Un prieten credincios
Andrei trece în fug strada. E gr bit. Prietenul s u, Vlad, l-a sunat la telefon i l-a rugat s vin
repede la el. Andrei tie c Vlad este de câteva zile singur acas , i prin mintea lui trec tot felul de
gânduri. S i se fi întâmplat ceva lui Vlad? Poate au venit chiar ho i?
Epuizat, Andrei a ajuns la Vlad. Acesta îl a tepta deja la u . Dar ce vede când intr în cas : o
dezordine cumplit , totul p rea r scolit în camer . Deci ho ii!, a fost primul gând al lui Andrei.
„O, nu, ho ii nu vin ziua”, îl lini te te Vlad pe prietenul s u. „Închipuie- i, mi-am cump rat un
câine”, îl l mure te Vlad încântat, i-i d tot felul de explica ii. La u se aud zgârieturi. Vlad
deschide, i în camer d n val un tân r câine ciob nesc. Ce se mai joac , se t v lesc, iar
dezordinea se face i mai mare. Andrei a amu it pe moment, st deoparte i prive te la zbenguiala
lor. Nu e de mirare, c locuin a arat a a!
Dup un timp de joac cu câinele, Vlad se îndreapt spre prietenul s u.
„Andrei, tu trebuie s m aju i!”
„Ce, cum – eu s te ajut?”
„Da, tu trebuie s m aju i. Sunt îngrijorat. În seara aceasta vine mama acas . Ea nu tie, c am
cump rat un câine. Ei nu-i place s aib un câine pe lâng ea. Ce o s fie?
„Dar, Vlad, de ce l-ai cump rat atunci?”
„ Oh, nu a fost scump.”
„De unde ai avut banii?”
„De la mama. Ea mi-a dat bani s -mi cump r o pereche de pantofi.”
„Deci a aaa!”, exclam Andrei, f r s vrea.
Vlad se sup r . „Ce, tu crezi chiar, c nu trebuia s dau banii pe câine? Acum se vede opinia
voastr ! Voi to i n-ave i în elegere i iubire pentru un asemenea animal nevinovat. – Andrei, ajut m ! Eu vreau s p strez câinele, cu orice chip. Î i fac urm toarea propunere: Când vine mama, tu
trebuie s fi aici. Îi povestim atunci, c m-am dat pe ghea , care dintr-o dat s-a spart i era s m
scufund, dar bunul „Rex” mi-a salvat via a. Dac nu m-ar fi scos din ap , cu siguran m înecam.
Mama o s fie foarte impresionat i o s vrea ca salvatorul vie ii mele, „Rex”, s r mân . Andrei
prive te indignat în ochii prietenului s u: „Vlad! Tu a tep i de la mine, s te ajut, s-o min i pe
mama ta cu atâta neru inare? Niciodat nu voi face asta! Crezi ce vrei despre mine – în cazul
acesta nu pot s te ajut. Asta este o mare la itate. De fric vrei s min i, iar de la mine a tep i s te
mai i ajut la asta? Niciodat ! Mai bine n-a fi venit la tine!”
„Du-te! De a a prieten m pot lipsi!”, ip mânios Vlad i-l împinge pe Andrei cu furie pe u
afar .
Andrei plec cu inima întristat . Ce l-o fi apucat pe prietenul lui? Trebuia s -i fac pe plac? O,
nu. Asta nu putea i nici nu avea voie s-o fac . Se mai opre te o clip la poart . Poate totu i îl
cheam Vlad înapoi? Poate prietenul s u î i d seama, c nu are voie s - i mint în felul acesta
mama? C niciodat nu e voie s min i?
Dar Vlad nu-l mai cheam . Andrei merge acas i poveste te mamei, ce s-a întâmplat. Mama îl
consoleaz : „Vlad o s ajung la convingerea, c tu nu puteai s te compor i altfel.” Andrei nu- i
putea închipui a a ceva. Vlad a fost prea sup rat. Ah, cât de mult l-a dezam git Vlad!
Spre sear sun telefonul. Andrei ridic receptorul. Spre marea lui uimire aude glasul lui Vlad:
„O mare noutate, Andrei! Mama mi-a permis, s -l in pe Rex. I-am spus tot adev rul, toat
discu ia noastr . Dup ce ai plecat tu azi diminea , m-a apucat o mare nelini te. Am cugetat la
cuvintele tale i i-am urmat sfatul. Andrei ... mai e ti prietenul meu? Cu tot, ce s-a întâmplat?
Vrei s m ier i? M-am purtat foarte urât cu tine. Îmi pare r u!”
Andrei l-a iertat cu pl cere. Vlad i-a mai spus pe scurt cum mama lui a g sit un alt loc de munc ,
la ar , unde se vor muta i c se bucur c au acum un câine care s -i p zeasc .
Ce s-ar fi întâmplat oare, dac Vlad s-ar fi inut de planul lui cel r u?
„ tiu, Dumnezeule, c Tu cercetezi inima, i c iube ti cur ia de inim .”
(1 Cronici 29, 17)

