Cronică de familie
Irina este o fetiţă blândă şi bună la cei opt anişori ai ei, dar faţa ei
mărturiseşte că s-a maturizat un pic prea repede. Mama şi tata sunt foarte
nervoşi şi nu prea îşi vorbesc. Iar atunci când îşi vorbesc, îşi spun vorbe
urâte şi tot timpul se termină cu o ceartă. Locuiesc în aceeaşi casă, dar
parcă ar fi străini.
Irina suferă foarte mult. Încearcă din răsputeri să-i facă să vorbească şi
merge de la unul la altul şi le spune cuvinte nostime, doar - doar vor zâmbi,
măcar de dragul ei.
Odată, când situaţia era foarte tensionată, Irina s-a prefăcut că este
bolnavă şi amândoi au venit la patul ei. Spera să se împace la căpătâiul ei.
Erau îngrijoraţi şi măcar cu ocazia bolii ei au vorbit între ei.
O lună mai târziu totul reîncepu. Cel mai grav era faptul că tatăl ei
venea acasă beat. Mama nu suporta lucrul acesta, şi de aici certurile.
Scandalurile se ţineau lanţ. Cu cât mama îi spunea să nu mai bea, cu atât
tatăl bea mai mult. Irina nu mai putea suporta toată situaţia. Ar fi vrut şi ea
un pic de linişte, ar fi vrut să vină acasă şi să-i găsească pe amândoi liniştiţi,
ar fi vrut să meargă cu ei la plimbare.
Nimic din toate acestea nu se întâmpla, dar îşi continua munca ei de
furnică şi nu dispera.
Când un vecin a venit la ei şi a văzut ochii umflaţi ai mamei, pentru a
evita discuţiile, Irina a spus:
- Vedeţi, e din cauza cepei...
Iar când tatălui îi era aşa de rău după o beţie, şi nu se putea scula să
vorbească cu administratorul blocului, tot Irina i-a luat apărarea,
spunând:
- Tata e bolnav şi nu poate vorbi.
Cu toate acestea situaţia nu se îmbunătăţise. Acum vorbesc despre
divorţ şi se ceartă în continuare. Uneori tata se enervează foarte tare şi o
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loveşte pe mama. Irina încearcă să-i ia apărarea mamei, şi, uneori, tata o
loveşte şi pe ea.
Acum o lună tata era tare nervos. Era şi băut. Mama era la serviciu.
Irina încerca să meargă pe vârful picioarelor. Ştia că tata se înfuria dacă-l
deranjai cu cel mai mic zgomot.
Irina încerca să-şi facă temele, dar din nebăgare de seamă a răsturnat
penarul. Creioanele s-au împrăştiat pe podea şi au făcut zgomot. Pe tata îl
apucară clasicele toane. Se descărcă pe fetiţă şi o bătu fără să cugete.
Biata fetiţă fu găsită de o vecină pe scări. Un pumn îi afectase serios
ficatul şi de durere şi-a pierdut cunoştinţa. Când s-a trezit, primele cuvinte
pe care le-a rostit au fost spuse cu mare greutate:
- Mamă, să nu te cerţi cu tata, da?
Aproape c-o omorâse în bătaie, dar acel om era tatăl său.
A venit şi bunica să stea cu ei. Nimeni nu ştie ce i-a spus tatei, dar de
atunci lucrurile s-au schimbat. Tata şi-a cerut iertare şi se poartă frumos şi
cu mama şi cu ea. Duminica trecută, chiar, au mers cu toţii la biserică, iar
părintele a stat de vorbă cu părinţii ei.
Lucrurile par să intre în normal, tata să vină direct acasă, să meargă la
cumpărături, chiar s-o ajute pe Irina la lecţii. Cu toate acestea, Irina
tremură la gândul că schimbarea asta nu va dura.
Şi-şi dorea atât de mult să dureze…
Florica Aioanei, Suceava

Rugăciunea copiilor pentru părinţi

D

oamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care în copilăria şi în
tinereţea Ta în Nazaret ai fost supus şi ascultător Preacuratei
Maicii Tale şi Dreptului Iosif, lăsându-ne nouă chip de copilărie curată
şi bineplăcută lui Dumnezeu şi oamenilor, Însuţi Iubitorule de oameni,
luminează-mă, ajută-mă şi mă înflăcărează cu dragostea Ta cea Sfântă,
ca şi eu să fiu supus Ţie în toate, şi părinţilor care m-au născut, mă cresc,
mă îngrijesc şi mă hrănesc.

A

jută-mi, Doamne, să fiu întotdeauna ascultător şi cinstitor lor,
precum Tu ne-ai poruncit, când ai zis : "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ." Rogu-Te,
Doamne, ţine cu bine pe părinţii mei şi le dăruieşte har, milă, sănătate,
voie bună, putere, iubire, râvnă sfântă şi toate cele de trebuinţă şi de
folos, ca să ne crească bine pe noi în adevărul Tău, în respect de cele
Sfinte şi spre binele obştesc. Doamne Atotputernice, toate Îţi sunt Ţie
cu putinţă, ajută-ne nouă şi părinţilor noştri, ca să facem toate cele
bineplăcute Ţie, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Îndemn: Rostiţi această rugăciune în fiecare seară şi dimineaţă!
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