
Fanny Crosby (Romanian) – P. 1

Scopul capitolului: Dumnezeu permite să fim în împrejurări 
pe care cîteodată nu le înțelegem de la început.

Unu, doi, trei, patru, cinci, șase–pieptănatul și număratul 
au ținut-o ocupată pe fetița Fanny de 5 ani pentru un timp. 
Și bunica era bucuroasă. Șapte, op–peria a alunecat din 
mîna fetiței și s-a rostogolit pe jos.

Fanny s-a aplecat în genunchi și a atins podeaua. “Bunico, 
unde mi-i pieptenele?”

Bunica s-a sculat din scaun, a ridicat pieptenele și i l-a 
dat fetiței. “Uite, Fanny. Acum ia-o de la început,” a spus ea, 
în timp ce i-a dat pieptenele.

Arată Imaginea #1
Fanny a oboist de atîta pieptănat. Ea 

dorea să vorbească. “Bunico, de ce nu 
pot să văd și eu?” Aceasta era întrebarea 
pe care a mai pus-o deseori, la care 
bunica a răspuns în repetate rînduri.

“Fanny, tu puteai să vezi odată. 
Numai că erai foarte mică pe atunci,” a 
răspuns bunica. “Ți-am mai spus ce s-a 
întâmplat cu ochii tăi.” 

”Dar vreau să aud încă o data, Bunico,” a interupt-o Fanny. 
Ea s-a sprijinit de scaunul balansoar al bunicii, așteptând să 
audă istoria pe care avea să urmeze. 

”Tu te-ai născut într-o noapte rece din luna martie, chiar 
aici , în căsuța asta.” Bunica știa că lui Fanny îi plăcea să mai 
audă o dată despre furtună, așa că ea îi spuse cît de cumplită 
a fost furtuna din acea noapte. ”Vîntul șuiera în jurul casei. 
El scutura ferestrele și intra prin fiecare crăpătură a casei. 
Noi te-am înfășat foarte bine într-o pătură și mama ta te 
ținea strâns la pieptul ei. Ghicește cine a vrut să te țină în 
brațe a doua zi?” 

Pentru că Fanny știa istoria foarte bine, încât putea să o 
povestească și singură, ea a spus: ”Polly!” 

”Da,“ a spus Bunica, “Polly. Ea avea doar trei ani pe atunci, 
dar vroia să te țină în brațe. Când te-am luat și te-am pus la 
Polly în brațe, ea a întrebat, ”Se poate să mă joc cu ea?” “

Fanny a început să râdă. “Când Polly nu e la școală, mă 
joc cu ea acum.”

Polly era fiica Bunicii, deci era mătușa lui Fanny, chiar 
dacă nu era cu mult mai mare decât Fanny.

Bunica a continuat să spună istoria. “Tatăl tău te legăna 
pe acest balansoar în fiecare seară. Era greu să lucrezi în 

camp, să ari pământul și el era foarte obosit seara, dar nu 
prea oboist ca să se joace cu tine. El și cu mama ta se jucau 
un joc special cu tine. Le plăcea să miște cu degetele în fața 
ochișorilor tăi până nu începeai să urmărești cu privirea 
după deget.

Când ai împlinit șase săptămâni, ai răcit. Ochii tăi 
s-au făcut roșii și s-au inflamat. Tu plângeai și dădeai din 
pumnișori. Am încercat să chemăm doctorul, dar el era dus 
departe. Un alt bărbat, care a spus că este doctor, a venit 
ca să te trateze. Noi priveam cum acest om pune comprese 
fierbinți peste ochii tăi. El a spus că așa va scoate infecția și 
nu-ți va face nimic rău.”

“Eu am plans, bunico?”
“Da, Fanny, tu ai plâns mult. După tratament, te-ai făcut 

mai bine. Am observat însă că ochii îți erau acoperiți cu 
niște cicatrici albe. Compresele fierbinți ți-au rănit ochii.”

“Nu mă mai puteam juca cu mami și tata jocul lor, pentru 
că nu mai puteam să le văd degetele,” a spus Fanny. “Dar mă 
pot juca alte jocuri fără să ca să văd. Mă duc afară să o aștept 
pe Polly.”

Fanny a învățat cum să meargă prin casă și prin curte 
lovindu-se de obiectele din calea ei. Iarăși și iarăși a mers 
prin casă și a memorizat unde se afla fiecare obiect. De data 
asta ea a mers înspre ușă cu încredere. Cu o săritură a ajuns 
jos de pe prag. După asta a luat-o la fugă spre gardul de 
piatră.

Fetița învăța acum cum să se urce pe gardul de piatră. 
Acest fel de garduri separau fermele între ele, pe cele din 
sudul statului New York, unde locuia Fanny. Polly a mai 
învățat-o cum să se cațăre în arțarii din pădurea din spatele 
casei lor.

“Te aud, ciocănitoareo,” a strigat Fanny, în timp ce și-a 
tras poalele rochiei lungi în sus și s-a urcat pe o piatră mare. 
Acesta era locul ei preferat, unde se putea juca jocul ei 
preferat, când își închipuia că este altcineva. 

Arată Imaginea #2
Boc-boc-boc. Ciocănitoarea este în 

arțarul mare, s-a gândit ea, ascultând 
sunetele ascuțite. Bunica spune că i-a 
văzut scorbura în copac. Când vine Polly, 
vom merge în pădure și o vom găsi. 
Și vom strânge viorele. Eu voi strânge 
pentru mama și i le voi da când vine 
acasă.
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