
Scrisoarea care urmeaz� – prezentat� într-o form� prescurtat� – a fost scris� de o fat� de 16 

ani �i adresat� tat�lui ei la câteva s�pt�mâni dup� ce el a p�r�sit pe mama ei, pe fratele ei �i 

pe ea, din cauza unei alte femei. 

 
Drag� tat� 
 
   Este deja târziu �i eu stau în patul meu, ca s�-�i scriu. Cât de des am dorit în 
ultimele s�pt�mâni s� vorbesc cu tine! Dar nu am g�sit nicio ocazie s� fiu 
singur� numai cu tine. 
   Înc� nu pot s� concep, c� tu acum e�ti cu altcineva �i c� tu �i mama probabil 

nu ve�i mai fi împreun�. Îmi vine foarte greu s� accept aceasta, în mod deosebit când m� gândesc, 
c� probabil tu nu vei mai veni niciodat� acas� �i s� fi pentru mine �i fratele meu acel tat�, cum ai 
fost întotdeauna. 
   Dar doresc, ca tu s� în�elegi cel pu�in, ce se petrece în via�a noastr� a tuturor. S� nu gânde�ti, c� 
mama m-a constrâns s�-�i scriu! Nu, ea nu a f�cut aceasta. Ea nici nu �tie, c� î�i scriu. Doresc 
numai s�-�i fac cunoscut gândurile mele, care m� fr�mânt�. 
   Tat�, îmi imaginez, c� familia noastr� ar fi un autoturism, unul frumos, cu care am c�l�torit mult 
timp împreun�. Privit din afar� ar�ta foarte frumos, nicio zgârietur�, nicio pat� de rugin�, �i 
înl�untrul lui erau multe lucruri frumoase. Dar cu timpul au ap�rut probleme. 
   Motorul scoate fum gros, ro�ile se clatin�, învelitorile scaunelor sunt rupte; autoturismul este 
greu de condus �i mersul este cu adev�rat obositor din cauza zguduiturilor �i scrâr��itului. Dar �ti 
tu ceva, tat�? El este înc� un autoturism excelent – sau cel pu�in ar putea s� fie. Cu pu�in� 
cheltuial� ar putea s� mai mearg� mul�i, mul�i ani. 
   Fratele meu �i cu mine am stat totdeauna pe banca din spate, �i tu cu mama în fa��. Noi ne-am 
sim�it totdeauna siguri, când tu conduceai �i mama st�tea lâng� tine. 
   Dar în ultima lun�, când ne-ai p�r�sit, a trebuit mama s� treac� la volan. Era noapte, �i era, ca �i 
cum deodat� un autoturism venea în vitez� mare asupra noastr�. Mama a încercat s� se dea în 
l�turi, dar cel�lalt autoturism a intrat în noi. A avut loc un accident îngrozitor. 
   Dar ce era mai îngrozitor în aceasta, tat�, era c� tu conduceai autoturismul cel�lalt �i c� lâng� 
tine mai st�tea cineva – aceea, cealalt� femeie. 
   Da, a fost un accident grav. Noi to�i suntem grav r�ni�i. Dar ce este cu tine? Noi înc� nu �tim 
nimic despre tine. Ai fost �i tu r�nit? Ai nevoie de ajutor, tat�? 
   În noaptea aceea m-am întrebat deseori, dac� noi vom supravie�ui. Mama are cele mai grave 
leziuni �i nu poate s� se refac�. Bruno era sub �oc. Lui îi merge înc� r�u �i nu vrea s� vorbeasc� cu 
nimeni. 
   �i eu aveam dureri a�a de mari, c� nu puteam s� ajut nici pe mama, �i nici pe Bruno. Medicul a 
spus, c� eu am nevoie de un tratament deosebit, ca s� m� refac. Dar, tat�, în loc de tratament a� 
vrea mai bine ca tu s� m� aju�i. 
   Durerea este a�a de mare! Tat�, ne lipse�ti foarte mult! În fiecare zi ne întreb�m, dac� tu nu 
cumva te vei ridica �i vei veni s� ne vezi. �i cu fiecare zi nu vii. Tat�, m� tem, c� totul este în 
zadar, dar inima mi-ar cr�pa de bucurie, dac� mi-a� putea deschide ochii �i a� vedea, cum tu intri 
în camera mea. 
   Seara, când totul este lini�tit, st�m împreun�, �i vorbim despre tine, �i cu cât� pl�cere am 
c�l�torit împreun� cu tine, �i cât de mult ne dorim cu to�ii, ca tu s� fi iar��i cu noi. 
   Tat�, î�i merge bine? Ai dureri, de la accident? Ai nevoie de noi, a�a cum avem noi nevoie de 
tine?  
   Dac� ai nevoie de mine, eu sunt aici �i te iubesc. 

Fiica ta, �tefi. 
 
Scrisoarea a fost trimis�. Câteva zile dup� aceea, �tefi a coborât treptele s� vin� la micul dejun. �i acolo tata �i 

mama �edeau la mas� �inându-se de mân�, cu lacrimi în ochi! El venise înapoi... 

 

Fra�ilor, satana duce o lupt� crud� împotriva noastr�. Domnul s� d�ruiasc� fiec�rui frate, s� r�mân� în temere de 

Dumnezeu �i b�rbat credincios, so� �i tat�, �i nu numai s� asculte Cuvântul lui Dumnezeu, ci �i s�-l împlineasc�. �i 

voi surorilor, ajuta�i pe so�ii vo�tri, s� fie oameni ai lui Dumnezeu! 


