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Wilfred Grenfell


— Paseaz-o la mine! urlă Wilfred spre fratele său mai mare.
Alfie conduse mingea spre marginea terenului de fotbal,
îl fentă pe băiatul care îl flanca, îl observă cu coada ochiului
pe fratele său pe partea stângă şi şută mingea în direcţia lui.
Wilfred, fiind mai mic de statură şi mai iute, driblă doi membri
ai echipei adverse, intră în careu îndreptându-se spre poartă
şi-şi puse toate forţele în şutul care urmă.
— Gooooool! urlară la unison vreo câteva zeci de băieţi.
Până şi suporterii echipei adverse trebuiră să admită că fusese
un gol spectaculos. În fond, Wilfred nu avea decât zece ani.
— Când o să cresc mare vreau să devin fotbalist, îi spuse
tatălui său.
Domnul Grenfell zâmbi.
— Ar fi o neaşteptată răsturnare de situaţie, spuse el. În
familia noastră am avut pastori, profesori, dar până acum încă
niciun fotbalist.
— Dar nu e obligatoriu să devin pastor sau profesor, nu?
întrebă Wilfred, trecându-l un fior pe şira spinării. Adică pot fi
un Grenfell şi să fac altceva, nu?
9
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— Desigur, râse tatăl său. Însă ar fi bine să te vedem că te
străduieşti să înveţi pentru şcoală. Nu uita, fotbaliştii trebuie să
fie în stare să numere golurile pe care le dau.
Wilfred nu era nici prost, nici leneş. Problema lui era că
pur şi simplu nu putea să stea locului. Dacă profesorii i-ar fi
permis să se mişte nestingherit prin clasă în timpul orelor ar
fi avut rezultate mai bune la învăţătură în clasele primare. Însă,
pe vremea când Wilfred marcase cel mai tare gol din viaţa sa,
în 1875, băncile şcolare erau aliniate perfect, iar băieţii trebuiau
să şadă în ele cu spatele drept şi să păstreze tăcere deplină în
timpul orei.


— Ce faci, Wilfred? îl întrebă într-o bună zi învăţătorul, când
observă că elevul său era absorbit de ceva de pe podea, şi nu de
ceea ce se preda la oră.
— Îmi pare rău, domnule, se scuză băiatul. Mă uitam la o
urechelniţă.
— În cazul acesta poate vrei să le povesteşti colegilor despre urechelniţe.
Wilfred sări din bancă imediat.
— Urechelniţa obişnuită măsoară între şapte şi cincizeci de
milimetri şi are culoarea maro. Este cel mai des întâlnit membru
al ordinului dermapterelor, iar denumirea ei în limba latină este
Forficula auricularia. Deşi urechelniţelor le plac locurile întunecoase, nu există dovezi clare că ar intra în urechea omului altfel
decât accidental.
Dacă învăţătorul nu ar fi fost nou, ar fi fost mai puţin surprins. Toţi prietenii lui Wilfred ştiau că era în stare să vorbească
toată dimineaţa despre insecte.


Wilfred Grenfell
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Alfie, care era foarte priceput la lucru manual, confecţiona
casete din lemn, în care Wilfred îşi expunea insectele pe care le
aduna. Fiecare specimen era prins cu foarte multă grijă, pentru
a rămâne intact. Însă, din nefericire, fiecare insectă care ajungea
în colecţia sa foarte frumos aranjată era cu desăvârşire moartă.
— Ce-avem noi aici? întrebă domnul Grenfell, privind o serie
de fluturi. Stai, cunosc specia asta. Nu e cumva un Fluture Roşu?
— Ba da. E un Aglais urticae. Fluturele Roşu este văzut în
Anglia toată vara; după care hibernează din octombrie până în
aprilie, în funcţie de vreme.
— Iar ceilalţi fluturi din colecţia ta?
— Următorul se numeşte Amiralul Roşu, Vanessa atalanta,
care soseşte aici din regiunea mediteraneană, primăvara târziu.
Aceşti fluturi mănâncă urzici. Îi vedem adesea în grădină pe
arborii fluturilor.
— Presupun că de aici vine numele acestor tufişuri,
remarcă Alfie.
— Te-ai prins, râse Wilfred.
— Eu zic să nu ne mai gândim în această după-amiază
la colecţia de fluturi şi să ne planificăm următoarea croazieră,
sugeră Alfie, care începu imediat să fredoneze un vechi cântec
de-al mateloţilor despre un marinar beat.
— Nu prea cred că e o idee strălucită să te îmbeţi dacă
eşti marinar, râse fratele său. Când navighezi pe o ambarcaţiune
atât de mică precum a ta, ajungi să te uzi până la piele, asta
dacă nu te îneci de-a binelea!
— Hai să ne uităm pe hartă.
Domnul Grenfell îşi privi cei doi fii adolescenţi.
„Oare de ce”, se întrebă el, „Wilfred poate da amănunte
despre insecte, şi asta în limba latină, în timp ce este prea

12

Zece băieţi care şi-au folosit talentele

puţin interesat de materiile şcolare. Şi cum se face că este
total absorbit în studierea hărţilor pentru a planifica rutele
de navigare în timpul vacanţelor, dar lecţiile de geografie nu-l
atrag defel?”
„Oi fi eu director de şcoală”, se gândi omul, „dar nu reuşesc
să-mi înţeleg fiul mai mic nici dacă mă picuri cu lumânarea!”


— Urât mai tuşeşti! îi spuse profesoara lui Wilfred. Ar
trebui să mergi la medicul şcolii.
Era 1881. Băiatul avea 16 ani şi era elev la Şcoala Marlborough
din Wiltshire.
— Înghite licoarea asta, spuse doctoriţa, dându-i o lingură
cu lichid maroniu, ce avea gust tare rău. Câteva doze din acest
medicament te vor pune rapid pe picioare.
„Sau mă vor ucide”, gândi Wilfred. „E dezgustător din
cale afară.”
Însă medicamentul nu vindecă tusea, care se înrăutăţea din
ce în ce mai tare.
— Vine Wilfred, spuseră prietenii săi, înainte ca acesta să
apară. Recunoşti tusea asta de la o poştă.
Urmând sfatul medicului, părinţii lui Wilfred l-au trimis la
mătuşa lui, în sudul Franţei.
— Aerul cald de acolo îi va face foarte bine, spuse medicul.
Iar dacă lipseşte un trimestru de la şcoală nu va avea probleme,
sunt convins.
Doar că domnul Grenfell nu era la fel de convins. Clătină
din cap, gândindu-se la notele pe care le lua Wilfred la şcoală
şi la observaţiile de genul: „Străduieşte-te mai mult” sau „Este
loc de mai bine”, pe care le scriau profesorii pe caietele sale
de exerciţii.

Wilfred Grenfell
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„Mă distrez de minune”, îi scria Wilfred lui Alfie, acasă.
„Prietena mătuşii are două fete adolescente, care sunt foarte
interesate de ştiinţele naturii. Ieri am prins broaşte pe baltă şi
le-am adus în iazul micuţ pe care îl avem în grădină. Imaginează-ţi
că a trebuit să întindem plase peste iaz ca să nu fugă broaştele.
Aici sunt nişte specii de fluturi pe care nu le-am mai văzut în
Anglia. Oare câte specii de fluturi crezi că există? O să iau cu
mine câteva specii… dacă mă voi putea despărţi de aceste locuri
ca să mă întorc acasă.”
De întors s-a întors acasă, însă deloc încântat că trebuia să
meargă din nou la şcoală.
— Ce ai de gând să faci în viaţă? îşi întrebă domnul Grenfell
fiul, când acesta împlini 18 ani.
— M-am hotărât să devin medic, spuse el. Asta o să fac.
— Medic? N-am avut niciodată un doctor în familie, răspunse tatăl său. Ştii cât trebuie să înveţi ca să devii medic?


Wilfred avea să descopere că medicina implica foarte multă
muncă. Capul îi vâjâia de informaţii medicale în timp ce se plimba
pe o stradă din Londra, în 1885. Brusc, auzi melodia unui cântec
venind dintr-un cort uriaş, unde şi intră.
„Cine să fie?” se întrebă tânărul. După care îşi aminti
că auzise despre un predicator american celebru, pe nume
D.L. Moody, şi că venise în oraş.
În timpul adunării, un bărbat conduse o rugăciune foarte
lungă. Wilfred se plictisea atât de tare, încât era cât pe ce să
plece, când îl auzi pe domnul Moody întrerupând rugăciunea:
— Haideţi să cântăm un imn până ce fratele nostru îşi
termină rugăciunea.
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Iar Wilfred rămase! Până la finalul acelei întâlniri ajunsese
să Îl cunoască pe Domnul Isus Cristos ca Mântuitor personal. Pe
când mergea spre casă, Wilfred luă hotărârea să fie un medic
aşa cum l-ar fi dorit Domnul Isus.
Curând după aceea, Wilfred se afla în mijlocul unui grup de
băieţei gălăgioşi. Clătină din cap şi zâmbi. Pastorul său îl întrebase dacă nu voia să fie profesor de şcoală duminicală.
— Cum să nu, cu mare drag! exclamă el.
Acum descoperea că însărcinarea de a preda unor băieţei
gălăgioşi nu era aşa de uşoară pe cât crezuse.
— Staţi jos şi ascultaţi, le repeta mereu băieţilor.
Însă ei păreau că stau pe ghimpi, nu altceva!
„Cum sunt?” gândi în sinea sa Wilfred, după ce băieţii fuseseră din cale afară de agitaţi într-una din zile, iar răspunsul îi
veni imediat în minte. „Exact cum eram şi eu odinioară. Au mare
nevoie să îşi consume mai întâi energia, după care vor putea să
şadă şi să asculte.”
Aşa a luat fiinţă Clubul băieţilor din estul Londrei. Nu doar
că se jucau împreună în timpul întâlnirilor lor săptămânale, dar
şi navigau cu Wilfred şi Alfie şi se distrau de minune. Învăţau că
era bine să-şi antreneze şi trupurile, nu doar minţile şi sufletele,
pentru a-L sluji pe Domnul.


Nici nu se întorsese bine Wilfred în Londra, când îşi dădu
seama ce dor îi era de mare.
„Nu-mi plac deloc oraşele mari”, gândi el. „De fapt, nu mă
simt deloc în largul meu pe uscat. Însă presupun că nu sunt
multe locuri de muncă pentru un medic pe mare.”
Curând după aceea, pe doctorul Wilfred Grenfell îl aştepta
o surpriză.

