Amintiri

P ro c e s u l
ªtiu cã Domnul face dreptate celui obijduit,
dreptate celor lipsiþi (Psalmi 140:12).
Dar partea celor nebuni este ruºinea
(Proverbe 3:35).

C

ând Flori s-a cãsãtorit cu Ilie, era
convinsã cã lângã el va fi fericitã.
Bãrbatul ei era nãscut la Drãgãºani, dar nu avea patima bãuturii, ca ceilalþi.
Dupã nuntã, ei s-au mutat la Lotru, unde
ºi-au gãsit de lucru. Nu a trecut mult timp însã,
ºi adevãratul caracter al omului ei a început sã
se arate. Ilie nu era alcoolic, dar avea o altã
patimã fãrã leac - era curvar. ªi aceasta a topit
cu încetul dragostea lor. Flori a încercat sã
îndrepte lucrurile cum a ºtiut, dar zadarnic.
Situaþia ei devenise subiect pentru toþi vecinii.
Bãrbatul ei îºi iubea viciul ºi nu vroia sã se
schimbe. Nici venirea pe lume a Valentinei nu
a rezolvat conflictul dintre ei. Cãsnicia lor se
destrãma.
Când a simþit cã nu mai poate sã reziste,
Flori ºi-a luat fetiþa, pe atunci de trei ani, ºi a
plecat la Bucureºti. A locuit, cu chirie, la o
bãtrânã. Mergea la serviciu ºi îºi lãsa copilul
singur acasã. Valentina era cuminte; se juca
singurã la oglindã sau cu pãpuºa. Ea a crescut
fãrã sã-ºi fi cunoscut tatãl. Îi semãna leit ºi îi
purta numele, dar nu avea nicio amintire cu el.
Dupã zece ani, când orice ranã pãrea cã s-a
vindecat, mama ºi fiica au primit o veste
nãprasnicã. Printr-o scrisoare oficialã, erau
chemate în instanþã. Ilie intentase acþiune de
divorþ ºi vroia sã ia fata spre creºtere ºi educare.
Ca sã fie mai convingãtor, o acuza pe Flori cã
nu e o mamã bunã...
A fost o mare loviturã pentru amândouã.
S-au speriat grozav. Dacã Ilie venea cu martori
falºi? Cine o sã le apere pe ele? Nu aveau pe
nimeni. Au încercat sã se încurajeze una pe
alta. Flori era la capãtul puterilor. Se ºi vedea
rãmasã singurã pe lume. Nici fata nu mai avea
chef de nimic. Era supãratã, dar totuºi a avut
putere sã-ºi încurajeze mama: Nu te teme. Ai
sã vezi ce o sã-i fac eu lui „tata”.
ªi pânã în ziua procesului amândouã au
stat ca pe ghimpi. Nu ºtiau însã cã situaþia lor
era ºi ea în controlul lui Dumnezeu, care e

Suveran peste toate.
În ziua procesului, patru persoane, care aveau sã fie implicate
în acea confruntare, se îndreptau
spre tribunal:
- Prima era judecãtoarea omul legii, cea care îºi fãcuse o
profesie din apãrarea dreptãþii.
Nu cred cã a fost o întâmplare cã
în ziua aceea ea s-a înfãþiºat la
tribunal cu un ochi învineþit. Ceva
îmi spune cã avusese o altercaþie
în familie din pricina copilului.
Cu o inimã de mamã rãnitã,
aceastã femeie putea înþelege mai
bine unul dintre cazurile pe care
avea sã le judece în acea zi.
- Apoi era Flori — pârâta.
Ea strânsese în inimã multã
amãrãciune. Ca sã-ºi creascã
copilul, a trebuit sã-ºi
pãrãseascã cãminul ºi sã
o ia de la capãt. A muncit printre strãini ºi nu i-a
fost uºor. Valentina era
bucuria ºi mângâierea ei. Tremura la gândul cã instanþa ar putea
sã îi ia fata.
- Urmãtoarea persoanã, era
Valentina - minora. Chiar dacã
era micã, avea ºi ea trãirile ei de
care cei mari de multe ori nu þin
cont. Avusese o copilãrie tristã,
fãrã tatã. Oare venise pe lume din
voia ei? Cine era acest strãin care
venea cu pretenþii de paternitate
ºi de ce nu o cãutase pânã atunci?
Ce va face ea dacã tribunalul va
hotãrî sã meargã la el? Cum sã-l
împiedice ca sã o cearã?
-La urmã, era Ilie - reclamantul. Dupã atâþia ani îºi gãsise
o femeie ºi se hotãrâse sã-ºi întemeieze iar o familie. Lãsa de înþeles cã s-a potolit, dar cine putea
garanta acest lucru? Prima familie
o pierduse din pricina patimii lui.
Niciunul din ei nu frecventa
vreo bisericã ºi, ca toþi din jur, se
credeau credincioºi. Dar dacã Ilie
vroia sã-ºi rezolve problema lovind fãrã milã în sentimentele
celorlalþi, Flori ºi Valentina veneau în numele Dreptãþii...

Despre Dreptate vorbesc pânã
ºi pãgânii. Ei nu ºtiu însã, cã
Dreptatea este unul din atributele
lui Dumnezeu, iar cel care merge
pe cãi drepte, fãrã sã-L cunoascã
pe Dumnezeul Adevãrat, într-o
zi se va întâlni cu El. Acest Dumnezeu al Dreptãþii a lucrat minunat în acea zi, când în Tribunalul

Judeþean din Ploieºti a fost un
proces de pominã.
Înainte de a intra în sala de
judecatã, Flori, intuind cã fiica ei
pusese ceva la cale, a rugat-o sã nu
facã vreo nãzbâtie, ca nu cumva
sã îi fie luatã. La rândul ei,
Valentina i-a cerut sã intre în salã
pe uºi diferite ºi sã fie luatã de
acolo de tatãl ei.
Flori a promis acest lucru, dar
s-a hotãrât sã o arate pe furiº fostului soþ. Nu a putut sã facã asta,
pentru cã imediat ce a pãtruns
înãuntru, a fost strigat dosarul lor.
Apoi evenimentele s-au succedat
cu o iuþealã ameþitoare:
- Judecãtoarea a cerut sã vinã
în faþã minora.
- Flori, tremurând de fricã, a

spus cã minora doreºte sã fie luatã
din salã de tatãl ei.
- Ilie a refuzat sã-ºi ia copilul
din salã pentru cã, de fapt, nu-ºi
cunoºtea fiica.
- Judecãtoarea s-a enervat, a
lovit cu ciocãnelul în masã ºi a
chemat-o pe Valentina.
- Valentina a venit în faþã ºi a
fost întrebatã dacã vrea sã stea la
tatãl ei.
În salã s-a fãcut liniºte, pentru
cã toþi au înþeles cã sosise clipa
grea a alegerii. Fata avea mari
emoþii, dar încerca sã se stãpâneascã, trebuia sã fie tare. ªi-a
privit tatãl în ochi ºi i-a pus o întrebare destul de maturã pentru
vârsta ei:
- Eºti Dumitru Ilie, cãruia îi
port numele? Vrei sã mã iei acum
spre creºtere ºi educare?
Dumitru Ilie nu a apucat însã
sã spunã nimic, cãci Valentina s-a
repezit ca fulgerul ºi i-a tras douã
perechi de palme, apoi a ieºit din
salã în fugã, strigând cã ea nu are
tatã, ci numai mamã.
Gestul ºi cuvintele ei au rãscolit pe toþi. Lumea din salã, Ilie
ºi chiar judecãtoarea au izbucnit
în plâns. Singura care a simþit cã
îºi rãcoreºte sufletul a fost Flori.
Pentru ea, cu adevãrat aceasta era
dreptatea lui Dumnezeu! Cãci
numai El putea face aºa ceva...
Dumnezeu a fãcut dreptate
printr-un copil ºi nimeni nu a intervenit. Un tatã denaturat fusese
pãlmuit în public de propria
odraslã. O ruºine care însemna prea
puþin pentru câtã durere provocase. Sentinþa a venit de la sine ºi
Valentina a rãmas mai departe
lângã mama ei, iar fostul soþ nu a
mai avut niciodatã pretenþia sã o ia.
CECILIA MOLOCE

„Sã nu cãutaþi la faþa oamenilor în
judecãþile voastre; sã ascultaþi pe cel mic
ca ºi pe cel mare; sã nu vã temeþi de
nimeni, cãci Dumnezeu e Cel care face
dreptate...”
Deuteronom 1.17

