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Motto:

„ªi dragostea stã nu în faptul cã noi am iubit pe
Dumnezeu,

ci în faptul cã El ne-a iubit pe noi,
ºi a trimis pe Fiul Sãu ca jertfã de ispãºire 

pentru pãcatele noastre.“
(1 Ioan 4:10)

„... Dumnezeu este dragoste.“
(1 Ioan 4:8b)

„I-am tras cu legãturi omeneºti, cu funii de dragoste.“
(Osea 11:4a)





PREFAÞA EEDITURII

Consider fiecare carte ca fiind o încercare a autorului de a <t[lm[ci>
propriilor cititori diverse st[ri, emo\ii, fapte sau ]nt`mpl[ri pe care le-a
tr[it sau imaginat. Unele dintre aceste ]ncerc[ri sunt mai pu\in reu=ite,
altele ]n schimb sunt deosebite. Ceea ce cred c[ d[ t[rie oric[rei c[r\i ]n
acest proces de a ne apropia de evenimentele descrise este, pe de o parte
motiva\ia autorului, =i apoi raportarea sa personal[ fa\[ de ele.

Nu este u=or s[ scrii despre evenimente dramatice ]n care oameni
simpli au fost persecuta\i de semenii lor, datorit[ convingerilor lor diferite
de cele ale regimului aflat la putere. +i mai ales dac[ cei urm[ri\i, batjo-
cori\i =i chiar uci=i erau tineri, atunci sentimentele de revolt[ =i poate chiar
m`nie pot avea o influen\[ at`t asupra autorului, dar mai ales asupra citi-
torului. Din p[cate, multe din c[r\ile scrise despre atrocit[\ile istoriei nu
reu=esc s[ prezinte dincolo de realitatea faptelor, nici o perspectiv[ asupra
dimensiunii f[r[ de care via\a nu poate fi tr[it[, aceea a iert[rii =i
dragostei.

Cartea Funiile dragostei este scris[ din perspectiva t`n[rului ce s-a
aflat, cel pu\in par\ial, ]n miezul evenimentelor prezentate. Dar ceea ce d[
for\[ prezent[rii acestor evenimente este raportarea autoarei at`t fa\[ de
situa\iile =i personajele c[r\ii, c`t mai ales fa\[ de Dumnezeu. }nc[rc[tura
emo\ional[ =i spiritual[ a c[r\ii nu vine doar din ilustrarea dramaticelor
situa\ii ]n care personajele sunt prezentate, ci dincolo de aceasta r[zbate
experien\a iert[rii =i accept[rii lui Dumnezeu de care autoarea a avut
parte.

Avem bucuria s[ prezent[m cititorilor aceast[ carte, ]ntr-o edi\ie
revizuit[. Chiar dac[ au fost aduse unele modific[ri ce \in de editarea =i
tehnoredactarea lucr[rii, motiv\ia =i con\inutul ei au r[mas neschimbate.
}ntreaga carte abund[ ]n exprimarea dragostei lui Dumnezeu fa\[ de copi-
ii S[i =i fa\[ de to\i oamenii, c`t =i ]n manifestarea acestei dragoste dum-
nezeie=ti prin tinerii credincio=i fa\[ de du=manii lor.

Credincio=ia =i dragostea lui Dumnezeu, at`t de vizibile ]n via\a



personajelor chiar ]n situa\ii dificile, sunt <funiile de dragoste> ce te <trag>
s[ cite=ti mai departe, dar te ]ndeamn[ =i la experimentarea personal[ a
iert[rii =i dragostei lui Dumnezeu ofer[ tuturor oamenilor.

Cititorule, caut[ s[ ]n\elegi motiva\ia scrierii acestei c[r\i, sursa
iert[rii de care personajele c[r\ii au dat dovad[, dar mai ales, nu te opri
p`n[ c`nd nu vei experimenta personal profunzimea dragostei lui
Dumnezeu ]n via\a ta.

Vasile Gabrian

Oradea, mai 2002
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CUVÂNT ÎÎNAINTE

Pentru a scrie o carte este nevoie de o motiva\ie serioas[, care s[-l
determine pe autor s[ accepte a ]nfrunta mari greut[\i...

Vreau s[ spun c[ esen\a motiva\iei mele s-ar putea exprima într-un
singur =i infinit cuv`nt: <dragostea...> Dragostea =i iar dragostea... pentru
Dumnezeu =i dragostea pentru cei care au nevoie s[ =tie c[ sunt iubi\i.

* * *

... Mi-aduc aminte cu nostalgie de aceste paragrafe ale Cuv`ntului
]nainte pe care cu mult[ emo\ie le-am a=ternut pe h`rtie ]n anul 1995. Acel
an a fost determinant prin faptul c[ harul lui Dumnezeu ]mi oferea nes-
pusa bucurie de-a putea \ine ]n m`inile mele primul exemplar tip[rit al
romanului.

Aceast[ scump[ amintire este legat[ ]n mod special de pastorul edi-
tor Teodor Dronca = de so\ia lui. }mi exprim ]nc[ o dat[ gratitudinea pen-
tru pre\ioasa ]ncredere pe care mi-au ar[tat-o ]n acele momente de
r[scruce.

Dac[ nu ar fi existat acel suport esen\ial atunci, acum nu s-ar fi
putut vorbi de o nou[ edi\ie a romanului.

Multumesc pentru aceast[ nou[ edi\ie prietenilor no=tri scumpi din
Oradea, Olimpia =i Vasile Gabrian. }ntotdeauna mi-au ar[tat mult[ pre\u-
ire =i desele lor ]ncuraj[ri au avut o important[ influen\[ ]n viziunea mea
literar[.

Doresc pe aceast[ cale s[ ]mi exprim recuno=tin\a fa\[ de cititorii
care prin ata=amentul lor, ar[tat cu mult[ dragoste fie prin scrisori minu-
nate, ori cuvinte spuse din inim[, mi-au oferit un real sprijin moral.

+i nu ]n ultimul r`nd ]i mul\umesc din tot sufletul lui Dumnezeu
pentru so\ul meu, Tibi, care merit[ toat[ dragostea =i aprecierea mea pen-
tru ceea ce este el zilnic. }mpreun[ ne exprim[m dorin\a =i ruga ca aceast[
nou[ edi\ie s[ constituie pentru publicul larg un motiv de binecuv`ntare,



de a se rededica ]n slujba Celui care a dat totul pentru noi =i a=teapt[, ]n
beneficiul nostru, s[-I d[ruim ]ntreaga fiin\[, indiferent de ]mprejur[ri,
asemenea eroilor c[r\ii.

Mai 2002

Pentru eventuale informa\ii, autoarea poate fi contactat[ la urm[-
toarea adres[:

Ligia Seman
Str. Ion Creang[ 10/22

2750 Hunedoara
Telefon 054/716489

E-mail: ligiaseman@hotmail.com
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CAPITOLUL 11

Sala de mese a cantinei de l`ng[ Facultatea de Electrotehnic[, în
anul acesta, ca de altfel =i în ultimii ani, fusese aleas[ drept locul de
desf[=urare a serii festive cu ocazia începutului de an universitar, numit[
de studen\i <Balul bobocilor>. De=i considerat[ cea mai spa\ioas[ sal[ din
incinta c[minelor, acum, datorit[ sutelor de studen\i prezen\i, p[rea
neînc[p[toare. Pe margini, de jur-împrejur erau a=ezate mesele pline cu
platouri de sandvi=uri =i pr[jituri înc[ neatinse. Sticlele cu b[uturi r[cori-
toare erau mai tentante, pentru c[ începutul lui octombrie men\inea înc[ o
c[ldur[ pl[cut[, sufocant[ îns[ în sala arhiplin[.

<Cine s-ar fi g`ndit c[ vor veni at`\ia... parc[ mai mul\i dec`t anul
trecut>, se g`ndea înaint`nd anevoios spre un punct fix, un t`n[r îmbr[cat
cu un costum negru, a c[rei hain[ demodat[ o tot aranja din mers cu o gri-
mas[ de nemul\umire. Îi era cu o idee mai mic =i avea impresia c[ ar[ta
penibil. Oricum, încerca s[-=i impun[, aceasta nu-l va împiedica s[ se
simt[ bine în seara aceasta. Îl z[rise de departe pe prietenul s[u, Relu, =i
acum se gr[bea s[ ajung[ la el c`t mai repede cu putin\[ pentru a-l sur-
prinde c`t înc[ mai era singur (cine =tie din ce motive, logodnica sa, Anca
nu era în momentul de fa\[ al[turi de el). Cu c`t se apropia mai mult,
remarc[ \inuta aranjat[, costumul gri-turnat, care îl f[cea pe prietenul s[u
s[ arate parc[ mai bine dec`t niciodat[. Încerc[ s[ se g`ndeasc[ cu o sa-
tisfac\ie plin[ de bun[voin\[ c[ acum, mai mult dec`t oric`nd, Relu era
îndrept[\it s[ arate astfel. Îi m[rturisise chiar el c[ în cur`nd, chiar dac[
mai avea doi ani de facultate, dorea s[ se c[s[toreasc[ cu Anca.

<Asta-i bun[!> g`ndi studentul c`nd descoperi apropiindu-se de el
un t`n[r mic de statur[, cu p[rul ondulat, l[sat s[ creasc[ în cre=tetul capu-
lui ca o movil[, ca =i cum aceasta l-ar ar[ta mai înalt dec`t era. <Nu m[
a=teptam s[-l v[d aici, sau mai bine zis, cine s-ar fi g`ndit c[ pierde-var[
[sta va fi capabil vreodat[ s[ intre la o facultate de politehnic[> g`ndi
privindu-l piezi=.

— Salut Mircea, îl înt`mpin[ proasp[tul student =i z`mbi, îi



z`mbir[ =i ochii alba=tri-verzui, neast`mp[ra\i. Pentru Mircea, acest fost
coleg din timpul liceului fusese un nesuferit. Acum, mai mult dec`t ori-
c`nd, nu avea dispozi\ie s[ stea prea mult de vorb[ cu el. Îl înt`mpin[ deci,
sub imperiul dorin\ei de a se debarasa c`t mai repede de compania lui.

— Salut, m[i Gabore. Ce surpriz[ s[ te înt`lnesc aici!
— {sta a fost al treilea an c`nd am încercat... Ce s[-i faci?

Conteaz[ c[ am intrat: al\ii nici dup[ cinci ani la r`nd nu reu=esc... În[l\[
din umeri dup[ vechiul s[u obicei =i, a=a precum =i-l aducea aminte fos-
tul s[u coleg, ridic`ndu-se în v`rful picioarelor pentru a ajunge mai
aproape de urechea interlocutorului =opti: <Nu m[ las eu b[tut at`t de
repede. Adu-\i aminte din timpul liceului!>

Mircea se str`mb[ dezgustat. În primul r`nd, gestul lui Gabor îl
indispuse. Ce rost avea s[ fac[ at`ta caz pentru c`teva cuvinte pe care i le
adresase? +i, în al doilea r`nd, vr`nd-nevr`nd î=i aduse aminte: ...dac[ nu
era tat[l s[u medic la spitalul din ora=, de c`te ori ar fi trebuit s[ se dea
b[tut Gabor, repet`nd anul, iar acum era student. Nu se putu ab\ine:

— +tii, întotdeauna mi-au atras aten\ia eforturile tale de a o scoate
la cap[t la sf`r=itul fiec[rui an de liceu. M-a impresionat îns[ mai mult
efortul alor t[i de a avea drept fiu un intelectual.

T`n[rul se înro=i de m`nie, de ru=ine fa\[ de zecile de persoane din
jur care, auzind vocea strident[, ironic[ a lui Mircea se întoarser[ deodat[.
Nu se putea justifica. Privirile asisten\ei îl sufocau pe bietul Gabor, astfel
c[, f[r[ s[ mai zic[ un cuv`nt, cu capul în b[rbie, se pierdu în mul\ime.
Mircea r`se în sinea lui: <Ce la=! S[ m[ fi jignit pe mine cineva în felul
acesta, l-a= fi f[cut zob. Mi-am permis pentru c[ =tiam de la început cu
cine am de-a face.> Ajunse fa\[ în fa\[ cu Relu. Din nou remarc[ faptul c[
arat[ bine. Poate nu =i-ar fi f[cut nici un complex, ar fi uitat neajunsul s[u,
dac[ ridic`ndu-=i m`na pentru a-=i aranja p[rul, a c[rui tunsoare o schim-
base de cur`nd, nu ar fi sim\it str`nsoarea hainei. Un zgomot scurt, bizar
=i Mircea avu impresia c[ niciodat[ în via\[ nu se sim\ise at`t de prost. În
clipele urm[toare, cu m`na tremur`nd[, î=i pip[i haina descusut[ sub bra\.
Ridic[ privirea grea de ru=ine spre Relu: acesta îns[ p[rea c[ nu b[gase în
seam[ incidentul. Se uit[ în jur: to\i aveau privirile a\intite spre scena
improvizat[ din cap[tul s[lii unde c`teva fete din anul I aveau curajul s[
concureze pentru premiul frumuse\ii. Mircea î=i întoarse =i el privirea în-
tr-acolo. Sosi =i Anca. Totul era nespus de pl[cut =i distractiv: fetele de pe
scen[, cu riscul de a st`rni ilaritatea celor care le urm[reau în fa\a unei
mari mul\imi de studen\i, erau nevoite s[ se conformeze probelor concur-
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sului. Aplaud[ =i el împreun[ cu to\i la prezentarea fiec[rei concurente.
Încearc[ s[ z`mbeasc[, s[ se amuze ca anul trecut de st`ng[cia datorat[
emo\iilor concurentelor, de situa\ia caraghioas[ cu care, f[r[ s[ se fi a=tep-
tat, trebuia s[ fie puse fa\[ în fa\[ pentru a trece cu bine probele inventate
de veteranii colegi din ultimul an — nu putea. Îl încerca cu o intensitate
neobi=nuit[ g`ndul c[ este singur, îngrozitor de singur, =i nu numai at`t...
ca niciodat[ se sim\ea inferior (ce ciudat!). Î=i pip[i din nou haina la locul
de sub bra\. Aceast[ obsesie era oare punctul de plecare al ciudatelor
medita\ii de acum? Auzea r`sete în jurul lui =i discu\ii amuzante pe seama
a ceea ce se petrecea sub ochii tuturor pe scen[. L`ng[ el, aproape unul de
cel[lalt, nu neap[rat interesa\i de priveli=tea scenei, dar cu fe\ele radioase,
ferici\i, cu siguran\[ ferici\i, erau Relu =i Anca. Se sim\i deodat[ desprins
de un v`rtej de g`nduri ciudate, purtat departe... în afara ceea ce fusese el
însu=i vreodat[. Se cutremur[. Nu!

Î=i a\inti din nou privirea spre scen[ — acum se lupta s[ uite de
starea precedent[, s[ se simt[ bine. Z`mbi, aplaud[, discut[ cu un student
de l`ng[ el, care p[rea foare interesat de o t`n[r[ concurent[: era iubita
lui.

De n-ar fi z[rit-o prin mul\ime, destul de aproape de el, pe Mirela
Ardelean, sub\ire, înalt[ cu p[rul blond, lung p`n[ în dreptul umerilor,
Mircea, reflect`nd ulterior, presupunea c[ =i-ar fi revenit din starea aceea
ciudat[. Nu era el un tip grozav de nep[s[tor în privin\a sentimentelor?
Trebuia s[ admit[ c[ niciodat[ nu o iubise pe Mirela. În pofida faptului c[
s[pt[m`na aceasta rupsese leg[turile cu ea, pretextul fiind un fleac din
care izbucnise o ceart[ violent[, acum era gelos, proste=te de gelos pe noul
ei partener. De ce? Pentru c[ acum era singur. Se întoarse din nou spre
Relu =i Anca. Cu ochi c[prui, mari =i fa\a creol[, cu p[rul negru ondulat,
cu o figur[ inteligent[, Anca i se p[ru nespus de frumoas[. Se mir[ de
roadele propriei g`ndiri: gelos pe Relu!? Ce netrebnicie! La început se
opuse. +i totu=i, reminiscen\e egoiste îi b[teau ca un ciocan în memorie,
=i pentru c[ acum parc[ nu mai era el însu=i, se l[s[ prad[ lor. De la
început ar fi preferat-o. Nu =tia sigur pentru c[ era unica fiic[ la p[rin\ii
ei, suficient de înst[ri\i pentru a-i crea un viitor f[r[ griji. Relu nu se
g`ndise niciodat[ la problemele acestea — o iubea sincer, =i privirea ei
arz[toare, gesturile familiare, îi ar[tau r[spunsul ei în acela=i fel. Era pen-
tru prima dat[ c`nd Mircea îl vedea pe prietenul s[u mai presus dec`t pe
sine. Poate c[ fusese totdeauna astfel, dar el nu se g`ndise la aceasta. Un
realist cu idei revolu\ionare, cu g`ndire literar[, un curajos care avea

Funiile dragostei                           13


