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CUVÂNT ÎNAINTE

Când vorbesc despre Dumnezeu, părinții au impresia că 
știu ce trebuie să le spună copiilor. Dar, adeseori, copiii 
vor altceva. Ei caută înțelesul lăuntric, viu și dătător de 
bucurie al unei legături pe care o presimt în rugăciunea 
celor mari. Ei vor să se întâlnească cu Dumnezeu „față 
către față” și să-I mulțumească pentru cele primite de 
la început și pentru totdeauna.  

„Vreau să știu ce înseamnă rugăciunea,” „cine este 
Dumnezeu” și „dacă Dumnezeu are zile de plată,” se 
întreabă cu o gingașă seriozitate Jessica, fetița care a 
făcut celebră această carte scrisă de Hesba Stratton. 
Receptarea cărții Jessica’s First Prayer a întrecut toate 
așteptările. A ajuns rapid în câteva milioane de case.

Însuși Charles Dickens, cu care colabora la periodicul 
editat de el, a văzut în cele peste patruzeci de romane 
ale autoarei, publicate în săptămânalele vremii, Sunday 
at Home, Household Words și All the Year Round, un 
talent extraordinar de povestitor și povățuitor creștin.

Cartea aceasta candidă și plină de înțelepciune, adre-
sată tuturor părinților și copiilor din România, ne în-
vață un lucru de căpătâi: că delicatețea cunoașterii lui 
Dumnezeu și bucuria facerii de fapte bune ne definesc 
în mod esențial.  

DANIEL MAZILU    





PRIMA RUGĂCIUNE 
A JESSICĂI
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CAPITOLUL 1 
TARABA CU CAFEA 
ŞI PROPRIETARUL EI

În fiecare dimineață între orele cinci și opt jumătate, 
într-un colțișor ascuns și singuratic de sub unul dintre 
numeroasele poduri de cale ferată din Londra, putea fi 
văzută, în urmă cu câțiva ani, o tarabă la care se vindea 
cafea. Taraba dichisită era alcătuită dintr-un cadru de 
lemn de care era prinsă o scândură pe post de tejghea. Pe 
aceasta din urmă se găseau două vase mari din cositor, 
iar sub fiecare dintre ele câte o grămăjoară de cărbuni 
aprinși. Cele două flăcări ardeau mocnit, păstrând, astfel, 
cafeaua caldă în primele ore ale dimineții, când munci-
torii își croiau anevoios drum prin aglomerația din oraș, 
fiecare îndreptându-se spre slujba lui. 

Taraba cu cafea era una dintre preferatele oameni-
lor, întrucât nu numai că se afla într-un loc adăpostit 
de capriciile naturii, aspect deosebit de important în 
diminețile ploioase, dar era plasată într-o nișă ascunsă 
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vederii, în așa fel încât clienții care își luau micul-dejun în 
aer liber să nu poată fi zăriți cu prea mare ușurință. Mai 
mult, proprietarul tarabei era un om tăcut, preocupat 
doar să își facă negoțul, fără să îi rețină pe muncitorii 
grăbiți cu vorbărie fără rost. Vânzătorul de cafea era un 
bărbat în vârstă, înalt și slab, cu o înfățișare deosebit 
de serioasă întipărită pe chip, și cu o atitudine gravă și 
reținută. 

Poate afară de polițistul care, la fiecare jumătate de 
oră, trecea prin fața tarabei cu cafea și îl saluta cu un 
gest familiar, dând din cap, pe bărbatul cu mină gravă 
din spatele tejghelei, nimeni nu îi cunoștea nici numele, 
nici adresa. Pe prea puțini i-ar fi interesat să afle mai 
multe despre el. Chiar dacă își doreau, n-ar fi putut afla 
decât că, la sfârșitul orelor de lucru, vânzătorul depozita 
părțile componente ale tarabei, precum și vasele din 
cositor și celelalte lucruri, la o cafenea din apropiere, 
unde le transporta pe roți – tejgheaua, cadrul de lemn și 
vesela – în fiecare zi, la ora opt și jumătate. Apoi obișnuia 
să se strecoare cu un pas ușor și cu un aer misterios, 
de om care fuge de ceva, uitându-se insistent în urma 
și în jurul lui, ca și cum s-ar fi temut să nu fie văzut, 
până când reușea să se piardă în mulțimea de oameni 
de pe stradă. Nimeni nu fusese niciodată atât de curios 
încât să îl urmărească până acasă sau să afle dacă mai 
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avea și alte mijloace de trai. De obicei, însă, taraba lui 
era înconjurată de numeroși mușterii pe care îi servea 
afișând întotdeauna calmul și seriozitatea caracteristi-
ce, iar clienții plăteau de fiecare dată cu bucurie prețul 
cafelei sale revigorante. 

Ani la rând mulțimile de muncitori s-au perindat 
necontenit pe la taraba de sub podul de cale ferată, 
oprindu-se pentru a-și savura cafeaua, până când, în-
tr-un moment liber dintr-o dimineață când nu avea 
nici un client, proprietarul tarabei băgă dintr-o dată de 
seamă că o pereche de ochi negri, luminoși, îl fixaseră 
cu privirea atât pe el, cât și feliile de pâine cu unt aflate 
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pe tejghea. Privirea fetiței era flămândă ca expresia 
din ochii unui șoricel care, mânat de foame, se lăsase 
ademenit într-o capcană. Ochii erau încadrați de o 
fețișoară subțire, cu obrajii supți, pe jumătate acope-
rită de o claie de păr murdar ce îi cobora pe frunte și 
pe gât, atât capul cât și gâtul copilei fiind, altminteri, 
descoperite. De pe umerii fetiței care tremura aluneca 
o rochie zdrențuită, ținută laolaltă cu ațe rărite. Lăsân-
du-se pe vine în dreptul unui coș din spatele tarabei, el 
văzu două piciorușe mici ale căror degete se strângeau 
dureros pe pavajul ud, în timp ce copila ridica mai întâi 
unul, apoi pe celălalt și le așeza unul peste altul pentru 
a simți o ușoară senzație de caldură, oricât de trecă-
toare. Oricine ar fi fost biata copilă, nu scoase nici un 
cuvânt. De fiecare dată, însă, când vânzătorul umplea 
câte o ceașcă, turnând cafeaua aburindă din vasul de 
cositor, ochii negri îi străluceau înfometați, iar omul 
o putea auzi cum plescăie ușor din buzele subțiri, ca
și când și-ar fi închipuit cum gustă ea însăși băutura 
caldă și aromată. 

 ͫ Ei haide, zise vânzătorul în cele din urmă, când 
nu mai rămăsese decât un băiat care își savura în tihnă 
micul dejun. Omul se aplecă peste tejghea pentru a-i 
vorbi cu glas scăzut și discret. Ce-ar fi să pleci, fetițo? 
Hai, hai... zăbovești prea mult. 
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 ͫ Acum plecam, domnule, răspunse ea ridicând din 
umerii firavi, într-o încercare de a-și trage rochia mai 
sus, în jurul gâtului. Numai că afară plouă cu găleata iar 
mama a fost plecată toată noaptea și a luat cheia cu ea. 
Și e atât de plăcut să miros cafeaua, iar polițistul m-a 
lăsat în pace cât am stat aici. Crede că sunt un mușteriu 
care își ia micul-dejun. 

Zicând acestea, copila râse ascuțit, zeflemitor, atât pe 
seama ei, cât și a polițistului. 

 ͫ  Nu ai mâncat de dimineață, presupun, spuse vân-
zătorul de cafea pe același ton scăzut, cu un aer confiden-
țial, aplecându-se așa de mult peste tejghea încât aproape 
atingea cu fața chipul subțirel și ascuțit al copilei. 

 ͫ  Nu, și o să mi se facă o foame cumplită până la 
masa de prânz, sunt sigură. Nu prea știți cum este să 
vă fie o foame cumplită, nu-i așa, domnule? Știți, nu mă 
simt încă hămesită, dar până să ajung să iau masa de 
prânz o să fiu flămândă de-a binelea, vă zic. Da! De-a 
binelea de tot! 

Se întoarse să plece dând din cap ca un om care știe 
ce spune, ca și când ea ar fi avut o experiență de viață 
care lui îi era cu totul necunoscută. Dar nu apucă să 
facă nici șase pași când auzi vocea care mai devreme 
îi vorbise șoptit, strigând-o acum ceva mai tare. Într-o 
clipă fata se întoarse la tarabă. 
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 ͫ  Hai, treci încoace, zise vânzătorul, făcându-i semn 
copilei să se strecoare în spatele tejghelei și rostind che-
marea aproape în șoaptă, cu mare băgare de seamă. 
Au rămas câteva coji de pâine și puțină cafea. Poftim! 
Dar să nu te mai prind pe-aici, ai înțeles? Eu nu le dau 
niciodată nimic cerșetorilor. Iar dacă ai fi cerșit să știi 
că aș fi chemat poliția. Poftim! Pune-ți picioarele mai 
aproape de foc. Nu-i așa că e mai bine? 

Copila ridică privirile înspre el, iar pe chip i se putea 
citi o bucurie copleșitoare. Stătea așezată pe un coș gol, 
cu picioarele aproape de tăvița cu cărbuni și o cafea 
aburindă în poală. Gura îi era prea plină ca să poată 
răspunde altfel decât dând viguros din cap pentru a-și 
arăta fericirea nemăsurată. Bărbatul se îndeletnici o 
vreme cu strângerea veselei, însă, din când în când se 
oprea, o privea pe fetiță și clătina din cap. 

 ͫ  Cum te cheamă? o întrebă, după un timp. Dar, de 
fapt, nu contează! Nu-i treaba mea să știu. Ce mă privește 
pe mine numele tău, mă-ntreb. 

 ͫ  Jessica mă cheamă, spuse fata, dar mama și toți 
ceilalți îmi spun Jess. Credeți-mă, și dumneavoastră v-ați 
sătura, dacă ați fi în locul meu, să vi se spună Jess. Jess 
încoace, Jess încolo, toți vor câte ceva de la mine, să mă 
duc, să mă-ntorc, să-i ajut. Și nu se sfiesc să mă lovească, 
să îmi tragă șuturi sau să mă ciupească. Ia uitați! 
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