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Cu dragoste şi apreciere pentru
Vern şi Alta Mae (Oke) Hannah Brent,

Lorna, Jennifer şi Lindsey Kevin,
Corinne, Jordan şi Emily Carolyn,
Greg, Cheryl, Alexander şi Adam.

Mulţumesc pentru că întotdeauna m-aţi făcut
să mă simt binevenită şi iubită ca parte a familiei Oke.

DEDICAÞIE



JANETTE OKE s-a nãscut în Champion, Alberta, în familia unui
fermier, ºi a crescut într-o familie numeroasã, plinã de bucurie ºi
dragoste. Este absolventã a Colegiului Biblic Mountain View din
Alberta, locul unde l-a întâlnit pe soþul ei, Edward, cu care s-a cãsãtorit
în mai 1957. Dupã ce a pãstorit biserici în Indiana ºi Canada,
familia Oke petrece câþiva ani în Calgary, unde Edward slujeºte în mai
multe poziþii în facultate, în vreme ce Janette continuã sã scrie. Ea a
scris peste 48 de romane pentru adulþi ºi pentru copii, cãrþile ei
vânzându-se în peste 30 de milioane de exemplare.

Familia Oke are trei bãieþi ºi o fatã, toþi sunt cãsãtoriþi, ºi acum se
bucurã de cei 12 nepoþi. Edward ºi Janette sunt activi în biserica lor
localã ºi locuiesc lângã Didsbury, Alberta.

Pentru mai multe informaþii despre Janette Oke, vizitaþi:
www.janetteoke.com



Cu câţiva ani în urmă am avut ocazia să dau câteva autografe la un
eveniment organizat de librăria creştină „Lumina” din Nappanee,
Indiana. Ridicându-mi privirea, am zărit în faţa mea un tânăr înalt.
Avea în jur de douăzeci de ani. Presupunând că fusese delegat de
cineva – poate de mama sau de prietena sa – să obţină un autograf
din partea mea, am întrebat dacă doreşte să scriu pe carte şi un nume,
pe lângă semnătura mea. „Scrieţi simplu, Thomas”, a răspuns el, iar
lucrul acesta m-a luat prin surprindere. Apoi tânărul a continuat:
„Cred că cel mai special volum pentru mine a fost Învăluiţi de iubire
(Love Comes Softly – ediţia în limba engleză). Şi eu mi-am pierdut
mama pe când aveam doar trei ani.”

De-a lungul anilor m-am gândit la Thomas – şi m-am rugat pentru
el. Nici măcar nu-i cunoşteam numele de familie şi n-aveam nicio
modalitate să-i mai dau de urmă. Apoi m-am gândit că aş putea să-l
contactez prin intermediul uneia dintre cărţile mele. Am făcut acest
lucru, prin dedicaţia de la începutul cărţii Anii frământărilor.

Pentru Thomas din Nappanee.
Nu ştiu dacă vei citi vreodată această dedicaţie, însă aş vrea să ştii

că această carte ţi se adresează.
Anii au trecut repede, iar acum ai ajuns la maturitate.

Te asigur că mă gândesc adesea la tine şi te amintesc în rugăciune.
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Vă puteţi imagina bucuria pe care am simţit-o când am primit o
scrisoare ce începea astfel: „Sunt Thomas din Nappanee. Nu ştiu dacă
eu sunt acela despre care amintiţi...” El era. Şi astfel am avut prilejul
să cunosc un tânăr pastor menonit, pe frumoasa lui soţie şi pe cei cinci
fii minunaţi ai lor. Într-un fel, am sentimentul că mi-am întâlnit
familia.

JANETTE OKE
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Virginia ieşi din magazin şi fu întâmpinată de razele strălucitoare
ale soarelui. Îşi trecu pachetele dintr-o mână în cealaltă, pentru a
echilibra povara. Știa că era o nesăbuinţă să înceapă deja să cumpere
pânzeturi pentru bebeluş. Mă prea grăbesc. Tata îmi va ţine din nou o
binemeritată lecţie despre răbdare, admise ea fără nicio tragere de inimă.
La urma urmelor, sora ei Clara abia anunţase cu o seară înainte că ea,
Virginia, va deveni mătuşă. Însă cu toată muştruluiala pe care şi-o
aplică, zâmbi şi ridică din umeri. Cum putea sta liniştită, fără să facă
nimic? Îi era atât de greu să aştepte.

Virginia îşi ridică faţa spre cer, bucurându-se de strălucirea zilei
însorite de toamnă. Totul îi părea atât de paşnic. Pe boltă pluteau
câţiva norişori, porniţi parcă într-o misiune de cercetare. Păsările
ciripeau vesele în copacii din apropiere. Trecuse vremea construirii
cuiburilor. Se isprăvise cu îndatoririle părinteşti ce le ţinuseră ocupate
pe parcursul lunilor de vară, când zburaseră de colo-colo în căutare de
hrană pentru puii gălăgioşi. Micuţii fuseseră învăţaţi să-şi folosească
propriile aripi şi să-şi procure hrana ei înşişi.

Florile de toamnă îşi clătinau încetişor capetele în adierea uşoară a
vântului.

Era o zi care parcă te îndemna la aventură. Virginia simţi un dor
inexplicabil de a face ceva – de a merge undeva, de a descoperi, de a
fi parte a lumii care o înconjura – într-un mod nou şi fascinant. Poate
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că bunica Marty ar fi numit sentimentele ei „neliniştea tinereţii”. Orice
nume ar fi avut sentimentul de care era cuprinsă, Virginia tânjea după
altceva, după o experienţă care să o scoată din rutina de zi cu zi.
Privirea i se îndreptă spre pachetele pe care le purta în mâini. Desigur,
evenimentul anunţat îi va oferi exact ce-şi dorea. O nepoţică. Sau un
nepoţel. Ce conta? Acest nou membru al familiei, deşi necunoscut
încă, era deja iubit şi aşteptat.

Cu toate că i se părea cu neputinţă acum, ştia că lunile care vor
urma, vor trece repede, iar bebeluşul Clarei va veni pe lume – în
această lume a ei. Însă îi va fi greu să aştepte. Era extrem de greu să
păstreze secretul pentru încă câteva luni, aşa cum îi rugase Clara. Însă
îşi va onora promisiunea. Nu-i va scrie nimic lui Jamison despre asta,
cu toate că simţea că explodează dacă nu-i dă de ştire, în special lui
Jamison, căruia îi împărtăşea toate lucrurile.

��

— O, draga mea, spuse mama ei în timp ce Virginia intră în
bucătărie. Se pare că ai făcut ceva cumpărături.

Virginia sperase că nu va întâlni pe nimeni. În acest fel, nimeni nu
va comenta cu privire la impulsivitatea de care dăduse dovadă
cumpărând toate acele lucruri. Ştia că nu făcuse un lucru rău, dar se
simţea un pic ciudat. Încuviinţă clătinând din cap, iar obrajii i se
îmbujorară puţin.

— Ai de gând să te apuci de cusut? o întrebă mama ei.
Virginia încuviinţă din nou.
— Ceva special?
Din nou, Virginia nu făcu altceva decât să clatine din cap. Da, era

ceva special, şi probabil că mama ei se aştepta de acum să afle ce era
în pacheţelele pe care le avea în mână.

— Pot să văd şi eu?
Întotdeauna se uitaseră împreună la lucrurile cumpărate, aşa că

era absolut normal ca Belinda să-şi dorească să arunce o privire
prin cutii. De obicei, Virginia abia aştepta să golească conţinutul lor
pe masa de bucătărie şi să-i arate tot ce cumpărase, aşteptând
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exclamaţiile de bucurie ale mamei sale. Acum însă nu ştia ce să facă.
Într-un fel, abia aştepta să dea pe faţă rezultatul nerăbdării ei.
Entuziasmul câştigă şi, îmbujorându-se şi mai tare, Virginia întinse
mâna după primul pachet, dând la o parte hârtia de împachetat şi
scoţând la iveală bucăţile împăturate de flanelă.

O privi pe mama ei cum întinde mâna şi mângâie cu blândeţe
materialul. Ochii i se înceţoşară. Virginia se simţi încurajată.
Nerăbdătoare, scoase şi celelalte lucruri din pachete. Pe masă se
rostogoliră alte pânzeturi pentru hăinuţe de nou-născuţi şi suluri de
lână pentru tricotat.

— Credeam că eu sunt nerăbdătoare, râse Belinda aruncând o
privire către fiica ei, apoi îndreptându-şi din nou atenţia spre lucrurile
de pe masă.

— O...! Virginia aproape ţipă. Cum o să putem aştepta atâta
vreme? O să mi se pară o veşnicie.

Belinda râse din nou.
— Timpul va trece mult mai repede pentru noi decât pentru Clara,

o asigură ea. Tu o să fii ocupată cu şcoala, iar eu o să am destule
lucruri cu care să-mi umplu zilele. Da – timpul va trece mult mai
repede pentru noi.

— Dar… iunie? Mai e atât de mult până atunci.
— Cam pe atunci vei termina tu şcoala.
Virginia se agită.
— Credeam că terminarea şcolii va fi cel mai bun lucru ce mi se

poate întâmpla, spuse ea dusă pe gânduri. Acum... cred că bebeluşul
Clarei... Lăsă fraza neterminată.

Belinda o bătu uşurel pe mână.
— Timpul va trece repede, promise ea din nou. Apoi se rezemă de

spătarul scaunului şi adăugă cu o undă de tachinare în glas:
— Că veni vorba, Danny a ridicat corespondenţa când a ieşit.
Virginia chiui şi traversă în grabă încăperea spre măsuţa mică de

lângă uşă unde o aştepta un singur plic. Altă scrisoare de la Jamison!
Până şi pânzeturile pentru hăinuţele bebeluşului păleau în comparaţie
cu surpriza ce o aştepta.
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