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Dedic aceastã carte nepoþeilor mei Tiberiu

ªtefan (5 ani) ºi Sebastian Nectarie, (3 ani)

pentru cã alãturi de ei rãsãritul de soare este

mai frumos, iar viaþa are alt contur ºi altã

culoare. Zâmbetul lor cristalin alungã norii în

zilele întunecate, risipeºte ploaia ºi îmblâ n -

zeºte gerul. Ei sunt zâmbetul sufletului meu ºi

cea mai frumoasã parte a vieþii mele. 
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jutaþi-mã ºi pe mine sã-mi
iau o pâine, sunt un copil
orfan, care doarme pe
strãzi… Dumnezeu sã vã

ajute ºi sã aibã milã de voi! «Tatãl  nostru care ne
eºti în ceruri / Sfinþeascã-se numele Tãu…… Amin!»

Un pui de om aºezat în genunchi prin lungile
vagoane de metrou sau cutreierând peroanele cu
mânuþa întinsã în speranþa cã va primi un bãnuþ.
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MÂNA DIN CER

–



L-am vãzut de nenumãrate ori cu hainele
zdrenþuite ºi desculþ, cerºind mila cãlãtorilor. Palid
ºi încercãnat, îºi petrecea zilele repetând la infinit
aceleaºi cuvinte: drama lui ºi rugãciunea „Tatãl
nostru“. Cu toate acestea, avea în ochi un soi de
luminã nedefinitã.

Într-o zi, aºteptând metroul, l-am vãzut pe
peron trecând de la un cãlãtor la altul. Când s-a
apropiat de mine, i-am zâmbit ºi i-am dat un
pacheþel cu mâncare.

– Bogdaproste. Dumnezeu sã vã ajute! a spus.
– Cum te cheamã? l-am întrebat.
– Bogdan, mi-a rãspuns scurt.
– ªi câþi ani ai?
– Nu ºtiu, de când eram mic sunt pe strãzi. Am

venit o datã cu bunicii la Bucureºti ºi ori m-au pier-
dut, ori m-au lãsat aici cã nu mai aveau ce sã-mi dea
de mâncare, a început sã-mi povesteascã, având un
vocabular uimitor pentru condiþia lui de copil orfan.
Când am venit cu bunicii la Bucureºti, ºtiu cã
aveam aproape cinci ani, iar de-atunci nu ºtiu câþi
ani au trecut. Lumea zice cã nu am mai mult de 11-12
ani, aºa o fi?

– S-ar putea, într-adevãr pari un copil de 1-12
ani. Þi-ai vãzut vreodatã pãrinþii? l-am întrebat, atin -
gându-l uºor pe creºtetul capului.
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– Nu, nici nu ºtiu cum aratã, nici pe bunici nu
prea mi-i amintesc, doar strada, metroul ºi oamenii,
care unii îmi dau bani sau mâncare, alþii nici nu se
uitã la mine, iar alþii mã mai întrebã câte ceva, aºa
ca dumneavoastrã.

– Bogdan, tu ºtii ce este acela un orfelinat?
– Da, ºtiu, un cãmin unde stau copii ca mine.
– ªi n-ai vrea sã te ajut sã mergi la un astfel de

cãmin?
– Nu, mi-a rãspuns categoric.
– De ce? l-am întrebat uimitã.
– Pentru cã tot în stradã ajung. Uitaþi-vã la bã -

iatul acela care stã culcat lângã scãri cu punga în
mânã, mi-a zis, arãtându-mi un tânãr de vreo 20 de
ani, a fost la orfelinat, la 18 ani l-au dat afarã ºi pen-
tru cã nu a putut sã se obiºnuiascã cu viaþa de
stradã, a început sã tragã din pungã. Eu nu vreau sã
ajung aºa. Uneori întind mâna ca sã primesc ceva,
dar nu sunt ca el. Pentru ce sã mã duc la orfelinat,
sã-mi fie bine câþiva ani ºi apoi sã-mi fie mai rãu?
m-a întrebat cu un fel de reproº. Vine metroul, bog-
daproste, Dumnezeu sã vã ajute.

Da, venea metroul, locul de unde îºi câºtiga
„pâinea cea de toate zilele“.

M-a impresionat Bogdan, un copil îmbãtrânit
înainte de vreme. Mã întâlneam aproape zilnic cu el
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la metrou ºi aveam convorbiri scurte, în puþinul
timp în care aºteptam urmãtorul tren.  

Într-o zi am cumpãrat o carte, o nouã ediþie a
versurilor semnate de Mihai Eminescu. Stând pe
peron, am început sã rãsfoiesc volumul respectiv.
Din mulþime a apãrut ºi Bogdan.

– Sãrut mâna, ce faceþi? m-a întrebat.
– Mulþumesc, bine, tu ce faci?
– Ca de obicei, aºtept mila cuiva, mi-a rãspuns

privind cartea pe care o þineam în mânã. MI-HAI
E-MI-NES-CU, a început sã silabiseascã.

– Tu ºtii sã citeºti, Bogdan? Cine te-a învãþat?
am întrebat uimitã.

– Da, ºtiu, m-a învãþat o doamnã care vinde la
un magazin. Ea mai are grijã de mine. Când nu mai
am cu ce sã mã îmbrac, mã duc la ea ºi îmi mai dã
hãinuþe… ªtiu sã citesc, dar nu am nici o carte ºi
nici nu vreau, pentru cã nu am unde sã le þin, dacã
aveam o casã, puteam sã am ºi cãrþi…

– „Trenul ce soseºte la linia a-II-a circulã în
direcþia Gara de Nord“, ne-a întrerupt discuþia
anunþul din staþia de amplificare a peronului.

– Sãrut mâna, mã duc cã vine metroul, mi-a
zis, alergând cu picioruºele desculþe pe piatra rece a
pe ronului.
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