
După aproximativ 6 luni, 
de când trăiesc alături de 
colegii mei din stradă, pot 
spune că am devenit și eu o 
PAFA (persoană adultă fără 
adăpost). Puțin diferit, cu un 
adăpost temporar care nu va 
fi niciodată al meu, cu mijloa-
ce de exprimare și cu bagajele 
de cunoștințe acumulate în 
cei 30 de ani de muncă cu 
oamenii.

Mi-am asumat acest sta-
tut social și am reușit să-mi 
stăpânesc reacțiile față de 
prejudecățile celorlalte per-
soane cu care intru în con-
tact. Dezaprobarea oame-
nilor obișnuiți cu referire la 
practicile mele de zi cu zi se 
schimbă radical atunci când 
reușesc să comunic chiar și 
câteva vorbe. Sunt privit cu 
alți ochi chiar dacă aspectul 
exterior trădează proveniența 
mea. Trăim într-un alt mod, 
încercând să refolosim și să 
valorificăm toate resursele 
(cartoane, cutii de aluminiu, 
hârtie etc.) ca să reușim să 
strângem puținii bani. Pre-
stăm un fel de muncă de gu-
noier, fără spor de rușine. 

Am fost interpelat de 
polițiști, jandarmi ori agenți 
de pază. Mi-am apărat punc-
tul de vedere cu demnitate 
și un limbaj civilizat. Am 

fost verificat și amprentat. 
M-am supus, asumându-mi 
condiția de om fără nici un 
venit, care are nevoile lui, 
necesitățile lui și am fost tra-
tat omenește. Când nu ai ni-
mic de ascuns și te știi curat, 

nu are de ce să-ți fie teamă. În 
orice moment o șansă se poa-
te ivi și putem redeveni ceea 
ce am fost odată. Dramele 
noastre nu sunt singulare; ele 
pot fi găsite la oricine.

Am greșit! Da! Din slăbi-
ciune, poate din prea multă 
încredere acordată unor per-
soane care nu o meritau, am 
renunțat prea ușor la unele 
drepturi, apoi la altele. Și așa 
am ajuns ca sâmbetele și du-
minicile să mi le petrec prin 
preajma cimitirelor, biserici-
lor ori a serviciilor de ajutor 
social. 

Noi, PAFA, nu cerșim și 

nu tragem de oameni așa 
cum fac cerșetorii; suntem și 
noi acolo. Concurența este 
mare: persoane cu venituri 
mici, pensionari și romi se 
amestecă cu PAFA deoarece 

toți frecventează aceleași sur-
se de hrană.

Nu ne plângem și încer-
căm să supraviețuim. Nu 
avem pensii și poate nici acte. 
Nu furăm; nu toți. Cei care 
au făcut acest lucru toată 
viața, îl vor mai face. Dar nu 
generalizați: nu toți fac parte 
din PAFA. Apelul meu este 
la clemență, la înțelegere și 
creștinism.  

Viața unei PAFA este ex-
trem de activă, în continuă 
mișcare. Pentru a obține cele 
necesare trebuie să te miști. 
Asigurarea hranei, a unor 
țigări mai puțin fumate sau 
a unui minim de orice fel, 
implică mulți kilometrii 
parcurși zilnic. Ai nevoie de 
condiție fizică foarte bună și 
vedere excelentă. Întocmai ca 
un vultur, care din zborul lui 
planat, ochește locul cel mai 
bogat în tot ce poate fi valori-
ficat. Cutiile goale de bere sau 
răcoritoare înseamnă alumi-
niu, deci bani. 

Seara pentru PAFA în-
seamnă adăpost și eventual 
socializare ori singurătate. 
În adăpostul meu temporar 
sunt singur. Am încercat să 
împart locul meu cu un alt 
coleg; nu am reușit. Am fost 
jignit, furat și în general a tre-
buit să cotizez cu mici lucruri 
rămase și păstrate ca amin-
tiri. 

Nu vreau să generali-
zez, dar viața din stradă te 
înăsprește. 

Ce lucru complicat e viața
Când ai pierdut un punct de sprijin
Altfel aștepți să vină dimineața
Iar amurgul n-apare deloc blajin.

Toți și toate ți se par banale
Fără de rost, cu tristețe și amar
Toți și toate nu-ți par deloc reale
Și crezi că te găsești într-un BAZAR.

Unde toate ți se oferă
Dar tu nimic nu poți să cumperi
Căci miza-ți pare efemeră
Și nici nu poți, măcar, să te mai superi.

E cumplit să te ridici, să te urnești
S-ajungi măcar de unde ai plecat
Mereu te împiedici și te lovești
Iar monitoru-ți scrie: AI CLACAT!

Și totuși, te îndrepți mereu
      spre NICĂIERI
Ca PAFA cel vestit, mai zis și
      BOSCHETAR
Ajungi să crezi... că mâine este ieri
Trezindu-te apoi, visezi iar, în zadar.

Ce lucru complicat e VIAȚA
Când traiul ți se pare inutil
Să mai vină, oare, dimineața?
Să mai iau diseară, scobutil?
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Povestea Dianei începe în urmă cu opt ani. 
Mă mutasem împreună cu mama într-o căsuță 
de la țară. La început lucrul acesta a părut a fi be-
nefic pentru amândoi. Rămași singuri în urma 
decesului sorei mele, am considerat că întoar-
cerea la rădăcini ne va alina suferința pierderii 
ființei cele mai dragi nouă.

O casă bătrânească cu ceva teren, în care ne-
am amenajat o mică grădină de legume, care ne 
asigura necesarul de hrană. Gradina i-a dat ma-
mei o preocupare zilnică și pentru o perioadă de 
timp, o motivație de viață. straturile proaspete 
precum și cei patru pomi fructiferi au dat căsuței 
noastre un aer patriarhal de mic Eden. Diana a 
apărut în mod firesc, fiind necesară pazei bunu-
rilor din gradină. Am descoperit-o în sacul unei 
femei care ducea la râu, pe ea și pe frații ei. Pen-
tru ce, te las pe tine cititorule să te gândești.

Am salvat-o! Când am desfăcut sacul, pur și 
simplu mi-a sărit în brațe. Era o metișă de cio-
bănesc german, de talie mare, cu picioare foarte 
lungi. Am îndrăgit-o imediat; și eu și mama am 
adoptat-o cu dragoste. La 3 ani avea aproxima-
tiv 36 kg, asigurându-ne protecția gospodăriei. 
Vecinii îi purtau respect și păstrau o distanță 
apreciabilă de poarta noastră. La noi în curte nu 
se intra. Și-a marcat atât de bine teritoriul încât 
rândurile de legume nu au avut de suferit. Știa 
că nu are voie acolo; râdeam de fiecare dată când 
mânată de elan în urmărirea unei vrăbii care-i 

călca teritoriul, sărea în dreptul straturilor de 
roșii, neatingându-le.

Când mama s-a hotărât să plece alături de 
tata și sora mea, am rămas doar noi doi: eu și 
Diana. Mi-a fost mai mult decât un prieten. Nu 
a știut niciodată lanțul sau zgarda. A fost liberă 

ca și strămoșul ei din care se trăgea. Au fost trei 
ani foarte grei pentru mine. Singur, cu un han-
dicap parțial de vedere, fără nici un ajutor social 
din partea primăriei, a trebuit să o las singură să 
apere micul teritoriu moștenit, în perioadele în 
care munceam ca ziler la un vecin. Mă aștepta 
în fiecare seară să împărțim pâinea primită în 
schimbul muncii prestate peste zi. Am muncit 
un an pentru o farfurie de mâncare, un pachet 
de țigări și o pâine pe care o împărțeam seara cu 
Diana.

Mi-a oferit acea dragoste pe care nu o cunos-
cusem până atunci. Când am fost nevoit să vând 
casa bătrânească pentru a-mi procura banii ne-
cesari operației care mi-ar fi dat posibilitatea să 
renasc, neputând-o lua cu mine, am încercat să-i 
găsesc un stăpân. Nu am reușit, pentru că nu a 
acceptat niciunul. Ziua o duceam în curtea aces-
tuia, o legam în locul în care mi se spunea, iar 
seara, când mă întorceam de la lucru, o găseam 
în curte la minei cu zgarda sau lanțul rupte. Am 
hotărât să rămână aici legată iar când voi pleca, 
unul dintre vecini să-i dea de mâncare.

Atunci când am plecat am plâns amândoi. 
Am stat frunte lângă frunte preț de o jumăta-
te de ceas, spunându-ne fără cuvinte, tot ce mai 
era de spus. Am plecat cu inima frântă. Am aflat 
ulterior că atunci când m-am urcat în mașina 
care mă lua de acolo, ea a rupt lanțul și s-a luptat 
cu muncitorii care vroiau să o alunge din curte, 
timp de trei ceasuri.

Nu am mai văzut-o de atunci. O port în inimă 
alături de tot ce mi-a fost drag pe acest pământ și 
merit să fiu pedepsit pentru modul în care i-am 
răsplătit dragostea și devotamentul.2
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Diana
de Boschetarul Român

Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai răs-
pândite boli cardiovasculare caracterizată prin creşteri 
ale valorilor presiunii arteriale peste cifrele stabilite ca 
normale. De obicei, hipertensiunea arterială (HTA) se 
instalează după vârsta de 30 de ani, frecvența crescând 
odată cu înaintarea în vârstă.
Hipertensiunea arterială esențială (HTAE - idiopatică 
sau primară), nu are o etiologie clară. Astfel, se pot luat 
în considerare o serie de factori socio - economici, in-
dividuali sau de grup, care cresc riscul apariției  acestei 
afecțiuni.

Cele mai importante cauze sunt:
•	 Ereditatea
•	 Vârsta
•	 Aportul	alimentar	de	sare	şi	alţi	ioni	(Ca,	K,	Mg).	
•	 Obezitatea
•	 Consumul	de	alcool,	chiar	şi	moderat	
•	 Cafeaua,	prin	cofeina	pe	care	o	conţine,	datorită	

vasoconstricției pe care o induce
•	 Fumatul	
•	 Sedentarismul	
•	 Factori	psihoemoţionali,	legaţi	de	tipul	de	perso-

nalitate, de stres, de tipul de activitate
Asocierea factorilor menționați mai sus cu alte boli pre-
cum diabetul zaharat, diateza urică sau atero scleroza 
cresşe de două-trei ori riscul apariției hipertensiunii 
arteriale. 

În cadrul populației persoanelor adulte fără adăpost 
se înregistrează o incidență crescută a maladiilor car-
diovasculare şi în principal a hipertensiunii arteriale în 
diferite asocieri patologice. Aceasta se datorează stilului 

de viață la risc caracteristic, care prezintă toate cauzele 
etiologice ale acestei maladii. Consumul de alcool şi 
fumatul sunt omniprezente, alimentația este deficitară 
şi de cele mai multe ori bazată pe mezeluri şi conserve 
de proastă calitate, cu exces de sare şi grăsimi saturate. 
În cadrul cantinelor sociale alimentele au un conținut 
bogat în sare şi grăsimi saturate şi nici nu se poate pune 
problema unui regim adaptat acestei afecțiuni. La toate 
acestea se adaugă stresul psiho-emoțional cronic.

Tratamentul are drept obiective: 
1. Reducerea valorilor tensiunii arteriale către limite 

normale 
2. Reducerea morbidității şi mortalității asociate hi-

pertensiunii arteriale 
3. Controlul altor factori de risc cardiovasculari, mo-

dificabili

Tratamentul pentru tratarea acestei boli poate fi non-
farmacologic, farmacologic sau combinat (cu cele mai 
mari beneficii). Tratamentul medicamentos trebuie 
început după o scurtă perioadă de observație de 2-4 
săptămâni, dacă tensiunea arterială diastolică este pes-
te 105 mmHg şi tensiunea arterială sistolică peste 180 
mmHg. Pentru formele mai severe tratamentul inten-
siv trebuie început imediat.
Tratamentul nefarmacologic impune restricția con-
sumului de sare, reducerea excesului ponderal la per-
soanele obeze, efort fizic bine dozat, înlăturarea sau 
reducerea stress-ului psihic, renunțarea la fumat și 
consumul de alcool. Pe de altă parte este recomandată 
reducerea stresului emoțional şi a celui  ce ține de me-
diul înconjurător. 

Tratamentul farmacologic se bazează pe medicamente 
diuretice, vasodilatatoare și anti-anti-adrenergice. 
În cadrul populației adulte fără adăpost este foarte greu 
de a susține un astfel de tratament ce durează toată via-
ța şi trebuie luat regulat, fără pauze. Datorită contextu-
lui social şi a factorilor psihologici caracteristici nu pot 
urma tratamentul nefarmacologic (oprirea toxicelor, 
începerea unui regim de viață adecvat, reducerea stre-
sului psihoemoțional). In ceea ce priveste tratamentul 
farmacologic situatia este chiar mai dificilă. Cauzele 
psihologice caracteristice vieții în stradă duc la incapa-
citatea de a urma un tratament corect şi complet. La 
aceasta se adaugă factorii economici, un astfel de tra-
tament presupunând o sumă de bani alocată lunar, de 
care aceste persoane nu dispun. În această situație com-
plicațiile cardiace, cerebrale şi neurologice survin foarte 
repede, speranța de viață scăzând dramatic.

Hipertensiunea arterială
de Simona Popescu, medic generalist
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ANUNȚURI

Lungu Alexandru, 47 de ani, aștept vești de la copii. 
Puteți contacta organizația Samusocial la numărul 
de telefon: 021.410.50.67

CERERI LOCURI DE MUNCĂ

Caruntu Ionuţ
Cu o experiență de peste 2 ani pe piața muncii, la doar 
24 de ani, Ionuț speră să-şi găsească un loc de muncă 
în oricare din domeniile alimentație, pază, comerț, 
publicitate, turism. 
Experiența anterioară:
•	Agent de paza S.C. Force Guard Moldavia
•	 3 sezoane pe litoral – pizzer, clătitar, grataragiu
•	 Bucătar	S.C.	U.S.	Food	Network	S.A.	(KFC)

Pentru referințe: asistent social Elena Marinescu, 
021.410.50.67

Popp Iulian
La doar 24 de ani, Iulian are o experiență de muncă 
de aproape 1 an în domeniile turism şi alimentație. 
Îşi doreşte un loc de muncă tot în turism, alimentație 
sau curățenie.
Experiența anterioară:
•	Ajutor bucătar, spălat veselă Hotel Sofitel, 

Hotel Novotel

Pentru referințe: asistent social Elena Marinescu, 
021.410.50.67

Nu voi vorbi în acest articol 
despre filmul cu acelaşi nume 
care a circulat acum 5 ani pe 
internet.

Doresc să vorbesc despre 
torționarii noi, cei actuali din 
zilele noastre, cei care îmbracă 
diferite haine ale statului de 
drept.

Torționarii de astăzi nu se 
deosebesc cu nimic de cei care 
te transformau în închisorile 
comuniste, dintr-un om inte-
gru şi vertical într-o legumă. 
Aceia te torturau fizic şi psihic 
cu zâmbetul pe buze. Nonşa-
lanți  şi chiar fericiți de rezul-
tatul muncii lor, trăiau cu mul-
țumirea datoriei împlinite. Cei 
de astăzi nu sunt violenți; fin 
psihologi, te extermină mintal.

Astăzi, îmbrăcat curat şi 
modest, fără cutiile în care-mi 
procur zilnic hrana, am dorit să 
am un moment de intimitate 
cu Dumnezeu. Am vrut să fiu 
un pelerin obişnuit care doreşte 
într-o zi de duminică să mul-
țumească Domnului pentru 
şansa pe care mi-a dat-o: aceea 
de a redeveni om. Deci, m-am 
curățat şi sufleteşte şi m-am dus 
la biserica Adormirea Maicii 
Domnului din str. Televiziu-
nii, cartierul Militari, unde am 
primit ajutor atunci când eram 
rătăcit. Pentru o zi doream să-
mi uit condiția umană în care 
boala mă adusese. Doream să 
uit că sunt unul dintre PAFA.

După un moment de sur-
priză, un novice călugăr, un 

aspirant la viața monahală, m-a 
recunoscut şi m-a dat afară din 
mănăstire, spunându-mi să 
aştept lângă colegii mei. L-am 
întrebat, firesc, de ce mă res-
pinge. Venisem să mă rog, să-i 
mulțumesc Domnului. Mi-a 
fost negată condiția. Cu un 
limbaj neadecvat cu haina pe 
care o purta, mi-a spus: ”Tu nu 
ai venit să te rogi. Tu ai venit să 
îți dau mâncare.” Cine rostea 
aceste cuvinte? Un viitor preot, 
un om care urma să formeze o 
anumită conduită, o persoană 
care urma să-ți acorde iertarea 
divină. O persoană care prin 
conduită şi exemplu personal 
ar fi trebuit să te învețe iubirea 
pentru semeni şi milostenia. 
Acea persoană m-a învățat în 
acea zi exact contrariul. S-a 
comportat exact ca un torțio-
nar. De ce? Poate pentru sim-
plu motiv că nu mă dorea acolo, 
el, nu altcineva. 

Din toate punctele de vede-
re, mă prezentam ca şi ceilalți 
pelerini. Imaginea era aceeaşi, 
ba lipsit chiar de modestie aş 
putea spune că arătam chiar 
mai bine îmbrăcat decât unii 
pelerini. Dar eram PAFA. El 
ştia asta. Mă recunoscuse şi 
mi-a negat dreptul de pelerin. 
M-a trimis afară. Nu făcusem 
nimic în sensul de a tulbura în 
vreun fel liniştea locului. Am 
cerut o explicație logică a fap-
tului că îmi este refuzat accesul 
în Casa Domnului. Cine făcea 
acest lucru? Un viitor slujitor al 

Lui. M-am simțit umilit, jignit 
şi rănit sufleteşte.

Şi-a justificat purtarea prin 
scuza că şeful său hotărâse aşa. 
Oare este acest lucru o scuză? 
Casa Domnului este deschisă 
doar pentru privilegiați? Îmi 
revine în minte întrebarea care 
am rostit-o de mai multe ori 
în decursul articolelor mele şi 
a vieții: Oare, în nevoie, există 
vreun criteriu prin care poți 
face ierarhii? Domnul ar face 
acest lucru? Ar putea face el 
topuri prin care amărăciunea 
este mai mică pentru unii, iar 
pentru alții nu? Domnul cu 
siguranță nu ar face-o. Pentru 
El, toți suntem fii Lui. Oare 
un tată ajută mai mult pe unul 
dintre copiii lui în detrimentul 
celuilalt? Aş vrea să răspundă 
la această întrebare torționarul 
meu.

Şi mi-am amintit de altă 
întrebare care mă macină ca şi 
prima: Oare mintea care con-
duce unealta criminală nu este 
la fel de vinovată ca şi brațul 
care mânuieşte unealta? Torțio-
narul este oare singurul vinovat 
în aplicarea ordinului sau cel 
care ordonă ştie cu bună ştiință 
ce unealtă foloseşte?

La această întrebare vă rog 
să-mi răspundeți dumneavoas-
tră, cititorii. Eu nu am puterea 
să o fac. Eu sunt creştin şi nu 
pot accepta asemenea compor-
tament. Mai ales că vine din 
partea unui viitor monah.

La bună vedere, bunii mei!

2

După-amiaza unui torţionar
de Boschetarul Român
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Strada
de Zorba

Evlaviosul
de Boschetarul Român

Penitenţa, iluzie sau realitate
de Boschetarul Român

Orizontal:
1. Şosea rapidă;
2. Tabără de oi – Acid;
3. Finisare;
4. Din Arabia Saudită – Al său;
5. Leonida Horia – Luare cu asalt;
6. Teacă cu săgeți – Măgar;
7. Fideluță – Constanța (auto);
8. Puse pe acoperiş - Cunoaşte;
9. Mari luptători – Uscăciune, ariditate;
10. Cafea fără foc – La revedere – Acest (pop.)
 
Vertical:
1. Întins pe stradă – (pe?!) Față;
2. Formație arădeană – Granițe;
3. Râu în Ungaria – Cu mâini mari;
4. Stimabili;
5. Urare la strănut;
6. Pânză groasă – Ax întors;
7. Scump la vedere – Ca piersica (?!);
8. Tot acel – Prefix pentru trei (?!)
9. Început de drum! – Se poartă urât;
10. Programări pentru ascultări.

Nu voi vorbi despre cei care execută o pe-
deapsă privativă de libertate. Un deținut 
își ispășește perioada de detenție, având 
o sumedenie de programe de reintegra-
re în societate. O PAFA nu dispune de 
multe posibilități de reconversie pro-
fesională. În ambele situații, ne con-
fruntăm cu același fenomen: refuzul 
persoanelor abilitate în a acorda o nouă 
șansă acestor oameni. Cazierul, în cazul 

primilor și lipsa actelor pentru ceilalți 
constituie un handicap în găsirea unui 
loc de muncă. 
Condițiile de detenție s-au îmbunătățit 
mult de la Revoluție; PAFA nu benefici-
ază de aceleași ”condiții”, însă este liber. 
Cu ce preț? PAFA nu înseamnă persoa-
ne cu cazier judiciar. PAFA mai înseam-
nă și oameni cu 4 sau 8 clase, care au 
șanse la fel de mici ca și cei cu cazier, de 

a se reintegra.
Ce este de făcut? Prejudecățile ne pla-
sează în aceeași ”categorie socială”. În 
cazul deținuților există și opțiunea de a 
recidiva și atunci se reîntorc la locul de 
detenție. O PAFA unde se va întoarce 
atunci când condițiile meteo îl vor îm-
piedica să rămână în stradă?
Realitatea este că deși suntem liberi, 
deci nu suntem privați de libertate, tră-
im totuși o penitență imaginară. Plătim 
pentru greșelile noastre, pentru liber-
tatea pe care o avem, cu multă, multă 
durere. 
Ciudat paradox.

”Evlaviosul” este acea persoană 
gata să-ți recite versete întregi din 
Sfânta Scriptură, trecând în fața 
unor persoane ușor rătăcite, drept 
un bun sfetnic și un companion 
de nădejde. Te ajută cu informații 
și chiar este dispus să împartă cu 
tine puținul pe care îl are, de ori-
ce natură. ”Evlaviosul” face aces-
te lucruri pentru a-și crea profit.

În decursul etapei vieții de 
PAFA (vă rog să observați că o 
consider o etapă din viața mea), 
am cunoscut și un astfel de per-
sonaj.

La început, m-a cucerit. Chiar 
aveam nevoie de cineva care să-
mi explice anumite îndoieli cu 
privire la textele sfinte. Încet, 
mi-a câștigat încrederea. Ce-a 
urmat? Profitul. În momentul 
în care am încercat să reduc din 
cererile și pretențiile lui am fost 

jignit și considerat nerecunoscă-
tor. Am fost mințit, furat și chiar 
amenințat. Vă mărturisesc că nu 
am întâlnit în viața mea o per-
soană atât de perfidă și malefică, 
ca acest individ: perfid, egoist 
și hrăpăreț. Șansa mea a fost că, 
educația solidă a bunicilor mei 
m-a avertizat încă de la început 
și nu m-a lăsat să continui relația 
cu el. Am suferit foarte mult. Am 
mai fost jignit și alte dăți, dar 
niciodată nu mi-a fost călcată cu 
atâta nesimțire demnitatea în pi-
cioare.

Încercăm scenarii pentru o 
comparație cât mai reală între 
bine și rău. Mi-am închipuit cum 
ar trebui să fie răul și cum ar gân-
di, pentru a putea să nu fac ca el 
sau să fiu tentat de el. Ei bine, 
vă garantez că am fost pedepsit 
amarnic: nicio unitate de măsură 

nu-i este comparabilă. 
Cochetând cu actoria, am în-

cercat rolul lui Faust și era cât pe 
ce să-mi vând suf letul. Nu am cre-
zut și refuz să o fac, că mai poate 
exista atâta tupeu și impertinență 
într-un om.

Nu vă lăsați înșelați de 

aparențe. Credeți cu tărie în con-
vingerile dumneavoastră și atunci 
când simțiți că nu vă găsiți calea, 
mergeți așa cum ați fost educați.

Până la urmă, toți îl vor găsi 
pe Judecătorul cel drept. Când 
dăruiești, o faci din tot suf letul. 
El nu cere niciodată profit.
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