt\!!!

Când suntem  `mpreun\, ca s\ te suport, eu te binecu-

vântez din toat\ inima mea, cu toat\ durerea mea. {i

atunci [tiu c\ inima mea vorbe[te inimii tale. {i atunci

[tiu c\ `]i pare r\u [i c\ ai vrea s\ repari `ntr-un fel tot

ce mi-ai f\cut. Mi-e mil\ de tine, tat\l meu drag, mi-e

mil\ de ce va spune la Judecat\ tot neamul \sta pe

care `l port `n sânge. {tiu c\ adesea te a[teptai s\-]i fac

repro[uri, de multe ori te-ai justificat `n fa]a mea f\r\

s\ fie cazul, [i pentru ni[te ac]iuni care o implicau pe

mama, nu pe mine. De multe ori ea `ns\[i mi-a cerut

s\ te cert, s\ te „judec” – ca s\ o citez – [i când a v\zut

c\ nu fac asta, m-a aruncat `n bra]ele tale, „t\ticu]ul cel

iubit”. Nu-mi vine s\ te scuz, dar nu-mi vine nici s\ te

acuz, de[i sunt atât de intrigat\ de „cum a fost posibil?”

Simt revolt\. C\ nu ]i-a p\sat, c\ nu te-a interesat o
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clip\ de soarta mea atunci când ai p\r\sit-o pe mama

([i implicit [i pe mine). Dar brusc ]i-ai amintit de mine

când v-a]i `mp\cat [i ai venit acas\ dup\ aproape un

an de absen]\ cu acelea[i preten]ii – de a fi respectat

ca tat\. Simt ciud\ c\ ziua mea a trecut atunci f\r\ ca

tu s\-mi fi dat un telefon [i am a[teptat cu toat\ fiin]a mea

s\ m\ suni, s\-mi ar\]i c\-]i pas\, s\-i ar\]i [i mamei

c\-]i p\sa... Revolt\ c\ nu te-a interesat niciodat\ de

soarta mea, nu numai c\ nu m\ ajutai la teme, dar nu

ar\tai nici un minimum de interes sau de curiozitate

fa]\ de ceea ce f\ceam eu. Nu te-ai `ntrebat niciodat\ ce

m\nânc, ce `mbrac, ce `nv\], ce simt? Ciudat c\ mergeai

la [edin]a cu p\rin]ii numai pentru c\ erai trimis de

mama, iar acolo mimai un interes fa]\ de persoana

mea, care `n via]a de acas\ lipsea cu des\vâr[ire. Nu

ai [tiut niciodat\ ce muzic\ ascult, ce filme `mi plac, ce

citesc, cine sunt. Simt o durere grea `n piept, o triste]e co-

vâr[itoare, regretul de a nu avea nici m\car o amintire

concret\ legat\ de tine, un soi de dezgust, uneori, pe

care-l dezgrop `n timpul terapiei ca s\ m\ vindec, un

dor adânc de tat\l meu cel absent din via]a mea.... [i

mil\. Mult\ mil\.

Mi-e mil\ de omul care e[ti, v\d negarea `n care

ne-am `nv\luit, eu ca s\ m\ protejez, tu ca s\ ui]i, toat\

familia noastr\, ca s\ fie altceva decât este... O v\d [i,

chiar dac\ nu ajung dincolo de ea, eu i-o dau lui

Dumnezeu. Ia-o Tu, Doamne, a[a cum mi-ai luat de

pe umeri atâtea vini imaginare [i ru[ini [i frici [i m-ai

n\scut din nou la o alt\ via]\, altfel decât tot ce pu-

team eu s\-mi imaginez c\ exist\.

Binecuvânteaz\-l, Doamne, pe tat\l meu. {i iart\-m\

c\ nu pot vedea un tat\ `n el, mai ales acum, când [tiu
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c\ Tat\l meu e[ti Tu. Binecuvânteaz\-l pe omul acesta

chinuit care m-a iubit `n felul lui, care poart\ pe umeri

blestemele [i traumele unui trecut de mult `ngropat.

Ajut\-l [i ajut\-m\ s\ recuper\m ceva, dac\ ne este de

folos, ca s\ ne putem privi `n ochi, m\car la Judecat\.

Amin.

Fata verde

Doamne, iat\, copiii scriu `nc\ scrisori p\rin]ilor lor,

dar }i le expediaz\ doar }ie, prin mine...

Prime[te, Doamne, prinosul acestor inimi care abia

acum `nva]\, de la Tine, iubirea [i revars\-l cu mil\ [i

`n inimile s\rmanilor lor p\rin]i!

Cu durere, dar [i cu n\dejde [i recuno[tin]\,

Maica Siluana

Doamne, ajut\-mi s\ cobor `n str\fundurile 

mele [i s\-mi vorbesc mie, feti]ei care eram

Drag\ D.,

Mai `ntâi iart\-m\ c\ `]i scriu a[a târziu. Abia acum,

când am 41 de ani. Uff, ce a mai trecut timpul \sta!

Te v\d când erai mic\, pe canapea, ghemuit\ lâng\

mama ta, care citea, cuminte, f\r\ s\ spui nimic. Te

v\d mai ales odat\, când mama era bolnav\, `i tre-

murau mâinile, era `ngrijorat\, s-a dus la spital. Apoi

]i-a zis c\ a fost un sindrom nervos, c\ a `nv\]at prea

mult. 

Alt\ dat\ când ea iar\[i citea, iar tu trebuia s\ `]i

faci exerci]iile pentru ochi. Nu vedeai mai nimic. I-ai spus

mamei, care, ocupat\ cu ale ei, a zis s\ continui totu[i.
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Te sim]eai singur\ [i neglijat\, te f\ceai parc\ [i mai

mic\. ~mi pare r\u pentru tine, c\ nu ]i-au acordat

aten]ie, c\ nu au vorbit cu tine, c\ nu te-au `ntrebat [i

pe tine ce probleme aveai tu `n mintea ta de copil.

Iar pe canapea, `n lini[te, cu mama ta al\turi, care

cred c\ a[tepta s\ plece la maternitate, era gata s\ nasc\.

Cred c\ de fiecare dat\ sim]eai [i nelini[tea ei. 

Of, cu sindromul... ~mi pare r\u c\, din cauza `nv\-

]\turii, mama ta ne-a neglijat. Vezi s\ nu faci [i tu la fel

cu b\iatul t\u. Cât de important ar fi fost s\ `]i acorde

un zâmbet, o privire, o `ntrebare, s\ se opreasc\ un

moment doar din treburile ei [i s\ se uite cu adev\rat

la tine (nu numai dac\ ai mâncat etc.).

O iert, Doamne, pe mama. Binecuvânteaz-o, Doam-

ne, pe mama. Ajut\-m\ s\ nu uit copilul meu din cauza

`nv\]\turii [i profesiei.

Mai ]in mine c\ o iubeai pe surioara ta bebelu[ [i,

ne[tiind s\ `]i exprimi dragostea, o strângeai de mânu]\.

Doamne, ce `nseamn\ asta? ~nseamn\ c\ mama ta nicio-

dat\ nu te-a dr\g\lit, nu te-a mângâiat, c\ altfel sigur

ai fi imitat, ai fi [tiut s\ faci [i tu la fel. ~nseamn\ c\

sigur nici pe sora ta...

Ajut\-m\, Doamne, s\ o iert pe mama mea c\ nu

[tia s\ ne acorde afec]iune. 

~mi amintesc c\ erai bucuroas\ când dormeai la

prânz, al\turi de mama ta pe canapea. Nu mai des-

f\cea canapeaua, [i atunci se `nghesuia lâng\ tine, te

lua `n bra]e. Of, erau singurele momente când te lua `n

bra]e. ~mi pare r\u, D., pentru tine c\ nu ai avut mân-

gâieri [i dr\g\liri [i c\ din cauza asta `]i lipsesc a[a de

mult, dore[ti s\ fii luat\ `n bra]e, protejat\, mângâiat\.
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~mi pare r\u [i pentru faptul c\ erai a[a de se-

rioas\. O v\d pe nepo]ica mea care cânt\, danseaz\,

se `nvârte[te, spune prostioare. Uf, niciodat\ nu ai avut

curajul s\ faci asta. Niciodat\ nu ai avut curajul s\

spui o prostioar\, s\ `ncerci s\ atragi aten]ia, dragostea,

celorlal]i. 

Ai r\mas lini[tit\ `n col]ul t\u... consolat\ c\ nu

e[ti luat\ `n seam\. Uf, ce r\u `mi pare pentru toat\

copil\ria pierdut\, pentru faptul c\ te-ai `nchistat a[a

de devreme, c\ nu ]i-ai permis s\ fii tu, s\ tr\ie[ti copi-

l\ria, cu toate prostiu]ele, experiment\rile ei, cu toate

jocurile ei. 

~mi pare r\u pentru tine. Te iubesc... orice copil

merit\ s\ fie iubit [i ajutat s\ creasc\. Eu te iubesc [i a[

vrea s\ `]i dau m\car acum dragoste, `n]elegere, `ncu-

raj\ri, s\ te `ncurajez mai ales s\ tr\ie[ti, s\ experimen-

tezi, s\ te autorizezi s\ gre[e[ti. Asta este: nu aveai voie s\

gre[e[ti, trebuia s\ nu superi pe nimeni, s\ fii cuminte,

s\ nu atragi aten]ia sau mânia celor mari.

Uf. M\car acum eu o s\ te las s\ experimentezi, s\-]i

asumi riscuri [i s\ accep]i c\ ai voie s\ gre[e[ti, s\ nu

fii perfect\, s\ fii tu `ns\]i.

Mai [tiu o durere de-a ta. Aveai ochelari, de mic\,

de la gr\dini]\. Dou\ amintiri: când ]i-a zis L. c\ `]i

scoate [i ochiul cel\lalt [i când G. te-a f\cut aragaz cu

patru ochiuri. Nu ai r\spuns nimic, considerai c\ nu ai ce

r\spunde, c\ asta e, e[ti inferioar\ fiindc\ ai ochelari.           

Uf, D., iar\[i minte de copil. Ai crezut c\ e[ti inferi-

oar\, doar fiindc\ nu vedeai bine cu un ochi. Atunci cine

nu este inferior? G., care avea note mici, nu ar fi inferi-

oar\ [i ea dac\ ne-am gândi a[a? To]i suntem diferi]i,

avem limitele noastre, defectele noastre fizice, suflete[ti.
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~mi pare r\u c\ ai suferit atât considerându-te inferioar\.

Acum sunt ochelari frumo[i (nu negri ca ai t\i, cu rama

groas\, c\ nici nu ]i se mai vedea fa]a [i p\reai [i mai

serioas\ decât erai), [i copiii nu mai sunt poate a[a com-

plexa]i. ~mi pare r\u, D., c\ nu ]i-a explicat poate mama

ta mai bine c\ nu erai inferioar\ [i cum s\ r\spunzi

r\ut\]ilor copiilor. E drept c\ l-a certat pe L.

D., acum [tiu c\ ai crescut [i c\ nu mai e[ti com-
plexat\ din cauza vederii. M\car cu asta am crescut.

Bravo, D., pentru maturitatea ta. Scuz\-m\ c\ sunt `nc\
ironic\.

Uf, D., am s\ `]i mai scriu, acum trebuie s\ m\ duc

la culcare.

Te rog, ]ine minte c\ te iubesc, [i mai ales c\ Dom-
nul te iube[te. Doamne, vindec\ Tu r\nile copilei aceleia

mici, c\ numai Tu po]i s\ vindeci sufletele noastre. Ajut-o
tu s\ creasc\, pentru c\ mare nevoie am de ajutorul ei.

Eu promit c\ o s\ m\ gândesc mereu la ea, c\ o s\ o iu-
besc, c\ o s\ am grij\ de ea, c\ o s\ o `ncurajez, [i sper s\

nu o mai r\nesc eu `ns\mi. Sper, Doamne, cu ajutorul
T\u, s\ fiu mai `n]eleapt\ [i s\ `i fiu un mai bun `n-

drum\tor decât pân\ acum.         

Ajut\-m\, Doamne! 

D.

Dragii mei care sunte]i p\rin]i, 

~nv\]a]i din aceste m\rturii c\ un gest mic poate fi
o mare dovad\ de iubire! 

Oamenii, mai ales copiii, au nevoie de dovezi de
dragoste prin ochii [i mâinile noastre [i nu doar prin
obiectele pe care le oferim.

Cu drag [i rug\ciune,

Maica Siluana
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Mi-am amintit de modul `n care am primit 

vestea c\ mama o s\ mai aib\ un copil

~n primul rând, ar trebui s\ v\ mul]umesc, M\icu]\,

pentru c\, de nu-mi spunea]i dvs. c\ ceea ce p\timesc

la ora actual\ (tulbur\rile de alimenta]ie [i senza]ia

c\ m-am blocat, c\ nu mai sunt `n stare s\ fac nimic)

sunt din cauza laturii mele senzuale, pe care o neg, nu

mi-a[ fi dat seama. De aproape o lun\ m\ tot gândeam ce

anume din via]a mea m-a marcat atât de mult [i mi-am

amintit o serie de persoane [i evenimente dureroase,

dar se pare c\ alta este problema. 

Când mi-a]i spus asta, mi-am dat seama c\ ave]i

dreptate, c\ sunt rece, rezervat\ fa]\ de oameni [i c\ nicio-

dat\ n-am f\cut nici cel mai mic gest de afec]iune din

toat\ inima. Parc\ aveam ceva care m\ ]ine... o rezerv\.

Pân\ [i mama, când voia s\ m\ `mbr\]i[eze, când o apu-

cau pe ea momentele de „afec]iune”, f\cea asta aproape

cu for]a. 

Sincer\ s\ fiu, nu m-am gândit niciodat\ la asta

ca la o problem\. M\ gândeam c\ a[a sunt eu. 

Dar `n noaptea ce a urmat dup\ ce am citit mail-ul pe

care mi l-a]i trimis, m-am trezit plângând [i mi-am amin-

tit ceva din copil\ria mea, ceva ce uitasem cu des\vâr[ire. 

Pe mine [i pe fratele meu cel mai mare ne-a crescut

bunica (mama mamei), pe mine de la vârsta de un an

[i pe fratele meu de la trei luni. P\rin]ii mei veneau

din când `n când la noi s\ ne vad\ (o dat\ pe lun\ sau

poate mai rar), st\teau o zi, dou\ [i apoi plecau. Ne

mai luau la ei când erau `n vacan]\.

Mi-am amintit de modul `n care am primit vestea c\

mama o s\ mai aib\ un copil. Aveam patru ani atunci.
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Când a venit mama, probabil c\ era `n lun\ mare (`mi

amintesc burta ei „umflat\”... `ncerc s\ v\ spun cum

am perceput atunci). Nu [tiu dac\ am fost reticent\ de la

`nceput, din momentul `n care mi-a spus, dar mi-aduc

aminte c\ am lovit-o `n burt\ [i atunci mi-a zis c\ dac\

eu fac a[a o s\ fac\ un alt copil [i o s\-l iubeasc\ pe el

[i n-o s\ m\ mai iubeasc\ pe mine. 

~mi mai amintesc c\ `i ziceam c\, dac\ o s\ fac\

un alt copil, o s\-l arunc `n ududoi (un fel de vâlcea). 

Ideea este c\ mama a plecat [i eu tot timpul acesta

am sperat s\ i se „desumfle” cumva burta [i s\ fie totul

`n regul\. ~mi amintesc c\ `l `ntrebam pe fratele meu

`n leg\tur\ cu viitorul copil [i el `mi spunea c\ mama o

s\-l iubeasc\ pe el [i n-o s\ ne mai iubeasc\ pe noi. 

~mi mai amintesc de [ocul pe care l-am avut când

a venit mama cu copilul, [i de gândul pe care l-am

avut atunci `n cap: „Acum are un alt copil pe care s\-l

iubeasc\”. {tiu c\ am plâns atunci [i n-am vrut s\ m\

duc la mama s\ vorbesc cu ea, c\ m-a pupat cam cu for]a

[i m-a l\sat a[a.

Acela a fost momentul `n care m-am sup\rat pe

mama, [i de atunci am `nceput s\ fiu a[a rezervat\, s\

nu mai las pe nimeni s\ se mai apropie de mine.

Acum, când mi-am amintit asta, parc\ am tr\it din

nou durerea pe care am tr\it-o atunci (câteva zile am tot

plâns). Azi m-am mai lini[tit. Am fost [i m-am spovedit,

[i m-am `mp\rt\[it, [i tot timpul cât am stat la slujb\

m-am rugat lui Dumnezeu s\ m\ ajute s\ o iert pe

mama. Nu cred c\ am reu[it, dar mi-e mai bine acum.

Doamne ajut\ [i v\ mul]umesc,

Un copil pe Cale
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Draga mea Copil\, 

E minunat ce-mi scrii. E minunat c\ realizezi ce ]i se

`ntâmpl\ [i ce ai de f\cut pentru a `nainta pe Cale. E

minunat c\ vrei s\ cau]i mai `ntâi ~mp\r\]ia, crezând c\

vei primi restul, adic\ tot ce-]i mai dore[ti, ca un adaos,

ca dar, ca un prinos al iubirii ~mp\ratului. Adic\, `nv\]ând

s\-]i ier]i mama pentru acele r\ni f\cute copilului care ai

fost, te vei elibera de dependen]a de mâncare. Aceast\

dependen]\ e caracteristic\ multor copii care n-au fost

iubi]i, sau li s-a p\rut c\ nu sunt iubi]i, de mamele lor. Ei

caut\ mereu s\-[i astâmpere foamea nepotolit\ (bulimie)

de acea iubire pe care o sim]im mai `ntâi de la „sânul

mamei”, acea iubire dulce [i necondi]ionat\ de fapte [i

merite, sau aleg s\-[i pedepseasc\ mama [i propria femi-

nitate prin anorexie. E o form\ a cumplitei tragedii a

omului care [i-a pierdut rânduiala ierarhic\ a puterilor

sufletului [i `ncearc\ s\-[i `mplineasc\ nevoi de la un nivel

superior al sufletului, prin lucr\rile unui nivel ierarhic

inferior: nevoile duhovnice[ti prin sentimente, nevoile

afective prin substan]e… 

Nu va fi u[or, Copila mea, dar vei birui, pentru c\

dore[ti asta [i e[ti hot\rât\ s\ fii onest\ [i harnic\ [i, cu

adev\rat, te-ai s\turat de suferin]\, 

Cu dragoste [i binecuvântare,

Maica Siluana

Eu pot cu Tine s\ fac voia Ta [i s\ Te sl\vesc 

[i s\ fiu bucuroas\ [i slobod\ de orice m-ar 

`mpiedica s\ fiu bucuroas\ cu [i `n Tine!

Da, Doamne, accept [i con[tientizez c\ m-am n\scut

din p\rin]i s\raci [i f\r\ educa]ie `nalt\ [i nu din al]i
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p\rin]i pe care mi i-a[ fi dorit. Accept cu durere c\ tat\l

meu a fost robit alcoolului [i umbla nesp\lat [i nu m-a

`mbr\]i[at niciodat\, c\ nu s-a str\duit s\ se lupte cu ne-

putin]ele lui pentru a ne ajuta s\ ne form\m ca oameni

integri din toate punctele de vedere. Accept c\ mama

mea vorbea mult cu oricine, c\ o uram deseori pentru

asta [i c\ am preluat / `nv\]at necontrolul limbii de la ea. 

Mi-am format din copil\rie mentalitatea c\ eu n-am,

c\ ceilal]i trebuie s\-mi dea. Aceast\ mentalitate m-a

chinuit [i m-a f\cut inactiv\ [i mi-am plâns de mil\.

M-am `ndrept\]it tot timpul, i-am acuzat pe ceilal]i: eu

sunt bun\, n-am nici o vin\ c\ m-am n\scut s\rac\,

merit s\ mi se dea bani, cele necesare. Aten]ia mea a

fost concentrat\ asupra celorlal]i, cât mi-s ei de datori

[i ce r\u s-au purtat cu mine... 

Ei, Doamne, dar acum am descoperit cu harul T\u

c\ Tu mi-ai dat, [i c\ mi-ai dat enorm de mult, mi-ai dat

tot ce trebuie ca eu s\ fac voia Ta. {i `mi dai [i ajutor

s\ fac voia Ta [i eu pot cu Tine s\ fac voia Ta [i s\ Te

sl\vesc [i s\ fiu bucuroas\ [i liber\ / slobod\ de orice

m-ar `mpiedica s\ fiu bucuroas\ cu [i `n Tine. Binecu-

vânteaz\, P\rinte, [i m\ iart\! M-ai chemat la via]\ ca

femeie – ce dar minunat! Femeia – o fiin]\ delicat\, me-

nit\ s\ mângâie [i s\ bucure, s\ strâng\ la piept… s\

poarte via]a, s\ fie `mpreun\ aduc\toare de noi oameni pe

acest p\mânt! Situa]ia `n care m-am n\scut m-a `n\sprit.

M-am negat pân\ acum, nu m-am acceptat ca femeie,

aveam exemplul mamei, care a dus greul familiei, al

na[terii [i cre[terii celor zece copii, al accept\rii tat\lui

meu, care o b\ga `n seam\ doar când avea o necesi-

tate hormonal\ [i, pe deasupra [i beat. Situa]ia aceasta

mi-a creat repulsie [i am urât c\ m-am n\scut femeie,
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pentru c\ vedeam situa]ia mamei mele. Uite, Doamne,

zgura aceasta s-a pus peste sufletul meu, peste fiin]a

mea. Dispre]ul pentru b\rbat / familie, copii `n special,

a dat la mine `n comoditate / lene [i fuga de responsa-

bilitate. Adesea petreceam ore `n [ir proiectându-mi `n

imaginar via]a pe care mi-a[ fi dorit s-o duc pe viitor

lâng\ un F\t-Frumos curat, care s\-mi ofere toate cele

necesare unui trai bun.

~mi spuneam c\ eu n-am s\ m\ c\s\toresc decât

dup\ ce m\ realizez `n carier\, dup\ ce `mi asigur o

stare material\, dup\ ce v\d lumea… [i nu vreau copii.

Prefer s\ fac abstinen]\ (ce dr\cesc gând: c\ voiam s\ mi

se dea aten]ie de c\tre b\rbat, s\ m\ iubeasc\ duhov-

nice[te, a[a ca pe ceva pre]ios, dar f\r\ s\-mi cear\ ceva

`n schimb, f\r\ s\ am de lucru cu copiii).

Iat\-m\ acum mam\ a doi copii, `n curând trei…

Doamne, Tu m-ai chemat la via]\ femeie [i ai pus `n mine

puterea de a-mi `ndeplini aceast\ chemare. Te binecu-

vântez [i Te rog s\ rupi toate lan]urile cu care am fost

legat\ pân\ acum, s\ m\ sloboze[ti de apuc\turile de

pân\ acum [i s\ m\ faci liber\ [i s\n\toas\, pentru a-

mi `ndeplini chemarea de femeie, de so]ie [i de mam\! 

C.

Copila mea drag\, 

Minunat lucreaz\ Dumnezeu cu omul dac\ acesta

pricepe logica Lui [i se `ndur\ s\ fac\ cele ce i se cer

pe Cale.

Sunt tare bucuroas\ c\ ai pornit bine la drum [i c\

nu te sperie c\ acesta, drumul t\u pe Cale, trece prin




