
Stimati cititori și dragi cetățeni ai Bucureștiului, îmi face 
o deosebită plăcere să vă prezint astăzi primul număr al zi-
arului scris de persoanele adulte fără adăpost din București 
pentru persoanele adulte fără adăpost, dar nu numai.

Sunt foarte mândră de munca și de talentul celor câțiva 
beneficiari ai Samusocial din România care au scris cu 
mult suflet și dăruire articolele ce compun acest prim 
număr al ziarului nostru. Sunt foarte mândră de colegii 
mei care au lucrat zile multe cu acești beneficiari dar și 
cu ceilalți câteva mii pe care îi avem în baza noastră de 
date și cărora le oferim servicii sociale, medicale și psiho-

logice. Îi mulțumesc colegului nostru, psihologul Costel 
Logofetopol, care și-a dedicat timpul și talentul peda-
gogic pentru rezultatul pe care sper nu doar să-l purtati 
cu dumneavoastră o perioda scurtă de timp, ci să-l citiți, 
pentru că merită să descoperiți cu adevărat că, dincolo de 
ceea ce vedeți în oamenii străzii, se află talent, dăruire și 
multă tristețe.

Încercăm cu acest demers să vă convingem și altfel că 
toți oamenii merită o a doua șansă și să vă aducem alături 
de noi în încercarea noastră de a le oferi această șansă.

Împreună cu dumneavoastră putem face lucruri mai 

multe și mai bune pentru semenii noștri care s-au pierdut 
pe drum, împreuna putem salva mai multe vieți.

Textele și desenele reprezintă zvâcnirea artistică a câ-
torva dintre beneficiarii Samusocial din România care au 
păstrat în minte și în suflet adevărul și frumosul ca valori 
care se pierd cu greu chiar și în procesul de dezumanizare 
determinat de viața în stradă.

Vă mulțumesc și vă invit alături de noi, Samusocial din 
România. Cu cei 2% pe care îi puteti redirectiona, ne 
puteti ajuta să salvăm un om.

Nu uitați: i se poate întâmpla oricui.
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Pensionarii cu venituri la limita 
subzistenței, persoanele cu handicap, 
ori cele fără adăpost beneficiază de 
ajutorul statului. Am sperat că nu va 
trebui niciodată să apelez la acest gen 
de ajutor.

Am fost o persoană activă, cu o 
sănătate de fier, care în decursul celor 
51 de ani nu a avut nevoie de asistență 
medicală de specialitate.

Am contactat o boală care mi-a creat 
o incapacitate temporară de muncă. 
Exact ce îmi doream mai puțin. 
Faptul că am neglijat tratamentul la 
primele simptome ale bolii s-a dovedit 
a fi decisiv în evoluția evenimentelor 
care au urmat, obligându-mă în cele 
din urmă să apelez la acest tip de 
ajutor social. Nu doresc să dezvolt 
acest subiect pentru că nu acest lucru 
doresc să-l prezint în acest material.

O conjunctură nefavorabilă a 
evenimentelor care s-au succedat de 
la data declanşării acestei boli, m-a 
adus în situația de a fi exclus din 
sistemul social, pentru neîndeplinirea 
unor criterii de acordare a ajutoarelor 
sociale conform legislației în vigoare.

Fără posibilități materiale, datorate 
incapacității de muncă, am devenit 
o Persoană Adultă Fără Adăpost - 
PAFA. Adică „boschetar” în termenul 
propriu. Nu doresc să devin dramatic, 
dar mulțumesc lui Dumnezeu că 
încă mai dispun de un spațiu decent 
unde sunt tolerat şi-l mai pot numi 
pentru o perioadă de timp „Acasă”. 
În acest mod am cunoscut persoane 
fără adăpost care reprezintă aşa spuşii 

„boschetari” pe care 
de azi îi voi denumi 
PAFA, din respect 
pentru situația lor şi a 
evenimentelor care i-au 
determinat să aleagă 
această Cale. Voi încerca 
să definesc acest mod de 
viață fără a încerca să 
mă erijez în purtătorul 
lor de cuvânt sau a 
încerca să-i judec.

Împreună  cu 
colectivul de redacție 
al acestei încercări 
ziaristice, sub 
egida Samusocial 
din Romania, încercăm să vă 
facem cunoscută această realitate 
socială, în cu totul altă formă decât 
cea cu care suntem percepuți în 
mijloacele de transport în comun sau 
în locurile publice. În cazul în care voi 
avea acceptul unora dintre ei, vă voi 
prezenta latura artistică, sentimentală 
sau morală a acestor oameni cu bunele 
şi relele lor. 

Nu mă voi rezuma să dezvălui 
impactul cu această lume nouă pentru 
mine prin analogie cu modul meu de 
viață, cu experiența acumulată în cei 
30 de ani de muncă cu oamenii, cu 
posibilitățile mele literare, cu micile 
stângăcii inerente fiecărui început de 
drum. Voi încerca să vă prezint o zi 
din viața celor neintegrați, situațiile 
de excepție care, conform unor grile 
de aprobare, nu pot fi cuprinse în 
Sistem. 

Dacă povestirile mele coincid 
cu evenimentele trăite de colegi vă 
asigur că nu am dorit nici o secundă 
să lezez sau să aduc vreun prejudiciu 
colegilor mei. Nu am dreptul şi nici 
moralitatea să judec viața nimănui. 
Dar cred cu toată tăria că, dacă voi 
putea arăta şi alte valențe ale unor 
oameni, fie doar pentru a le aduce o 
alinare în suferințele lor, înseamnă că 
tot am realizat ceva. Fie ca întrebările 
şi răspunsurile mele să le aducă un 
strop de alinare şi bucurie!

PAFA există de când lumea, va 
mai exista atât timp cât va fi 

primit ca mod General, adică 
atâta timp cât o lege va 

prevede reguli generale 
de aplicare. PAFA este 

un fenomen individual.
Fiecare PAFA are povestea lui, 

drama şi individualitatea care face 
excepția de la reguli. Fiecare caz are 
singularitatea lui care trebuie tradusă 
în normele de aplicare a criteriilor 
după care se acordă sau nu dreptul la 
ajutor social.

Dacă încercarea noastră va avea 
succes sau nu, rămâne de văzut. 
Principalul este că dorim să prezentăm 
o altă imagine decât cea cu care v-ați 
obişnuit.

PAFA – O realitate socială
de Boschetarul Român

PAFA – O realitate socială
de Boschetarul Român
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Un cuvânt aparent banal 
prin prisma firescului său. 
Filozofând puțin consider că 
nu sunt singurul care gândeşte 
aşa. Am considerat că firescul 
nu a reprezentat în viața mea 
o prioritate imediată pentru 
simplul motiv că îl dețineam. Un 
obiect pe care îl ştii acolo undeva 
uitat ori de câte ori ai nevoie de 
el. Un gest firesc este acolo, o 
mână întinsă şi câte sentimente 
sunt incluse în acest cuvânt: casa 
părintească. Locul existenței 
noastre. Casa bunicilor: locul 
copilăriei noastre. 

O rulotă, un subsol de bloc, o 
cameră din paiantă sau din butuc 
de lemn poate semnifică pentru 
tine „Acasă”. Ce te determină să-l 
denumeşti aşa? Firescul faptului 
că-i aparții, că este al tău, o parte 
din viața ta.

Casa părintească a fost un 
mic atelier de strungărie dintr-
un ansamblu de clădiri ale 
Bunicului meu. Acolo părinții 
mei şi-au construit visurile, 
idealurile şi viața lor. Au pornit 
în viață modest cu acea tenacitate 
şi mândrie specifică omului de 
la țară, mândru de rezultatul 
muncii lui. Au muncit, şi acel 
atelier a devenit un apartament 
de trei camere. Acolo m-am 
simțit prima dată „Acasă”. 
Înconjurat de dragostea lor, 
ocrotit de dragostea acelor pereți 
modificați de ei în transformarea 
atelierului în casă. 

Copilăria mi-am petrecut-o la 
țară la bunici. O casă țărănească 
solidă cu bârne groase de lemn, 
cu temelie din piatră de râu, cu 
obloane grele de lemn.

La tinerețe mi-a venit şi mie 
rândul să-mi construiesc o casă. 
Evoluția societății mi-a uşurat 
munca. Am cumpărat-o. Firesc 
aşa, cum au făcut-o toți cei ca 
mine cu credit la bancă (CEC), 
dar cu aceeaşi dragoste, mândrie 
şi îndărătnicire a părinților şi 
bunicilor mei. Tuturor ne-a 
fost greu, dar am reuşit cu acea 
încăpățânare benefică şi pozitivă 
a muncii cinstite.

Acasă pentru mine a 
reprezentat locul idealurilor 
mele, refugiul atât de necesar 
în momentele de cumpănă, 
oamenii dragi şi locul în care 
eşti totdeauna bine venit. Am 
încercat să înțeleg o persoană 
obligată să lucreze departe de 
țară. Idealurile, dragostea şi 
visurile le poți realiza oriunde 
pe glob. Viața mi-a permis 
să călătoresc destul de mult, 
aproximativ în majoritatea 
locurilor cu încărcătură istorică 
din țara mea. Nu vă pot 
împărtăşi sentimentele care m-au 
încercat atunci când am călcat cu 
picioarele Valea Neajlovului de la 
Călugăreni sau Valea Bârladului 
de la Vaslui, Cetatea Devei 
sau Sarmisegetuza. Păşeam cu 
o smerenie tipică omului care 
atinge locuri sfinte. Oboseala 

dispărea şi mă încărcam cu o 
energie nebănuită. Şi atunci 
am înțeles că „Acasă” nu este 
un cuvânt atât de simplu, ci 
un concept de viață extrem de 
complex. Conceptul „Acasă” este 
locul unde te-ai născut, ai trăit 
şi ai cunoscut primele bucurii, 
realizări şi rezultate din viața 
ta. Acum pot înțelege mult mai 
profund conceptul de „Acasă”.

Am pierdut toate locurile dragi 
fie din cauze care nu au depins 

de mine, fie din cauza faptului 
că după ani de căsnicie, locul pe 
care mi-l făurisem împreună cu 
soția mea, devenise nul, lipsit de 
sentiment, un loc în care nu mă 
mai simțeam dorit.

Şi am înțeles că „Acasă” 
reprezintă ceva care ține de 
„Eul” tău interior, ceva care te 
reprezintă în care ai amintiri, în 
care ai acel sentiment de supremă 
linişte sufletească, intimitatea de 
a-ți putea spune rugăciunea spre 

singura cale demnă de urmat în 
ce ai de înfăptuit.

Viața mi-a rezervat un spațiu 
în care să locuiesc. Nu este al 
meu. Pentru că nu dețin acte. 
Sunt tolerat prin grija unor 
oameni cu inimă mare. Am 
adunat în acest loc o parte din 
viața mea, idealurile şi visele. 
Oare îl pot numi acasă? Mai pot 
eu pune această întrebare, ce 
reprezintă conceptul de „Acasă”, 
colegilor mei PAFA?

„Fiind băiet păduri cutreieram.” Departe de mine 
gândul de a vă recita Eminescu. Dar ca şi marele poet 
urcam ades cărarea împădurită către stână.

Bunicul mă trimisese în acea vară după cofa 
de brânză de la cele zece oi pe care le avea în grija 
ciobanilor.

Îmi plăcea răcoarea frumos mirositoare a pădurii 
de brad de pe dealul care găzduia stâna.

În vara acea am cunoscut un prieten diferit de 
ceilalți. Bunicul avea o bivoliță neagră ca tăciunele pe 
care o crescuse de mică. Era foarte ataşat de ea şi nu lăsa 
pe nimeni să o îngrijească. Crescuse şi împrumutase 
caracterul lui tenace şi încăpățânat. O adăpau seara 
când venea cu celelalte animale şi o vegheau în ieslea 
pregătită pentru seară numai în prezența lui. Abia 
reuşeam să-i cuprind grumazul cu brațele. Avea o 
privire rece şi coarne groase arcuite care-mi inspirau 
teamă. Se juca cu mine. În fiecare seară după ce o 
legau mă prindea cu corpul de peretele de lemn al 
ieslei, simțindu-mă prizonier preț de câteva minute. 
Nu-mi făcea rău. Nu se lăsa cu toată greutatea, ci doar 
atât cât să-mi simtă căldura. Bunicul râdea şi, parcă 

întorcând capul, şi ea râdea. O chema Mişca.
Într-o zi nu a mai plecat cu celelalte animale la 

păscut. Era gestantă şi urma să aibă vițel. Bunicul 
m-a chemat să o duc eu, pentru că el nu se simțea 
bine în acea zi. Mi-a spus locul unde o ducea el. Era 
un loc de vis la confluența celor două râuri de munte 
din spatele Morii. Un triunghi bogat în trifoi şi iarbă 
tocmai bun pentru Mişca. I-am spus că mă tem să 
nu o pierd pentru că nu era obişnuită cu mine. M-a 
liniştit şi mi-a promis că va vorbi el cu ea. Şi am plecat 
a doua zi dis de dimineață eu şi Mişca acolo unde ne 
spusese Bunicul. Mergea greoi în urma mea călcând 
apăsat şi ferm ca omul gospodar de la munte. Am 
trecut vadul prin apa rece de munte şi am ajuns în 
locul spus de Bunicul. Am legat-o cu un ciot de lemn 
de lanțul lung în aşa fel încât să nu se îndepărteze 
foarte mult de mine şi să poată paşte în voie. M-am 
tolănit în iarba grasă îmbătat de mirosul florilor şi de 
roua dimineții.

Pe la amiază am văzut spre miază noapte un nor 
negru care se ridica pe cer. Nu cunoşteam furtunile 
de la munte şi nici violența lor. Mişca a devenit 
neliniştită, încerca să-mi spună ceva. Nu i-am dat 
atenție. Mai doream să mai stau puțin. Şi-a înclinat 
capul împingându-mă cu coarnele spre vadul care-l 
trecusem dimineața. Apa crescuse şi curentul era 

mult mai puternic. M-a protejat cu corpul ei masiv 
punându-se între mine şi curentul apei. Ploaia ne 
prinse pe drum spre casă. Când am zărit printre 
negură casa noastră, Bunicul ne aştepta în poartă. 
Înainte să intre pe poartă, Mişca şi-a aşezat botul 
mare şi umed în palmele bunicului cu o tandrețe şi 
dragoste contrară înfățişării ei. De atunci Mişca mi-a 
fost o altfel de prietenă. Am legat-o la locul ei în grajd 
şi m-a prins iar cu corpul de peretele de lemn. Am 
privit-o în ochii ei reci şi am fost convins că râde.

Din ziua aceea o lecție: aspectul fizic nu are nimic 
de a face cu sensibilitatea, tandrețea şi noblețea 
sentimentelor. 

Din seara aceea ne-am jucat şi ne-am bucurat 
împreună.

„Acasă”
de Boschetarul Român

Prietenii mei
de Boschetarul Român
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Am descoperit acest cuvânt odată 
cu integrarea mea în fenomenul PAFA 
datorită unei boli care mă privează de 
posibilitatea de a-mi câştiga necesarul 
zilnic unei vieți decente.

Deşi cunoşteam „Solidaritatea”, 
datorită problemelor curente de 
existență şi nu în ultimul rând, unei 
uşoare doze de egoism, a trecut pe un 
loc deloc important. Fac parte de câteva 
luni din categoria persoanelor cu un 
adăpost nesigur, temporar. Nu aveam 
cum să cunosc regulile elementare 
integrării în acest fenomen. Nu găseam 
necesarul de hrană, nici micile plăceri 
(țigări, cafea) cu care eram obişnuit să 
trăiesc. Am descoperit în noii colegi 
oameni normali ce au spirit solidar 
mai pregnant decât la ceilalți cunoscuți 
de până atunci. O informație de tipul 

locurilor unde găseşti hrană, căldură 
sau o țigară, un ceai sau o pereche de 
încălțări, pentru mine şi colegii mei are 
o valoare mult mai mare decât pentru 
un om obişnuit. Cred cu tărie că colegii 
mei nu se deosebesc cu nimic de oamenii 
obişnuiți. 

Diferența o face complexul de situații 
în care au ajuns fără adăpost. Oricine, 
poate la un moment dat ajunge în situația 
lor; şi ei ca şi mine putem să renaştem 
găsind o soluție care să ne scoată din 
situația în care ne aflăm. Consider că 
excepția de la regulă (dependenții de 
droguri, alcool) poate face parte şi din 
PAFA sau din persoanele care nu sunt 
integrate în acest fenomen. Nu mă erijez 
în judecătorul nimănui, dar doresc să 
fac absolut tot ce este omeneşte posibil 
să existe o şansă pentru fiecare.

M-am văzut în nevoie. M-am văzut 
debusolat, stingher, jenat de condiția în 
care am ajuns. La început cu reticență, 
cu o oarecare neîncredere echivalentă cu 
o timiditate, echivalentă cu prudența.

M-am dus în toate locurile ştiute de 
ei unde am obținut mâncarea, un ceai 
cald sau haine cu care să te poți schimba.

Informația este extrem de prețioasă 
prin prisma resurselor de hrană dispo-
nibilă. O dai unei persoane în care ai 
încredere că nu va pricinui probleme 
de comportament care să ducă în final 
la accesul la acea sursă. Am pierdut 
destule surse, datorită unei solidarități 
copilăreşti fără experiență. Am învățat 
să-mi aleg colegii, să nu mai divulge 
oricui şi oricum informația. Am învățat 
să o prețuiesc. Am reuşit să-mi înving 
jena păstrând proporțiile bunului simț 

vis-a-vis de lucruri pentru care în alte 
condiții nu le-aş fi făcut niciodată.

Am învățat să mă stăpânesc la micile 
mojicii adresate mie şi colegilor mei. 
Am devenit mai înțelept. Printre PAFA 
normali fără dependență de ceva am 
descoperit oameni de cultură, artişti, 
oameni sensibili. 

Mi-am amintit de o întâmplare 
din tinerețea mea care m-a marcat 
toată viața. Am cunoscut un profesor 
universitar pe o bancă în Piața Unirii. Era 
pe vremea de tristă amintire dinainte de 
’89. Treceam frecvent pe acolo în drum 
spre casă. M-am oprit să mă odihnesc 
cinci minute pe o bancă alături de o 
persoană neîngrijită cu barbă şi plete în 
dezordine şi cu îmbrăcămintea ponosită. 
Mi-a cerut o țigară, i-am oferit-o. M-a 
frapat o anumită noblețe în modul 
cum şi-a aprins-o şi o fuma. Am intrat 
în vorbă cu el. Avea atunci 50 de ani. 
Am aflat că fusese profesor universitar 
la Facultatea de Psihologie din cadrul 
Universității. Mi-a povestit viața lui. I 
se negase un drept omenesc: Iubirea. 
Sistemul nu permitea relațiile amoroase 
dintre profesori şi studenți. Şi atunci 
a început să lupte, cu sistemul, cu şefa 
lui, încercând ca Don Quijote să apere 
Iubirea. A fost exclus din Facultate, din 
Partid şi a fost marginalizat de prieteni 
şi familie. Aşa a ajuns un PAFA de tip 
vechi. Am discutat de atunci zile şi 
nopți întregi pe banca din Piața Unirii 
despre orice temă stabilită cu o lejeritate 
fascinantă. Până într-o seară când, 
aducându-i țigări ca de obicei, nu a mai 
venit la întâlnire. Nu l-am mai văzut de 
atunci. Îmi doresc din toată inima să 
fi reuşit să scape din acea stare şi să fi 
recâştigat condiția dinainte.

Sper că toți mai avem dreptul la o 
şansă, şi eu şi colegii mei!

Solidaritate
de Boschetarul Român
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E greu să vorbeşti depre viața în stradă. Asta pen-
tru ca e şi mai greu să îți alegi despre cine sau ce să 
vorbeşti. Fiecare persoană pe care am cunoscut-o are 
povestea ei, poveste în care găseşti sentimente trăite 
de toți şi pe care facem eforturi nemapomenite, 
câteodată, să le uităm.
Nimic nu este mai  greu decât să îți fie foame, frig, să 
îți faci griji pentru locul unde vei dormi în seara asta, 
pentru singura ta “avere” care încape într-o pungă 
de cumpărături, să fii umilit de fiecare dată când ceri 
ajutor şi să vezi persoane care trec pe lângă tine ca şi 
când ai fi o umbră.
Strada îți oferă libertate. Greşit! Strada îți oferă 
pericol, mizerie, gălăgie şi minime posibilități. E o 
aventură macabră pe care eşti nevoit să o duci în 
fiecare zi sau noapte, pentru că de multe ori nici nu 
reuseşti să adormi din instinctul de a-ți păzi pătura cu 
care te înveleşti pe scara blocului sau pe o banca  de 

lângă lacul înghețat. 
Mă deranjează cel mai mult când văd nepăsarea în 
care se scaldă cei care conduc acest sistem neputin-
cios. Nu vreau să cred că nu există măcar o şansă 
pentru fiecare şi că democrația/capitalismul au ajuns 
să pună capăt unor vieți, care poate, erau mai bune 

dacă nu exista ignoranța aceea autoprovocată. 
Cine are impresia că aceştia sunt nişte oameni care 
nu merită  nimic şi care au ajuns în stradă din vina 
lor judecă fără a se gândi de două ori. Gândiți-vă de 
câte ori ați fost puşi într-o situație în care nu aveați 
de ales, de câte ori ați avut nevoie de un lucru care 
era atât de greu de obținut, de câte ori ați crezut că 
cineva o să fie acolo, la capătul drumului şi nu a mai 
apărut. 
Singuratatea este primul duşman care îți apare în cale 
când locuieşti pe stradă. Rămâi numai tu şi Dum-
nezeu... Nimic nu îți mai poate aduce înapoi soțul, 
copiii  sau frații. Decât amintirile care te seacă şi din 
care te trezeşti când a zecea oară pe seara asta se aude 
o sirenă care nu te lasă să dormi. Şi rămâi gol pe 
dinauntru, nu mai vezi o cale de ieşire, te complaci 
şi te gândeşti că singura responsabilitate care ți-a mai 
rămas este să trăieşti!

Viaţa în stradă nu înseamnă libertate...
de Alexandra Alistar, membru al echipei mobile de noapte a Samusocial din România 

„Nimic nu este mai  greu decât să îţi fie 
foame, frig, să îţi faci griji pentru locul unde 
vei dormi în seara asta...”
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GAZETA STRAZII˘

Fac parte din acest fenomen de 8 luni. 
Condiția în care trăiesc mă diferențiază 
în linii mari de colegii mei. Am un 
adăpost temporar, lipsit de căldură şi 
apă caldă, dar mulțumesc divinității că 
totuşi există. Lipsa totală a resurselor 
financiare datorate unei capacități 
vizuale limitate m-a determinat să fiu 
integrat în acest fenomen. Fiecare din 
zilele mele urmează o anumită rutină 
dată de nevoia obținerii posibilităților 
de trai.

O zi din viața mea începe foarte 
devreme şi reprezintă un lung şir de 
liste şi bonuri de ordine urmate de ... 
cozi. Vechile şi interminabilele cozi. 
La un serviciu social gratuit, la medic, 
dacă este cazul la baie şi nu în ultimul 
rând la hrană. Apoi urmează traseele 
ştiute unde îți poți satisface una din 
plăceri: vânătoarea de chiştoace. În 
oricare din situații ai de luptat. În 
primul rând cu tine. Jena firească vis-a-
vis de condiția umană în care ai ajuns 
reprezintă un mare handicap. 

Nu voi insista pe satisfacerea micilor 
plăceri. Mă voi rezuma la obținerea 
celui mai important: hrana. Există 
două categorii de asistări sociale: Cei 
care obțin de la primăriile de sector 
abonament la cantinele sociale şi 
categoria neintegraților din care fac 
şi eu parte. Din cele şapte zile ale 
săptămânii, trei sunt acoperite de 
cantinele sociale. Dacă eşti abonat, se 
asigură necesarul şi pentru cele patru 

zile neacoperite. Eu trebuie să mă 
descurc. 

Făcând puțin haz de necaz pot 
spune că am statutul unui figurant 
dintr-o piesă de teatru. Nu figurez pe 
afiş, dar fac parte din piesă. Sunt trecut 
la „şi alții”.

Prima coadă zilnică o reprezintă 
serviciul social, este o certitudine. A 
doua este la cantină. Nu mai este o 
certitudine, pentru că nimeni nu-ți 
poate garanta că, după ce sunt serviți 
abonații, mai apuci ceva. Pe lângă asta 
există şi oportuniştii: o persoană de 
anumită etnie care se erijează în om de 
ordine acceptat tacit de persoanele de 
la coadă.

În majoritatea cazurilor pleci după 
trei ore mulțumind lui Dumnezeu că 
ai reuşit să prinzi un fel de mâncare. 
În zilele bune, două. În majoritatea 
cazurilor, unul.

Ce faci în momentul în care nu 
ai cantină socială, adică în celelalte 
patru zile ale săptămânii? Mai există 
o şansă: Biserica. Aici ar trebui să 
găseşti certitudini. Cel puțin aşa am 
fost crescut. Dragostea Domnului 
către credincioşi este totală, fiecăruia 
dintre noi fără ierarhii şi clasamente. 
Singurul loc unde toți suntem egali 
este Biserica. Cel puțin aşa ar trebui 
să fie. Am constatat cu mâhnire că 
lucrurile nu stau întocmai.

În toate locurile prezentate mai 
sus întâlnesc toate categoriile sociale 

asistate de legislație. La cantine 
veți întâlni şi pensionari şi romi 
şi handicapați precum şi PAFA. 
Dacă vreauna dintre aceste categorii 
sociale greşeşte prin conduită sau 
comportament, suntem pedepsiți 
toți. Suntem alungați. Nu răspunde 
persoana vinovată, ci cu toții într-o 
solidaritate prost înțeleasă sau pur 
şi simplu la cheremul unuia sau mai 
multor persoane privilegiate.

Dacă aş putea înțelege acest 
principiu la un serviciu social, la 

Biserică... nu-l pot înțelege. Aşa că 
înfrigurat, înfometat, jenat, umilit, 
revin spre ce ea ce mai pot încă numi 
casă. Resimt profund un sentiment de 
frustrare, firesc poate.

Şi ca în fiecare seară mă întorc spre 
icoana aşezată deasupra patului şi cer 
iertare Domnului pentru slăbiciunile 
mele de peste zi, ştiind că mâine totul 
se va petrece la fel.

Atâta timp cât ştiu că El mă va ierta 
în fiecare seară, am o şansă.

Mă simt salvat.

O zi din viaţa unei PAFA
de Boschetarul Român
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„O zi din viaţa 
mea începe 

foarte devreme 
şi reprezintă un 

lung şir de liste şi 
bonuri de ordine 

urmate de... 
cozi.”
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