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Aceastã carte este dedicatã mamei mele. 
ªtiu cã de-a lungul vieþii tale ai fãcut ce ai considerat

cã e cel mai bine pentru noi,
iar pentru aceasta te voi iubi mereu.

Poate au existat momente în care ai simþit cã ne-ai dezamãgit
ºi la fel se poate spune ºi despre noi.

Un lucru pe care îl admir la tine este abilitatea ta
de a continua sã iubeºti în ciuda durerii;

dragostea ta nemuritoare de mamã m-a ajutat
în multe momente dificile din viaþã.

Mamã, îþi mulþumesc pentru tot.
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Ce spun
alþii despre

Prinderea hoþului 

O
carte cu totul adevãratã, care descrie întâlnirea unui
tânãr remarcabil cu cea mai mare realitate existentã.
Ea va constitui o razã de speranþã pentru orice

categorie de oameni. Multe vieþi pot fi schimbate ºi luminate din
interior prin bunãtatea lui Dumnezeu oferitã gratuit, aºa cum
s-a întâmplat cu viaþa lui Richard.”

dr. Rowan Williams, arhiepiscop de Canterbury

„Plinã de culoare, puternicã, autenticã – iatã adjectivele
potrivite pentru descrierea acestei poveºti uluitoare despre
transformarea unui deþinut toxicoman într-un pastor renumit.
Fie cã îºi comite infracþiunile, cã stã dupã gratii sau cã îºi face
studiul biblic, naraþiunea lui Richard Taylor e una captivantã. Ea
reprezintã o cãlãtorie spiritualã remarcabilã.”

Jonathan Aitken

„Povestea lui Richard Taylor este una remarcabilã. E o
poveste a credinþei care învinge disperarea ºi a nãdejdii care
înlocuieºte deznãdejdea. Richard nu este singur în realizãrile
sale. Cu toate acestea, experienþele lui, exprimate atât de
elocvent în aceastã carte, ar trebui sã constituie o inspiraþie
pentru mii ºi mii de tineri din aceastã þarã, care se confruntã cu
aceleaºi probleme care au existat ºi în viaþa lui.”

Ray Wise, detectiv inspector, Poliþia din Gwent 
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„Cartea lui Richard Taylor, Prinderea hoþului, m-a miºcat
profund. Domnul l-a smuls pe acest tânãr din focul iadului ºi l-a
aprins cu focul Duhului Sfânt. Ce transformare mãreaþã! Mi-a
umplut ochii de lacrimi. L-am întâlnit pe Richard pentru prima
datã anul acesta. Este un evanghelist înfocat, predat lui Isus în
totalitate, ºi sunt convins cã lucrarea lui va ajunge în final pânã
la marginile pãmântului. Recomand cu tãrie aceastã carte.”

Reinhard Bonnke, evanghelist

„Dacã ai nevoie de o schimbare dinamicã în viaþa ta, îþi
recomand sã citeºti aceastã carte.”

Dinah Sansome MBE, Victory Outreach

10 Ce spun alþii despre „Prinderea hoþului”
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Mulþumiri

J
ohn Miles: aceastã carte nu ar fi fost scrisã fãrã tine! Îþi
mulþumesc pentru cã m-ai încurajat cu rãbdare sã îmi
spun povestea vieþii; pentru multele ore petrecute

împreunã, depãnându-mi amintirile; ºi pentru cã ai transformat
conversaþiile noastre înregistrate într-un manuscris final.
Credincioºia sã-þi fie rãsplãtitã prin multe vieþi atinse ºi
transformate de puterea lui Dumnezeu!

Ken Shingleton: îþi mulþumesc pentru cã þi-ai fãcut timp sã
mã vizitezi în închisoare ºi sã-mi împãrtãºeºti credinþa ta.
Sinceritatea ºi curajul tãu din timpul vizitelor tale mi-au vorbit
despre dragostea lui Dumnezeu mai mult decât orice altceva.

David ºi Dinah Sansome (Victory Outreach): pentru cã mi-aþi
oferit un cãmin ºi m-aþi iubit ca pe un fiu. Aþi vãzut în mine ceea
ce majoritatea nu ºi-ar fi putut imagina vreodatã, fapt pentru
care am fost binecuvântat cu o familie ºi un viitor extraordinare. 

Organizaþia „Gideons”: vã mulþumesc pentru hotãrârea
voastrã fermã de a aduce Biblia în fiecare închisoare. Impactul ei
în viaþa mea a avut efect în viaþa altor mii de oameni.

Tuturor prietenilor mei care, de asemenea, L-au gãsit pe
Cristos ºi mi L-au împãrtãºit ºi mie: Alan Andrews, Colin Lloyd,
Nigel Haddock, Harty ºi mulþi alþii.

Scumpei mele soþii, Jill, ºi celor trei frumoºi fii ai mei: Joshua,
Caleb ºi Jacob. Vã mulþumesc pentru tot timpul pe care îl
sacrificaþi pentru a-mi permite mie sã fac misiune ºi sã cãlãtoresc.
Vã iubesc pe toþi cu pasiune.
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În final, Mântuitorului, Împãratului ºi Stãpânului meu, Isus
Cristos. Cuvintele nu sunt adecvate sã descrie ceea ce însemni
pentru mine. ªtiu cã fãrã Tine nu aº avea o poveste, ºi singura
scriere ar fi cea de pe piatra mea funerarã. Doar prin harul Tãu
mãreþ trãiesc, pentru a istorisi tot ceea ce ai fãcut în viaþa mea.

12 Mulþumiri
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E
ra un sunet diferit de oricare altul pe care îl auzisem
pânã atunci. Deºi ºtiam cã urma sã vinã, nimic nu m-a
pregãtit pentru impactul lui. Mi-a atins simþurile cu o

fermitate ºi cu un ºoc pe care cu greu þi le-aº putea descrie dacã
nu ai experimentat ºi tu aºa ceva. Zgomotul fãcut de trântirea
uºii grele de oþel rãsunã în toatã clãdirea. Era sunetul închiderii
uºii unei celule – ºi eu mã aflam înãuntru. Priveam þintã la ea;
era indiferentã la sentimentele mele sau ale oricãrei alte
persoane care a fost vreodatã închisã acolo. Uºa se încuia fãrã
cheie ºi vidul ei era întrerupt doar de o gaurã micã. Simþeam
noduri în stomac din cauza fricii, în timp ce mã întrebam cum
reuºisem sã ajung într-un asemenea dezastru. Mã simþeam ºi
ruºinat pentru cã o dezamãgisem atât de mult pe mama. Ea
muncise din greu sã îºi creascã singurã copiii. Nu merita
îngrijorarea ºi neliniºtea pe care ºtiam cã le va simþi ºtiind cã, la
numai cincisprezece ani, cel mai mare dintre cei patru fii ai ei se
afla acum în închisoare.

ªi asta era cu siguranþã închisoare. Nu era o ºcoalã de corecþie
amenajatã ca un hotel; Institutul Tinerilor Infractori din cadrul
Închisorii Maiestãþii Sale Swansea era o închisoare adevãratã.
Avea înfãþiºarea, sunetul ºi mirosul de închisoare. Arhitectura ºi
geografia ei erau întocmai ca la închisorile pe care le-ai putea
vedea la televizor sau în filme. Zgomotele fãcute de voci, de paºi
ºi de uºile celulelor, ca aceasta care tocmai se închisese, rãsunau
prin zidurile nemiloase ca de fortãreaþã. Patru niveluri erau

Ziua

socotelilor1
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clãdite unul peste altul, conform economiei victoriene, care ne-a
oferit casele etajate, destinate sã nu risipeascã vreo bucatã de
teren – cu atât mai puþin pentru drojdia societãþii, care îºi
meritase întemniþarea. Majoritatea colegilor mei de închisoare
erau în arest preventiv, necondamnaþi încã pentru vreo
infracþiune. ªi totuºi, iatã-ne aici, închiºi în celula noastrã timp
de douãzeci ºi trei de ore pe zi, în condiþii mult mai proaste decât
la deþinuþii adulþi. Aveam voie sã ieºim în terenul pentru
exerciþiu fizic o singurã orã pe sãptãmânã, sâmbãta dimineaþa.
Din ÎMS Swansea nu ieºeai bronzat, ci mai degrabã arãtând ca o
fantomã a Crãciunului trecut.

Întorcându-mã sã-mi privesc noua casã, am observat cã
spaþiul din ÎMS Swansea era la mare preþ. Cu toate cã celula
pãrea ridicol de micã pentru douã persoane, nu eram singur.
Colegul meu de celulã, Jason Hedgel, era deja acolo, probabil
amintindu-ºi de propriile lui emoþii când a vãzut pentru prima
datã acea uºã închizându-se. Din pãcate, Jason nu mai este
printre noi. El, la fel ca mulþi alþii care au locuit în lumea
întunecatã a drogurilor, a murit mai târziu din cauza unei
supradoze.

Ultimul meu arest fusese pentru lista obiºnuitã de delicte.
Fusesem condamnat pentru treizeci de infracþiuni de abuz de
droguri, beþie, hoþie, spargere, furt de maºini ºi violenþã. Acesta
devenise stilul meu de viaþã de la vârsta de treisprezece ani.
Aveam în urmã sute de infracþiuni, a cãror gravitate crescuse
odatã cu vârsta. De aceastã datã, ºtiam cã mã aflu într-un grav
pericol de a fi închis. Eram binecunoscut de poliþia ºi de
funcþionarii tribunalului din oraºul meu, Llanelli, din sudul Þãrii
Galilor. Noi locuiam într-o parte a oraºului numitã Bryn. Partea
aceasta din Regatul Unit avea mai mult decât suficienþi huligani
ca mine, dar eu mã distingeam ca unul dintre cei mai mari
scandalagii. Venise acum timpul sã fiu oprit – cel puþin pentru o
vreme. 

Eram obiºnuit sã petrec una sau douã nopþi în celula secþiei
locale de poliþie, deseori în weekend, dupã o zi de consum de
alcool ºi diferite substanþe ilegale. De obicei ajungeam la un fel
de nebunie temporarã. Nu le era uºor poliþiºtilor sã mã aresteze.

14 Prinderea hoþului
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Eram cât se poate de vulgar, abuziv ºi violent cu ei. Au trebuit sã
mã imobilizeze, sã-mi punã cãtuºe ºi sã mã târascã pânã la duba
poliþiei, pe care noi o numeam car funebru. Eu nu am „venit în
liniºte”. Oricine care se întreabã dacã poliþiºtii îºi meritã banii
câºtigaþi ar trebui sã viziteze centrele câtorva oraºe din sudul
Þãrii Galilor pe la ora stingerii, sâmbãta noaptea. Urmãtoarea
oprire a fost la o celulã de poliþie, în care am fost aruncat, în timp
ce încã mã luptam ºi strigam înjurãturi. Eram atât de înnebunit
de la droguri, încât am încercat sã devastez celula în care mã
aflam. Luni dimineaþa, eram în mahmurealã ºi aºteptam
cãlãtoria cu un car funebru pânã la Curtea Magistralã. Mâncarea
primitã la postul de poliþie era groaznicã. Fiind asiguratã de
doamna Jones, o femeie mai în vârstã, care locuia vizavi de
postul de poliþie, pâinea era râncedã sau prãjitã ºi umedã, iar
ceaiul era aproape imposibil de bãut. Poliþia nu cheltuia mulþi
bani cu noi. Însã aºa neplãcutã cum era situaþia, nu meritam ceva
mai bun. 

Înainte de a-mi pãrãsi celula, mi s-au pus cãtuºe pentru
cãlãtoria spre tribunal. Am împãrþit carul funebru cu alþi ºase
bãieþi, toþi arestaþi în weekend pentru infracþiuni similare. În
timp ce mã aflam în celula de sub Curtea Magistralã, am primit
vizita avocatului meu din oficiu, Stephen Lloyd. Numeroasele
mele înfãþiºãri la tribunal mã fãcuserã bine cunoscut lui Steve. El
era bine cunoscut de mine ºi prietenii mei ca avocatul care ne
prezintã situaþia la tribunal în cea mai bunã luminã ºi care
încearcã sã ne obþinã eliberarea pe cauþiune. De aceastã datã,
Steve a intrat cu salutul lui obiºnuit: 

– Bunã, Rich, mã bucur sã te vãd.
ªi deoarece întotdeauna avea þigãri la el, i-am cerut câteva.

Obiºnuiam sã glumesc cu Steve cã activitãþile mele infracþionale
îi aduseserã banii pentru noua lui maºinã sau pentru concediul
lui anual. Adevãrul e cã Steve avea o sarcinã nerãsplãtitã,
încercând sã apere ceva imposibil de apãrat, iar rezultatul
profesiei lui juridice era departe de a fi bine plãtit. Îl plãceam pe
Steve foarte mult. 

– Nu cred cã-þi va merge bine astãzi, Rich; vei fi reþinut în
arest preventiv, m-a avertizat el. 

15Ziua socotelilor

C01-009.qxd  26/01/2007  09:25  Page 15



Mi-a spus cã îi va anunþa el pe mama ºi pe tatãl meu despre
ceea ce se întâmplase. Eu deja bãnuiam cã situaþia mea era gravã.
Începutul carierei mele de infractor înrãit mã ajungea din urmã
ºi ºtiam cã probabil de aceastã datã voi ajunge la închisoare.
Steve ºi-a þinut obiºnuita pledoarie cum cã eu veneam dintr-o
familie cu pãrinþi divorþaþi ºi am fost condus pe cãi greºite de
cãtre alþi infractori etc. De fapt, nimeni nu m-a condus pe cãi
greºite, ci eu am ajuns acolo singur. Eu eram cel care îi aducea
acolo ºi pe alþii!

Chiar dinainte de a pãrãsi secþia de poliþie, ºtiusem cã soarta
îmi fusese pecetluitã. Existã un sistem neoficial de consultare
între sergentul de arest al secþiei de poliþie, procuraturã, copistul
tribunalului ºi preºedintele magistraþilor. De fapt, decizia
probabil fusese luatã încã înaintea acestui sfârºit de sãptãmânã.
Sergentul de arest era o persoanã foarte influentã. El vorbea cu
copistul ºi rezultatul era decis pânã nici nu ajungeai sã intri în
tribunal. Poliþia ºtia cã nu poate reþine în arest preventiv pe
cineva de vârsta mea decât dacã are o listã lungã de infracþiuni
de adãugat unui cazier pãtat anterior. Erau sãtui sã mã ducã la
tribunal doar ca sã vadã cã magistratul îmi dã drumul din nou.
Sistemul lor de alcãtuire a cazierului era acela de a-þi acorda
cauþiune de mai multe ori, ºtiind cã apoi vei comite din nou
infracþiuni. Ce fãceau ei, de fapt, era sã te lase sã îþi sapi singur
groapa. Când sergentul de arest socotea cã ai acumulat
suficiente infracþiuni, putea sã se consulte cu un inspector, în
cazul în care nu era sigur, dupã care transmitea copistului de la
curtea judecãtoreascã cã e timpul sã îþi stopeze activitãþile. Slujba
copistului este sã fie consilierul profesional al magistraþilor
amatori, ºi aceºtia de obicei îi urmeazã sfatul. În general, copistul
urma dorinþele poliþiei. Astfel, poliþia era în acþiune, înlocuind
sistemul judiciar. În particular, ei þi-ar spune cã acest aranjament
neoficial s-a dezvoltat din frustrarea lor cã sistemul oficial pare
incapabil sã facã faþã unora ca mine în mod eficace, nefãcând
altceva decât sã ne dea din nou drumul pe stradã cu un surâs
afectat pe feþele noastre. În felul acesta, am reuºit sã ajung acuzat
de treizeci de infracþiuni, toate la o singurã prezentare la
tribunal. Am pledat vinovat la toate.

16 Prinderea hoþului

C01-009.qxd  26/01/2007  09:25  Page 16



Odatã ce am învãþat sistemul, am încetat sã mai fiu violent ºi
abuziv faþã de sergentul de arest. Unul dintre ceilalþi poliþiºti
m-a sfãtuit sã fiu mai drãguþ cu sergentul, deoarece el hotãra cât
timp voi petrece dupã gratii. Înainte încercasem din rãsputeri sã-l
enervez, lovind uºa celulei cu piciorul ºi fiind cât se poate de
gãlãgios. Acum însã am început sã-i spun: „Da ºefu’, nicio
problemã ºefu’.”

Când mi-a venit rândul, am fost escortat spre banca
acuzaþilor ºi am apãrut în mijlocul sãlii de judecatã, în timp ce
toate privirile s-au îndreptat spre mine. Sãlile de judecatã ale
tribunalului din Llanelli sunt surprinzãtor de mici. Este o clãdire
modernã, iar sãlile de judecatã sunt un ºir de pãtrate ºi
dreptunghiuri furniruite. Nu existã nimic care sã decoreze
pereþii sau sã reducã seriozitatea oficialã a locului respectiv. Mai
întâi am observat cã unii dintre prietenii mei se aflau în spaþiul
acela mic pentru public ca sã asiste la procedurã. Asta nu era
ceva neobiºnuit, ci fãcea parte din rutina noastrã de luni
dimineaþa, pentru aceia dintre noi care reuºiserã sã nu fie
arestaþi, putând astfel sã meargã singuri la tribunal, sã se uite pe
listã pentru a vedea cine ajunge în faþa magistraþilor: 

– Hei, uite cã e rândul lui Taylor astãzi. Haideþi sã vedem ce
se întâmplã. 

M-am uitat la ei ºi ne-am zâmbit. Era întotdeauna important
sã arãþi dur ºi sã te comporþi ca ºi cum nu þi-ar pãsa ce se
întâmplã. Numele acestui joc era bravadã. Înãuntrul meu, eram
îngrozit cã aceasta va fi prima datã când voi merge la închisoare.
Nu-mi puteam imagina ce ar putea spune Steve ca sã schimbe
cursul evenimentelor care urmau sã se desfãºoare.

Apoi, continuând sã privesc în salã, am fost ºocat sã o vãd pe
mama acolo; nu mã aºteptasem la asta. Îi transmisesem un mesaj
în singura convorbire telefonicã care mi-a fost permisã la secþia
de poliþie, dar totuºi prezenþa ei a fost o surprizã. Când m-a fixat
cu privirea, nu m-am putut uita la ea ºi am întors capul.
Încercam sã nu arãt ruºinea pe care o resimþeam în interior.
Aceastã zi tristã se adãuga tuturor celorlalte încercãri prin care
mama trecuse de-a lungul vieþii, iar ea resimþea durerea.
Problema cu delictele ºi drogurile e cã devii indiferent la efectele

17Ziua socotelilor
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lor asupra celorlalþi. Lumea ta este în totalitate egocentricã.
Conteazã numai ce am eu nevoie ºi ce vreau eu în aceastã zi. Nici
mãcar nu intrã în ecuaþie faptul cã îi rãneºti pe alþii, chiar ºi pe
mama ta, care te iubeºte foarte mult ºi care a fãcut tot ce a putut
pentru tine. E posibil ca mama sã fi simþit cã viaþa ei dificilã
ajunsese din nou în fundul gropii. 

A durat ceva mai puþin de douãzeci de minute ca acuzaþiile
sã fie citite, eu sã pledez vinovat, iar Steve sã îºi joace rolul.
Verdictul plãnuit dinainte era ca sã fiu trimis în arest preventiv
la ÎMS Swansea. Încã o tânãrã primejdie pentru societate a ajuns
în sfârºit de pe stradã în închisoare. Urma sã fiu reþinut în arest
preventiv, în aºteptarea rapoartelor sociale ºi de eliberare
condiþionatã, iar apoi sã fiu condamnat. ªtiam cã închisoarea
însemna pentru mine un pas inevitabil în a deveni un infractor
de carierã sau, mai mult chiar, în a sfârºi prematur prin
supradozaj. Timpul petrecut în închisoare nu m-ar face mai bun,
ci doar mai rãu. Nu ar împiedica viitoarele infracþiuni ºi cu
siguranþã nu m-ar opri sã pun mâna pe cât de multe droguri
mi-aº putea permite în închisoare. Cuvintele de încheiere ale
magistratului au fost: 

– Luaþi-l.
Mama era ºocatã; era ceva neaºteptat. Nu-i venea sã creadã ce

se întâmplã. A sãrit în picioare ºi a strigat magistraþilor: 
– Nu-i puteþi face aºa ceva; are numai cincisprezece ani. 
Protestele ei au fost zadarnice, iar ofiþerii curþii au intrat ºi au

condus-o afarã din încãpere. Asemenea tulburãri minore fãceau
parte din munca zilnicã ce se derula în curtea magistralã. 

Aflat din nou în celula de sub tribunal, am aºteptat carul
funerar care sã ne ducã pe o parte dintre noi la ÎMS Swansea. Îmi
þineam puþinele posesiuni într-o pungã sigilatã de poliþie.
Aceasta fãcea parte dintr-o încercare simbolicã de a opri intrarea
drogurilor în închisoare. Încercarea însã a eºuat ºi în curând am
observat cã drogurile în aceastã închisoare erau la fel de uºor
accesibile ca pe strãzile din Llanelli. Când ne-am apropiat de
închisoare, am privit prin fereastra micuþã a carului funerar la
zidurile de afarã. Pãrea un loc respingãtor. ªi aºa ºi trebuia sã
arate. Doar nu ai vrea ca o închisoare sã arate ca o tabãrã de
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vacanþã, din exterior sau din interior. Am intrat pe porþile
exterioare mari, fãcute din lemn. Când s-au închis uºile în urma
noastrã, mi-am dat seama cã vedeam pentru prima datã
interiorul unei închisori. Ne aflam într-un fel de zonã de
securitate, cu ziduri înalte de fiecare parte ºi încã un rând de
porþi mari ºi mai moderne în faþa noastrã. De aceastã datã,
porþile erau din oþel ºi se deschideau electronic. Am aºteptat, în
timp ce personalul de securitate a controlat vehiculul. S-au uitat
sub dubã, probabil pentru a verifica dacã nu cumva fusese
ataºatã vreo bombã sau vreo ascunzãtoare de droguri. În timp ce
am trecut pe acolo, mi-am spus: „Asta a fost, asta mi-e viaþa de
acum înainte.” O anume inevitabilitate legatã de aceastã situaþie
era acceptatã de toþi – de poliþie, de prieteni, de tribunal, de
mine ºi probabil chiar ºi de mama mea. De câte ori mai aveam
încã sã trec pe aceste porþi, ca pasager în carul funerar?

Odatã ce am trecut de al doilea rând de porþi, ne-am oprit ºi
s-au deschis uºile din spate. Am stat în dubã, aºteptând sã ni se
strige numele. 

– Taylor, a strigat o voce, ºi eu am rãspuns. 
Vocea transmitea mult mai mult decât doar numele meu în

acel singur cuvânt. Nu era o voce blândã sau prietenoasã ºi nici
nu mã aºteptam sã fie astfel. Însã nu era nici neprietenoasã. Era
rãspicatã, formalã, uºor nerãbdãtoare; nu era lipsitã de sens.
Vocea îmi transmitea simplu: Eu sunt responsabil aici, bãiete; sã faci
bine sã nu uiþi asta. Când te chem, sã faci bine sã te miºti.

Am înþeles cã acum fãceam parte dintr-un sistem, dintr-o
rutinã; eram pur ºi simplu încã un tânãr rebut care trebuia
prelucrat. Vocea aceea conþinea rãcealã ºi indiferenþã; eu
reprezentam o parte din munca zilnicã a cuiva. De acum înainte,
când mã trezeam dimineaþa, nu aveam sã mã mai întreb ce voi
face în ziua respectivã; aceasta era lumea lor, rutina lor ºi trebuia
sã mã conformez, dacã mai aveam câtuºi de puþinã judecatã.
Pânã ºi infracþiunea, scandalul, hoþia ºi traficul de droguri în
incinta închisorii, toate fãceau parte dintr-un status quo bine
stabilit. De acum înainte voi fi „Taylor”. Deºi fãcea parte ºi el din
sistem, se terminase cu vocea prietenoasã a lui Steve care sã mã
salute cu: „Rich, mã bucur sã te vãd, ce mai faci?” El nu era
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prietenul meu, dar fãcea faþã zilei, permiþând o anume cãldurã,
familiaritate ºi bunãtate umanã în relaþiile cu clienþii. Era în mod
oficial de partea mea, aºa cã la fel de bine se putea comporta ca
ºi cum era într-adevãr de partea mea. Se putea întoarce acasã, la
familie, la sfârºitul zilei de muncã, dupã ce avusese parte de o
cantitate absolut minimã de ostilitate sau confruntare. Nu era de
acord cu mine sau cu stilul meu de viaþã; nu m-ar fi invitat la
grãtar ºi ar fi fost îngrozit dacã aº fi ieºit cu fiica lui. Acum însã
era prea târziu pentru serviciile lui Steve; eram închis. Steve
trecuse la urmãtorul client huligan. Se asigura cã încã un tânãr
delincvent avea cel puþin o voce care sã vorbeascã în apãrarea
lui.

Prima noastrã oprire a fost la Recepþie. Orice asemãnare cu
un hotel se limita la acest titlu. Dincolo de prima uºã, urmau alte
proceduri de rutinã. Îmi era teamã, dar nu trebuia sã arãt acest
lucru. Trebuia sã par dur. Expresia feþei ºi limbajul trupului meu
trebuiau sã transmitã mesajul: „Nu te pune cu mine, bãiete, cã o
încasezi cu vârf ºi îndesat, aºa cã ai grijã.” Personalul închisorii
vãzuse scena aceasta de nenumãrate ori pânã atunci. Mã
îndoiesc sã fi remarcat ceva din comportamentul meu. Îmi
ascundeam teama în spatele aparenþei. Auzisem atâtea poveºti
despre viaþa din secþia tinerilor infractori – unele dintre ele
exagerate sau nãscocite. Îmi era teamã de violenþã, de viol, de
scandal ºi de oamenii aspri care erau ofiþerii închisorii, cunoscuþi
de toþi ca „severii”. Spectacolul însã trebuia sã continue. Nu
avusesem parte de prea multã educaþie, dar eram mai inteligent
decât majoritatea bãieþilor de acolo ºi decât mulþi dintre ofiþerii
închisorii. Trãind dupã raþiunea mea, urma sã supravieþuiesc.
Pânã ºi profesorii mei, în puþinele dãþi când am mers pe la ºcoalã,
au recunoscut cã am inteligenþã, numai sã vreau s-o folosesc.
Pânã acum însã nimic din aceastã presupusã inteligenþã nu se
transformase într-o judecatã sãnãtoasã.

Am predat punga cu posesiunile mele, care urmau sã-mi fie
înapoiate la plecare. Cineva completa un formular cu numele
meu scris deasupra. „Religia?” Nu aveam niciuna; banii,
drogurile ºi huliganismul erau religia mea. Fiindu-mi oferite
variantele: creºtin, musulman, hindus, iudaic etc., am rãspuns
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„creºtin”, pentru simplul fapt cã ºtiam cã nu mã încadrez la niciuna
din celelalte. Scopul principal al acestei întrebãri era sã vadã
dacã ai nevoie de vreun regim alimentar special cerut de religie. 

– Taylor, numãrul tãu este XY791, sã nu-l uiþi. 
– Da, ºefu’, am spus eu ºi am început sã tot repet numãrul în

gând. 
Apoi am fost percheziþionat. La un capãt al spaþiului mare de

recepþie era un rând de duºuri fãrã uºi sau draperii. Lipsa de
intimitate doar mãrea stresul ºi sentimentul vulnerabilitãþii.
M-am dezbrãcat ºi am fãcut duº. Stãteam acolo dezbrãcaþi, în
timp ce un medic ne-a fãcut un scurt control medical. Deseori
încercam sã obþinem pastile de la medic, invocând diferite
probleme de sãnãtate, ºi adesea cerând somnifere. Însã
dependenþa mea de droguri nu reprezenta un motiv de atenþie
specialã, deoarece închisoarea era plinã de toxicomani ºi cu toþii
aveau acces la mai multe droguri acolo. Câþiva ofiþeri lucrau la
birou în sala aceea, neluând seama la stânjeneala noastrã, din
cauzã cã trebuia sã stãm acolo dezbrãcaþi, sub privirile întregii
sãli. 

Apoi ni s-au împãrþit hainele de puºcãriaºi. Uniforma
obiºnuitã de închisoare consta din jeanºi albaºtri ºi cãmaºã
albastrã. Însã deþinuþii aflaþi în arest preventiv trebuiau sã poarte
jeanºi maro. În felul acesta te distingeai ca unul care încã nu a
intrat cum se cuvine în fraternitatea închisorii. Cu siguranþã
hainele nu erau fãcute dupã mãsuri ºi nici una dintre ale mele
nu mi se potrivea. Erau ba prea mici, ba prea mari, ba prea
strâmte, ba prea largi. Însã nimãnui nu-i pãsa în afarã de mine.
„Hei, sunt în închisoare, aºa cã ce importanþã are?” Dar într-un fel, tot
avea importanþã, cel puþin pentru mine, dacã nu pentru
altcineva. Cel mai rãu dintre toate era senzaþia ciudatã pe care o
aveam pentru cã trebuia sã port lenjerie intimã pe care o
purtaserã atâþia alþii înaintea mea. Îmi tot spuneam cã fuseserã
bine spãlate, dar totuºi mã simþeam straniu. Poate cã aceastã
reacþie þi se pare ciudatã, venind din partea cuiva care nu avea
nici o problemã sã doarmã sub cerul liber ºi sã îºi otrãveascã
trupul în mod regulat cu droguri ºi bãuturã. Probabil cã am fost
destul de murdar din când în când, dar cel puþin era propria
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mea murdãrie, iar asta fãcea toatã diferenþa. Hainele ºi punga cu
lucrurile personale mi-au fost puse într-o cutie albastrã din
plastic. Aceea a fost ultima datã când am vãzut lucrurile cu care
intrasem acolo. Ne-am aºezat pe o bancã în faþa uºii care ducea
la principala debarcare; ne uitam drept înainte cu ochii pierduþi.
Nu aveam voie sã vorbim. Auzeam paºii ofiþerului venind
dinãuntru ºi sunetul care urma sã ne devinã atât de cunoscut –
zãngãnitul unei mari legãturi de chei ºi deschiderea unui lacãt. 

– Haideþi, bãieþi, sã mergem.
Era acum timpul sã trecem de la preliminariile recepþiei la

debarcarea principalã a închisorii. Intrând pe uºã, m-am uitat la
noile mele împrejurimi ºi la nivelurile de deasupra noastrã.
Priveliºtea ºi zgomotele care m-au întâmpinat pãreau ciudate ºi
oarecum demoralizante. În atmosferã plutea mirosul de
dezinfectant ieftin ºi de transpiraþie. Dupã ce am intrat, ne-am
dus la magazie sã ne preluãm lenjeria de pat – o pãturã verde,
un pahar din plastic ºi tacâmuri din plastic.

„Asta este, adevãrata viaþã durã: închisoarea”, mi-am spus eu din
nou. Oricât îmi plãcea mie sã fac pe durul, aveam încã numai
cincisprezece ani ºi aceasta era prima datã când vedeam
interiorul unei închisori. Amintirea aceea îmi este vie în minte ºi
astãzi. Gândurile mi-au fost întrerupte de un ofiþer:

– Taylor, etajul patru, celula treisprezece. 
Am ezitat. 
– Unde e asta, ºefu’?
Întotdeauna ne adresam ofiþerilor cu „ºefu’ ”.
– Sus, la dreapta, te va aºtepta un  ofiþer. 
O voce a strigat de sus: 
– Hai, Taylor, miºcã-te! 
Am alergat pe scãri. Ofiþerul m-a dus la celula treisprezece, a

deschis uºa grea din oþel, iar eu am pãºit înãuntru.
Primisem arest preventiv pentru ºase sãptãmâni. Dupã aceea,

m-am prezentat din nou la tribunal pentru a se decide dacã voi
fi trimis la Înalta Curte de Justiþie sau voi fi încredinþat
magistraþilor pentru condamnare. S-a luat hotãrârea ca
magistraþii sã se ocupe de situaþie. Aceasta a dus la încã patru
sãptãmâni de arest preventiv pentru a se face rapoarte înainte
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de condamnarea mea. Situaþia era foarte supãrãtoare. Mi se
pãrea cã procesul se prelungeºte numai ca sã stau eu închis cât
de mult posibil. Rapoartele erau scrise de un asistent social ºi un
ofiþer stagiar, dupã ce aceºtia mã vizitau în închisoare. A treia
mea prezentare la tribunal pentru acele acuzaþii a rezultat într-o
sentinþã de serviciu comunitar. Împlinisem deja ºaisprezece ani,
dar încã se lua în considerare faptul cã eram prea tânãr.
Manualul magistraþilor le cerea sã ia în considerare toate
alternativele unei condamnãri la închisoare.

Serviciul comunitar a luat forma slujbei de întreþinere a unui
cimitir local duminica ºi vopsirea unor locuri publice, cum ar fi
centrele de tineret. De cele mai multe ori nu mã prezentam la
lucru. Neprezentarea aceasta era notatã cum trebuie ºi constituia
parte din argumentul unei condamnãri la închisoare de mai
târziu, în cazul în care continuam sã comit infracþiuni. De
asemenea, mi se cerea sã frecventez ºedinþe de terapie. ªi unii
din prietenii mei se aflau acolo. Terapia includea jocul de biliard
ºi aruncarea la þintã, dar ºi momente în care ne aºezam sã
discutãm despre noi. Mai obiºnuiam sã pasãm mingea de la unul
la celãlalt într-un cerc, dar nu prea ºtiu cu ce scop. Mi se pãrea
ciudat ºi cu toþii priveam acest lucru ca pe o glumã. Era încã o
idee care îi venise cuiva pentru a încerca sã ne convingã sã ne
schimbãm modul de viaþã. Nu ºtiu însã dacã a fost privitã ca
succes. Cel puþin în cazul meu, ºtiu cã nu a avut nici un efect.
Eram pornit înspre un stil de viaþã nesãbuit, care probabil avea
sã mã distrugã într-un final, ºi nu-mi pãsa pe cine rãneam pe
parcurs.
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