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PREFAŢĂ

Una dintre cele mai neobişnuite şi mai frumoase istorisiri
pe care le-am auzit vreodată s-a petrecut între anii 1916 şi 1920
într-un ţinut deluros numit Serra de Aire, aflat în inima Portugaliei.
Trei copii care păşteau oile, cel mai mare având zece ani, iar cel
mai mic şapte, au dat mărturie că în 1917 au văzut de şase ori o
Doamnă alcătuită în întregime din lumină, care s-a oprit pe un
copăcel, le-a vorbit şi apoi a dispărut. Ultima oară, în prezenţa a
70.000 de oameni, ea a înfăptuit un miracol uimitor pentru a
dovedi adevărul celor spuse de copii. Doi dintre păstoraşi au murit
încă din copilărie, după cum le prezisese Doamna. Timpul scurs
până acum a confirmat şi celelalte profeţii ale ei: Revoluţia
Bolşevică, izbucnită foarte curând după aceea1; ororile celui de-al
Doilea Război Mondial; ameninţarea marxismului asupra întregii
lumi. Doamna a spus că dacă dorinţele ei vor fi îndeplinite, Rusia
se va converti şi va fi pace. Dacă nu, fiecare ţară din lume va fi
înrobită şi va suferi enorm.
Al treilea păstor trăieşte încă. Este Sora Maria das Dores
(Maria Durerilor), o călugăriţă din Institutul Sfânta Doroteea, în
vârstă de patruzeci de ani. Vara trecută am avut o lungă conversaţie cu ea. În lumina acelei discuţii, această carte este bazată în
principal pe cele patru mărturii scrise de ea, dar nepublicate. 2
La 17 octombrie 1917. Ultima apariţie a Sfintei Fecioare, însoţită de
miracolul soarelui, avusese loc pe 13 octombrie – n.red.
2
Autorul scria aceste rânduri în 1946. Sora Maria das Dores (Lúcia de
Jesus Rosa dos Santos, 1907-2005) avea atunci 41 de ani. Ea a decedat în
2005, la vârsta de 97 de ani; cele trei secrete încredinţate ei de către Sfânta
1
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Mesajul pe care ea a trăit ca să-l dezvăluie nu vine de la o
Doamnă obişnuită. El vine – sunt convins – de la Regina Cerului şi
a Pământului, ale cărei frumuseţe, putere şi bunătate au fost
evocate de profeţi şi sfinţi de mii de ani încoace. Ea este aceea
despre care Isaia a scris: „Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu...”
(Isaia 7,14), cea despre care regele Solomon întreba: „Cine este
aceasta care se arată ca zorile, frumoasă ca luna, strălucitoare ca
soarele, dar cumplită ca armiile cu steaguri în vânt?” (Cântarea
Cântărilor 6,1). Ei i s-a adresat îngerul Gabriel: „Bucură-te, cea
plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între
femei!”(Luca 1,28), iar ea i-a răspuns: „... Iată, de acum toate
popoarele mă vor numi fericită” (Luca 1,48).
Această Doamnă a schimbat adesea cursul istoriei. Rozariul
ei, predicat de Sfântul Dominic, a învins erezia maniheană care
altfel ar fi distrus societatea europeană. În Irlanda, ea a păstrat timp
de secole atât credinţa, cât şi dragostea de libertate. A câştigat
bătălia de la Lepanto, acolo unde creştinătatea a fost salvată de
dominaţia musulmană. Sub protecţia ei specială a pornit Columb
pentru a descoperi lumea noastră apuseană, schimbând numele
vasului său amiral din Mariagalante în Santa Maria. Şi în fiecare
noapte, pe când amurgul cădea peste necunoscutele şi
înfricoşătoarele întinderi ale Mării Sargaselor, marinarii lui se
adunau pe punţi pentru a intona rugăciunea ei de seară:
„Bucură-te, Regină, Maica milei,
Viaţa, dulceaţa şi nădejdea noastră,
Bucură-te!...”
Fecioară în 1917 au fost dezvăluite pe rând, cu permisiunea Sfântului
Scaun. Ultimul a fost făcut public la 13 mai 2000. Memoriile Sorei Lúcia,
între timp publicate şi traduse în numeroase limbi, au apărut pentru prima
oară în limba română la Editura Radical, trad. Iacob Gherghelucă (vol. I,
2001; vol. II, 2002; ediţie îngrijită de Isidor Chicet) – n. red.
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Catolicii americani au urmat această tradiţie de a-şi pune ţara
sub protecţia Neprihănitei sale Zămisliri. Şi nimeni să nu-şi
închipuie că ar putea careva din Minunata Lume Nouă să şteargă
amintirea ei! Căci la capătul vremurilor, înainte de sfârşitul acestei
lumi, va apărea pe cer – să fi apărut oare deja? – semnul prezis de
Sfântul Ioan: „o femeie îmbrăcată în soare, având luna sub
picioare, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele” (cf.
Apocalips 12,1).
Nimănui care crede în Dumnezeu şi în nemurirea sufletului
nu ar trebui să i se pară incredibil că Mama lui Cristos, Dumnezeul
întrupat, s-a arătat unor persoane privilegiate, în diferite momente
de criză ale omenirii. Câteva dintre aceste apariţii au fost acceptate
în afara oricărui dubiu – în special, în timpurile moderne, apariţiile
către Sfânta Bernadeta, la Lourdes. Însă de ce s-a arătat oare Maica
Domnului în 1917, şi încă într-un loc atât de părăsit şi inaccesibil
ca Serra de Aire? Îţi ia o zi întreagă să ajungi la Fatima, cam la
nouăzeci de mile nord de Lisabona, mai întâi cu trenul şi apoi cu
autobuzul sau cu un taxi; iar odată ajuns acolo nu-i mare lucru de
văzut, ci doar o pârloagă întinsă cu buruieni pe care pasc oi slabe,
precum şi câteva sate amărâte (judecând după standardele
americane), unde sărmanii ţărani îşi duc traiul de azi pe mâine
muncind pământul uscat şi roşiatic.
Ei bine, în primul rând trebuie spus că Maica Domnului se
arată acolo unde vrea Dumnezeu şi unde vrea ea. Dar portughezii
sunt conştienţi că au fost favorizaţi datorită, măcar în parte,
faptului că dintotdeauna ţara lor a fost numită a terra de Santa
Maria („pământul Sfintei Maria”), iar în Serra, lângă Fatima,
indiferent de revoluţiile şi apostaziile de prin alte părţi, omul sărac
a rămas fidel de secole, cu evlavie neclintită, recitării Rozariului ei.
Cova da Iria, locul sălbatic în care au avut loc apariţiile, la vreo
două mile vest de Fatima, şi-a luat numele de la fecioara martiră
7

Sfânta Iria sau Irina, care probabil a avut aici un schit. Iar la opt
mile spre vest de Cova da Iria se află o capelă veche şi micuţă,
pătrăţoasă şi urâtă, unde în 1385 regele João I i-a promis Sfintei
Fecioare că va ridica în cinstea ei un lăcaş pe măsură dacă îi va
acorda victoria împotriva invadatorilor spanioli. El şi-a ţinut
promisiunea construind peste drum de capelă una dintre cele mai
frumoase biserici gotice din lume, incredibil de graţioasa şi
maiestuoasa Abaţie Batalha.
Conetabilul Portugaliei, care comanda oştile regelui João I, a
fost Nuno Álvares Pereira3, un erou de numai douăzeci şi cinci de
ani care mânuia o sabie gravată cu numele „Maria”. El a ridicat
şase biserici în cinstea Sfintei Fecioare, una dintre cele mai
minunate fiind Mănăstirea şi Capela Carmelitană din Lisabona. În
acest loc s-a retras, după patruzeci de ani petrecuţi în slujba
regelui, pentru a-şi depune spada la picioarele icoanei Fecioarei,
îmbrăcând rasa ordinului ei sub numele de Nuno de Santa Maria.
După aproape cinci sute de ani, Nuno a fost beatificat de Papa
Benedict al XV-lea. Sabia sa „Maria” încă poate fi văzută la
Carmo în Lisabona, în mâna statuii profetului Ilie.
Aici, printre aceşti munţi sfinţiţi de atâtea amintiri şi tradiţii
legate de ea, se află locul în care a apărut Sfânta Fecioară în 1917.
Şi, oriunde s-ar întâmpla acest fapt, nu e puţin lucru atunci când ea
apare pentru a adresa omenirii o cerere şi un avertisment. Interesul
meu faţă de subiect a fost trezit de cele auzite de la cucernicii
părinţi John C. Rubba O.P. şi William A. Hinnebusch O.P.,
dominicani de la Providence College. Unele dintre mărturiile
Nuno Álvares Pereira (1360-1431), conducător militar care a avut un rol
decisiv în obţinerea independenţei Portugaliei faţă de Castilia, prin victoria
de la Aljubarrota din 1385, când 6.500 de portughezi au înfrânt o armată
castiliană de peste 30.000 de oameni. A fost beatificat de Papa Benedict al
XV-lea în 1918 şi canonizat de Papa Benedict al XVI-lea în 2009 – n. red.
3
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publicate erau însă atât de contradictorii, încât am hotărât să merg
eu însumi în Portugalia şi să caut să verific amănuntele înainte de a
încerca scrierea unei cărţi. Mulţumită în principal bunelor lor
oficii, precum şi rugăciunilor câtorva comunităţi de tradiţie
contemplativă ale Dominicanilor şi Carmelitelor Desculţe, am fost
în stare să întreprind acest drum sub cele mai favorabile auspicii.
Excelenţa Sa José Alvernaz, Episcop de Cochin, India, şi Eminenţa
Sa Francis Spellman, Cardinal de New York, au binevoit să
recomande călătoria mea autorităţilor din Portugalia, facilitândumi-se astfel investigaţia pe lângă Eminenţa Sa Manuel Cerejeira,
Patriarhul Lisabonei, şi Excelenţa Sa Dom José Alves Correia da
Silva, Episcop de Leiria, de a cărui dieceză aparţin Fatima şi Cova
da Iria. Am zburat cu avionul la Lisabona, am participat la
procesiunile din 12-13 iulie 1946 şi am locuit un timp la Cova da
Iria şi în locurile din jur, intervievând părinţii şi rudele celor doi
copii decedaţi, precum şi alţi martori ai miracolului din luna
octombrie 1917.
Rămân îndatorat lucrărilor şi sfaturilor cucernicului părinte
José Galamba de Oliveira, autorul cărţii Jacinta: episódios inéditos
das aparições de Nossa Senhora; cucernicului părinte Luis
Gonzaga Aires da Fonseca S.J., profesor iezuit la Institutul
Pontifical Biblic din Roma şi autorul cărţii Le Meraviglie di
Fatima, precum şi cucernicului părinte João de Marchi I.M.C.4,
care a scris lucrarea Era uma senhora mais brilhante que o sol.
Aceasta din urmă este deosebit de valoroasă pentru că părintele De
Marchi a petrecut trei ani la Fatima interogând principalii martori
supravieţuitori şi notând exact cuvintele lor, cu răbdare şi rigurozitate de savant. Câteva dintre detaliile privind viaţa monahală a
Institutum Missionum a Consolata – Institutul de Viaţă Consacrată
Missionari della Consolata, congregaţie clericală fondată în Italia în 1901
– n. red.
4
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Sorei Maria das Dores le-am preluat din Fatima: Graças,
Segredos, Misterios, scrisă de Senhor Antero de Figueiredo.
N-am să pot niciodată mulţumi îndeajuns cucernicului
părinte Manuel Rocha care a fost rugat să mă ajute de către
Eminenţa Sa Cardinalul Patriarh, şi ale cărui răbdare şi curtoazie
au fost fără limite; precum şi bunilor mei tovarăşi pelerini din
America, cucernicul părinte Leal Furtado şi domnul Daniel F.
Sullivan. În sfârşit, ajutorul fiicei mele Helen s-a dovedit
indispensabil.
Cartea nu este romanţată. Datorez conversaţiile în principal
memoriei precise a Sorei Maria das Dores.
Interesul pentru relatarea în sine – care ar fi apărut şi dacă ar
fi fost inventată şi nu reală – este neglijabil în comparaţie cu
adevărul menit a fi transmis de către divinul său Autor. M-am
întors acasă din Portugalia convins că nimic nu este mai important
decât să facem cunoscute lumii lucrurile cerute de Maica
Domnului în apariţiile din 1917 şi care pentru anumite motive au
fost atât de neglijate, de distorsionate, de greşit înţelese. Viitorul
civilizaţiei noastre, libertăţile noastre, însăşi existenţa noastră ar
putea depinde de acceptarea imperativelor ei.
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CAPITOLUL I

La vreo jumătate de milă spre sud de Fatima, de o parte şi de
alta a unui drum şerpuit, bătut cu caldarâm neregulat, şi lat cât să
poată trece două care cu boi, se află satul Aljustrel. Casele, şurile şi
curţile sunt toate mărginite de un zid de piatră care merge de-a
lungul acestei „străzi” înguste, şi par a fi înşirate pe ea ca nişte
mărgele de forme şi mărimi curioase. Ferestrele sunt mici şi
puţine, căci crivăţul hibernal de la nord-vest, ce-şi croieşte drum
peste munţi dinspre Atlantic, este la fel de neîndurător ca şi lumina
arzătoare a soarelui de vară; şi astfel aceste sălaşuri ghemuite, cu
un singur nivel, cu acoperişurile lor de ţiglă roşie şi zidurile de
piatră date cu var, au o înfăţişare tainică şi rezervată, ca şi cum
fiecare ar putea dezvălui, dacă ar vrea, un imens secret.
Dacă e zi de lucru, bărbaţii sunt la câmp; dar din încăperile
întunecoase intră şi ies femei scunde, destul de chipeşe, şi copii cu
ochi frumoşi şi dinţi scânteietori. Chiar şi cu grelele poveri pe care
le poartă pe creştet, îşi păstrează ţinuta dreaptă şi mişcările
graţioase ducând un ulcior de pământ plin cu trei sau patru galoane
de apă. Picioarele lor goale, prăfuite dar bine formate, par a nu
simţi pietrele ascuţite, după cum nici feţele lor zâmbitoare nu par a
fi deranjate de muştele, ţânţarii şi celelalte insecte ce bâzâie, în
arşiţa vremii, pe deasupra curţilor şi a grajdurilor de animale. Ici
zbiară un măgar, colo latră un câine, câţiva cocoşi cântă, o pereche
de boi trag agale, din greu, de-a lungul drumului. În aer se
amestecă o seamă de miresme, între care se pot distinge mirosul
pinilor şi al arbuştilor veşnic verzi, cel al mentei sălbatice, precum
şi izul de ceapă, oi, capre şi orătănii; dar, mai presus, mirosul acela
stătut şi înţepător, deşi nu neapărat neplăcut, pe care solul

Portugaliei pare a-l avea pretutindeni. Nimic din covârşitoarea
senzaţie olfactivă de peşte, proprie Lisabonei sau oraşului Porto.
Însă ogoarele roşii îşi fac la fel de simţită prezenţa şi aici, iar
îmbrăcămintea tuturor acestor oameni este impregnată de aroma
respectivă. Aşa arată Aljustrel, locul unde Lúcia Abóbora, astăzi
renumita Soră Maria das Dores, s-a născut la 22 martie 1907.
Căsuţa în care a crescut nu era cu mult diferită de aceea în
care vizitatorii o pot găsi azi pe femeia cu ochi negri şi limpezi,
îngăduitoare şi politicoasă, care îi este soră mai mare: Maria dos
Anjos. Camera de zi este mobilată auster cu o masă, un scaun,
două cufere de lemn pentru păstrarea mâncării şi îmbrăcăminţii,
câteva icoane pe peretele gol. O breşă în acoperişul de ţiglă, chiar
deasupra unei deschideri în tavanul de lemn, lasă să intre un strop
din lumina soarelui, înlesnind astfel să se vadă, într-o mică odaie
alăturată, vechiul gherghef de mână ce a aparţinut mamei Lúciei. O
cergă neterminată, din fire albe, roşii şi albastre de lână, atârnă încă
prinsă în urzeală, iscând în aer un nor de praf la cea mai mică
atingere. În bucătăria întunecoasă tronează o vatră generoasă în
care ard mocnit nişte vreascuri, chiar şi pe timpul verii; în celelalte
anotimpuri încăperea mai e luminată de câteva lumânări aflate pe o
bucată de scândură ce atârnă din tavanul de lemn, înnegrit de
fumul multor ierni. Dormitorul e unul singur. Un pat de fier cu
cuverturi ţesute îngrijit în culori vii ocupă jumătate din spaţiu, lipit
de trei dintre pereţii goi. O plantă în ghiveci şade pe pervazul
ferestruicii; alta, cu flori roz, e pe podea. Maria dos Anjos ne spune
că patul se afla înainte în casa părinţilor şi că sora ei Lúcia s-a
născut în el.
Lúcia era cea mai mică, iar Maria cea mai mare dintre cei
şapte copii ai lui António Abóbora (sau dos Santos), un mic
fermier şi crescător de oi care stăpânea bucăţi de teren în diferite
părţi din Serra de Aire. Era un bărbat destul de arătos, cu ochi
12

negri şi aprigi, căruia îi plăcea mai mult să petreacă decât să
meargă la Liturghie şi care muncii îi prefera vinul. Soţia lui, Maria
Rosa, era o catolică evlavioasă, aproape severă, scundă, zdravănă
şi puternică, cu o faţă bărbătoasă de o bunătate plină de gravitate,
dar care în rare ocazii putea să se şi destindă într-un zâmbet
matern. Şi totuşi, pentru Maria Rosa nu era loc de copilării.
Niciodată n-avea timp pentru asta.
Ea este mama plină de tărie care îi apărea în minte Lúciei pe
când, scriindu-şi memoriile, începuse să-şi cerceteze cele mai
vechi amintiri din copilărie. Reuşea să rememoreze cum se zbătea
în braţele acelea zdravene, şi chiar şi personalitatea şi acţiunile sale
de-atunci. Unul dintre primele lucruri de care îşi amintea era cum
învăţase Ave Maria de pe buzele mamei sale. „Bucură-te, cea plină
de har! Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei!”
Rugăciunea ce începe cu aceste cuvinte ale îngerului este minunată
în orice limbă. Dar în portugheză silabele par a avea în mod special
un ritm intens, greu de uitat:
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois
vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora
e na hora da nossa morte. Amém.
Lúcia avea şi alte amintiri, mai puţin pioase. Avuseseră loc,
de exemplu, nu puţine lupte înverşunate, în care una sau alta dintre
cele patru surori mai mari ale ei obţinea întotdeauna victoria,
lăsând-o urlând pe podea până când mama ei o lua în braţe şi o
mângâia. Lúcia cu greu îşi putea aminti vreo perioadă în care să nu
fi fost fermecată de pasiunea pentru dans, pasiune căreia ţăranii i
se dedau mai mult decât alţi muritori. Încă şi mai adevărat era acest
lucru pentru cele două surori mai mari ale ei, Maria şi Teresa. Căci
doar erau o mulţime de ocazii în Aljustrel. Cu siguranţă la fiecare
sărbătoare se ţinea vreo chermeză pe undeva – de sărbătoarea
13

Inimii Preasfinte sau de Sfântul Anton, în iunie, sau în octombrie
de ziua Sfintei Fecioare a Rozariului, ca şi, bineînţeles, de Crăciun
şi de Paşti. În plus, Maria Rosa era foarte solicitată, fie ca invitată,
fie ca bucătăreasă de renume, ori de câte ori avea loc o nuntă în
vreunul dintre cele douăsprezece cătune răspândite prin Serra, iar
fetele ei cele mari rareori scăpau ocazia de a o însoţi.
În astfel de ocazii, problema copilului mic era rezolvată
uşor. Deşi abia putea să umble, Lúcia era înveşmântată într-o
fustiţă brodată, cu cingătoare strălucitoare, cu o splendidă năframă
ale cărei colţuri atârnau pe spate şi, ceea ce îi făcea cea mai mare
plăcere, cu o pălărioară veselă, sclipind de mărgele aurii şi pene
învăpăiate. Era apoi purtată de braţele vânjoase ale mamei prin
labirintul de uliţe înguste ce tăiau în zigzag neregulatele ogoare
bolovănoase dintre zidurile înalte de piatră; iar când, după cină,
începea dansul, ea era aşezată ferm, ca măsură de protecţie faţă de
picioarele tropăinde, pe una dintre acele lăzi înalte de lemn ce
reprezintă o piesă principală a mobilierului din fiece bucătărie sau
cameră de zi. De la acea înălţime, fetiţa urmărea feţele îmbujorate
şi picioarele scăpărătoare şi asculta sunetele fascinante care ieşeau
din chitară sau muzicuţă. Fără îndoială, mai devreme sau mai
târziu urma să adoarmă ghemuită lângă perete, până când sosea
momentul să meargă acasă – de cele mai multe ori nu înainte ca
primele raze ale zorilor să se ivească pe cerul răsăritului. Iar asta
deoarece surorile Lúciei nu se săturau niciodată de valsuri, foarte
la modă pe atunci.
Se ţineau, de asemenea, destule petreceri şi acasă la familia
Abóbora. Vara, tinerii se adunau sub un mare smochin din curte,
iar iarna, într-o şură de lângă casă. Cu asemenea prilejuri Maria
Rosa şedea în uşa unei odăiţe care dădea spre curte, de unde putea
vedea tot ce se petrecea înăuntru şi afară. Câteodată avea o carte
deschisă în poală, alteori conversa cu vreo rudă sau prietenă în
14

timp ce tinerii dansau sau glumeau. „Era întotdeauna foarte
serioasă”, spunea Lúcia, „şi toată lumea în casă ştia că vorba ei era
literă de Evanghelie şi că trebuia să i te supui”. Unii oaspeţi
obişnuiau să-i spună că ea, una, făcea cât toate fiicele ei la un loc.
Probabil că era o exagerare, dar nu-i displăcea.
Maria Rosa era una dintre puţinele persoane din Aljustrel
care ştiau citi. „Nu înţeleg de ce oamenilor le place să-şi piardă
vremea din casă-n casă”, obişnuia să spună ea. „Tot ce-mi doresc e
să stau acasă liniştită şi să citesc. Cărţile astea sunt foarte
interesante. Iar vieţile sfinţilor – que beleza!” De fapt, cele mai
multe dintre cărţile ei erau religioase. În timpul siestei de dupăamiază, vara, sau în serile de iarnă, se bucura să predea învăţăturile
catehismului nu doar Lúciei, ci şi altor copii din vecini. În timpul
Postului lectura pasajele Patimilor Domnului nostru şi cărţi despre
necesitatea rugăciunii şi a căinţei. După cină, când António şi fiul
său Manuel soseau de la câmp, iar candelele luminau jarul din
vatră, fetelor mai mari, dimpreună cu tatăl lor, le plăcea să reia
vechi poveşti cu uriaşi, castele bântuite, prinţese fermecate.
Bineînţeles că Lúcia găsea încântătoare toate acestea. Dar mama ei
folosea întotdeauna prilejul, printre poveştile profane, să adauge
ceva cu tâlc.
Duminica, Maria Rosa şi fiicele ei – şi câteodată António –
participau la Liturghie în biserica parohială din Fatima. După
1917, aceasta a fost în mare măsură modificată şi parţial
reconstruită. Duşumeaua de scânduri albe este împărţită pe mijloc
de o alee de teracotă ce duce de la uşa principală până la jumătatea
distanţei faţă de altar; apoi, sub o arcadă romanică, podeaua se
ridică acolo unde începea vechea biserică. Pereţii sunt acoperiţi cu
plăci de faianţă în nuanţe de albastru deschis, alb şi galben, de la
nivelul podelei până la înălţimea de trei metri. Pe fiecare latură se
află câte un confesional, iar către faţa bisericii se găseşte un al
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treilea, mobil, pentru urgenţe. Stranele sunt înlocuite de lungi şi
şubrede bănci de lemn aspru. Tavanul, de un verde-albăstrui, este
îndeajuns de înalt ca să lase impresia de demnitate şi solemnitate,
dacă nu chiar de grandoare; bolta de deasupra micului altar
principal are culoarea închisă a azurului înstelat.
Cele câteva statui sunt extraordinar de realiste. Există una a
Sfântului Anton, căruia biserica îi poartă hramul, închisă într-o
casetă de sticlă pentru mai multă protecţie. Sfântul Francisc stă
alături, rasa lui cafenie fiind cumva impropriu ţesută cu auriu
pentru a sugera, fără îndoială, glorificarea sa în Ceruri; iar Pruncul
Isus din braţele lui poartă o minunată expresie în ochii care-l
urmăresc pe privitor într-un mod ce sigur trebuie să fi produs o
puternică impresie asupra Lúciei şi a altor copii. Asta la dreapta
altarului principal. În partea stângă, în faţă, se află o altă statuie
care în mod cert, după propria mărturisire, a avut o puternică
influenţă în conştiinţa Lúciei. Este cea a Sfintei Fecioare a
Rozariului, înveşmântată într-o rochie lungă carmin şi o mantie
albastră ornamentată cu aur, purtând în braţe un Prunc mai degrabă
trist. Şi chipul ei este neobişnuit de serios, ba chiar aproape sever şi
mustrător: privirea ochilor ei căprui captează şi străpunge. Într-o
mână ţine un rozariu de cincisprezece decade. Mai jos se află o
statuie a Sfintei Quiteria, fecioară martiră, într-un veşmânt roz
smălţuit cu stele şi încins de un brâu albastru. Aici a îngenuncheat
adeseori Lúcia, copil fiind, ca să se roage.
Lângă altarul Inimii Preasfinte se află acum o statuie a
Sfintei Fecioare de la Fatima. Ochii ei de un căprui închis se uită
peste umărul drept al privitorului cu duioasă şi plăcută afecţiune;
veşmintele ei sunt de culoarea albastrului pal. Dar aceasta nu era
aici în 1917.
Pe latura dreaptă a bisericii este situat un crucifix frapant.
Cristos este reprezentat foarte scund şi îndesat, ca un muntean
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portughez, fiind stropit cu sânge aprins din cap până-n picioare.
Deasupra se află o icoană neobişnuită a Sfintei Fecioare de pe
Muntele Carmel. Pruncul din braţele ei poartă câte un scapular în
fiecare mână şi amândoi au privirea aţintită asupra unei
reprezentări a infernului în ale cărui flăcări cad sufletele goale ale
condamnaţilor; în acelaşi timp alţii se află încă în primejdie,
privind trişti, departe de Mamă şi Prunc, cu toate că într-o parte un
tânăr este smuls din adâncuri de către un înger, iar în altă parte este
salvată o tânără.
În timpul duminicilor şi al sărbătorilor, biserica era plină cu
lume din satele din Serra de Aire, iar pe terenul liber din jur se
îngrămădeau grupuri de familii, cu tot cu ulcioarele lor de lut şi
coşurile de mâncare, cu măgari, asini şi căruţe de tot felul. Preotul
paroh trecea dinspre casa lui aflată în spatele bisericii, împărţind
cuvinte cordiale. Clopotul din turlă îşi arunca tonurile clare până la
câteva mile depărtare, prin aerul limpede şi însorit. Femeile se
adunau în băncile de lângă altar, pe când cei mai mulţi dintre
bărbaţi şi băieţi îşi ocupau în picioare partea dinapoi, cu excepţia
celor care urmau să primească Împărtăşania; iar apoi Liturghia
începea.
Pe atunci se obişnuia ca pregătirea copiilor pentru prima
Sfântă Împărtăşanie să se facă pe la vârsta de nouă sau zece ani. În
1910, pe când Lúcia avea trei ani, Papa Pius al X-lea reamintise
lumii porunca lui Cristos „Lăsaţi copiii să vină la Mine”. E posibil
ca Maria Rosa să fi auzit acest edict. Pare clar că ea a decis, pe
când fiica ei cea mică nu avea decât şase ani, că venise timpul ca
aceasta să-L primească pe tainicul Isus din Preasfântul Sacrament;
şi astfel, ajutată de Carolina, care avea pe atunci unsprezece ani şi
primise deja Împărtăşania, o instruise repetând întrebările şi
răspunsurile din Micul Catehism. Când în sfârşit a simţit că eleva
sa era pregătită pentru o examinare, a dus-o la biserică.
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Parohul le primise cu bunăvoinţă şi, aşezându-se într-un
scaun de pe un piedestal din sacristie, începuse să o întrebe pe
copilă: „Cine a făcut lumea?”, „Câţi dumnezei există?”, „Ce este
omul?”, „De ce ne-a creat Dumnezeu?”, „Ce trebuie să facem
pentru a ne mântui?”, şi tot aşa prin toată materia pe care o învaţă
toţi copiii catolici.
Lúciei şi mamei sale li s-a părut că nu s-a descurcat prea
rău. Totuşi, după o mică perioadă de gândire, bunul preot a hotărât
că era prea mică şi că ar fi mai bine să mai aştepte încă un an.
Era chiar în ziua dinaintea Primei Sfinte Împărtăşanii. Nu se
aşteptaseră nicidecum la o asemenea lovitură nimicitoare. Aproape
buimăcite de dezamăgire, au ieşit din sacristie şi s-au aşezat
îngândurate într-o bancă din biserică, cu capetele plecate. Lúcia a
început să suspine.
S-a întâmplat ca un misionar iezuit din Lisabona, părintele
Cruz, să se afle atunci la Biserica Sfântul Anton pentru un
triduum1 pregătitor al Primei Împărtăşanii, ajutându-l pe părintele
Pena la numeroasele spovezi. Pe când traversa biserica, el a zărit
copila cuprinsă de disperare şi s-a oprit să-i afle necazul. Auzind
toată povestea, a testat-o cu întrebări din catehism şi apoi a dus-o
înapoi la paroh, în sacristie.
„Acest copil ştie învăţătura mai bine decât mulţi dintre cei
care urmează să se împărtăşească”, spuse el.
„Dar nu are decât şase ani!”, obiectă părintele Pena.
Iezuitul stărui. Era un om bun şi simplu, dar hotărât; şi, spre
imensa bucurie a Lúciei, în cele din urmă parohul se înduplecă.
De-acum ea mai trebuia doar să primească sacramentul spovezii,
pentru ca astfel să poată oferi o inimă şi o conştiinţă neprihănite
Divinului Oaspete care sosea a doua zi.
1

Trei zile (limba latină în text) – n.red.
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Tocmai în confesionalul mobil, cel aşezat lângă uşa sacristiei, a primit părintele Cruz prima ei mărturisire. Ce binecuvântare! Vestitul predicator iezuit era socotit de mulţi din Portugalia a fi
un sfânt, şi cu greu s-ar fi putut adresa chiar şi unui copilaş fără a
transmite ceva din dragostea sa fierbinte faţă de Dumnezeu. Era un
bărbat înalt, la cincizeci de ani, mult adus de spate din cauza
studiului şi a ascezei. Când Lúcia termină de mărturisit micile ei
păcate (pecadilhos), îl auzi spunându-i cu voce coborâtă:
„Draga mea, sufletul tău este un templu al Duhului Sfânt.
Păstrează-l întotdeauna pur, astfel încât Acesta să-şi continue
mereu divina Sa acţiune în el.”
Ea făgădui şi îşi rosti actul de căinţă. O rugă pe Sfânta
Fecioară s-o ajute ca a doua zi să primească cu vrednicie Trupul şi
Sângele Fiului ei. Apoi se ridică şi se întoarse la mama sa.
Maria Rosa arăta stânjenită şi indispusă, iar femeile din
preajma ei, dintr-un motiv sau altul, chicoteau şi şopteau. Însă
Lúcia nu dădu atenţie acestui fapt; ea era cu gândul doar la ce
spusese preotul. Îngenunchind lângă balustrada dinaintea statuii
Sfintei Fecioare a Rozariului, înălţă privirea către chipul trist cu
ochi cercetători şi îi spuse:
„Te rog, păstrează pentru Dumnezeu inima mea sărmană.”
Şi… „mi se păru” – scrie ea după mulţi ani – „că ea surâse
şi, cu o privire şi o mişcare blândă, îmi făgădui că aşa va face.”
Maria Rosa o aştepta. „Tu nu ştii”, o întrebă ea pe când
porneau pe drumul spre Aljustrel, „că spovada este secretă şi
trebuie făcută cu voce joasă?”
Lúcia plecă ruşinată fruntea.
„Toată lumea te-a auzit.”
Linişte.
„Au auzit tot, afară de ultimul lucru pe care l-ai spus
preotului.”
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Lúcia îşi târşâi hotărâtă picioarele mai departe.
„Care a fost ultimul lucru pe care i l-ai spus?” întrebă mama.
Niciun răspuns! Maria Rosa stărui pe tot parcursul drumului
spre casă, dar nu află niciodată secretul. Lúcia fusese întotdeauna
un copil necomunicativ. De îndată ce vedea că cineva încerca s-o
facă să vorbească, ea se refugia într-o tăcere posacă ce putea fi
de-a dreptul exasperantă.
În noaptea aceea surorile ei au lucrat până târziu pentru ca ea
să fie pregătită pentru marele eveniment al vieţii sale. O rochiţă
albă, nouă, trebuia ajustată şi o ghirlandă de flori trebuia împletită
pentru a-i încununa părul negru. Iar când, în sfârşit, o lăsară să
meargă la culcare, nu reuşi să adoarmă, gândul fiindu-i la tot ce se
întâmplase şi la cele ce urmau să se întâmple încă. Dacă n-o va
trezi nimeni pentru Liturghie, a doua zi dimineaţă? Din oră-n oră
se scula să vadă cât e ceasul. Părea că zorile nu mai soseau odată.
Dar în cele din urmă se lumină de ziuă, iar Maria veni s-o
cheme. Fără îndoială c-o atenţionă să aibă grijă să ajuneze, nebând
şi nemâncând nimic înainte de a primi Prima Împărtăşanie. Făcu
ultimele retuşuri la rochiţa alba şi la ghirlandă. Apoi o prezentă pe
Lúcia părinţilor, îndemnând-o să-i roage de iertare pentru greşeli,
să le sărute mâna şi să le ceară binecuvântarea. Fetiţa se supuse, iar
ei o binecuvântară.
„Şi ai grijă, să nu uiţi să-i ceri Sfintei Fecioare să te facă
sfântă!” adăugă Maria Rosa.
Familia se aşternu la drum spre biserică. Când Lúcia nu mai
putu ţine pasul cu ceilalţi, mama ei o săltă în braţele-i puternice,
căci era târziu, şi o purtă aşa pentru tot restul drumului.
Dar nu era nicio grabă. Câţiva dintre preoţii invitaţi din
locuri mai îndepărtate nu sosiseră încă şi Missa Cantata întârzie să
înceapă pentru ceva vreme. Astfel Lúcia avu prilejul să
îngenuncheze încă o dată dinaintea statuii Sfintei Fecioare a
Rozariului şi să ducă la îndeplinire poveţele mamei sale.
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„Fă-mă sfântă!” şopti ea. „Te rog, cere Domnului Nostru să
mă facă sfântă!”
Din nou i se păru că vede tristul chip destinzându-se într-un
zâmbet încurajator. Nu era Lúcia prima care mărturisea o astfel de
experienţă dinaintea unei statui sau a unei icoane; mai fusese mica
Sfântă Tereza de Lisieux, de exemplu, printre alţii. Şi nici nu
acordă, astăzi, Lúcia o prea mare semnificaţie faptului considerat
de teologi ca fiind cea mai puţin vrednică de crezare viziune. „Eu
nu ştiu dacă faptele descrise privitor la Prima Împărtăşanie au fost
realitate sau iluzia unei fetiţe”, a scris cu modestie atunci când
episcopul ei i-a poruncit să aştearnă pe hârtie toate remarcabilele
sale experienţe spirituale. „Tot ce ştiu este că întreaga mea viaţă
ele au avut un mare rol în a mă uni cu Dumnezeu.” Zăbovi atât de
mult contemplând-o pe Madona surâzătoare, încât a fost nevoie ca
surorile sale să vină s-o ia de-acolo. De-acum se forma deja
procesiunea.
Lúcia era cea mai tânără şi cea mai scundă din cele patru
şiruri lungi de copii, două de fete şi două de băieţi; iar ea a fost
prima împărtăşită. Când preotul a depus Ostia albă pe limba ei, a
simţit, după propria-i expresie, „o pace şi seninătate de
nezdruncinat”. În tot restul slujbei ea a continuat să rostească în
inima sa, iar şi iar, „Doamne, fă-mă sfântă! Păstrează-mi inima
întotdeauna curată, doar pentru Tine!”; şi a auzit cu claritate
răspunsul din interior: „Harul pe care ţi-l dăruiesc astăzi va rămâne
viu în sufletul tău, aducând roadele vieţii veşnice.”
Se făcuse după-amiază când Liturghia cântată s-a încheiat,
căci predica fusese lungă şi a durat şi ceva timp până când copiii
şi-au reînnoit jurămintele de la Botez. Când în sfârşit au fost lăsaţi
liberi, au părăsit încolonaţi biserica, împărţindu-se apoi în mici
grupuri, strigând, sporovăind şi alergând, unii molfăind bucăţi de
pâine aduse de mamele lor.
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Lúcia în schimb rămăsese îngenuncheată în lumina roză şi
albastră a vitraliilor. Îngrijorată, închipuindu-şi că era slăbită de
foame, mama ei o trase de-acolo. Dar odată ajunşi acasă copila
abia mâncă. Se îndestulase cu Pâinea Îngerilor şi simţea că nicio
altă hrană n-o va mai atrage ori sătura vreodată. Mult timp după
aceea, lumea observa că părea absorbită, absentă, aproape şocată.
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CAPITOLUL II

De pe când Lúciei începea să i se schimbe dantura, a
devenit clar că natura n-o pregătea să ajungă Miss Portugalia. Şi
asta pentru că noii dinţi erau mari, ieşiţi în afară şi neregulaţi,
făcând ca buza de sus să stea ridicată, iar cea de jos să atârne greoi,
în timp ce vârful nasului ei cârn se avânta şi mai mult. Câteodată,
aflată în repaus, faţa ei oacheşă lăsa impresia unei firi poate
posace, încăpăţânate şi sfidătoare, dacă nu chiar de-a dreptul
nesuferite. Dar aparenţa era înşelătoare, pentru că sub imboldul
ivirii oricărei emoţii, ochii de un căprui deschis prindeau a străluci
sau licări, iar gropiţele ce-i încreţeau obrajii când zâmbea
desăvârşeau o expresie de-a dreptul fermecătoare. Vocea ei era, şi
încă este, destul de înaltă şi subţire. Cei mai în vârstă o
caracterizau adesea ca fiind prea tăcută şi rezervată, deşi îndeajuns
de ageră pentru a le da ascultare şi a sări în ajutor cu mâinile ei
puternice, scurte şi groase. Copiii mai mici, pe de altă parte, erau
foarte atraşi de ea, poate fiindcă la rându-i se simţea în largul ei în
compania lor, îndrăgind a le spune la poveşti cu orele. Avea un dar
al povestirii plin de patos şi de simţ al umorului, iar instinctul celor
mici descoperise, sub aparenţa ei nu prea încurajatoare, o
inteligenţă temeinică şi o inimă caldă, ca de mamă.
Printre cei mai devotaţi se numărau şi doi dintre numeroşii ei
verişori, Francisco şi Jacinta Marto. La început Lúcia obişnuia să-i
evite; i se păreau, într-adevăr, obositori şi buclucaşi. Dar pe măsură
ce creşteau au început s-o intereseze, iar cu timpul se ajunsese la
un perpetuu du-te-vino între casa ei şi a lor. Erau cei mai mici
copii ai surorii tatălui ei, Olimpia lui Isus, şi ai celui de-al doilea
soţ al acesteia, Manuel Pedro Marto.

Lúcia era ataşată de unchiul şi de mătuşa ei. Tuşa Olimpia
avea doi copii de la primul ei soţ, José Fernandes Rosa; iar cu
Unchiu’ Marto, cu care se măritase în 1897 (pe când ea avea
douăzeci şi opt de ani, iar el douăzeci şi patru) mai avea încă nouă,
dintre care Francisco era al optulea, iar Jacinta, ultima1. Faţă de
trupeşa Maria Rosa, ea arăta zveltă, înaltă şi palidă. Dar aparenţele
nu sunt întotdeauna de încredere, căci Olimpia i-a supravieţuit cu
mult cumnatei sale. Mâinile sale mari sunt la fel de îndemânatice
ca întotdeauna, în timp ce se mişcă cu uşurinţă prin căsuţa ei din
Aljustrel, iar ceva neaşteptat de tineresc îi caracterizează zâmbetul
ce apare des pe gura de-acum ştirbă, precum şi în ochii mici şi
ageri ai acestei femei de şaptezeci şi opt de ani care a născut
unsprezece copii. Impresia pe care o lasă este a unei adevărate
tovarăşe de viaţă şi a unei mame iubitoare, chiar dacă nu a învăţat
niciodată să citească şi să scrie. Întru cele spirituale ea s-a
mulţumit cu un minim cumsecade şi ar fi fost satisfăcută şi cu mai
puţin dacă n-ar fi intervenit circumstanţele cu totul neprevăzute.
Când, vara trecută, am făcut o remarcă asupra întregii roboteli pe
care o duce la capăt, ea mi-a spus simplu, mai degrabă constatând
decât semeţindu-se: „Sunt o femeie puternică.”
Unchiu’ Marto este un bărbat cu un caracter excepţional, ce
ar impune respect pe loc, oriunde. Trebuie că Lúciei îi păruse mai
degrabă o figură romantică pe vremea când ea şi copiii lui creşteau
împreună. Avea spinarea dreaptă, mustaţa tunsă, frizura perie, un
fel de a fi hotărât şi tăcut, optica experimentată a unuia care fusese
soldat în Africa şi care mai văzuse şi altceva pe lumea asta afară de
Serra de Aire. La şaptezeci şi patru de ani, el încă se ţine drept şi-şi
poartă părul şi mustaţa cărunte tunse scurt. Are urechi mari, ochii
1

Francisco s-a născut pe 11 iunie 1908; Jacinta pe 11 martie 1910 – n. a.
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cafenii sunt pătrunzători şi sinceri, mâinile – expresive şi
destoinice. Nici el nu a învăţat vreodată să citească sau să scrie.
Dar, spre deosebire de cumnatul său António, niciodată nu l-au
atras chefurile şi jocurile de noroc. A muncit mult, şi-a plătit dările,
a economisit ceva pentru zile negre, care n-au lipsit, şi încă i-a
rămas destul cât să le ducă pe Olimpia şi pe fete duminica la târg la
Batalha ca să-şi cumpere încălţări noi pentru zilele de sărbătoare
ori alte găteli. Vorba lui ironică a avut întotdeauna umorul celor
care muncesc în aer liber. „Nu există oameni săraci pe-aici”
remarca el vara trecută pe când priveam femeile desculţe purtând
pe cap mari ulcioare de lut. „Toată lumea de-aici, din munţi, are
încălţări. Bineînţeles, dacă le-ar da cineva ceva, orice, ar primi.
Dar de avut, au îndeajuns.”
Era inevitabil ca un om cu o demnitate atât de firească să
devină un personaj aparte în tot cuprinsul ţinutului Serra de Aire.
L-am văzut ridicându-se să-l salute pe distinsul Arhiepiscop de
Évora cu mare respect, dar fără nicio umbră de slugărnicie şi
conversând amândoi în felul celor ce ştiu că sunt egali. Nici în ceea
ce priveşte cine-i stăpânul casei nu fusese vreodată vreun dubiu.
„Lumea a spus întotdeauna că în casa asta a fost înţelegere”,
comentează el, „şi aşa a şi fost, pentru ca m-am îngrijit de asta. Tot
ce trebuia să fac era să deschid gura, iar băieţii mei amuţeau. Ştiau
ei că altminteri se aleg cu o scărmăneală2. Dar nu era nevoie. Doar
pentru că măgarul îţi mai trânteşte câte-o copită nu trebuie să-i tai
piciorul.”
Francisco îi semăna mult tatălui său. Era un copil chipeş, cu
ochi frumoşi şi serioşi şi cu trăsături regulate, iar în general era
Lampadadas în textul portughez. Aceasta este una dintre amintirile lui
Marto consemnate în excelenta carte a părintelui De Marchi, p.18 – n. a.
(Ediţia citată aici va fi João M. de Marchi, I.M.C., Era uma senhora mais
brilhante que o sol, Ed. Missões Consolata, Fatima, 2000 – n. red.).

2
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binevoitor, grijuliu şi ascultător. Însă tot tatăl său se mândreşte cu
faptul că avea exuberanţa naturală a unui băiat normal şi din când
în când trebuia să fie strunit, cum a fost într-o anume seară în care
se hotărâse să nu-şi facă rugăciunea. Şi nu se temea de nimic.
Îndrăznea să iasă afară în cea mai întunecoasă sau ceţoasă dintre
nopţi, când alţii de vârsta lui s-ar fi zgribulit de frică şi de frig în
faţa întinderilor necunoscute din Serra. Ştia prinde iepuri de câmp,
sau vulpi, în joacă. Îi plăcea să ridice şerpi ori şopârle cu vârful
băţului său şi să-i adape la vreo băltoacă sau doar să le urmărească
pendulările. „Ce bărbat ar fi fost!” oftează Unchiu’ Marto din când
în când. Iar Olimpia, cu ochii umezi, încuviinţează.
Jacinta, mai mică cu doi ani decât fratele său, avea aceleaşi
trăsături fine şi regulate; dar linia dreaptă a sprâncenelor ei, chiar
deasupra ochilor limpezi şi bine potriviţi, sugera o inteligenţă
superioară. Era sprintenă şi veselă ca o păsăruică, mereu alergând,
săltând sau dansând. Poate faptului că avea părinţi iubitori i se
datora impresia că ea însăşi era alcătuită în întregime din iubire –
atâta timp cât primea ce voia. Căci Jacinta fusese oarecum
răsfăţată, ca mezină a unei familii numeroase, şi era-n stare să se
îmbufneze cu una, cu două. Acesta era unul dintre motivele pentru
care Lúcia o considerase enervantă pe când începuse să se joace cu
ea, în 1914. Şi totuşi, Jacinta nu avea decât patru ani! Tatăl ei încă
îşi aminteşte cum, câteodată, se arăta încăpăţânată şi făcea toate
după capul ei. Din vreun motiv oarecare îşi pusese în minte să
spună „Bucură-te, Maria, plină de haruri” în loc de „plină de har”
şi nimeni, îmi povestea el cu oarece mândrie, n-a putut-o convinge
să folosească singularul corect.
Acum familia Marto stă peste drum de vechea lor locuinţă,
între casa familiei Abóbora şi Fatima. Este un sălaş simplu, ca
acelea din Nazaretul sau din Betania vremurilor îndepărtate, dar
Senhora Olimpia este la fel de serioasă şi graţioasă ca orice altă
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stăpână a locului în timp ce mi-l prezintă, umblând desculţă în
ţinuta ei cernită de zi cu zi, gri cu negru. Puţină mobilă se află în
camera de zi, cu excepţia unui orologiu de modă veche ieşit din uz,
precum şi a unei masive lăzi de lemn nevopsit; nicio fereastră nu
se află în odaie şi nici în vreunul dintre cele două dormitoare.
Bucătăria este luminată printr-o mică foaie de geam deasupra
capului, cât două palme. Dinspre cămin, unde iarna arde un foc
zdravăn, luceşte plăpând doar jarul unui braţ de crengi, pentru că
este o zi foarte caldă. Un ibric vechi e aşezat lângă câteva ulcioare
pentru apă, untdelemn şi vin. Un rozariu atârnă de un cui din
perete.
Afară se-ntinde curtea, adăpostită de un zid de piatră şi
tapetată din gros cu crengi provenind de la o pereche de smochini
ce cresc alăturea de gard. Mirosul de oi şi capre, amestecat cu
aromele mai plăcute ale pomilor şi florilor, precum şi cu acel ceva
veşnic înţepător al solului, atrage către şopron în după-amiezile de
vară purici şi ţânţari. Dar Olimpia zâmbeşte mândră pe când
prezintă, la unul din capete, afară, vechiul cuptor de cărămidă în
care coace pâini mari, o dată pe săptămână. Pe vremea când copiii
creşteau mari obişnuia să coacă de două ori pe săptămână. „Da,
sunt o femeie puternică!” repetă ea, strângând cu hotărâre buzele şi
privind peste gard la panorama bine conturată a ogoarelor şi
păşunilor între cele două şiruri de munţi. Pe un deal înalt din faţă
se află câteva mori vechi de vânt, ca acelea cu care Don Quijote
s-a războit în Spania; iar aripile împătrite se învârt încet şi sclipesc
în lumina puternică a soarelui de iulie.
Jocurile pe care Lúcia dimpreună cu cei doi verişori mai
mici ai ei obişnuiau să le joace înăuntrul sau în preajma celor două
case erau la fel cu ale copiilor de pretutindeni: leapşa, gajurile,
hoţii şi vardiştii, „Năsturaş, năsturaş, la cine e năsturaşul?”,
precum şi un altul numit „Dă inelul mai departe”. Când se
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plictiseau de distracţiile astea, Lúcia începea să le spună poveşti,
de obicei acelea pe care le auzise de la părinţii şi surorile ei mai
mari în jurul vetrei, după cină, în serile de iarnă: basme de-ţi
făceau părul măciucă, cu vrăjitoare, spiriduşi şi zâne, zmei şi
prinţese fermecate, pe care preferau să le istorisească António şi
fetele lui mai mari, precum şi povestiri din cele pioase, învăţate de
pe buzele mai serioase ale Mariei Rosa.
Ce o interesa cel mai mult pe Jacinta era povestirea
Patimilor lui Cristos, pe care Lúcia – cu acel talent nativ ce se
manifestă sporadic în cele patru rânduri de memorii ale ei – trebuie
că le zugrăvea cu prisosinţă. Isus rugându-se singur în Grădină, în
timp ce prietenii Lui dormeau, iar duşmanii Lui complotau; Isus
biciuit sub privirile Mamei Sale, plângând; Isus clătinându-se sub
crucea Lui grea şi prăbuşindu-se în genunchii însângeraţi, sub
povara ei; Isus murind însetat în agonie, pentru păcatele noastre,
nu ale Lui – toate acestea făceau o impresie profundă asupra
inimilor generoase ale ambilor copii Marto, dar în special asupra
aceleia a fetiţei. „Vai, Doamne, bietul de Tine!” spunea ea. „Vai,
vai, sărmane Domn al nostru! N-am să mai fac niciodată vreun alt
păcat, dacă asta Te face să suferi atât de mult!”
Într-o zi, pe când copiii se jucau în casa familiei Santos,
fratele Manuel al Lúciei, care scria la masă o scrisoare, îşi ridică
deodată privirea şi spuse, glumind:
„Hai, Jacinta, vino şi dă-mi o îmbrăţişare şi un pupic!”
„Roagă-mă altceva”, răspunse copila.
„Nu, doar asta-mi doresc – trei sărutări”, o tachină el.
„Singurul pe care Îl voi săruta este Domnul Nostru. I-aş da
toate sărutările pe care le-ar dori.” Şi, alergând spre crucifixul
atârnat pe perete, îl acoperi cu sărutări.
Crucifixul acela nu înceta s-o atragă. Într-o zi îl luase de pe
perete şi îl privea cu iubire, când Maria intră şi, imaginându-şi că e
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vina Lúciei, începu s-o dojenească. Nu ştia, oare, că lucrurile sfinte
nu-s jucării?
„Maria, să n-o loveşti!” se rugă Jacinta. „A fost vina mea.
N-am să mai fac.”
Maria o îmbrăţişă pe ştrengăriţă şi-i expedie pe toţi afară, să
se joace la soare. Alergară prin curte şi apoi coborâră povârnişul
din spatele casei, către aria de treierat. Aceasta cuprindea un loc
pătrat, pavat cu ciment, pe care din timpuri imemoriale cei din
neamul Abóbora dezghiocaseră păstăile tufelor sălbatice ce
creşteau pe toată întinderea pajiştilor şi unde-şi treieraseră grânele,
folosind îmblăciele, după cum era obiceiul de secole în zona aceea.
O mireasmă bună domneşte în locul acesta, mai ales dacă cineva a
strivit un pic din menta sălbatică ce creşte laolaltă cu fasolea şi cu
iarba maronie. Priveliştea, de asemenea, este excepţională. Pe
întreaga vale, până jos, pe deasupra verdelui prăfuit al măslinilor,
vezi o pâlpâire argintie, întreruptă doar de verdeaţa mai închisă a
pinilor, smochinilor şi gorunilor, ori de vreun câmp răzleţ de
cucuruz sau de varză.
La câţiva metri de aria de treierat se află o fântână pe cât de
veche, pe-atât de preţioasă, una dintre puţinele surse de apă din
acea parte a ţinutului Serra. E-acoperită cu câteva lespezi grele de
piatră, numai bune de stat pe ele; şi-acolo, ceas după ceas, în
umbra a trei măslini, copiii se întindeau şi discutau, sau doar
contemplau miriştile unde pământul roşiatic – presărat cu bolovani
colţuroşi şi înspicat cu ciulini violeţi, trandafiri roşii sălbatici,
smocuri de iarbă cafenie şi tufe de fasole veştede cu păstăile
ridicate – se revărsa într-o vale în care nimic nu părea a fi de două
ori la fel. Noaptea era o splendoare atunci când o briză răcoroasă
sosea foşnind pe sub imensitatea ghintuită de stele.
Când venea vremea la care măslinii îşi leapădă mugurii,
Maria Rosa era neînduplecată în insistenţele ei de a-i ţine pe copii
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departe de aceştia, în caz că aveau de gând să se joace la fântână.
Şi asta pentru că mugurii găseau mereu o cale de a ajunge în părul
lor, pe bluzele sau pe fustele lungi ale Lúciei şi Jacintei, iar apoi
reuşeau cumva să pătrundă în fântână şi să strice apa. Astfel că,
dacă vreun mugur era găsit pe îmbrăcămintea Lúciei seara, ea se
alegea cu o chelfăneală din principiu – ori cum spun portughezii, o
„scărmăneală”. Sau, a doua zi, era pedepsită să stea în casă, plus că
avea de îndurat şi supliciul de a-i auzi pe Jacinta şi Francisco
ciripind pe sub fereastră şi întrebând-o de ce nu vine afară.
Şi tot de la fântână le plăcea să privească primele raze de
soare inundând valea, în zori, precum şi uriaşele umbre furişânduse dinspre munţi în amurg, după ce soarele dispăruse în grandoare
dincolo de orizontul înveşmântat în ruginiu, auriu şi violet. Jacintei
îi era drag mai ales să privească apusurile. Dar şi mai mult îi
plăcea să privească, după cină, cum răsar stelele şi să le numere
până când deveneau prea multe. Ce încântare să te uiţi în sus la ele
printre ramurile unuia dintre smochinii de lângă fântână, şi cât de
mari şi strălucitoare par ele din locul acesta! Lúcia le numise
lămpile îngerilor. Luna era felinarul Sfintei Fecioare. Iar Soarele?
Bineînţeles, al Domnului Nostru.
„Mie-mi place cel mai mult felinarul Domnului Nostru”,
spunea Francisco.
„Mie nu”, replica Jacinta. „Arde şi orbeşte. Mie-mi place
felinarul Sfintei Fecioare.”
Această controversă părea menită să dureze la nesfârşit. Dar
în vara lui 1914 ea a trebuit să facă loc uneia dintre acele
înnegurări care apar câteodată în familii, ca şi cum o otravă
invizibilă prefăcuse fericirea lor în nemulţumire şi pacea lor în
îngrijorare şi vrajbă. Pricina nu era necunoscută în familia
Abóbora, putem fi siguri; era vinul pe care-l António-l dădea pe
gât cu diverşi prieteni de pahar, în acele taverne întunecoase de la
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margine de drum care subzistă, în Portugalia, în mod misterios,
chiar şi în locurile puţin populate. Sărmanul om îşi bea nu numai
ogoarele şi cirezile, îşi îneca în băutură nu numai stima de sine şi
vârsta înaintată, ci şi sănătatea şi buna dispoziţie a nevestei sale şi
a copiilor. Lucrurile ajunseseră în asemenea hal, încât Maria Rosa
a fost nevoită să se angajeze ca îngrijitoare casnică, câteodată
pentru câte o noapte, alteori pentru zile întregi de-a rândul. În mod
special era solicitată atunci când se năştea vreun copil, iar
câteodată, fiind bună la inimă, mai şi aducea acasă câte trei sau
patru copilaşi pentru îngrijire, pe tot timpul cât mama lor era
suferindă. A căzut, aşadar, în seama fetelor mai mari să aibă grijă
de casă şi să-l ajute pe Manuel la câmp. Treaba Carolinei fusese să
pască mica turmă de oi şi capre pe loturile familiei, în diferite părţi
din Serra. Dar de-acum ea împlinise treisprezece ani şi Maria Rosa
hotărî că trebuia să fie în stare să câştige câte ceva cosând şi
ţesând. Nu vedea niciun impediment ca Lúcia să poată prelua
turma. Avea şapte ani, era deja mare la vârsta ei.
Toţi ceilalţi (cu excepţia Lúciei) protestară cu tărie. António
consideră că ar fi fost o ruşine să pună la treabă un copil atât de
mic, iar fiicele lui cele mari îi ţinură partea. Dar Maria Rosa, cu
voinţa ei mai puternică, avu câştig de cauză, ca de obicei.
Lúcia se arătă încântată. Să fie păstoriţă o făcea să se simtă
om mare. Francisco şi Jacinta, pe de altă parte, erau distruşi. Deacum nu mai aveau cu cine să se joace şi nu mai era cine să le
spună poveşti. În zadar o implorară pe mama lor să-i lase şi pe ei
să meargă cu oile lui Marto. La şase şi patru ani, spuse Olimpia,
erau cu mult prea mici. Aşa că Lúcia, după o instruire preliminară
din partea Carolinei şi a celorlalţi, într-o bună dimineaţă porni
înainte, înarmată cu un toiag lung cu care să mâne cele vreo
douăsprezece oi şi cele două capre ale tatălui său, luând-o încet pe
drumul şerpuitor ce ieşea în câmp deschis, spre vale.
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Nu i-a venit prea greu, odată ajunsă pe pajişti, pentru că
acolo întâlni o mulţime de alţi copii care se arătară bucuroşi de
compania ei şi de prilejul de a o iniţia în tainele vieţii pastorale.
Partea aceasta a Portugaliei nu are păşuni verzi şi bogate şi nimic
nu aduce cu abundenţa câmpiilor irlandeze, unde oile sunt de două
ori mai mari. Totuşi, turmele portugheze reuşesc să supravieţuiască
şi să dea lână bună colindând o zonă întinsă în fiecare zi, ronţăind
iarba rară chiar şi când devine maronie, în toiul verii; iar când
găsesc câte un loc care le place, se strâng laolaltă şi rămân acolo
pentru ceva vreme, rumegând liniştite. Acest lucru le lasă
păstorilor timp îndelungat pentru jocuri şi conversaţie. În aceasta
primă zi, Lúcia fusese întâmpinată de trei fete dintr-un sat vecin,
pe care le ştia din vedere: Teresa Matias, sora ei, Maria Rosa şi o
anume Maria Justino. Turmele lor alăturate erau atât de
numeroase, încât păreau să se întindă peste toată Serra, îşi
aminteşte Lúcia, „ca un nor”.
Era foarte distractiv, dacă aveai o bună tovărăşie, să petreci
întreaga zi hălăduind prin sălbaticele şi frumoasele împrejurimi
rurale. De obicei, mica ciobăniţă îşi conducea turma printre
zidurile din piatră ale unui lung drum şerpuit, către locul în care
acesta traversa şoseaua ce lega oraşul Ourém de Leiria. Lângă
marginea drumului se întindeau apele leneşe şi puţin adânci ale
aşa-numitei Lagoa, deşi copiii preferau să-i spună barreiro – o
baltă noroioasă. Nu era chiar aşa de rea, totuşi, căci nu numai că în
acest loc veneau ţăranii de la mile distanţă de jur-împrejur pentru
a-şi adăpa oile, măgarii şi boii, ci unele femei din cătune îşi
aduceau aici rufele şi aproape zilnic puteai vedea trei sau patru
intrate până la genunchi în apa liniştită, cu fustele suflecate în brâu,
frecând rufele pe o piatră plată sau pe o scândură, în timp ce
copilaşii lor alergau în pielea goală pe malul nămolos sau se
bălăceau la marginea puţin adâncă a heleşteului. De obicei aici le
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întâlnea Lúcia pe celelalte fete. După ce turmele lor se adăpaseră
din belşug, le strângeau ciopor şi le mânau către păşunea pe care
doreau să-şi petreacă ziua.
Un loc preferat se afla pe un teren deţinut de tatăl Lúciei,
cam la o milă spre apus de Lagoa şi de două ori pe-atât de
Aljustrel, într-o văgăună al cărei nume, Cova da Iria3, evoca faptul
că probabil aici rugăciunile unei fecioare sfinte i-au dat acesteia
curajul de a-şi apăra virtutea cu chiar preţul vieţii. Oricum ar fi
fost, era ceva în locul acela care întotdeauna a produs o mare
atracţie pentru Lúcia şi prietenele sale. Sub bolta de un albastru
indescriptibil (în special deasupra pantei de nord) se vălurea o
privelişte deosebită. Verdele cenuşiu al nenumăraţilor măslini era
spart de nuanţa mai întunecată şi frunzişul des al multor arbori
veşnic înverziţi, în special din familia gorunilor. Ramurile
carrasqueira4 se întindeau larg, dând o umbră fină. Azinheira5 era
o specie pitică, între trei şi şase picioare înălţime. Pe unele porţiuni
iarba creştea îndeajuns de înaltă cât să poată fi cosită. Cea mai
mare parte a solului este compus din argilă roşiatică şi pare a fi
propice doar micilor flori sălbatice şi ciulinilor; dar aparenţa sa
stearpă este înşelătoare căci, odată răsturnată, ţărâna se turteşte şi
menţine umezeala chiar şi în timpul unei veri lungi şi aride,
producând cartofi mici, dar buni, pe lângă varză sau grâne. Tatăl
Lúciei poseda câteva parcele cultivate în Cova da Iria.
Uneori petreceau aici întreaga zi. Sau mergeau, după prânz,
într-un un loc sălbatic, către sud, numit Valinhos6. Acolo pământul
Valea, sau văgăuna, Iri(n)ei (limba portugheză în text) – n. red.
Stejar de stâncă, specie mediteraneană cu frunze lungi şi ascuţite
(Quercus ilex) – n. red.
5
Varietate de stejar de stâncă, de înălţime mai redusă şi cu frunze ovale
(Quercus rotundifolia) – n. red.
6
Vâlcele (limba portugheză în text) – n. red.
3
4
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era parcelat în numeroase loturi de formă neregulată înconjurate de
ziduri groase din piatră, de patru până la şase picioare înălţime,
terenuri atât de înţesate cu bolovani, pe tot cuprinsul, încât e de
mirare că i-a trecut vreodată cuiva prin cap să le împrejmuiască
pentru păşunat. Şi totuşi, acolo creşte multă iarbă bună printre
bolovanii colţuroşi şi există multe spărturi în vechile ziduri, e uşor
să mâni oile de pe un lot pe altul; în plus, mai există şi câţiva
copaci mari care dau o umbră deasă.
Din Valinhos terenul se ridică rapid spre miazăzi, din zid în
zid, către vârful unui deal colţuros numit O Cabeço, „Căpăţâna”.
Pe coama acestuia se află o veche moară de vânt (încă existentă,
dar văduvită de aripi) de unde aveai o perspectiva minunată în
toate direcţiile, până departe. Chiar în vârf, pe latura sudică, un
prichici stâncos destul de neregulat se întinde de la est la vest. Întrun loc clonţanul este scobit de o jumătate de grotă ce oferă oarece
adăpost atunci când ploaia sau vântul cel rece bat dinspre nordvest. Împrăştiate prin jur, de asemenea, se află multe stânci şi
bucăţi de granit cenuşiu. E plăcut să te joci printre ele, ori doar să
te aşezi pe vreuna şi să priveşti turmele rumegând dedesubt, pe
vale. Departe, în jos, peisajul cadrilat se întinde în trei direcţii,
către lanţuri vaste de munţi. Chiar dedesubt, la miază-zi, se află o
vale de un verde intens de unde răsar câţiva pini înalţi ce se
leagănă şi se tânguie în bătaia vântului. Dincolo de ei, câteva mile
mai departe, sunt nişte gospodării mai mari decât cele din
Aljustrel. Întotdeauna poţi vedea ceva interesant acolo: bărbaţi
arând, semănând, secerând, în funcţie de anotimp, sau treierând cu
unelte ca acum o mie de ani. Ori e interesant să urmăreşti, pe
înălţimi, pânzele pătrate ale vechilor mori rotindu-se şi cârmind
după capriciile vântului de la apus. Lanţul muntos dinspre răsărit
este de un soi mai aspru, ca o îngrămădire de roci enorme – din
avion, de fapt, el pare doar o mică porţiune a unei imense bucăţi de
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calcar sur ce se-nşiră preţ de sute de mile de-a lungul Portugaliei.
La celălalt capăt al văii se găsesc nişte munţi mai prietenoşi,
acoperiţi cu verdeaţă.
E captivant să vezi toate acestea dintr-un singur loc. Şi
anume dintr-un loc atât de încântător! Totul la Cabeço este curat,
parfumat şi plin de pace. Strălucirea soarelui pare a râde aici cât e
ziua de lungă. Vântul suflă pe deasupra capului şi nu pricinuieşte
niciun rău. Aici sus îţi vine să respiri, să fii viu, să fii liber.
Lúciei începuseră să-i placă discuţiile cu Teresa Matias şi cu
celelalte fete, mai ales că descoperise la sine însăşi o anumită
întâietate a inteligenţei ce le putea determina pe acestea să facă
orice ar fi dorit ea. Teresa, în prezent mama a nouă copii, îşi aduce
aminte că Lúcia conducea dansurile şi cântatul şi că le-a învăţat
cântece noi. Unul dintre acestea era în onoarea Sfintei Fecioare de
pe Muntele Carmel şi începea aşa:
Nume al Mariei,
O, atât de frumos!
Mântuieşte-mi sufletul,
Căci îţi aparţine!
Stăpână a Carmelului
Aminteşte-mi
Să mă rog de trei ori
Binecuvântându-te şi lăudându-te
Cu binecuvântări şi laude
Trebuie să mă rog.
Stăpână a Carmelului,
Ajută-mă!
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În Ceruri, trei plecăciuni
Pentru Crucea cea grea,
Rugaţi-vă de trei ori:
Ajută-mă, Isuse! Ajută-mă, Isuse!
Ajută-mă, Isuse!7
Într-o bună zi, pe când Lúcia şi celelalte trei păstoriţe spuneau Rozariul împreună, după prânz, printre pietrele din lungul
crestei Cabeço, una dintre ele le făcu atente asupra unei forme albe
ciudate care se deplasa maiestuos de la est la vest, mult pe
deasupra văii adânci. În vreme ce se apropia de ele, a poposit
deasupra păduricii de pini, rămânând suspendată în aer pentru
puţin timp. Lúcia şi-o aminteşte ca pe „o siluetă asemenea unei
statui alcătuite dintr-o zăpadă pe care razele soarelui o făcuseră
întrucâtva transparentă”. Părea să aibă forma unei fiinţe umane.
„Ce-i aia?” întrebă una din fete.
„Nu ştiu”, răspunse Lúcia.
Ele îşi continuară Rozariul, cu ochii încă aţintiţi asupra
acelui Ceva misterios; iar pe când ele sfârşeau, acesta a dispărut în
aerul însorit.
După cum îi stătea în fire, Lúcia n-a spus nimic acasă despre
asta. Celelalte n-au fost atât de discrete8. Până la urmă Maria Rosa
a aflat şi, ca de obicei, a fost curioasă.
„Ia ascultă!” îi zise ea fiicei sale. „Se spune că tu ai fi văzut
un nu-ştiu-ce! Ce anume ai văzut?”
Op. cit., p. 45 – n. a.
Senhora Maria da Freitas, o scriitoare portugheză şi ea însăşi fiică a
faimosului editor al revistei O Século, mi-a povestit în vara lui 1946 că,
mult timp înainte să fi auzit ceva despre apariţiile de la Fatima, o femeie
din zonă îi repetase o poveste aparent absurdă cu care venise acasă fiica ei,
aceasta susţinând că ea dimpreună cu altele văzuseră un „bărbat în alb, fără
cap, plutind prin aer” – n. a.

7
8
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„Nu ştiu”, răspunse Lúcia. „Arăta asemenea cuiva înfăşurat
într-un cearşaf. Nu avea ochi sau mâini.”
„Aiureli de fete naive!” făcu Maria Rosa un gest de
lehamite.
După ceva timp, în chiar acelaşi loc, acelaşi lucru se petrecu
din nou. De fapt se întâmplă şi a treia oară, în vara lui 1915, atât
cât poate Lúcia să aprecieze de corect data. Auzind bârfele, Maria
Rosa fu un pic mai insistentă cu întrebările.
„Hai să vedem! Ce anume spui că ai văzut acolo?”
„Nu ştiu, mamă. Nu ştiu ce era.” 9
Vecinii începură s-o ia în zeflemea pe Lúcia în privinţa
apariţiei, schimbând priviri cu tâlc sau compătimitoare ori de câte
ori ea le trecea prin preajmă. Surorile mai mari îşi imaginau că
trebuie să aibă ceva de-a face cu starea de absenţă pe care o
observaseră la ea de când cu Prima Împărtăşanie şi, deseori, atunci
când ea părea să viseze cu ochii deschişi, vreuna îi zicea:
„Ce s-a întâmplat, Lúcia? Iar ai văzut pe cineva înfăşurat în
cearşaf?”
Lúcia nu spunea nimic. Ce rost ar fi avut să răspundă, când
nici ea însăşi nu înţelegea?

Lúcia însăşi menţionează aceste apariţii în cel de-al doilea Memoriu, scris
în 1927 (p. 9) – n. a.

9
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CAPITOLUL III

Francisco şi Jacinta obişnuiau s-o aştepte în amurg, când
ea-şi mâna oile înăuntrul curţii prăfuite din Aljustrel. Băiatul
rămânea nepăsător, dar fetiţa alerga s-o întâmpine pentru a-i aduce
toate noutăţile. În fiecare seară povestea se repeta. O rugase iar şi
iar pe mama ei s-o lase să aibă grijă de oi împreună cu Lúcia, iar
mama refuza mereu. Jacinta punea tare rău la inimă acest lucru.
Dacă seara se întâmpla să fie ceţoasă sau înnorată, se îngândura
până la lacrimi. „Îngerii nu-şi vor aprinde candelele la noapte”,
spunea. „Iar lampa Sfintei Fecioare a rămas fără untdelemn.”
În vreme ce ea şi Lúcia închideau oile pentru noapte,
Francisco şedea pe o piatră din faţa casei familiei Abóbora şi cânta
ceva la pífaro-ul său, un mic flaut de lemn la care ţinea mult. Apoi
le urma către aria de treierat din apropierea fântânii şi veghea
împreună cu ele până când stelele începeau să răsară. Însă nicicând
nu era atât de entuziasmat de stele pe cât era de lumina zorilor şi
apariţia soarelui. „Nicio lampă nu este mai frumoasă decât cea a
Domnului Nostru!” insista el, iar orice manifestare a puterii acelei
lămpi îl încânta până peste poate. Scânteierea luminii în picăturile
de rouă sau pe suprafaţa aurită a unui iaz, strălucirea roşiatică a
după-amiezii târzii pe ferestrele caselor satului învecinat – orice de
soiul ăsta era suficient să-l umple de voioşie pentru tot restul zilei.
Cum de oare acest mic copil de la ţară, ai cărui părinţi nu ştiau să
citească sau să scrie, vedea statornic în Soare (precum Sfinţii
Atanasie sau Patriciu, cu secole înainte) un simbol al Cuvântului
lui Dumnezeu răscumpărând neamul omenesc?
Ţinând cont de vârsta sa, în Francisco se regăsea mult din
detaşarea şi seninătatea sfinţilor. Cu tot curajul şi îndrăzneala lui,

era paşnic şi blând din fire, părând să aibă o percepţie precoce în
privinţa a cât de puţin valorează majoritatea lucrurilor acestei
lumi. Nu-şi bătea capul să se lupte nici măcar pentru ceea ce îi
aparţinea. Dacă îi înşfăca vreun alt băiat câştigul de la vreun joc, el
spunea: „Crezi că-mi pasă vreun pic? Păstrează-l sănătos!”
Într-o bună zi, merse la casa Lúciei şi îi arătă ei, precum şi
altor copii, o batistă nouă pe care o primise. Era foarte mândru de
ea şi pe bună dreptate, căci era de calitate şi avea brodată în culori
vii o imagine a Sfintei Fecioare. Batista a trecut din mână în mână,
însoţită de exclamaţii. Apoi, în mod misterios, s-a făcut nevăzută.
Când, în cele din urmă, cineva a descoperit-o în buzunarul unui
anume băiat, acesta stărui cum că era a lui şi se luptă s-o păstreze.
Francisco era îndeajuns de puternic şi i-ar fi putut-o lua cu forţa.
Însă el ridică din umeri. „Păstreaz-o, atunci. Cât de importantă
poate fi o batistă pentru mine?”
Această nepăsare era defectul său de căpătâi, după părerea
Lúciei, fiind probabil motivul pentru care alţi copii nu prea se
jucau cu el. Uneori Lúciei i se părea ceva atât de enervant, încât îi
cerea să se aşeze pe o piatră şi să tacă din gură. Francisco se
supunea fără nicio vorbă. Ce-i păsa lui? Întotdeauna îşi putea ţine
singur de urât. De obicei îşi scotea din buzunar fluierul şi începea
să cânte încetişor la el.
Nu avea cu adevărat dorinţa de-a fi păstor. Jacinta era cea
care dorea să facă tot ce făcea şi Lúcia. Cu toate astea, Francisco
îşi iubea sora mai mică mai mult decât pe fratele său, João. Şi
deoarece prefera tovărăşia ei, se obişnuise să susţină rugăminţile ei
cu o stăruinţă străină firii sale, până când Olimpia îi spuse tăios să
se potolească.
„N-are importanţă, mamă”, a spus el, încet. „Jacinta e cea
care îşi doreşte să meargă.”
Capricioasa şi voluntara Jacinta era cu totul altfel, într-atât
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încât, adaugă Lúcia, nimeni n-ar fi bănuit vreodată că erau frate şi
soră dacă nu-ar fi semănat atât de tare la chip, cu ochii lor de un
cafeniu închis, cu trăsăturile lor proporţionate, cu guriţele drăguţe
şi obrajii rotunzi. Dar la fire, nu. Dorinţele lui Francisco erau
puţine şi uşor de îndeplinit. Jacinta voia o mulţime de lucruri, şi
asta cu o insistenţă pătimaşă. De când şi-a pus în cap să devină
ciobăniţă alături de Lúcia, n-a mai slăbit-o pe mama ei. Însă şi
Olimpia era o femeie puternică.
Cea mai de preţ dorinţă a Jacintei era să primească Prima
Sfântă Împărtăşanie. Dacă Lúcia o primise la şase ani, de ce nu şi
ea? Ori de câte ori se organiza un nou grup de Împărtăşanie,
prietena ei mai mare mergea cu soră-sa, Maria, ca să se
împărtăşească din nou şi să-şi reînnoiască devoţiunea către tainicul
Isus. Odată, cu un asemenea prilej, au luat-o pe Jacinta cu ele.
Totul o încântă, însă cel mai mult fetiţele care, îmbrăcate precum
îngeraşii, au acoperit frumos cu flori tabernacolul cu Sfânta Ostie.
Următoarea dată când se aflau pe pajişti, ea împleti o
ghirlandă şi o aşeză pe creştetul Lúciei.
„Ce faci, Jacinta?”
„Fac precum îngeraşii. Îţi dăruiesc flori.”
Jacinta părea să fi atins culmea fericirii când i s-a atribuit, în
sfârşit, un loc printre „îngeraşi”, într-o procesiune de Corpus
Christi. Cu toate astea, în momentul în care Lúcia şi alte fete şi-au
depus ofrandele în fata Ostiei, ea putu fi văzută stând nemişcată,
privind la părintele Pena.
„Jacinta, o întrebă după aceea Maria, de ce n-ai aruncat
florile spre Isus?”
„Pentru că nu L-am văzut.”
„Trebuia să faci precum Lúcia.”
Mai târziu, Jacinta o întrebă pe Lúcia:
„Deci tu L-ai văzut pe micul Isus?”
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„Nu. Dar nu ştii, oare, că micul Isus din Ostiei, pe Care noi
nu-L vedem niciodată, este ascuns şi noi Îl primim sub forma
Împărtăşaniei?”
„Şi când Îl primeşti în Împărtăşanie, tu vorbeşti cu El?”
„Vorbesc.”
„Şi de ce nu-L vezi?”
„Pentru că e ascuns.”
„Am de gând s-o rog pe mama să mă lase şi pe mine la
Împărtăşanie!”
„Parohul nu te va accepta până ce nu ai împlinit zece ani.”
„Dar nici tu n-ai zece ani şi mergi la Împărtăşanie.”
„Asta pentru că eu cunosc tot catehismul, iar tu nu.”
Astfel Lúcia deveni profesoara unei eleve foarte capabile,
care nu se mulţumea să înveţe pe dinafară, ci voia să ştie motivul a
toate.
„Cum pot atâţia oameni să primească în acelaşi timp pe
micul Isus ascuns?” întreba ea. „Şi cum poate ajunge câte o
bucăţică pentru fiecare?”
„Nu înţelegi că sunt multe Ostii şi că Cel Mic se află în
fiecare dintre ele?” şi Lúcia încercă să-i explice taina înmulţirii
trupului Celui ce a înmulţit pâinile şi peştii şi care a creat toate
lucrurile. N-a durat mult, cu toate astea, până să ajungă la capătul
propriilor cunoştinţe şi să înceapă să se repete.
„Învaţă-ne mai multe”, spunea Jacinta, încurajator, „căci noi
ştim de-acum toate astea.”
Jacinta reuşi să-şi convingă mama că ea ştie destul de bine
catehismul pentru a fi examinată de paroh, astfel că Senhora
Olimpia o duse, în sfârşit, la biserică.
Părintele Pena îi puse o groază de întrebări. La final deveni
grav şi declară că, din păcate, copila este prea mică; pe lângă asta,
ea nu cunoştea îndeajuns doctrina.
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Sărmana Jacinta! Cât s-a mai necăjit! Nu-i stătea însă în fire
să zăbovească asupra trecutelor eşecuri când erau alte victorii de
obţinut; iar dacă viaţa îi aducea unele dezamăgiri, acestea erau
curând uitate. Într-o bună zi, ea alergă la casa Lúciei cu mare şi
neascunsă bucurie, urmată mult mai calm de Francisco.
„Ghici ce? Mama ne va lăsa să mergem cu oile!”
Era adevărat, Olimpia cedase, în sfârşit. Iar de acum încolo
Francisco şi Jacinta, întocmai ca Lúcia, puteau fi zăriţi, dimineaţa
devreme, mânând o turmă lăţoasă care ocupa aproape tot drumul
cel îngust – Francisco în pantalonii săi lungi, cu un toiag şi un fes
cu canaf, cum încă poartă ciobanii din Serra, Jacinta cu un brâu
cenuşiu cadrilat şi o fustă neagră ce-i ajungea la glezne, precum şi
cu o basma acoperindu-i părul negru. La barreiro o aşteptau pe
Lúcia, în vreme ce oile îşi muiau botul în apa sălcie a bălţii; sau
dacă Lúcia ajungea mai întâi, îi aştepta ea pe ei. Apoi tustrei, de
regulă desculţi, porneau împreună în urma turmelor amestecate,
cuprinzând vreo douăzeci şi cinci sau chiar mai multe oi, însoţite
când şi când de câte-o capră sau două, până când ajungeau la vreun
loc bun de păscut.
Jacintei îi plăcea să umble prin mijlocul turmei. Câteodată
ridica unul dintre mieii cei mai mici şi albi şi îl căra petrecut după
gât.
„Ce faci, Jacinta?”
„Fac asemenea Domnului Nostru”, răspundea ea, cu
trimitere la o iconiţă pe care cineva i-o dăruise, având pe ea
imaginea Bunului Păstor. Ceea ce n-o împiedica să fie gata pentru
orice soi de joacă sau zbenguială atunci când ajungeau la
destinaţie, la păşune.
Uneori petreceau întreaga zi la Cova da Iria. Alteori se jucau
la Valinhos. Locul lor favorit era dealul presărat cu bolovani,
numit Cabeço, unde grota de pe proprietatea lui Anastácio, naşul
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Lúciei, oferea multiple posibilităţi de distracţie şi o atât de largă şi
frumoasă privelişte.
Jacinta nu obosea niciodată să fugărească micii fluturi albi
ce zburau de colo-colo, cât era ziua de lungă, în aerul călduţ şi
plăcut ce învăluia coasta şi culmea dealului. Dacă era ceva ce-i
plăcea mai mult decât asta, era să culeagă florile sălbatice ce
creşteau într-o mare diversitate, din abundenţă, printre pietrele
împrăştiate. Una din ele era de un albastru strălucitor, smălţuind
toate câmpiile dinspre Cabeço, iar menta sălbatică nu era nici ea
greu de găsit, fiind atât de parfumată, mai ales dacă fusese strivită
sub pasul vreunui trecător. Cu-adevărat, erau atât de multe arome
încântătoare amestecate şi aruncate peste vale de vântul puternic
dinspre apus, că-ţi era greu să le numeşti pe toate. Se putea desluşi,
chiar mai presus de parfumul de mentă sau de aroma venind
dinspre pinii cei înalţi din adâncimea văii, mireasma mai
înţepătoare a unui soi pitic de rozmarin sălbatic, pe care
portughezii îl numesc alecrim. Au şi un cântec popular despre
acesta, cântec ce te duce cu gândul la „rozmarin – pentruamintire”, al Ofeliei:
Quem pelo alecrim passou
E um raminho não apanhou,
Do seu amor não se lembrou.1
„Trandafirul mării”, cum s-ar traduce cuvântul „rozmarin” –
dar şi trandafirul Mariei, Steaua Mării – această varietate simplă de
rozmarin încă este întâlnită peste tot în Cabeço, ca un semn deaducere aminte pentru Jacinta.
Ca orice copil, ea rămase fascinată de descoperirea ecoului;
„Cel ce va trece pe lângă rozmarin / Şi nu s-a opri să culeagă o rămurea /
Nu-şi va mai aminti de iubirea sa.” – n. a.
1
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şi cum toate ecourile din Cabeço se-ntâmplă să se audă foarte clar,
ea şi tovarăşii ei strigau tare – şi anume câte-o oră întreagă – pe
deasupra vârfurilor foşnitoare de pini, ascultând cu desfătare
întoarcerea lentă a vocilor lor dinspre dealul opus. Tot felul de
nume, chiuituri şi sunete din limba păsărească treceau şi sentorceau datorită misteriosului fenomen pe care grecii antici şi-l
imaginau cândva a fi o nimfă. Ci Jacinta era în mod special
îndrăgostită de reverberaţia cuvântului „Maria”. Câteodată recita
integral Ave Maria pronunţând fiecare vorbă abia după ce ecoul
anterioarei se sfârşise:
„Avé... Maria... cheia... de graça...!”
Uneori tustrei se prindeau în joaca asta şi-atunci părea căntreaga Serra de Aire răsuna de cuvintele rostite de Gabriel cu
două mii de ani în urmă:
„Binecuvântată.. .eşti... Tu... între... femei!”
Dar ce-i plăcea Jacintei cel mai mult era, totuşi, dansul. Era
foarte graţioasă şi o ştia; nimic nu părea să se potrivească într-atât
neistovitei energii a minţii şi trupului ei precum mişcările mâinilor
şi picioarelor în ritmul muzicii. Şi Lúciei îi plăcea mult să danseze,
dar fără beţia clocotitoare ce părea s-o ia în stăpânire pe fetiţa mai
mică. Cât despre Francisco, pe el prea puţin îl interesa. Dar,
deoarece iubea muzica şi pentru că-i plăcea să le vadă pe fetiţe
dansând, şedea cu orele pe câte-o piatră, cântând la fluierul său un
cântec după altul, în timp ce ele jucau desculţe pe argila uscată sau
pe iarba bătătorită. E posibil ca vreunele cântece laice să se fi
cântat prin munţii aceştia încă de pe vremea romanilor. Altele erau
sacre, pentru că păstorii portughezi, asemenea celor din Franţa, au
un repertoriu întreg de cântece catolice moştenite din Evul Mediu.
Preferatul lui Francisco era unul anume, Amo a Deus no Céu, care
suna aşa:
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Îl iubesc pe Dumnezeu în ceruri,
Îl iubesc pe pământ,
Iubesc câmpia, florile,
Iubesc oile de la munte.
Ca şi mieluşeilor miei,
Îmi place să zburd.
Eu sunt bucuria munţilor,
Eu sunt crinul văii.
Sunt o sărmană păstoriţă,
Mereu mă rog Mariei.
Înconjurată de turma mea
Eu sunt soarele amiezii.
O i o ai!
Cine mă va face să Te pot vedea?
O i o ai!
Isuse-al meu, acum, în această clipă?2
Unul dintre favoritele Jacintei era un vechi imn:
Ave, nobile Protector,
Al poporului tău favorit,
Ales dintre toate,
Ca popor al lui Dumnezeu.
O, glorie a ţării noastre
Salvată de Tine de-o mie de ori,
Pentru toţi adevăraţii portughezi
Tu eşti a lor iubire,
A lor iubire!
De Marchi, op. cit., p. 31. Lúcia oferă o versiune uşor diferită în
Memoriul IV, p. 138 – n. a.

2
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O, îngeri, cântaţi cu mine!
O, îngeri, cântaţi mereu.
Eu nu pot aduce mulţumiri, precum voi,
Îngeri, aduceţi-le voi, pentru mine,
Aduceţi-le voi, pentru mine!
O, Isuse, ce dragoste duioasă!
O, Isuse, ce fel de dragoste-i a Ta?
Lasă-Ţi tronul ceresc,
Vino şi fă un rai pe pământ,
Un rai pe pământ!
Şi mai era unul care suna aşa:
„n ceruri, în ceruri, în ceruri
Voi fi cu Maica mea...
Fecioară neprihănită, duioşia ta
Este alinarea durerii mele;
Noapte şi zi am să cânt
Frumuseţea Mariei!
Nimic din pietatea atentă la părerea celorlalţi nu era în
imboldul simţit de aceşti copii de a da glas cântecelor despre
Cristos şi Sfânta Fecioară, despre ceruri şi îngeri. Pentru ei, a fi
creştin nu era ca un strai de îmbrăcat doar în zi de sărbătoare, ci era
ca aerul pe care-l respirau, era o parte, cea mai importantă parte, a
realităţii. Şi fiindcă ştiau că toate fuseseră create de Dumnezeu, ei
reveneau la fel de firesc, din când în când, la cântecele mai laice,
chiar lumeşti, „din care, din păcate”, va scrie Lúcia, „ştiam
destule.” De exemplu, era unul, oarecum enigmatic:
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Frumosule migdal,
Ce flori ai făcut?
Din cauza ta
Mi-am pierdut bunul renume.
Acum numele meu e pătat –
Treacă de la mine!
Mă voi spăla
Cu apă de trandafiri.
Am să dauresc
Lămâia cea verde!
Să cânţi e minunat,
Să plângi n-ajută la nimic.
Mai era şi-un cântecel vesel de primăvară, pe care era o
plăcere să dansezi:
Nu cânta tra la la, o, primăvară, o, primăvară!
Gata cu tra la la, ce frumos, ce frumos!
Din cauză de tra la la, o, primăvară, o, primăvară!
Mama mea m-a pedepsit, ce frumos, ce frumos!
Tra la la...
Tra la la...
În viaţa asta totul cântă, o, primăvară, o, primăvară!
Se ia la-ntrecere cu mine, ce frumos, ce frumos!
Primăvara cântă pe plai, o, primăvară, o, primăvară!
Iar spălătoreasa, la râu, ce frumos, ce frumos!
Tra la la...
Tra la la...
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Cucuveaua cântă noaptea, o, primăvară, o, primăvară!
Încearcă să mă-nspăimânte, ce frumos, ce frumos!
Iar fata, scoţându-şi veşmintele, o, primăvară, o, primăvară!
Cântă cântece lunii, ce frumos, ce frumos!
Tra la la...
Tra la la...
Privighetoarea în câmp, o, primăvară, o, primăvară!
Cântă ziulica toată, ce frumos, ce frumos!
Turtureaua cântă în pădure, o, primăvară, o, primăvară!
Scârţâind, căruţa cântă şi ea, ce frumos, ce frumos!
Tra la la...
Tra la la...
Un alt cântec vechi şi frumos era întitulat A Serrana
(„Munteanca”):
Fată munteancă, fată de la munte,
Cu ochi castanii,
Cine-ţi dete, fată de la munte,
Nuri atât de minunaţi?
Atât de minunaţi nuri,
Cum nu am mai văzut!
Ai milă de mine,
Ai milă de mine,
Serrana, serrana,
Ai milă de mine!
Când se săturau de cântat începeau să joace diferite jocuri.
De-acum crescuseră prea mari pentru „Năsturaş, năsturaş” sau „Dă
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mai departe inelul”; ci era mai distractiv să joace rişca. Cât despre
cărţi de joc, luau întotdeauna cu ei două pachete, unul aparţinând
familiei Lúciei, iar celălalt, familiei Marto. Printre cele mai bune
jocuri de jucat cu cărţile erau „să le-mbrăcăm pe regine” şi „să-i
trezim pe regii mahmuri”. Mai era unul care-i plăcea Lúciei,
denumit bisca.
După ce-şi luau merenda, sau gustarea de după-amiază,
obişnuiau, chiar acolo unde se-ntâmpla să se găsească, să
îngenuncheze împreună şi să recite Rozariul. Pe Lúcia o învăţase
Maria Rosa; numai că, lipsiţi de supravegherea acesteia, ei
începuseră să spună de mântuială decadele, până când reduseseră
Rozariul la o recitare superficială, în care din meditaţia cerută de
evlavie nu mai rămăsese mare lucru, şi nici din cuvinte, cu
excepţia primelor două din fiecare rugăciune: „Bucură-te, Marie...
Bucură-te, Marie... Bucură-te, Marie” şi „Tatăl Nostru”. Trăind în
prezenţa lui Dumnezeu cu toată inocenţa, recunoscând în tot ce-i
înconjura opera mâinilor Sale şi dovada bunătăţii şi puterii Sale,
trebuie că aceşti trei mici păstori nu păreau nici mai buni, nici mai
răi decât alţi puşti din Serra sau decât copiii catolici obişnuiţi de
pretutindenea, atunci când rutina lor câmpenească fu întreruptă
pentru întâia dată, în vara lui 1916, de o experienţă extraordinară şi
neprevăzută.
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CAPITOLUL IV

Serra de Aire resimţise doar foarte puţin, până la momentul
povestirii, din nenorocirea şi disperarea care se abătuseră asupra
Europei în primăvara anului 1916. Viaţa îşi urmează, în general,
cursul liniştit în astfel de locuri îndepărtate şi inaccesibile, deşi
armate se înfruntă şi împărăţii se răstoarnă. Unchiu’ Marto, de
pildă, fusese, fireşte indignat când regele Carlos fusese asasinat în
1908, şi nu-şi făcuse mari aşteptări de la Republica liberală
instaurată în 1910, deoarece cunoştea principiile şi conexiunile
anticreştine ale capilor ei. Şi-apoi, un ţăran adevărat e mai interesat
de cât plouă şi de preţul lânii decât de identitatea conducătorilor săi
din cine ştie ce oraş îndepărtat. Se spunea că regimul republican
confiscase proprietăţile Bisericii, surghiunise sute de călugăriţe,
preoţi, precum şi pe însuşi Cardinalul Patriarh al Lisabonei, alături
de alţi episcopi. Dar oamenii din Aljustrel încă îl aveau pe bunul
lor preot din Fatima şi puteau participa la Liturghie în fiecare
duminică. E îndoielnic că ei îşi dădeau seama de răul care fusese
făcut Bisericii în alte regiuni ale ţării, mai ales în oraşe.
Cam la fel se petrecuseră lucrurile şi când Portugalia intrase
oficial în Primul Război Mondial, în martie 1916. Cu doar câteva
zile înainte, Papa Benedict al XV-lea făcuse unul dintre cele mai
mişcătoare apeluri ale sale pentru pace. El implorase pe toţi
oamenii de bună voinţă să recurgă la rugăciune şi mortificări în
locul urii, avertizând asupra prăpădului ce se va abate asupra
întregii Europe dacă spusele sale nu vor fi luate în seamă. Şi cu
toate că ecourile acestui discurs epocal încă mai răsunau în
întreaga lume, conducătorii necreştini ai acestei mici ţări creştine –

creştină cel puţin prin istorie şi tradiţie, precum şi prin zone rurale
ca Serra de Aire – făcuseră pasul decisiv, preferând să asculte de
glasul Angliei şi nu de al Papei; şi astfel Portugalia era acum în
război. Cu toate astea, în afara propagandei jurnalistice din oraşele
apropiate, schimbarea abia se făcea simţită în locuri ca Aljustrel.
Căci aici sosise de-acum timpul semănatului şi totul părea plin de
voioşie şi speranţă, pe măsură ce soarele încălzea tot mai tare, iar
ogoarele se făceau din maronii-roşcate, verzi. Lúcia, Francisco şi
Jacinta îşi urmau mioarele, ca de obicei, pe dealurile înmiresmate,
priveau renaşterea naturii şi cântau şi dansau printre stânci.
Astfel trecu primăvara şi veni din nou vara. Nimic ieşit din
comun nu se întâmplă până într-o bună zi, caldă şi limpede, în care
se întâlniseră ca de obicei şi-şi mânaseră agale turmele către un loc
cunoscut drept Couza Velha, puţin mai la vest de Aljustrel. Acolo
oile păscură o vreme prin iarba cea nouă a unui teren care
aparţinea tatălui Lúciei, pe când copiii se jucau diferite jocuri prin
preajmă. Se mai veseleau, încă, în plină dimineaţă, când deodată
cerul se acoperi şi o ceaţă fină se lăsă cu repeziciune, purtată de
unul dintre acele vânturi pătrunzătoare şi reci care bat dinspre
oceanul nevăzut, din nord-vest. Le veni în minte scobitura de pe
Cabeço, aproape de creasta stâncoasă a pantei pe care păşteau oile;
şi, pe cât puteau ei de repede, îşi mânară oile în sus pe coastă până
când, văzându-le odată bulucite la adăpostul unor copaci, se
refugiară şi ei „peştera” de pe versantul sudic al dealului.
Nu era chiar o peşteră, la drept vorbind, pentru că doar o
mică porţiune a scobiturii era acoperită. Cu toate astea, stânca
povârnită de deasupra era suficient de înaltă ca să formeze un
adăpost împotriva unei ploi uşoare sau a vântului care suflă tare
dinspre nord sau nord-vest. În orice caz, ceva mai bun nu puteau
găsi, şi cei trei îşi continuară jocurile la fel de veseli ca înainte.
După un timp li se făcu foame şi prânziră. Apoi îngenuncheară şi
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recitară Rozariul. Lúcia nu-şi mai aminteşte dacă l-au spus pe tot
sau mai degrabă pe cel scurtat: „Bucură-te, Marie, Tatăl Nostru”.
Dar ţine minte că, pe când încheiau, ploaia încetase la fel de brusc
precum începuse şi soarele strălucea din nou cu îndârjire, alb, pe
cerul senin. Ea şi ceilalţi se porniră să arunce cu pietricele spre
valea de dedesubt.
Apucaseră să se delecteze cu jocul ăsta doar câteva momente
când, fără de veste, un vânt puternic începu să bată pe deasupra
vârfurilor de pin ce se legănau şi gemeau ca niciodată. Speriaţi, cei
trei renunţară la aruncatul pietrelor şi cercetară primprejur să vadă
care putea fi cauza. Zăriră atunci o lumină, mult deasupra
vârfurilor copacilor. Aceasta se mişca de la est la vest pe deasupra
văii, îndreptându-se spre ei. Şi deşi lumina în sine nu semăna cu
vreuna pe care s-o mai fi văzut vreodată, Lúcia recunoscu la ea
strania paloare a acelui „cineva înfăşurat în cearşaf” la care asistase
în anul precedent, dimpreună cu celelalte trei fete. Părea într-adevăr alcătuită dintr-o strălucire mai albă ca zăpada; şi de data asta
se apropie într-atât încât, în momentul în care ajunse chiar
deasupra unei stânci pătrăţoase aflate la intrarea în „peşteră”,
deveni sesizabilă forma unui „tânăr transparent”, cam de
paisprezece sau cincisprezece ani, „mai strălucitor decât cleştarul
străbătut de razele soarelui”, după cum îl descrie Lúcia – sau „ca
neaua prin care soarele luminează până când aceasta devine
cristalină”. Şi acum puteau vedea că avea trăsături ca acelea ale
unei fiinţe umane şi era nespus de frumos.
Muţi de uimire, încremeniră privindu-l.
„Nu vă temeţi”, spuse el. „Sunt Îngerul Păcii. Rugaţi-vă
împreună cu mine.”
Şi, îngenunchind pe pământ, se prosternă până când fruntea
îi atinse solul, zicând:
„Dumnezeul meu, cred în Tine, Te ador, sper în Tine şi Te
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iubesc! Îţi cer iertare pentru aceia care nu cred, nu Te adoră, nu
speră şi nu Te iubesc!”1
De trei ori a rostit aceleaşi cuvinte în vreme ce copiii, ca în
stare de şoc, le repetară după el. Apoi, ridicându-se, adăugă:
„Rugaţi-vă în acest fel. Inimile lui Isus şi a Mariei sunt
sensibile la vocea rugăminţilor voastre.”
Cu aceasta se făcu nevăzut, ca şi cum s-ar fi topit în lumina
soarelui.
Copiii rămaseră mult timp îngenuncheaţi, aflaţi probabil sub
imperiul acelei stări de extaz supranatural, ori de moleşeală a
puterilor trupeşti, evocată de mulţi sfinţi. „Era atât de intensă”, va
scrie Lúcia, „încât aproape că n-am ştiut de noi o bună bucată de
vreme.” Au rămas repetând rugăciunea Îngerului iar şi iar. Nu c-ar
fi fost vreun pericol s-o uite, căci cuvintele li se întipăriseră în
minte, de neşters; dar părea a fi singurul lucru de făcut.
„Dumnezeul meu, cred în Tine, Te ador, sper în Tine şi Te
iubesc! Îţi cer iertare pentru aceia care nu cred, nu Te adoră, nu
speră şi nu Te iubesc!”
Lúcia şi Jacinta erau încă îngenuncheate, repetând aceste
cuvinte, când deveniră conştiente de glasul lui Francisco:
Aceasta este traducerea literală a cuvintelor îngerului redate de Lúcia:
„Meu Deus! Eu creío, adoro, espero e amo-Vos; peço-Vos perdão para os
que não creem, não adoram, não esperam e Vos não amam” – Memoriul
II, p. 77. Cele două descrieri ale îngerului făcute de ea sunt în esenţă
similare: „À maneira que se aproximava, íamos divisando as feições:, um
jovem dos 14 o 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o Sol
tornava transparente como se fora de cristal e duma grande beleza” – în
Memoriul II (1937), p. 77 –, respectiv: „A alguma distância, sobre as
árvores que se estendiam em direcção ao nascente, uma luz mais branca
que a neve, com a forma dum jovem, transparente, mais brilhante que um
cristal atravesado pelos raíos do Sol. À medida que se aproximava, íamoslhe distinguindo as feições” – în Memoriul IV (8 decembrie 1941), p. 169
– n.a. (Citatele în portugheză sunt preluate din ediţia Memórias da Irmã
Lúcia, I, Secretariado dos Pastorinhos, Fatima 2007 – n. red.).
1
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„Eu nu pot să stau în poziţia asta atât de mult ca voi, mă
doare aşa de tare spatele că nu mai pot.”
Se ridicase din genunchi şi se aşezase pe pământ, extenuat.
De fapt, cu toţii se simţeau slăbiţi şi ameţiţi. Treptat îşi reveniră şi
începură să adune mioarele răspândite, căci ziua era pe sfârşite şi
se apropia ora cinei. Pe drumul spre Aljustrel niciunuia dintre ei
nu-i ardea de vorbă.
Chiar înainte să se despartă, Lúcia îi preveni pe ceilalţi să nu
pomenească nimic despre ce văzuseră şi auziseră. De ce a făcut
asta încă nu ştie nici până azi. „Părea c-aşa e bine”, mi-a spus ea.
„Ţinea de o intimitate foarte profundă. Era pur şi simplu ceva
despre care nu puteai vorbi.”
Îngerul Păcii! Cine şi ce anume putea fi acesta? Sunt îngeri
şi îngeri, există ranguri şi ierarhii de îngeri; căci nu-i ceva
nemaiauzit, în lunga istorie a Poporului lui Dumnezeu, ca unul
dintre ei să apară şi să vorbească. Nimeni cu darul credinţei nu s-ar
îndoi că Arhanghelul Rafael l-a îndrumat pe tânărul Tobias; el este
îngerul sănătăţii, al bucuriei, al îndrăgostiţilor fericiţi, al călătorilor
feriţi de primejdii. Sau că Gabriel i-a dezvăluit lui Daniel timpul
Întrupării şi a vestit-o pe Maria că ea va fi Mama lui Cristos;
Gabriel, duhul alinării, Puterea lui Dumnezeu. Totuşi, Liturghia
catolică îl numeşte Îngerul Păcii pe Arhanghelul Mihail – Angelus
pacis Michael.2 Dar, în concordanţă cu natura paradoxală a tuturor
celor creştineşti, el este totodată şi războinicul ceresc înarmat cu o
sabie de foc, căpetenie a acelor
...învăpăiate mulţimi încolonate
Ce se ridică, aripă peste aripă, pară peste pară,
Breviarul Roman, imnul Laudelor la prăznuirea sa, în 29 septembrie:
„Angelus pacis Michael in aedes / Caelitus nostras veniat serenae / Auctor
ut pacis lacrimosa in orcum / Bella releget.” – n.a.
2
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Şi ca furtuna strigă Inefabilul Nume,
Şi-ncrucişându-şi lamele spadelor compun
O muzică răpitoare, până când ivirea dimineţii
Şi alba tăcere amuţesc totul, ci nu şi bătaia sonoră
A aripilor lor lungi, fulgerarea picioarelor lor albe.3
El a fost acela care, în zorii veacurilor, a umilit oştile
nesupuse ale lui Lucifer. El a stat la porţile zăvorâte al Edenului,
fluturând sabia sa de foc. El străjuieşte trupul Evei până la Ziua
Judecăţii. El a ascuns trupul lui Moise pentru a-i scăpa pe membrii
Poporului lui Dumnezeu de păcatul idolatrizării aceluia, după cum
îi ispitea Satan. Unii spun că tot el a fost cel care i-a condus pe
evrei către Tărâmul Făgăduinţei, sfărâmând oastea lui Senaherib.
Mereu protector al Sinagogii, sub Vechiul Legământ, el a devenit
în mod firesc apărătorul Poporului lui Dumnezeu, sub Legământul
cel Nou. Ni s-au păstrat consemnate mai multe apariţii ale sale, pe
lângă de cea din Cornwall la care face referire Milton în Lycidas.
În veacul al şaselea, de pildă, Sfântul Grigore cel Mare îl vede
punându-şi în teacă sabia de foc, pe vârful Mormântului lui
Hadrian din Roma, ca semn că Dumnezeu a primit pocăinţa
romanilor şi urma să curme flagelul ciumei adus de păcatele lor; şi
multe glasuri de îngeri au fost auzite în preajma icoanei Sfintei
Fecioare, purtată de Sfântul Părinte în fruntea procesiunii. În fine,
însuşi Mihail, după cum spune Sfântul Ioan în Cartea
Apocalipsului, este cel care va aduce balaurului moartea definitivă
şi veşnică, la sfârşitul veacurilor, după acele zile în care oamenii
vor vedea în ceruri „o femeie înveşmântată în Soare şi având Luna
sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele” (cf.
Apocalips 12, 1).
3

Yeats: Unora cu care am conversat lângă foc – n.a.
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Fie că fusese magnificul Mihail cel pe care copiii l-au văzut
la Cabeço, fie un altul dintre ceilalţi şase arhangheli care stau în
faţa tronului lui Dumnezeu, efectul asupra lor a fost profund şi
durabil. După o asemenea experienţă lumea n-are cum să mai fie la
fel. Şi asta n-a fost tot. Pentru că Îngerul le apăru lor din nou, nu
doar o dată, ci de două ori.
A doua apariţie avu loc la câteva săptămâni după prima. Era
una dintre cele mai toride zile din acea vară. La prânz îşi duseseră
oile acasă ca să le închidă pe durata orelor caniculare ale siestei şi
acum îşi petreceau timpul jucându-se fără griji la fântână, în umbra
smochinilor din spatele casei familiei Abóbora, nebănuind nimic
din ceea ce avea să se întâmple. Când, deodată, ridicară privirea
şi-l zăriră chiar acolo, lângă ei.
„Ce faceţi?” ceru el să ştie. „Rugaţi-vă! Rugaţi-vă cu tărie!
Inimile lui Isus şi a Mariei au intenţii milostive pentru voi. Oferiţi
cu stăruinţă rugăciuni şi jertfe Celui Preaînalt.”
„Cum trebuie să oferim jertfe?” întrebă Lúcia.
„Oferiţi o jertfă din toate puterile, ca un act de ispăşire
pentru păcătoşii care Îl ofensează pe El, cerând întoarcerea lor. În
felul acesta aduceţi pacea peste ţara voastră. Eu sunt Îngerul ei
Păzitor, Îngerul Portugaliei. Mai presus de orice, primiţi şi înduraţi
cu supunere încercările pe care Domnul vi le va trimite.”4
Apoi a dispărut. Şi din nou copiii au rămas pentru multă
vreme într-un soi de extaz sau bucurie a spiritului, adorându-L pe
Domnul Dumnezeu, al Cărui mesager se arătase lor. Când starea
aceasta se diminuă treptat şi începură să-şi vină în fire, Lúcia
Cuvintele ca atare, aşa cum Lúcia le-a consemnat, au fost: „De tudo que
puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com
que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí,
assim, sobre a vossa Pátria, a paz. Sobretudo, aceitai e suportai, com
submissão, o sofrimento que o Senhor vos enviar.” – Memoriul IV, p. 170
– n.a.

4
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descoperi că Francisco nu auzise nimic din ce spusese Îngerul, cu
toate că, la fel ca înainte, îl văzuse limpede.
„Ai vorbit cu Îngerul?”, întrebă el. „Ce ţi-a spus?”
„Păi, n-ai auzit?”
„Nu. Am văzut cum vorbeai cu cineva. Am auzit ce i-ai
spus, dar nu ştiu ce ţi-a răspuns.”
A doua zi Francisco se adresă surorii lui:
„Jacinta, spune-mi ce-a zis Îngerul.”
„Îţi spun mâine”, răspunse fetiţa. „Azi nu pot vorbi.”
În următoarea zi o căută iar anume pe Lúcia şi-i spuse:
„Tu ai putut dormi noaptea trecută? Eu m-am gândit tot
timpul la Înger şi la ce o fi spus.”
Atunci ea îi repetă cuvintele Îngerului din ambele ocazii.
Mintea băiatului era mai înceată decât a Jacintei. Îi era greu să
pătrundă unele înţelesuri.
„Cine e Cel Preaînalt?” întrebă. „Ce înseamnă «Inimile lui
Isus şi a Mariei sunt atente la glasul rugăminţilor voastre»?”
Lúcia încercă să-i explice. Nu era uşor, căci el o întrerupea
mereu cu alte întrebări. În plus, apăsarea a ceea ce ea numeşte
„atmosfera de supranatural” încă îi stăpânea, într-o anume măsură,
pe amândoi, chiar şi după atâta vreme. Nu ştia ce să-i răspundă. În
cele din urmă îi zise: „Altă dată! Întreabă-mă altă dată!”.
El aşteptă cu răbdare, dar cu prima ocazie începu s-o
potopească cu noi întrebări.
„Nu mai vorbi atât despre lucrurile astea!” îl întrerupse
Jacinta. Şi totuşi, cu fermecătoare stângăcie, spuse că era ceva
anume legat de Înger care o făcea să nu îşi mai dorească să stea de
vorbă, să cânte sau să se joace. „Nu mai am destulă putere pentru
nimic.”
„Nici eu”, spuse Francisco. „Şi ce dacă? Îngerul este mai
frumos decât toate astea. Mai bine hai să ne gândim la el!”
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Curând începu să priceapă ce înţelegea Îngerul prin jertfe.
Din acea zi se luă la întrecere cu fetele în a renunţa la micile
plăceri şi satisfacţii, spre folosul păcătoşilor lumii. Toţi trei
petreceau ore întregi prosternaţi la pământ, repetând iar şi iar
rugăciunea învăţată de la Înger.
Toate acestea trebuie că se-ntâmplau prin iulie sau august
1916. Atât cât poate Lúcia aprecia, sosise probabil sfârşitul de
septembrie, sau octombrie, când el apăru pentru a treia şi ultima
oară. Din nou se jucaseră în „peşteră” la Cabeço, în vreme ce oile
rătăceau în josul coastei; şi după ce şi-au spus Rozariul, ca de
obicei, recitau acum rugăciunea la unison:
„Dumnezeul meu, eu cred în Tine, Te ador, sper în Tine şi
Te iubesc. Îţi cer iertare pentru aceia care nu cred, nu Te adoră, nu
speră şi nu Te iubesc.”
Abia apucaseră să se roage aşa de câteva ori, când zăriră
aceeaşi lumină cristalină sosind repede peste vale şi iată-l aici,
frumos, strălucitor, orbitor, plutind în aer înaintea lor. De data
aceasta el ţinea într-o mână un potir şi în cealaltă, deasupra
potirului, o Ostie. Le lăsă suspendate în aer pe când se prosternă la
pământ şi rosti:
„Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, eu Te ador
din suflet şi Îţi ofer preţiosul Trup, Sângele, Sufletul şi
Dumnezeirea lui Isus Cristos, prezent în toate tabernacolele
Pământului, ca ispăşire pentru fărădelegile, sacrilegiile şi
indiferenţa prin care El Însuşi este insultat. Şi prin meritele
nemăsurate ale Preasfintei Sale Inimi şi ale Neprihănitei Inimi a
Mariei, implor de la Tine întoarcerea sărmanilor păcătoşi.”5
În originalul din Memoriul II, p. 79: Santíssima Trindade, Pai, Filho e
Espírito Santo, adoro-Vos profundamente e ofereço-Vos o preciosíssimo
Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os
sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças

5
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Repetă aceste cuvinte de trei ori. Apoi, ridicându-se, luă
potirul împreună cu Ostia şi, îngenunchind pe piatra cea plată,
ridică albul disc dinaintea sa, spunând:
„Mâncaţi şi beţi Trupul şi Sângele lui Isus Cristos, insultat în
mod oribil de oamenii nerecunoscători. Cereţi iertare pentru
nelegiuirile lor şi aduceţi mângâiere Dumnezeului vostru.”
Stropi de Sânge se puteau vedea picurând din Ostie în potir.
El depuse Ostia pe limba Lúciei. Jacintei şi lui Francisco, care nu
primiseră încă Prima Împărtăşanie, le oferi potirul, iar ei băură din
el. La sfârşit se prosternă încă o dată la pământ şi rosti aceeaşi
rugăciune de trei ori. Copiii repetară după el, Francisco luându-se
după ceilalţi, căci el nu auzise cuvintele. Apoi, pentru cea din urmă
oară, Îngerul Păcii se pierdu în lumina licărindă a soarelui.
Senzaţia prezenţei lui Dumnezeu fu atât de intensă de
această dată, după spusele Lúciei, încât îi lăsă vlăguiţi şi absenţi,
aproape simţindu-se ca în afara propriilor corpuri. Din nou
Francisco a fost primul care a revenit la realitatea obişnuită şi le-a
atras atenţia că se întuneca. Adunându-şi toată energia de care mai
erau în stare, strânseră turma laolaltă şi o mânară acasă. Cu toată
slăbiciunea, simţeau o pace infinită şi o euforie de nespus.
Acest ciudat sentiment de fericită slăbiciune dură zile şi săptămâni în şir. Trecu mult timp înainte ca Francisco să se încumete
a aduce vorba despre ce văzuse sau simţise. În sfârşit, el zise:
„Îmi place foarte mult să-l văd pe Înger, dar partea proastă e
că dup-aceea nu suntem în stare de nimic. Nici să merg nu mai pot.
Nu-mi dau seama ce se-ntâmplă cu mine.”
Câteva zile mai târziu, pe când îşi recăpătase puterile şi
temperamentul, vru să afle:
com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo
Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos
pobres pecadores – n. red.
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„Ţie Îngerul ţi-a dat Sfânta Împărtăşanie. Dar mie şi Jacintei
ce ne-a dat?”
„Tot Sfânta Împărtăşanie”, interveni Jacinta, mai înainte ca
Lúcia să apuce să răspundă. „N-ai văzut că sângele picura din
Ostie?”
„L-m simţit în lăuntrul meu pe Dumnezeu”, spuse el, „dar
nu înţelegeam cum anume.”
Apoi, plecându-se la pământ, el rămase acolo multă vreme,
repetând a doua rugăciune a Îngerului:
„Prea Sfântă Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, eu Te ador
din suflet şi Îţi ofer preţiosul Trup, Sângele, Sufletul şi
Dumnezeirea lui Isus Cristos, prezent în toate tabernacolele
Pământului, ca ispăşire pentru fărădelegile, sacrilegiile şi
indiferenţa prin care El Însuşi este insultat. Şi prin meritele
nemăsurate ale Prea Sfintei Sale Inimi şi ale Neprihănitei Inimi a
Mariei, implor de la Tine întoarcerea sărmanilor păcătoşi.”
Aceasta este mărturia Lúciei cu privire la cele întâmplate ei
şi verişorilor săi, pe când ea avea nouă ani, iar ei opt şi respectiv
şase ani.
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CAPITOLUL V

Niciunul dintre copii nu a pomenit ceva despre Înger, nici
acasă, nici altundeva. N-am crezut că ei putuseră păstra un astfel
de secret decât după ce am ajuns în Portugalia şi am vorbit cu
câţiva dintre micii păstori care astăzi, cam la aceeaşi vârstă, îşi
mână desculţi turmele prin Serra de Aire. Aceşti băieţi scunzi şi
îndesaţi, cu ochii lor frumoşi şi dinţii strălucitori şi sănătoşi, aceste
fete frumoase, atât de drepte şi graţioase, sunt mult mai precoce
decât copiii cu care suntem noi obişnuiţi şi nu trebuie judecaţi după
aceleaşi criterii. Responsabilităţile devreme asumate i-au făcut
descurcăreţi, netemători şi hotărâţi în judecată şi exprimare. Deşi
nu au multe cunoştinţe, căci puţini ştiu să citească şi să scrie,
minţile lor nu se lasă în niciun caz zăpăcite de dezinformări şi
adevăruri spuse pe jumătate; ce ştiu, ştiu în amănunt, îşi amintesc
cu exactitate şi se exprimă fără şovăială sau bâjbâieli. O fetiţă
desculţă de cinci sau şase ani va răspunde cu graţie şi demnitate.
Sau, dacă aşa i se pare cuvenit, poate tăcea ca un sfinx.
Lúcia, chiar mai mult decât aceste serranas, era înzestrată cu
o sfială atât de acută, încât deseori era luată drept încăpăţânare sau
prostie. Îi era mai uşor să-şi ţină părerile pentru sine decât să
vorbească. În plus, ea nu uitase cât o luaseră în râs după ce ea şi
fetele Matias şi Justino văzuseră acel „ceva înfăşurat în cearşaf”.
Dacă propriile ei surori şi mama luaseră în bătaie de joc povestea
aceea, cine ar fi crezut-o acum că un înger venise să-i dea Sfânta
Împărtăşanie?
În fine, chiar experienţa în sine avea ceva care impunea
tăcere într-un mod subtil, dar intens. Lúcia n-a putut niciodată
exprima în cuvinte potrivite acest lucru, nici în copilărie, nici în

anii memoriilor. Şi totuşi, iată: era acolo ceva inefabil care nu
putea fi decât de la Dumnezeu, întipărind în minţile lor vorbele
Îngerului pentru totdeauna, dar tainic, cu un glas al autorităţii ce nu
putea fi nesocotită.
Cei mari din familiile lor păreau să nu-şi dea deloc seama de
cele întâmplate. Ce poate fi mai singură şi neînţeleasă decât inima
unui copil? Fără îndoială că aceşti oameni de treabă din Aljustrel
erau prea ocupaţi cu grijile lor ca să observe ceva neobişnuit în
purtarea a trei păstoraşi care plecau cu turmele lor dimineaţa
devreme şi pe care îi mai vedeau abia când se întorceau la masa de
seară. În plus, la vremea respectivă aveau loc o mulţime de schimbări în viaţa satelor din Serra. Una dintre aceste schimbări, care a
afectat-o mult pe Lúcia, a fost plecarea parohului, părintele Pena,
şi sosirea ca succesor a unui preot mai auster, părintele Boicinha.
Au circulat bârfele de rigoare, s-au făcut obişnuitele evaluări ale
nou-venitului, pro şi contra. Enoriaşii mai cumpăniţi probabil s-au
considerat norocoşi că măcar aveau preot, pe când atâtea parohii
din Portugalia nu aveau. Alţii nu erau la fel de îngăduitori: orice
păstor, rău sau bun, devenea ţintă pentru criticile lor.
Părintele Boicinha era unul care rostea fără teamă adevărul
atunci când îl avea în faţă. Una dintre primele sale acţiuni, şianume una care l-a făcut nepopular printre tineri, a fost să predice
împotriva dansului înveterat ce devenise aproape o religie păgână
şi fanatică pe tot cuprinsul ţinutului Serra de Aire. Dansatul acasă,
da, era în regulă, admisese el; dar reuniunile nocturne din Fatima şi
din alte sate împiedicau oamenii să ajungă la Liturghie, ducându-i
în păcat şi transformându-se, în general, într-un scandal; iar el
declară ferm că trebuiau să înceteze. Au fost multe proteste şi
murmure, desigur, mai ales printre fete. Maria Rosa, însă, îl susţinu
pe paroh şi le interzise fiicelor ei să mai participe la seratele
dansante.
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„Dar până acum dansatul n-a fost un păcat”, obiectă un
vecin, „cum de acest nou pároco1 îl socoteşte aşa?”
„Habar n-am”, răspunse Maria Rosa. „Tot ce ştiu e că parohul nu doreşte să se danseze, iar fiicele mele nu merg la reuniuni.”
Viaţa Mariei Rosa era grea în anul acela. Cele două fete mai
mari i se măritaseră şi nu mai puteau ajuta familia. Bărbatul ei,
António Abóbora, părea să devină tot mai indolent. Din timp în
timp el vindea câte o bucată de teren ca să-şi plătească datoriile, ori
pierdea câte-o proprietate valoroasă pe care o ipotecase, până când
pentru familia odinioară prosperă abia a mai rămas îndeajuns cât
să-şi ducă zilele. Ca să-şi asigure strictul necesar, nevasta lui s-a
văzut nevoită să le trimită pe Glória şi Carolina să lucreze ca
servitoare, în timp ce ea continua să aibă grijă de casă şi, ori de
câte ori era posibil, să facă un ban în plus supraveghind copiii
altora. Lúcia, bineînţeles, vedea de oi. Aproape toată munca
pământului căzuse în sarcina băiatului, Manuel, lucru care nu-i era
pe plac. Şi cum să-i fie, când tatăl lui căuta să scape de ea cu orice
prilej?
Războiul îi oferise acestui fecior un bun pretext de a evita
corvoada săpatului şi a treieratului, a cositului şi a scosului de
batatas2. La vremea aceea Portugalia era din plin implicată în
lupte. În fiecare zi se auzea de cutare tânăr că a plecat pe front sau,
mai rău, de cutare c-a fost ucis, cutare mutilat, al treilea dat
dispărut. Ceva din sentimentul de nelinişte şi teamă, care în alte
ţări se transformase în disperare statornică, începea să se insinueze
aerul limpede din Serra. Dar Manuel era tânăr, voinic şi optimist.
Iar într-o seară veni acasă cu vestea că se înrolase voluntar,
urmând să fie acceptat dacă era găsit apt la examenul medical.
1
2

Paroh (în limba portugheză în text) – n. red.
Cartofi (în limba portugheză în text) – n. red.
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Din acel moment pe Maria Rosa o cuprinse o profundă
amărăciune. Cu cele patru fete mai mari plecate şi cu bărbatul
întorcându-se aproape întotdeauna târziu, după ce zăbovise prin
vreo cârciumă pentru încă un copozinho3, familia fericită ce fusese
odată se pipernicise într-un grup de patru suflete triste şi tăcute.
Într-o seară, în timp ce sărmana femeie îi cuprinsese cu privirea pe
cei din jurul mesei, micul António, Lúcia şi Manuel – iar acum
Manuel urma să plece! – ea căută o clipă spre locurile goale şi
izbucni brusc în lacrimi. Apoi, cu tristeţe neostoită, exclamă:
„Dumnezeule, unde a dispărut bucuria din această casă?” şi
punându-şi capul pe masa grosolană începu să plângă amar, până
când Manuel şi sora lui nu se mai putură nici ei abţine. „A fost cea
mai tristă cină pe care mi-o amintesc”, scrie Lúcia.
Maria Rosa continuă să se frământe şi să se mâhnească,
Manuel trecu examenul medical şi fu acceptat. Înainte de
momentul plecării sale, maică-sa căzu bolnavă şi starea ei se
înrăutăţea cu fiecare zi. Apelă la un doctor din satul vecin, dar fără
rezultat. Pe măsură ce zilele treceau, ea ajunse într-atât de
prăpădită, încât îi fu imposibil să mai ţină gospodăria, aşa că
Glória fu nevoită să renunţe la serviciul ei şi să se întoarcă acasă
pentru a avea grijă de familie. Au mai fost consultaţi şi alţi
médicos din împrejurimi. Niciunul nu părea să ştie ce anume îi
pricinuia Mariei Rosa acele dureri.
Părintele Boicinha, care îi remarcase slăbiciunea cu
îngrijorare crescândă, se oferi s-o ducă la Leiria, cea mai apropiată
aşezare, ca s-o vadă un chirurg cunoscut ca fiind foarte priceput.
Într-una din zile bunul preot apăru la uşă în şareta sa trasă de un
catâr, iar Maria Rosa se urcă anevoie, cu ajutorul lui, însoţită de
una dintre fetele ei măritate, Teresa, pentru a-i purta de grijă.
3

Păhărel (în limba portugheză în text) – n. red.
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Călătoria în acel vehicul primitiv a fost lungă şi chinuitoare, căci
drumurile şerpuite şi bolovănoase de la poalele munţilor nu erau
nici pe departe atât de bune ca în ziua de azi. Cu toate acestea,
lăsară în urmă, în sfârşit, falnica biserică a vechii mănăstiri din
Batalha, ajungând să întrevadă ruinele castelului de veac
paisprezece cocoţat pe o stâncă înălţată mult deasupra câmpiei,
acolo unde cândva Sfânta Elisabeta4 s-a rugat şi a suferit – căci şi
ea, precum Maria Rosa, avusese parte de un soţ dificil. Undeva,
într-una dintre casele albe cu acoperişuri de ţiglă roşie cuibărite la
picioarele stâncii, dădură de faimosul chirurg. Însă examinarea
acestuia se dovedi mai degrabă dăunătoare decât de ajutor, mama
Lúciei ajungând seara acasă mai mult moartă decât vie, ca urmare
a manevrelor lui şi a zgâlţâielilor provocate de drumurile proaste.
Abia de la un alt chirurg din São Mamede află adevărul.
Acesta îi stabili ca diagnostic o leziune a inimii, o vertebră
dislocată şi ptoză renală. Îi prescrise un tratament intensiv cu
pontas de fogo5 şi diferite medicamente. Biata Maria Rosa
ajunsese precum femeia din Evanghelie care „multe îndurase de la
mulţi doctori” (Marcu 5, 26).
Lúcia reflectă mult în acele zile la Îngerul Păcii şi la spusele
lui. Cu adevărat cea mai mare mângâiere o găsea rememorând cuvintele „Mai presus de toate, primiţi şi înduraţi cu resemnare
suferinţele pe care Domnul vi le va trimite” şi cugetând la subînţelesul lor. Ei bine, cu siguranţă că vedea acea profeţie împlinindu-se! Dar, răbdare! Trebuia să fie curajoasă, trebuia să accepte
această încercare. Când nu mai ştia ce să mai facă pentru mama ei,
ieşea afară la fântână să se roage şi să plângă de una singură.
Sfânta Elisabeta a Portugaliei (1271-1336), soţia regelui Dinis şi mama
regelui Afonso al IV-lea al Portugaliei, care a avut o căsnicie nefericită din
cauza geloziei şi a infidelităţii soţului ei – n.red.
5
Aplicarea locală de căldură (moxe, ventuze) – n. red.
4
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Uneori i se alăturau acolo Francisco şi Jacinta şi-şi
împreunau lacrimile şi rugăciunile cu ale ei. E discutabil dacă
aceştia aveau cunoştinţă de tot ceea ce se petrecea în familia
Abóbora. Şi totuşi, trebuie că auziseră destule pentru a fi convinşi
că s-a întâmplat ceva rău, iar inimile lor generoase se apropiau,
suferind împreună cu a Lúciei. Chiar şi Jacinta, pe cât de mică era,
începuse să desluşească înţelesul misterului suferinţei, rostind
adeseori:
„Dumnezeul meu, îţi oferim toate aceste dureri şi jertfe! Este
o ofrandă pentru întoarcerea păcătoşilor.”
Deveniseră mult mai tăcuţi şi mai serioşi decât înainte, aceşti
mici păstori, acum, în primăvara lui 1917, când îşi urmau turmele
prin mărăcinişurile şi miriştile ţinutului Serra. Cu siguranţă că
uneori auzeau muzica ce le era familiară, cântată de alţi copii aflaţi
pe vreun teren apropiat şi aproape fără voie începeau să danseze
sau să lase să zboare pe adierea proaspătă de aprilie vechiul refren:
Ai trai-lari, lai-lai
Trai-lari lai lai
Lai lai lai!
Dar ceva dispăruse din bucuria cântatului. Sau, cum spunea
vechiul cântec de primăvară, gata cu tra la la. Căci cum ar fi putut
cineva, văzând ceea ce văzuseră ei, să rămână la fel?
Ceva deosebit plutea în aerul acelei primăveri. Ceva ca o
miasmă a morţii planând peste parfumul florilor proaspete.
Aproape toată lumea era abătută. Maria Rosa fu deznădăjduită
când Manuel plecă departe. Unul dintre fraţii Jacintei plecase şi el
la război şi se spunea că fusese ucis. Din fericire, zvonul s-a
dovedit fals; însă Unchiu’ Marto şi familia lui au trecut prin clipe
de chin şi îngrijorare. Într-o zi, pe când Jacinta şi Francisco
plângeau la gândul morţii fratelui lor, Lúcia le propuse un dans ca
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să-i abată de la asta, iar cei mici începură să joace, încă ştergându-şi lacrimile de pe faţă. Şi totuşi, tustrei redeveneau adesea tăcuţi, fie că se căţărau pe bolovanii răspândiţi prin Valinhos, fie că,
din grota de la Cabeço, se pierdeau cu privirea peste vale. Ajunseseră să-şi dea seama că lumea agoniza şi că omenirea fusese, din
cine ştie ce motiv nedesluşit, încătuşată de taina suferinţei.
Până şi mai, luna Mariei, luna vieţii reînnoite şi a bucuriei,
apăsa din greu asupra lumii în acel an. Pe 5 mai, dând expresie
tristeţii universale şi arătând spre unicul izvor al speranţei, Papa
Benedict al XV-lea deplânse, într-o scrisoare epocală6, „războiul
cel crud, sinuciderea Europei”. După ce Îl imploră pe Dumnezeu
să întoarcă inimile conducătorilor către pace şi după ce îndemnă pe
fiecare să se lepede de păcat şi să se roage pentru încetarea
conflagraţiei, el ceru mai ales ca, deoarece toate harurile sunt
acordate „prin mâinile Preasfintei Fecioare, toate rugăminţile
copiilor ei îndureraţi să fie adresate cu încredere vie, mai mult ca
oricând în acest îngrozitor moment, augustei Mame a lui
Dumnezeu”. Stabilind ca invocaţia „Regina păcii, roagă-te pentru
noi!” să fie adăugată Litaniei Lauretane, continuă:
„Către Maria, aşadar, care este Mamă a Milostivirii şi
atotputernică prin har, să se înalţe implorarea iubitoare şi pioasă
din toate colţurile pământului – din alesele catedrale şi din cele mai
mici capele, din palatele regale şi conacele bogaţilor, ca şi din cele
mai sărace colibe, din orice loc în care un suflet credincios îşi are
adăpostul, din câmpiile şi mările însângerate. Să poarte spre ea
strigătul chinuit al mamelor şi soţiilor, bocetele celor mici şi
nevinovaţi, suspinele oricărei inimi mărinimoase: ca să ne aibă în
„Epistola, il 27 aprilie 1915, del Papa Benedetto XV al Cardinale Pietro
Gasparri, Segretario di Stato, affinché i Vescovi di tutto il mondo
aggiungano nelle Litanie lauretane l’invocazione «Regina Pacis, ora pro
nobis»”, dată în Vatican la 5 mai 1915 – n. red.
6
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grija sa duioasă şi blajină şi ca pacea pe care o cerem să fie
obţinută pentru zbuciumata noastră lume.”
E neverosimil ca Lúcia şi verişorii ei să fi auzit măcar de
scrisoarea Papei (căci nu fusese încă publicată) la momentul când,
o săptămână mai târziu, luară drumul Serrei, în ziua de 13 mai
1917. Era o duminică neobişnuit de frumoasă şi Unchiu’ Marto îşi
trăsese şareta, dis-de-dimineaţă, ca să o ducă pe soţia lui, Olimpia,
la Batalha, unde puteau participa la Liturghie în splendida
catedrală, pentru ca apoi să facă şi unele cumpărături în pieţele
duminicale din apropiere – căutau în special un purcel de crescut
pentru toamnă. Aşa că se aşternură la drum plini de bună
dispoziţie, lăsându-i pe copii să meargă la Fatima pentru Liturghie.
Se apropia de amiază când Jacinta şi Francisco îşi scoaseră oile din
curte pe drumul spre Lagoa, unde o întâlniră ca de obicei pe Lúcia
dimpreună cu turma ei. Tustrei porniră apoi peste câmp către
pajiştile pe care António Abóbora le deţinea în Cova da Iria.
Niciodată cerul imens nu fusese mai albastru şi pământul mai
împestriţat de culori pastelate.
Puţin după ce ajunseseră la dealul din nordul depresiunii
numite Cova da Iria şi oile începuseră să roadă mulţumite
mărăcinii, ei hotărâră să transforme un mic tufăriş într-o „casă”,
închizându-i intrarea cu un perete; aşa că se-apucară să care
bolovani care zăceau peste tot primprejur şi să-i aşeze unul peste
altul. Preocupaţi cu această treabă, fură deodată surprinşi de o
lumină într-atât de strălucitoare, încât o luară drept un fulger. Fără
a se mai opri să se întrebe cum de putuse acesta s-apară dintr-un
cer atât de senin, cu toţii dădură drumul pietrelor şi o luară la
sănătoasa în josul văii, către un stejar de stâncă, un carrasqueira
aflat la vreo sută şi ceva de metri de locul unde se jucau, spre sudvest. Abia ce îşi găsiseră adăpost sub frunzişul său des şi
cuprinzător, când avu loc o a doua fulgerare. Din nou
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înspăimântaţi, copiii părăsiră copacul şi o zbughiră către est,
probabil încă vreo sută de metri. Acolo încremeniră uluiţi. Căci
chiar dinaintea lor, în vârful unui azinheira – copăcelul era înalt
cam de patru picioare, iar frunzele lui lucioase aveau margini uşor
ţepoase – văzură un glob de lumină. Iar în centrul lui stătea o
Doamnă.
După cum o descrie Lúcia, ea arăta ca „o Doamnă în
întregime dintr-o lumină albă, mai strălucitoare decât fasciculele
solare, mai limpede şi mai intensă decât o cupă de cleştar plină cu
apă cristalină străbătută de razele celui mai orbitor soare”. Faţa ei
era nespus de frumoasă, „nici tristă, nici bucuroasă, ci serioasă” –
poate cu un aer de mustrare blândă; mâinile îi erau împreunate la
piept, ca pentru rugăciune, îndreptate în sus, cu boabele rozariului
atârnând printre degetele dreptei. Chiar şi veşmintele sale păreau a
fi alcătuite în întregime din aceeaşi lumină albă; o tunică simplă,
lungă până la picioare, şi pe deasupra, din creştet, o mantie de
aceeaşi lungime, tivită cu o lumină încă şi mai puternică ce părea
să lucească precum aurul. Nu i se zăreau nici părul, nici urechile.
Trăsăturile? Era aproape imposibil să-i priveşti faţa; figura
orbitoare te obliga să clipeşti ori să-ţi fereşti privirea.
Copiii se găseau, fascinaţi, în interiorul nimbului ce o
învăluia, la vreun metru şi jumătate.
„Nu vă temeţi”, le spuse ea încet, cu o voce melodioasă ce
nu se poate uita vreodată. „Eu nu vă fac rău!”
Ei le era deloc teamă, de fapt, ci doar simţeau o enormă
bucurie şi pace. „Fulgerul” fusese cel care-i speriase zdravăn, un
pic mai înainte. Lúciei îi rămăsese destulă stăpânire de sine pentru
a pune o întrebare:
„De unde vine Domnia Ta?” Copila utilizase formula
obişnuită din Serra: De onde é Vossemecê?
„Sunt din Cer.”
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„Şi ce anume doreşte Domnia Ta de la mine?”
„Am venit pentru a vă cere să veniţi aici şase luni la rând, în
a treisprezecea zi, la aceeaşi oră ca acum. Atunci vă voi spune cine
sunt şi care-mi este dorinţa. Şi după aceea mă voi întoarce aici
pentru a şaptea oară.”
„Şi voi merge şi eu în Cer?”
„Da, vei merge.”
„Şi Jacinta?”
„Şi ea.”
„Şi Francisco?”
„La fel. Dar el va trebui să recite multe Rozarii!”
Cerul! Lúcia îşi aminti brusc de două fete care muriseră de
curând. Erau prietene de familie şi obişnuiau să vină la ea acasă ca
să înveţe să ţeasă de la sora ei, Maria.
„Şi Maria das Neves este deja în Cer?” întrebă ea.
„Da, este.”
„Şi Amélia?”
„Ea va fi în purgatoriu până la sfârşitul lumii.”
Purgatoriul! Sfârşitul lumii!
Doamna li se adresă din nou:
„Vreţi să vă oferiţi pe voi înşivă lui Dumnezeu, să răbdaţi
toată suferinţa pe care va voi El să v-o trimită, ca act de reparaţie
pentru păcatele care Îl insultă, şi să vă rugaţi pentru convertirea
păcătoşilor?”
„Da, vrem.”
„Atunci veţi avea mult de pătimit. Dar harul lui Dumnezeu
va fi mângâierea voastră.”
Pe când rostea aceste cuvinte, „a graça de Deus”, Doamna
îşi deschise minunatele ei mâini şi din palme porniră două şuvoaie
de lumină atât de intensă, încât nu doar că îi învălui pe copii cu
razele ei, ci păru să străbată prin piepturile lor, ajungându-le în
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străfundul inimilor şi al sufletelor, „făcându-ne să ne vedem pe noi
înşine în Dumnezeu” – acestea sunt cuvintele Lúciei – „mai
limpede în acea lumină decât în cea mai bună dintre oglinzi”. Un
imbold irezistibil îi făcu să cadă în genunchi şi să exclame cu
fervoare:
„O, Preasfântă Treime, Te ador! Dumnezeul meu,
Dumnezeul meu, Te iubesc în Preasfântul Sacrament!”
Doamna îi aşteptă să termine rugăciunea. Apoi le spuse:
„Rugaţi-vă Rozariul în fiecare zi, ca să obţineţi pacea lumii şi
sfârşitul războiului.”
Imediat după aceea, porni să se înalţe liniştit deasupra
copăcelului azinheira şi să lunece spre răsărit, „până când dispăru
în imensitatea depărtării”7.
Copiii rămaseră timp îndelungat privind fix cerul de răsărit.
Chiar şi după ce începură să-şi revină din starea de extaz care-i
cuprinsese, ei rămaseră tăcuţi şi îngânduraţi pentru o bună parte a
după-amiezii. Dar nu mai erau greoi şi moleşiţi ca atunci, după ce
îl văzuseră pe Îngerul Păcii. Dimpotrivă, vederea Doamnei le
dăruise un sentiment încântător de „pace şi voioşie”, de uşurinţă şi
libertate; aproape că se simţeau în stare să zboare precum păsările.
Jacinta repeta din când în când:
„Ai, que Senhora tão bonita! – O, ce Doamnă frumoasă!”
După ceva timp începură să vorbească într-atât de
nestingherit, încât Lúcia simţi nevoia de a-i atenţiona să nu spună
nimănui, nici chiar mamei lor, ce anume văzuseră şi auziseră. De
fapt, Francisco o văzuse pe Doamna, dar nu auzise nimic din ce
Aceasta este exprimarea Luciei, la finalul mărturiei sale din Memoriul IV
(1941), p. 174. O coincidenţă interesantă face ca Monseniorul Eugenio
Pacelli să fi fost consacrat Episcop în Capela Sixtină din Roma pe 13 mai
1917, chiar în ziua în care Fecioara le-a apărut pentru întâia dată copiilor la
Fatima. Ca viitor Papă Pius al XII-lea, el a făcut primul pas în a îndeplini
dorinţele Fecioarei, în 1942 – n.a.
7
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spusese ea, la fel ca atunci când îl văzuse pe Înger. După ce-i
relatară toate cuvintele ei, deveni nespus de fericit, în special
pentru promisiunea că va merge în Ceruri. Împreunându-şi mâinile
deasupra capului, strigă:
„O, Doamna mea, am să spun toate Rozariile pe care le
doreşti!”
„Ai, que Senhora tão bonita!” adăugă Jacinta.
„Bine, am să văd eu dacă pomeniţi cuiva ceva de data asta”,
observă Lúcia cu scepticism.
„N-am să pomenesc, nu, n-ai grijă!” răspunse fetiţa. Iar
Francisco promise şi el să nu spună nimănui.
Dar Lúcia avea îndoielile ei în privinţa Jacintei. Faţa copilei
strălucea de bucurie. Aproape că nu-şi mai încăpea în piele.
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CAPITOLUL VI

Când Jacinta şi Francisco s-au întors acasă, au găsit mica lor
locuinţă însufleţită de oameni şi discuţii. Toată familia era adunată,
cu excepţia băiatului plecat în armată; iar un unchi prin alianţă,
António da Silva, tocmai picase la cină. Cum lumina zilei începuse
să scadă, fetele cele mai mari puseseră deasupra focului din vatră
un ceaun mare cu ciorbă de varză şi cartofi şi tocmai aduceau din
ladă felii de pâine neagră şi tare, când zgomotul şaretei trase de
catâr pe pavajul de-afară dădu de veste că părinţii lor se întorseseră
de la Batalha.
Poate că Jacinta nu intenţionase decât să-şi întâmpine mama
atunci când alergase în stradă şi o zărise privind la căruţa de unde
Unchiu’ Marto extrăgea cu oarecare dificultate, dar şi cu obişnuita-i
îndemânare şi tenacitate calmă, un purceluş lunecos şi zbuciumat.
Dar la vederea zâmbetului afectuos pe care Olimpia i-l adresă pe
dată, copila se repezi să-i cuprindă genunchii. Şi-apoi o luă gura pe
dinainte. Tentaţia era prea mare.
„Mamă, azi am văzut-o pe Sfânta Fecioară la Cova da Iria!”
Olimpia chicoti. „Te cred şi eu, copilă! Oh, da, eşti aşa de
bună şi sfântă încât o vezi pe Sfânta Fecioară!” Şi intră repede în
casă.
„Dar chiar am văzut-o”, insistă Jacinta în urma ei. Şi îi
povesti la repezeală totul, aproape dintr-o suflare: cum au văzut
fulgerul, cum s-au speriat şi au fugit, cum Francisco a întrebat-o pe
Lúcia dacă să arunce cu o piatră în globul de lumină, iar Lúcia l-a
oprit, cum arăta Doamna şi ce le-a spus. Iar ei trebuie să spună
zilnic Rozariul şi amândoi vor merge în Ceruri! Închipuie-ţi, în
Cer!

Olimpia îşi dădu seama că nu era vorba de o glumă; şi totuşi,
cum ar fi putut s-o ia în serios? „Aşadar, ai văzut o Doamnă! Şi nu
ţi se putea arăta nimeni altcineva decât Sfânta Fecioară!” Robotea
prin jur, pregătind ceva de mâncare pentru purcel, ca să-l
obişnuiască cu importantul rol pe care avea să-l joace în acel an în
viaţa familiei1. Între timp, Unchiu’ Marto închisese vietatea
guiţândă într-un şopron din afara ţarcului şi intrase în casă pentru
cină, destul de ostenit şi tăcut. O clipă mai apoi şedea pe marginea
vetrei, sorbindu-şi supa fierbinte de varză cu batatas. Olimpia se
aşeză lângă el. Atunci, ca să-l amuze, îşi aminti de ciudata relatare
a mezinei.
„O, Jacinta! Jacinta, hai şi spune-i şi tatei ce mi-ai spus
despre Doamna de la Cova da Iria.”
Jacinta nu stătu pe gânduri şi-şi repetă povestea. Ochişorii ei
aproape negri străluceau şi obrajii i se îmbujoraseră. Era evident
că, orice anume se petrecuse, o impresionase puternic pe copilă.
Unchiu’ Marto lăsă jos farfuria cu o mină serioasă şi îl
întrebă pe Francisco ce are de zis.
Nu e clar ce anume a spus băiatul; dar se pare c-a fost
îndeajuns ca să confirme povestea surioarei.
Unchiu’ Marto îşi trecu privirea de la unul la altul încercând
încet să priceapă. Olimpia continua încă să refuze să ia lucrurile în
serios. „O-adevărată mică sfântă, ce să spun”, repeta ea, „încât să-i
apară Sfânta Fecioară!” Poate că era o oarecare umilinţă în
scepticismul ei. Ea şi fratele său, António Abóbora, se trăgeau
dintr-o familie de oameni mai puţin duşi la biserică, cunoscuţi mai
degrabă pentru haz şi veselie, mai puţin pentru pioşenie; şi chiar
şi-n ziua de azi ea încă lasă impresia unei persoane un pic
nedumerite de ceea ce li s-a întâmplat copiilor ei.
1

Mărturia Olimpiei către părintele De Marchi, op. cit., p. 48 – n.a.
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„Ei bine, dacă cei mici chiar au văzut o doamnă îmbrăcată în
alb”, interveni domol António da Silva, „cine altcineva ar fi putut
fi decât Sfânta Fecioară?”
Mintea lui Marto funcţiona fără grabă, dar precis. Aproape
încheiase de cântărit şi judecat cele două mărturii şi de interpretat
gesticulaţia şi tonul copiilor. Îi era limpede că nu-i jucau o festă.
Cât despre minţit – „Ai, Jesus!” repetă el până în ziua de azi,
„întotdeauna l-am considerat pe Francisco sincer, iar pe Jacinta cu
atât mai mult.” Într-un târziu, îşi dădu verdictul.
„Din toate timpurile Sfânta Fecioară s-a arătat de multe ori,
în diferite feluri”, observă el. „Dacă lumea e ticăloasă, ar fi încă şi
mai rea de n-ar fi fost aceste multe apariţii. Puterea lui Dumnezeu
e mare. Încă nu ştim ce înseamnă lucrul ăsta, dar vom afla.” În
plus, părerea lui era că, fără vreun fel de intervenţie a Providenţei,
copiii n-ar fi putut să repete cuvinte atât de alese şi nobile, căci ei
n-aveau cine ştie ce învăţătură, nici măcar în privinţa catehismului.
În felul acesta, cu ascuţitul său bun-simţ, Unchiu’ Marto deveni, în
acea seară de duminică din 1917, prima persoană care să creadă în
istoria de la Fatima.
Lúcia habar nu avu de toate acestea până în dimineaţa
următoare. Se dusese la culcare fericită, fără a pomeni o vorbă
despre evenimentele de după-amiază, şi adormise în cele din urmă
cu gândul la frumoasa Doamnă alcătuită din raze albe; iar când
deschise ochii, era dimineaţă. Se sculă devreme şi ieşi afară să se
joace sub un smochin, până la ora la care oile trebuiau duse la
păscut.
După un timp o văzu pe sora ei, Maria, venind s-o caute şi fu
uimită s-o audă adresându-i-se zeflemitor:
„O, Lúcia! Am auzit că ai văzut-o pe Sfânta Fecioară la
Cova da Iria!”
Copila o privi în tăcere.
75

„E-adevărat?” întrebă Maria.
„Cine ţi-a spus?”
„Vecinii zic că Tuşa Olimpia spune că Jacinta i-a povestit.”
„Şi doar i-am cerut să nu spună nimănui!” izbucni Lúcia,
aproape să dea în plâns.
„De ce?”
„Pentru că nu ştiu dacă era Sfânta Fecioară. Era o femeie
micuţă, foarte frumoasă.”
„Şi ce ţi-a spus această micuţă femeie?”
„Că doreşte să mergem şase luni la rând la Cova da Iria şi că
după aceea va spune cine este şi ce vrea.”
„N-ai întrebat-o cine era?”
„Am întrebat-o de unde vine şi ea mi-a spus «Sunt din Cer.»
Doar atât.”2
Cel puţin atât îşi aminteşte din conversaţie această femeie
vrednică, Maria dos Anjos, un sfert de veac mai târziu. Nu se
purtase dur cu Lúcia. Pur şi simplu nu crezuse povestea şi îşi
însuşise teoria mamei ei, cum că fata era îndeajuns de căpoasă ca
să născocească aşa ceva. Simţea că îşi făcea doar datoria când intră
iar în casă pentru a-i relata Mariei Rosa cele aflate.
Bineînţeles că Lúcia fu convocată imediat înaintea părinţilor.
Tatăl ei înclina să expedieze toată afacerea luând-o în râs. „Basme
muiereşti!” spuse el şi se porni către ogoarele care înverzeau.
„Prostii de femei!” Soţia lui, pe de altă parte, luă foarte în serios
chestiunea şi o dojeni aspru pe fiica ei cea mică.
„Asta-i tot ce-mi mai lipsea la vârsta mea!” se lamentă ea
vehement. „Şi când mă gândesc că întotdeauna mi-am educat
copiii să spună adevărul! Şi-acum asta îmi toarnă o asemenea
minciună sfruntată!”
Mărturia Mariei dos Anjos către părintele De Marchi, care relatează
întregul dialog, pp. 50-51 – n.a.
2
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Când ieşi în curte în dimineaţa aceea ca să dea drumul la oi,
Lucia era un boţ de nefericire şi amar. Cât de brusc se schimbase
lumea ei, de la bucurie la necaz! Apoi îl zări pe Francisco venind
la vale pe drum, cuprins de remuşcări. Ochii i se scăldau în lacrimi.
„Nu mai plânge”, îi spuse Lúcia. „Şi nu mai spune nimănui
ce ne-a spus Doamna.”
„Deja am spus”, răspunse nenorocit Francisco, dând vina pe
el şi nu pe Jacinta.
„Ce-ai povestit?”
„Am spus că Doamna ne-a promis să ne ia în Cer. Când
m-au întrebat care-i adevărul, n-am putut să mint! Iartă-mă, Lúcia!
N-am să mai spun nimănui, nimic, niciodată!”
Dezvăluirea le stricase cumva toată plăcerea şi cu toţii au
fost abătuţi în ziua aceea, păscând oile. Jacinta rămase gânditoare
mult timp, aşezată pe o piatră. Într-un târziu, Lúcia-i spuse:
„Jacinta, du-te şi te joacă!”
„N-am chef de joacă azi.”
„De ce nu vrei să te joci?”
„Pentru că mă gândesc la ce a zis Doamna aceea să facem,
să recităm Rozariul şi să aducem jertfe pentru păcătoşi. Acum va
trebui să spunem Ave Maria şi Pai Nosso3 în întregime când
recităm Rozariul.”
„Şi jertfele? Cum ai să le faci?”
Francisco avu o idee. „Am putea să dăm oilor merindele
noastre şi astfel să facem sacrificiul de a nu mânca de prânz.”
De-atunci încolo el bău adeseori din acel barreiro de unde se
adăpau turmele şi în care femeile spălau rufe. Jacinta găsi însă un
mod mai bun de a renunţa la mâncarea lor de prânz. Într-o zi,
zăriră câţiva copii sărmani din Moita, la jumătate de milă
3

Tatăl Nostru (în limba portugheză în text) – n. red.
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depărtare, venind să cerşească în Aljustrel. „Hai să le dăm lor
mâncarea noastră, pentru întoarcerea păcătoşilor!” spuse ea. Zis şi
făcut.
Pe la mijlocul după-amiezii erau lihniţi de foame şi începură
să caute pe coclauri ceva de mâncat. Francisco încercă nişte ghinde
de azinheira care erau îndeajuns de fragede pentru a fi comestibile
şi i se părură acceptabile. Jacinta fu de părere că, dacă erau atât de
bune, nu era niciun sacrificiu să le mănânce. În schimb, ea culese
nişte ghinde de un alt soi, de sub un stejar mare, şi începu să le
molfăie. Erau într-adevăr amare, recunoscu ea. Dar făcu din gustul
cel neplăcut o ofrandă pentru întoarcerea păcătoşilor.
De-acum încolo, în fiecare zi, Jacinta îşi făcu prânzul din
aceste ghinde amare sau din măsline acre, necoapte.
„Nu mânca din alea, Jacinta!” îi spuse Lúcia într-o zi. „Sunt
foarte amare.”
„Tocmai pentru amăreală le mănânc”, răspunse simplu
Jacinta. „Ca să-i întorc pe păcătoşi.”
N-a durat mult până când copiii din familiile sărace începură
să-i aştepte pe marginea drumului, ca să le ceară mâncarea. Cei trei
le-o dăruiau întotdeauna cu plăcere şi apoi se hrăneau cu ce se
nimerea prin hoinărelile lor prin Serra. „Mâncam conuri de pin”,
îşi aminteşte Lúcia, „rădăcini de rochiţa-rândunicii, precum şi deale unei mici flori gălbui ce creşte pe un cocoloş de mărimea unei
măsline; dude, ciuperci şi nişte chestii pe care le culegeam de pe
rădăcinile pinilor, dar nu mai ştiu cum se numeau.”4
Cea mai hotărâtă să îndeplinească dorinţa Doamnei privind
sacrificiile era Jacinta, dacă e să acceptăm cu exactitate relatarea
plină de modestie a Lúciei. Într-o zi cu zăpuşeală din vara aceea, ei
se îndreptară spre un anume teren arendat Mariei Rosa de către un
4

Memoriul I, p. 47 – n.a.
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vecin, iar pe drum, ca de obicei, îşi dăruiră merindele unor copii
cerşetori. Ajunşi la destinaţie, erau tustrei obosiţi, flămânzi şi
însetaţi de pe urma lungului şi toropitorului marş. Primprejur nu
era deloc apă pe care s-o poată bea un om; nici chiar Francisco nu
părea capabil să soarbă din mica baltă din care mioarele-şi
astâmpărau setea. Ce dacă! Toţi îşi oferiră setea, ca de obicei,
pentru păcătoşi. Dar soarele devenise din ce în ce mai fierbinte şi,
pe măsură ce după-amiaza se scurgea, fermitatea lor se înmuia, aşa
ca Lúcia propuse să meargă la o casă din apropiere şi să ceară
puţină apă.
O femeie de treabă le dădu o bucăţică de pâine pe care Lúcia
o împărţi cu însoţitorii ei, precum şi un ulcior cu apă pe care-l luară
cu ei la păşune. Aici Lúcia i-l oferi mai întâi lui Francisco.
„Nu vreau să beau”, spuse el.
„De ce?”
„Vreau să sufăr pentru întoarcerea păcătoşilor.”
„Bea tu, Jacinta.”
„Şi eu vreau să fac jertfe pentru păcătoşi.”
Restul acestei întâmplări, istorisită atât de degajat de o Lucie
aflată la maturitate, este pe măsura celei cu regele care, înfierbântat
în luptă şi servit fiind cu apa pentru care un soldat îşi riscase viaţa,
o turnase pe pământ, ca o jertfă a recunoştinţei pentru Domnul
Dumnezeul Oştirilor. Mica ciobăniţă din Aljustrel fusese
însufleţită de un duh cu nimic mai puţin nobil decât cel al
păstorului ce avea să devină strămoşul neamului lui Mesia şi al
Maicii Acestuia, Sfânta Fecioară de la Fatima. Şi, ca şi lui David,
să observăm în treacăt, nici ei nu-i lipsea talentul de povestitor:
„Atunci am turnat apa într-o adâncitură din stâncă, s-o poată
bea oile, şi am plecat să înapoiem vasul proprietarei. Arşiţa
devenise din ce în ce mai puternică, cosaşii şi greierii îşi
adăugaseră cântarea la cea a broaştelor din iazul din apropiere,
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făcând o gălăgie insuportabilă. Slăbită de foame şi de sete, Jacinta
spuse cu naivitatea care-i era atât de naturală: «Spune-le greierilor
şi broaştelor să tacă, mă doare capul din cauza lor!»
Francisco răspunse: «Păi, nu vrei să rabzi pentru păcătoşi?»
Jacinta, astupându-şi urechile cu mâinile ei mici, zise: «Ba
da, vreau, lasă-i să cânte».”5
Pe cât de în serios luau copiii cererile Doamnei Albe, pe atât
de stăruitoare era Maria Rosa în hotărârea ei de a demola ceea ce
considera a fi o minciună şi o pată pe onoarea familiei. Urzicată de
bârfele vecinilor, probabil şi exagerând din cauza stării ei de
sănătate, se simţea răspunzătoare în faţa lui Dumnezeu să-şi
convingă fiica să mărturisească sincer că i-a atras în minciună pe
copiii Marto şi că a înşelat cine ştie câtă lume de bună-credinţă. Cu
ameninţări şi promisiuni, cu muştruluieli şi mângâieri, ea a făcut
tot ce i-a stat în putinţă ca să înfrângă siguranţa senină cu care
Lúcia îşi repeta povestea. „Dacă nu vei recunoaşte că a fost o
minciună”, i-a spus ea într-o zi, „te voi încuia într-o încăpere
întunecoasă, de unde nu vei mai vedea vreodată lumina soarelui!”
Altădată, exasperată, a mers până acolo încât s-o bată cu coada
măturii. Când toate acestea au dat greş, ea a dus-o la reşedinţa
parohială, să vadă dacă măcar parohul o poate face să se căiască şi
să repare răul. Dar, în zadar.
Lúcia începuse să înţeleagă la ce anume se referise Doamna
când spusese „Vei avea mult de suferit.” Nu numai că mama ei
continua să o ia ba cu binişorul, ba dimpotrivă, nu doar că
batjocura propriilor surori o sfâşia mai crud decât şi-ar fi închipuit
acestea, dar în Aljustrel toată lumea părea să se fi întors împotriva
ei. La sunetul paşilor ei pe stradă auzea câte-o femeie zicând: „Să
fi fost ea copilul meu...” sau remarci ca „O porţie bună de ceai de
5

Memoriul I, pp. 47-48 – n.a.
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gutui ar vindeca-o de halucinaţii!” Până şi copiii cei mici îi strigau,
când trecea, „Hei, Lúcia, o să umble azi Sfânta Fecioară peste
acoperişuri?”
Şi totuşi, pe lângă toate aceste mici hărţuieli mai apăreau şi
mângâieri. Într-o bună zi, doi preoţi vizitatori se opriră s-o
încurajeze, cu solicitarea de a se ruga pentru Sfântul Părinte. „Cine
e Sfântul Părinte?” Unul dintre preoţi îi explică. Şi, de-atunci
încolo, copiii adăugară zilnic trei Ave la Rozariul lor, pentru Papa,
urmaşul Sfântului Petru. Se simţeau un pic importanţi la gândul că
puteau face ceva, de atât de departe, ca să-l ajute pe Vicarul lui
Cristos. Când te gândeşti, Capul văzut al Bisericii! Iar Francisco!
Câtă uşurare îi aducea el! Părea nu numai că accepta suferinţa, dar
c-o şi îndrăgea, întocmai ca sfinţii care păşesc pe urmele
Răstignitului. „Sfânta Fecioară ne-a prezis că vom avea mult de
suferit”, spunea el. „Mie nu-mi pasă, pot suferi orice, oricât doreşte
ea!” Iar în momentele în care pe Lúcia o podideau lacrimile
amintindu-şi cât de rău era tratată acasă şi aiurea, el îi spunea: „Nu
contează! N-a zis oare Sfânta Fecioară că vom avea mult de
suferit?” Şi atunci Lúcia se-mbărbăta din nou.
O altă trăsătură sfântă pe care Francisco începuse s-o manifeste după apariţia Doamnei era gustul pentru solitudine. Într-o
dimineaţă de mai le părăsi pe fete cu turma şi se căţără pe vârful
unei stânci înalte.
„Nu veniţi aici!” le strigă celor de jos. „Lăsaţi-mă singur!”
Era o zi răcoroasă şi însorită, iar Lúcia şi Jacinta porniră salerge după fluturi. Când oboseala le cuprinse, ele uitaseră cu totul
de Francisco şi nu-şi mai amintiră de el decât când li se făcu foame
şi îşi dădură seama că trecuse de mult timpul pentru merenda. El
încă se afla acolo, zăcând nemişcat pe vârful stâncii.
„Francisco, Francisco, nu cobori să-ţi mănânci prânzul?”
„Nu. Mâncaţi voi.”
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„Şi Rozariul?”
„Mai târziu.”
Iar când Lúcia îl chemă din nou, el replică, tachinând-le:
„Veniţi voi aici să vă rugaţi.”
Fetele nu se lăsară mai prejos. Zgâriindu-şi degetele şi julindu-şi genunchii din plin, ele reuşiră să se caţere până-n vârf unde,
gâfâind triumfătoare, îl întrebară: „Ce-ai făcut în tot timpul ăsta?”
„M-am gândit la Dumnezeu, care e trist din cauza atâtor
păcate”, răspunse serios băiatul. „Dac-aş putea să-I aduc bucurie!”
În unele zile uitau de păcătoşi pentru o scurtă vreme,
cuprinşi de verva vieţii, cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe toţi
copiii. Odată cântau o variantă a unui vechi cântec de primăvară:
„Cucuveaua cântă noaptea
Încearcă să mă-nspăimânte.
Iar fata, scoţându-şi veşmintele,
Cântă în lumina lunii.
Tra la la!
Privighetoarea în câmp
Cântă ziulica-ntreagă.
Turtureaua cântă-n pădure.
Până şi căruţa scârţâie un cântec.
Tra la la!
Toată Serra-i o grădină
Surâzând întreaga zi,
Iar picături de rouă
Licăresc pe munţi.
Tra la la!”
Suna atât de frumos, încât îl mai cântară o dată. Apoi
Francisco îşi aduse aminte.
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„N-ar trebui să mai cântăm cântecul ăsta”, spuse el. „De
când i-am văzut pe Înger şi pe Sfânta Fecioară nu prea îmi mai
arde de cântat.”
Era de-acum iunie, şi cu cât se-apropia ziua de treisprezece,
cu-atât de-abia aşteptau să-şi ţină promisiunea făcută Doamnei de a
reveni la Cova da Iria. Şi Maria Rosa aştepta ziua aceasta, dar din
motive diferite. Pe 13 iunie era sărbătoarea Sfântului Anton, cel
mai popular sfânt din toată ţara – şi cum să nu fie, când se născuse
în Lisabona şi se rugase în Coimbra cu mult înainte de a înfăptui
minuni la Padova? El aparţinea Portugaliei şi, de bună seamă, şi
oamenilor din Fatima, a căror biserică îi purta hramul. De
sărbătoarea lui se ţinea întotdeauna Missa Cantata, cu o predică
înflăcărată şi urmată de o procesiune plină de culoare, pe lângă
muzică, artificii şi petreceri. Şi, deoarece faptele de milostenie îi
erau atât de dragi Sfântului, se şi împărţea cu generozitate ceea ce
se chema „Pâinea Sfântului Anton”. Pâini albe, special făcute, mult
mai gustoase decât cea neagră cu care locuitorii din Serra se
hrăneau pe parcursul anului, erau coapte pentru săraci. Urmau apoi
a fi stivuite în care trase de boi şi în diverse vehicule împrumutate
de cei mai prosperi fermieri şi de alţi gospodari, toate decorate din
belşug, special pentru ocazia asta, cu flori, steguleţe şi cuverturi
din petice viu colorate. Atunci când carele festive cu încărcăturile
lor ajungeau la biserică, erau aliniate în piaţa alăturată, dinapoia
unei bariere din pari, cu două deschizături. Printr-una dintreacestea pătrundeau săracii şi copiii ca să-şi primească pâinea; prin
cealaltă ieşeau, în ordine. Nimeni nu pleca cu mâinile goale.
Maria Rosa ştia cât de mult îi plăceau mezinei acele felii
proaspete de pâine albă, veselia fiestei, culorile, muzica şi
artificiile. Ce noroc că anul acesta toate coincideau cu ziua în care
micii zăpăciţi plănuiau să-şi continue aiurelile la Cova da Iria!
Cunoştea firea Lúciei, aşa că atât ea, cât şi fiicele mai mari erau
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încrezătoare că Sfântul Anton îi va redobândi bunul-simţ al
sincerităţii şi ascultării. Întreaga zi de 12 iunie au insistat, spre
folosul ei, asupra atracţiilor zilei următoare.
Lúcia n-a spus nimic. Când i-au dat ghes să răspundă, a
replicat ferm: „Eu mâine mă duc la Cova da Iria. Aşa vrea
Doamna.” Dar cei mari se îndoiau. „Vom vedea noi dacă vei lăsa
tu sărbătoarea ca să te duci să vorbeşti cu Doamna aceea!” a spus
Maria Rosa, dispreţuitor.
Tuşa Olimpia înclina să-i dea dreptate cumnatei sale. Îi
venea greu să creadă, din experienţa trecutului, că Jacinta şi
Francisco ar renunţa la toată delectarea de la biserică pentru o
Doamnă imaginară. Dar nu-şi bătea capul prea mult cu chestiunea
asta. În schimb, bărbatul ei se trezi într-o situaţie mult mai
stingheritoare atunci când fiica sa cea mică îl imploră să-i
însoţească la Cova da Iria. Pe de o parte, nu dorea să se expună
ridicolului, pe de alta, nu voia nici să-şi jignească copiii. Din
fericire îşi reaminti că într-un sat apropiat se ţinea a doua zi un târg
şi că trebuia să-şi cumpere o pereche de boi. Aşa că urma să rateze
atât sărbătoarea, cât şi apariţia. Asta e! Nu-ncăpea îndoială că
Unchiu’ Marto avea datoria să se îngrijească de cele trebuincioase
gospodăriei. Această rezolvare îi convenea şi Olimpiei, aşa că ea
se hotărî să-l însoţească.
Dar Maria Rosa nu era la fel de maleabilă. Ea făcu tot ce-i
stătea în putinţă pentru a o descuraja pe Lúcia să revină la Cova da
Iria. Fără îndoială că ar fi recurs şi la măsuri mai dure dacă nu s-ar
fi întâmplat să discute problema cu noul pároco, părintele Manuel
Marques Ferreira.
„Lasă-i să meargă, dacă stăruie atâta”, o sfătui el, prudent,
„şi vezi ce se-ntâmplă. Apoi adu-i la mine ca să-i chestionez. O săi dăm noi odată de capăt!”
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CAPITOLUL VII

De sărbătoarea Sfântului Anton, ciobanii din Aljustrel îşi
duc oile la păscut mult mai devreme decât în celelalte zile,
băgându-le înapoi în ţarcuri pe la nouă dimineaţa, la timp pentru a
participa la Missa Cantata de la ora zece. Lúcia îşi scosese turma
din îngrăditură încă dinainte ca soarele să apuce a rumeni coroana
culmilor de la răsărit. Se afla deja, probabil, de ceva timp pe
pajişte, mestecând poate un codru de pâine (cum mănâncă în
general copiii păstori, în loc să stea la masă), când fratele ei
António sosi alergând peste câmp s-o anunţe că acasă se găseau
câteva persoane, întrebând de ea.
Lăsând oile în paza băiatului, ea se grăbi spre casă şi află
acolo bărbaţi şi femei din diferite localităţi mai îndepărtate sau mai
apropiate – din Minde de lângă Tomar, din Carrascos, din
Boleiros. Căci vestea despre apariţia din mai se răspândise cumva
prin toţi munţii. Mulţi o crezuseră; alţii erau cel puţin curioşi să
vadă ce se întâmplă, iar nu puţini se osteniseră să se scoale înaintea
zorilor şi să o ia pe jos peste dealuri ca să-i însoţească pe copii la
Cova da Iria. Lúcia nu era defel încântată. Dar le spuse vizitatorilor
că, dacă o aşteaptă până când se întoarce de la Liturghia de ora opt,
atunci o pot urma după plac. Apoi plecă spre Fatima.
Ei aşteptară răbdători, mai bine de două ore, sub smochinii
din apropierea casei. Fireşte că prezenţa lor n-a fost foarte agreată
de Maria Rosa şi de fetele sale mai mari, trezind multe comentarii
acide, în general cu privire la întreaga desfăşurare a lucrurilor şi în
particular la sminteala lor. Dar asta nu-i descurajă pe pelerini. Ei
aşteptară, îşi aruncară ochii primprejur, râseră, discutară încetişor
până când Lúcia se înapoie de la Liturghie.

Era cam ora unsprezece când, în sfârşit, copila ieşi din curte,
cu străinii înşiraţi de o parte şi de alta. „M-am simţit foarte amărâtă
în ziua aceea”, îşi aduce ea aminte, pentru că dispreţul şi oprobriul
mamei şi al surorilor sale o tăiau la inimă. „Rememoram timpurile
trecute şi mă întrebam ce s-a întâmplat cu dragostea pe care familia
mea mi-o purta doar cu puţin în urmă.” Şi-acum, să fie urmată prin
sat de toţi aceşti străini îndrăzneţi care-i puneau o mie de întrebări!
În timp ce mergea, începu să plângă. Faţa ei era scăldată în lacrimi
când se opri la casa familiei Marto.
„Nu plânge!” îi spuse Jacinta când îi văzu ochii roşii şi
buzele tremurânde. „Cu siguranţă că acestea sunt sacrificiile despre
care Îngerul spunea că Dumnezeu ni le va trimite. Din cauza asta
suferi – şi pentru a-I cere iertarea şi întoarcerea păcătoşilor!”
Lúcia îşi şterse ochii şi tustrei, urmaţi de străini, întinseră
pasul pe drumul principal şi peste câmp, cale de jumătate de oră.
La Cova da Iria îi aştepta un alt grup de persoane cucernice sau
doar curioase, venite din cătunele apropiate ori mai de departe. Era
acolo o femeie din Loureira, un bărbat oarecare din Lomba de
Égua, alţii din Boleiros, Torres Novas, Outeiro, şi Maria Carreira
cu fiicele, din Moita. Trebuie că erau pe puţin cincizeci.
Maria Carreira este unul dintre numeroşii martori de
încredere care încă locuiesc în apropiere; chiar aici, de fapt, am
vorbit cu ea în vara lui 1946, pentru că ea este acum nici mai mult
nici mai puţin decât custodele sanctuarului, drept pentru care este
cunoscută sub numele de Maria da Capelinha1. În vârstă de
şaptezeci şi cinci de ani, văduvă, mereu îmbrăcată numai în negru,
cu o năframă de aceeaşi culoare acoperindu-i părul alb, ea arată
mai tânără decât anii pe care-i are, căci este neîncovoiată, zveltă şi
rapidă în mişcări. Are seninătatea celui care nu mai are ce cere de
„A capeluţei” (în limba portugheză în text), referire la capela construită la
locul apariţiilor – n.red.
1
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la viaţă; ochii ei de un albastru cenuşiu sunt calmi, oneşti,
cercetători, inteligenţi. Îşi aminteşte cu claritate cum de s-a
întâmplat să se afle la Cova da Iria de acea sărbătoare a Sfântului
Anton, în 1917. Plănuise asta cu săptămâni înainte. La două sau
trei zile după apariţia din mai, bărbatul ei lucrase împreună cu
António Abóbora, tatăl Lúciei, la prăşitul unei grădini şi se
întorsese acasă cu o poveste ciudată. António îi spusese că Sfânta
Fecioară se arătase la Cova da Iria fiicei lui celei mici, precum şi la
doi copii ai surorii sale, Olimpia, care era măritată cu Unchiu’
Marto. Carreira îşi zise că era o născocire prostească. Dar nevasta
lui a luat-o în serios. Fiul lor João era infirm, cocoşat, genunchii i
se încrucişau şi se ciocneau când mergea. Maria se agăţă de gândul
că totul ar putea fi adevărat şi că Sfânta Fecioară ar putea reveni în
următoarea lună şi să-l vindece pe băiat.
Imediat ce Lúcia ajunse la locul cu pricina, potrivit relatării
făcute de Maria Carreira părintelui De Marchi (şi confirmată mie,
vara trecută), ea se opri cam la trei metri distanţă de azinheira,
către răsărit, având pe Jacinta de o parte şi pe Francisco de alta.
Pentru moment toţi trei se aşezară şi aşteptară, căci era aproape
amiaza, iar mulţimea începu să se destindă, la rândul ei. Unii-şi
desfăcură coşurile împletite, scoţând la iveală pâini şi sticle de vin.
Câţiva îi îmbiară pe copii cu merinde, pe care ei le refuzară, dar
acceptând, totuşi, portocale pe care le-au păstrat în mână. Jacinta
începu să se joace până când Lúcia o opri. O fată din Boleiros
porni să citească cu voce tare dintr-o carte de rugăciuni.
Maria Carreira, care era bolnavă, simţea cum cade din
picioare.
„Mai întârzie mult Sfânta Fecioară?” se interesă ea.
„Nu, Senhora, nu prea mult”, răspunse Lúcia, scrutând cerul
spre răsărit.
Cu toţii recitară cinci decade de Rozariu. Odată terminate, fata
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evlavioasă din Boleiros începu Litania Lauretană. Lúcia o întrerupse
observând că nu mai era timp. Apoi, ridicându-se, strigă:
„Jacinta, iat-o venind pe Sfânta Fecioară! Uite-acolo
lumina!”
Cei trei copii alergară către azinheira şi mulţimea se apropie
înapoia lor. Maria Carreira îşi aminteşte şi acum detaliile scenei cu
oarecare aprindere: „Am îngenuncheat cu toţii printre tufe şi
mărăcini. Lúcia şi-a ridicat mâinile ca în rugăciune şi am auzit-o
spunând: «Domnia Ta mi-a poruncit să vin aici, te rog să-mi spui
ce doreşti de la mine.» Atunci am început să auzim ceva, aşa, ceva
ca o voce foarte slabă, dar nu am fost în stare să înţelegem ce
anume spunea. Era ca un zumzet de albină.”2
Unii dintre spectatori au observat că lumina soarelui părea
diminuată pe timpul minutelor ce urmară, deşi cerul era fără nori.
Alţii au spus că vârful de azinheira, acoperit cu frunziş nou, părea
să se aplece şi să se îndoaie chiar înainte ca Lúcia să vorbească, ca
sub o greutate.
Potrivit mărturiei ingenue, dar semnificative, a Lúciei, ea a
întrebat: „Ce doreşte Domnia Ta de la mine?”, coincizând astfel
substanţial cu relatarea Mariei Carreira. Doamna răspunse:
„Vreau să veniţi aici pe data de treisprezece a lunii viitoare,
să recitaţi zilnic cinci decade de Rozariu3 şi să învăţaţi să citiţi. Am
să vă spun mai târziu ce doresc.”
Apoi Lúcia o rugă pentru vindecarea unei anumite persoane
bolnave.
„Dacă se converteşte, va fi vindecat în cursul anului”, a fost
răspunsul.
De Marchi, op. cit., p. 65 – n.a.
Cuvântul folosit de Sfânta Fecioară, potrivit Luciei, a fost terço,
însemnând „a treia parte” – adică cinci din cele cincisprezece decade ale
Rozariului – n.a.

2
3
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„Aş vrea să te rog să ne iei la Cer”, continuă copila.
„Da, pe Jacinta şi Francisco îi voi lua curând. Dar tu4 rămâi
aici pentru ceva mai multă vreme. Isus doreşte să se folosească de
tine pentru a mă face cunoscută şi iubită. El doreşte ca în lume să
fie răspândită devoţiunea Inimii mele Neprihănite.”
„Rămân aici?” Lúcia fu consternată. „Singură?”
„Nu, fiica mea. Când suferi mult, nu te descuraja. Eu nu te
voi abandona niciodată. Inima mea Neprihănită va fi refugiul tău şi
calea care te va duce la Dumnezeu.”
Cu aceste ultime cuvinte, ea îşi deschise mâinile, la fel ca
data trecută, şi din nou le transmise lumina ce porni din palmele ei
sub forma a două mănunchiuri de raze, învăluindu-i pe copii în
nimbul său ceresc.
„Ne-am văzut pe noi înşine în lumină, ca şi cum ne-am fi
cufundat în Divinitate”, scrie Lúcia. „Jacinta şi Francisco păreau a
fi în acea parte a luminii care urca în Ceruri, iar eu în partea care se
revărsa pe pământ. Dinaintea palmei drepte a Sfintei Fecioare era o
inimă înconjurată de spini, ce părea că o străpunseseră ca nişte
cuie. Am înţeles toţi că aceea era Inima Neprihănită a Mariei,
rănită de păcatele omenirii, păcate pentru care e nevoie de iertare şi
ispăşire.”5
Neprihănita Inimă a Mariei! Îngerul spusese ceva despre ea.
„Prin meritele infinite ale Preasfintei Sale Inimi şi ale Neprihănitei
În adresările către Lúcia şi numai către ea, Sfânta Fecioară a folosit
întotdeauna formula cea mai simplă (tu), în locul celor de politeţe (você,
vossemecê – „dumneata, domnia ta”, aceasta din urmă fiind folosită de
copii când i s-au adresat Fecioarei) – n. red.
5
Memoriul IV, pp. 175-176. Descoperirea cu privire la devoţiunea Inimii
Neprihănite a fost numită „secretul din iunie” în unele mărturii. Lúcia a
explicat că Sfânta Fecioară nu a cerut să o păstreze secretă. Însă ceva
pornind de la ei înşişi i-a făcut pe copii să păstreze pentru moment
secretul– n.a.
4
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Inimi a Mariei, eu te implor pentru întoarcerea păcătoşilor.” Acum
copiii îi văzură atât pe Isus, cât şi pe Maria în acea viziune
învăluitoare a Preasfintei Treimi. Sfânta Fecioară arăta nici tristă,
nici bucuroasă, ci mereu „serioasă”; dar impresia lăsată de
Cuvântul lui Dumnezeu, cel puţin în mintea lui Francisco, era una
de o tristeţe nemărginită.
Pe măsură ce această revelaţie zguduitoare păli vederii lor,
Doamna, încă înconjurată de lumina pe care o răspândea, se înălţă
pe nesimţite din copăcel şi lunecă cu repeziciune către est, până
când se nu se mai văzu. Unii dintre oamenii adunaţi în jur
observară că frunzele crude din vârful de azinheira erau toate
îndreptate în aceeaşi direcţie, ca şi cum trena Doamnei trecuse
peste ele, şi câteva ore bune se scurseră până când îşi reveniră
treptat în poziţia obişnuită.
Lúcia rămase privind imensitatea goală a cerului. Maria
Carreira o auzi rostind, „Pronto! Acum nu se mai vede. Acum
intră în Cer. Acum se închid porţile.”
Oamenii erau puternic emoţionaţi. Deşi niciunul din ei n-o
văzuse pe Doamna, era evident că ceva extraordinar se întâmplase.
Unii începură să le pună întrebări copiilor, alţii să se contrazică
între ei. Mulţi examinau azinheira şi se minunau cu voce tare de
deplasarea suferită de ramurile cele tinere. Câţiva smulgeau
frunzele din vârf ca relicve şi suvenire şi probabil că n-ar mai fi
rămas nimic din bietul copac dacă Lúcia n-ar fi avut prezenţa de
spirit să le ceară să se limiteze la cele de jos, care nu fuseseră
atinse de Sfânta Fecioară. Maria Carreira adună în buchet un pic
din rozmarinul care creştea primprejur umplând aerul cu parfumul
său pătrunzător; deja îi venise gândul de a amenaja un altar ori un
sanctuar în locul acela.
„Să spunem Rozariul!” zise cineva. „Nu, Litania”, strigă un
altul. „Rozariul trebuie să-l spunem pe drumul de întoarcere
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acasă.” Alegând să recite una sau alta din cele două, ei se
despărţiră în mici grupuri şi se împrăştiară încet în diferite direcţii.
Abia pe la ora patru reuşiră Lúcia şi tovarăşii ei să se
pornească spre Aljustrel, urmaţi de câţiva dintre cei mai curioşi
spectatori care încă-i sâcâiau cu întrebări şi cereri umile. Unii
tindeau să se lase cuprinşi de frivolitate.
„Deci Sfânta Fecioară nu ţi-a spus nimic de data asta,
Jacinta?”
Nicio replică.
„Cum, Francisco, mai eşti încă aici? N-ai plecat la Cer?”
„Ţie ce ţi-a zis, Lúcia? Haide, spune-ne.”
Copiii respingeau acest soi de întrebări. Erau încă întrucâtva
buimăciţi de experienţa trăită; nu era uşor să-şi întoarcă gândurile
spre treburile de fiecare zi. Câtorva le-au răspuns laconic. Altora,
deloc. Cel mai des spuneau „Este secret. Nu pot vorbi despre asta.”
Într-un târziu, ultimii dintre străini s-au plictisit şi şi-au luat
tălpăşiţa, lăsându-i în pace.
Francisco avea de pus propriile sale întrebări, nu puţine,
atunci când rămaseră singuri. Ca şi la prima ocazie din mai, el
văzuse tot ce văzuseră Jacinta şi Lúcia, dar nu auzise nimic din ce
spusese Doamna – doar vocea verişoarei sale. Şi chiar după ce ele
îi explicară totul, el încă era confuz asupra multor detalii, în special
asupra referirii la Inima Neprihănită. Da, văzuse Inima şi nu putea
uita razele de lumină din mâinile Doamnei, pe care le simţise
trecând prin propriul lui piept.
„Dar de ce ţinea Sfânta Fecioară o Inimă în mâna ei,” insistă
el, „revărsând în lume lumina atât de minunată care este
Dumnezeu? Tu erai cu Sfânta Fecioară în lumina pe care o vedeam
pe pământ, Lúcia. Iar Jacinta şi cu mine ne ridicam către cer.”
„Aşa se petrec lucrurile”, spuse Lúcia. „Tu şi Jacinta mergeţi
în curând la Cer, iar eu rămân cu Inima Neprihănită a Mariei,
pentru ceva mai mult timp, pe Pământ.”
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„Câţi ani vei mai sta aici?”
„Nu ştiu. Destui.”
„Aşa a zis Sfânta Fecioară?”
„Da. Şi am văzut în acea lumină care ne-a lovit în piept.”
„Aşa e”, interveni Jacinta. „Şi eu am văzut.”
„În curând merg în Cer!” exclamă Francisco. Şi de atunci
încolo deseori o repeta, extaziat. „Jacinta şi cu mine mergem
curând în Cer! În Cer! În Cer!”
Cei doi copii mai mici alergară acasă plini de bucurie, în
vreme ce Lúcia, mai îngândurată, îşi urmă singură calea spre casă.
Când Jacinta şi Francisco dădură năvală, Unchiu’ Manuel şi
Olimpia lui tocmai se înapoiaseră de la târg cu doi boi graşi şi
frumoşi, de care erau foarte încântaţi. Ceilalţi membri ai familiei
erau la bâlci la Fatima. Dar cei doi copii mai mici deveniră centrul
atenţiei de cum intrară pe uşă.
„Am văzut-o pe Doamna din nou, mamă!” strigă Jacinta, „şi
ea mi-a spus că voi merge în curând la Cer!”
„Aiurea!” vorbi Olimpia. „Ce Doamnă?”
„Doamna cea frumoasă. A venit din nou astăzi.”
„Frumoasă?” repetă careva din familie. „La fel de frumoasă
cum e Cutare?”
„Mult, mult mai frumoasă!”
„E la fel de chipeşă ca sfânta aceea din biserică, cu multe
stele pe mantie?” întrebă un altul, referindu-se la icoana Sfintei
Quiteria din Biserica Sfântul Anton.
„Nu! Mult, mult mai chipeşă!”
„La fel de frumoasă ca Sfânta Fecioară a Rozariului?”
„Încă mai frumoasă!”
„Ei bine, ce ţi-a mai zis de data asta?”
„Să mă rog Rozariul şi să mă duc din nou, în fiecare lună,
până-n octombrie.”
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„Asta-i tot?”
Jacinta simţea că poate deja a spus prea mult. „Restul e
secret.”
„O, secret! Un secret! Spune-ne secretul!”
Dar nimic nu i-a putut îndupleca pe niciunul dintre copii să
facă asta.
Unchiu’ Marto făcuse adeseori haz pe seama acestei discuţii.
„Toate femeile voiau să ştie secretul”, îşi aduce el aminte. „Eu,
însă, nu i-am întrebat niciodată. Un secret e un secret şi trebuie să
fie ţinut ca atare.”6
Între timp Lúcia era întâmpinată de un public mult mai
sceptic şi mai puţin amabil. Stăruinţa ei privind faptul că Sfânta
Fecioară îi apăruse a doua oară nu făcu nicio impresie asupra unei
familii deja încredinţate că ea ajunsese o mincinoasă ceva de
speriat. Din contră, îi aţâţă Mariei Rosa sfânta indignare până la
punctul să ia foc. Numai cât se gândea că cincizeci de persoane sau făcut de râs ducându-se până la Cova da Iria, şi totul din cauza
Lúciei ei cea bună de nimic, care o bagă-n mormânt!
În următoarele zile Maria Rosa deveni şi mai exasperată,
dacă mai era posibil aşa ceva. Aproape orice bârfă care-i ajungea
la urechi îi dovedea vâlva îngrozitoare pe care o pricinuise fiica ei,
până şi-n cele mai îndepărtate colţuri ale Serrei. Cei mai mulţi
dintre martori credeau în apariţii. Aşa că veştile se răspândiră, din
plin, în toate direcţiile şi, deşi încă mulţi se îndoiau, nu se mai
vorbea de nimic altceva.
Ultima picătură a reprezentat-o îndrăzneala Lúciei de a o
ruga pe mama ei să o trimită la şcoală, căci Doamna o îndemnase
să înveţe cititul.
„Sigur, la şcoală!” spuse Maria Rosa cu sarcasm ucigător.
6

De Marchi, op. cit., p. 70 – n.a.
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„O şi interesează pe Sfânta Fecioară dacă una ca tine ştie să
citească sau să scrie!”
Din fericire poate pentru judecata ei, Mariei Rosa îi trecu la
timp prin minte ce-i spusese preotul, părintele Ferreira.
„Mâine”, zise ea, „mergem din nou la paroh. Iar de data asta
îi vei spune adevărul!”

94

CAPITOLUL VIII

A doua zi, dis-de-dimineaţă, cele două porniră spre Fatima,
cu Maria Rosa păşind înverşunată în frunte, până când ajunseră la
casa familiei Marto. Acolo se opri să-şi descarce sufletul către
Tuşa Olimpia, timp în care Lúcia, plângând amar, schimbă pe furiş
câteva vorbe cu Jacinta.
„Nu plânge!” îi spuse cea mică. „Am să-l chem pe Francisco
şi o să ne rugăm pentru tine, cât timp eşti plecată.”
Lúcia îşi şterse lacrimile şi o urmă pe mama ei în susul
dealului, către Biserica Sfântul Anton. Nici măcar o dată nu aruncă
Maria Rosa vreo privire înapoi şi nicio vorbă nu scoase. În rochia
ei neagră, cu năframa tot neagră şi cu şalul închis la culoare, era
tăcută şi ameninţătoare ca un călău. Tălpile ei goale călcau cu
precizie pietrele drumului şerpuit. Până şi umerii lăsaţi şi silueta-i
îndesată sugerau în acea dimineaţă o voinţă de fier.
Înainte de casa parohială, Maria Rosa intră în biserică să
asculte Liturghia. Acest răgaz veni ca o uşurare pentru fiica ei.
Îngenunchind înaintea Sfântului Sacrament, sărmana copilă îşi
oferi toate suferinţele Celui care suferise atât de mult pentru
oameni. „Vei avea multe de-ndurat.” Cât de bine ştiuse Doamna!
Odată încheiată Liturghia, Lúcia o urmă pe mama ei afară din
biserică şi peste terenul bătătorit şi uscat, către casa unde locuia
parohul.
Abia când ajunse la jumătatea scării de vreo cincisprezece
trepte ce ducea către pridvorul casei parohiale, catadicsi Maria
Rosa să dea un semn că e conştientă de nefericita prezenţă a fiicei
sale. Întorcându-se brusc, îi aruncă peste umăr:
„Nu mă enerva şi mai mult! Mărturiseşte-i parohului că ai

minţit, ca el să poată anunţa duminică în biserică cum că totul a
fost neadevărat şi astfel să se termine cu-ntreaga poveste înainte ca
toată lumea să se repeadă la Cova da Iria pentru a se ruga dinaintea
unei tufe de stejar!”1
Părintele Ferreira le primi cu gravă amabilitate şi le rugă să
ia loc pe o bancă şi să aştepte câteva momente. După un timp, el o
invită pe Lúcia să păşească în biroul lui, unde începu să-i pună
nenumărate întrebări, întrebări foarte minuţioase – „întotdeauna
îmi vine să spun întrebări plictisitoare”, adaugă ea când ajunge să
descrie întâmplarea, douăzeci de ani mai târziu – dar permanent cu
bunătate şi delicateţe. Îi audiase deja pe Jacinta şi Francisco.
Compara în minte toate răspunsurile. Iar la final păru convins că
cei mici spuseseră adevărul cu privire la cele văzute şi auzite. Şi
totuşi, concluzia lui era şi mai alarmantă, într-un fel, decât dacă
i-ar fi condamnat că au minţit.
„Mie nu mi se pare a fi o apariţie din Ceruri”, se încumetă să
spună, îngândurat. „Poate fi, mai ştii, o înşelătorie a diavolului!
Vom vedea. Vom vedea.” Se ridică, semn că erau libere să plece.
„Vom face publică părerea noastră mai târziu”, adăugă către Maria
Rosa.
Diavolul! Posibilitatea asta nu le trecuse niciodată prin cap
Lúciei sau mamei ei. Lecturile Mariei Rosa n-au purtat-o foarte
departe în teologia mistică. E greu de presupus că ea citise
dificilele pagini în care Sfânta Tereza de Ávila şi-a consemnat
caznele suferite din partea prietenilor care-i suspectau viziunile şi
extazele ca fiind provocate de vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al
omului. Dar astfel de sfătuitori degrabă temători nici nu trebuie
neapărat blamaţi. Căci Biserica a învăţat, din experienţa de secole,
că duhurile rele pot falsifica apariţiile sacre şi că toate aceste
1
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manifestări trebuie testate în amănunţime înainte de a fi acceptate
ca venind de la Dumnezeu. A existat, odată, o celebră impostoare
din Spania care a indus în eroare multe persoane sfinte prefăcânduse că purta stigmatele lui Cristos şi că trăia numai cu Sfânta
Împărtăşanie.2
Lúcia ajunse acasă extenuată, confuză şi înspăimântată. În
niciun caz chinul nu-i era uşurat de aversiunea totală manifestată
de mama ei care nu scăpa nicio ocazie, de atunci încolo, s-o lovească cu vorbe, şi câteodată chiar şi la propriu. Fata se simţea ca
un paria furişându-se din nou afară din casă, pe nesimţite, în
căutarea tihnei de la vechea fântână, acolo unde odată îl văzuse pe
Înger şi unde vărsase atâtea lacrimi şi înălţase atâtea rugăciuni, în
alte momente de jale. Iar aici îi găsi pe Francisco şi Jacinta, încă
rugându-se.
Jacinta alergă s-o îmbrăţişeze şi s-o-ntrebe cum i-a mers cu
senhor pároco. Ei ascultară cu ochi mari şi cu indignare crescândă
pe măsură ce ea repeta multe dintre întrebările parohului, precum
şi concluziile lui.
„Nu e diavolul”, strigă Jacinta. „Nu! Se spune că diavolul e
spurcat şi urât, iar locul lui e sub pământ, în iad. Iar Doamna aceea
e atât de frumoasă şi noi am văzut-o urcându-se la Cer!”3
Francisco era de aceeaşi părere şi aproba dând din cap, pe
când sora lui continua s-o încurajeze pe Lúcia:
„Uite ce e! Noi nu trebuie să ne temem de nimic. Doamna
aceea ne va ajuta întotdeauna. Ea ne este o prietenă atât de bună!”4
Asta era de netăgăduit. Şi totuşi, Lúcia rămase trează toată
noaptea, gândindu-se la spusele parohului şi întrebându-se, după
Magdalena de la Cruz (1487-1560), călugăriţă franciscană din Córdoba –
n. red.
3
Memoriul II, p. 85 – n.a.
4
Memoriul I, p. 50 – n.a.
2
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cum mulţi s-au întrebat, dacă ea însăşi nu devenise oare, fără să
ştie, un instrument al vrăjmaşului lui Dumnezeu pentru a atrage
oprobriul şi deriziunea asupra a tot ce e mai sfânt. Noapte de
noapte ea suferi cum numai copiii pot să sufere atunci când nu e
nimeni mai în vârstă care să le-nţeleagă imensele nedumeriri şi
mâhniri. Peste zi temerile şi îndoielile din orele de singurătate se
topeau, sub asigurările de îmbărbătare ale verişorilor ei, în lumina
caldă a soarelui şi-n parfumul de mentă şi rozmarin, pe când îşi
mânau fără grijă turmele prin Serra. Cu totul altfel era când
întunericul se aşternea în jurul ei şi aceeaşi spaimă cobora peste
căpătâiul ei ca să-i tulbure visele. Pe măsură ce se apropia timpul
pentru reîntâlnirea din iulie cu Doamna Albă, ea ajunsese atât de
obosită şi lipsită de forţă din pricina acestei lupte constante cu
duşmanii nevăzuţi, încât hotărî, în sfârşit, că parohul trebuie c-avea
dreptate; şi în după-amiaza zilei de 12 iulie îi anunţă pe cei doi
verişori că nu avea de gând să meargă a doua zi la Cova da Iria.
După primul vaiet îngrozit avu loc o lungă discuţie, pe faţă.
„Cum poţi crede c-a fost diavolul?” întrebă Francisco. „N-ai
văzut-o tu oare pe Sfânta Fecioară şi pe Domnul Nostru în acea
imensă lumină? Şi cum am putea merge fără tine, odată ce tu eşti
aceea care trebuie sa vorbească?”
„Eu nu merg”, spuse Lúcia.
„Ei bine, eu unul merg.” Francisco era foarte hotărât.
„Şi eu la fel”, adăugă Jacinta, „pentru că Doamna aceea ne-a
cerut-o.”
Un pic mai târziu băiatul o găsi pe Lúcia la aria de treierat şi
făcu un ultim efort s-o convingă.
„Ce zici, mergi mâine?”
„Nu merg. Ţi-am spus că nu mă mai duc niciodată.”
„Nu pricepi că nu poate fi dracul? Dumnezeu este deja atât
de mâhnit din cauza atâtor păcate, iar dacă tu nu mergi, asta-L va
mâhni şi mai tare.”
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„Îţi spun că nu merg!”5
Lúcia rămase neînduplecată. Trebuie că Maria Rosa, care
avea mijloacele ei de-a afla ce se întâmplă, a răsuflat uşurată în
acea seară. Iar în dimineaţa următoare cu greu îşi putu ascunde
satisfacţia când observă că fiica ei cea mică tot n-avea niciun gând
să ducă oile la Cova da Iria.
Abia când se apropie timpul s-o ia din loc simţi Lúcia o
dorinţă bruscă de a-i vedea pe Jacinta şi Francisco. Fugind către
casa familiei Marto, îi găsi pe amândoi îngenuncheaţi lângă pat,
plângând deznădăjduiţi.
„Păi, nu mergeţi?” îi întrebă.
„Nu-ndrăznim să mergem fără tine!”, bociră ei.
„Ei bine, m-am răzgândit şi mă duc.”
Se ridicară cu mare bucurie. Francisco îi mărturisi că se
rugaseră pentru ea toată noaptea.
„Vamos!” Şi duşi au fost pe potecile în zig-zag pe care le
cunoşteau atât de bine, străbătând cele două mile şi jumătate de
teren colbuit dintre Aljustrel şi Cova. Era luna Preţiosului Sânge al
Domnului Nostru; iar iulie poate fi nemilos de torid în acea parte a
Portugaliei. Pe când se apropia amiaza, o dogoare încremenită se
aşternu peste câmpurile pe unde fânul rar fusese deja cosit şi stivuit
în căpiţe strânse în jurul trunchiurilor de măslini. Bărbaţi şi băieţi
năduşiţi, care scoseseră cartofii cei noi, rotunzi şi mici din solul
roşcat cu nişte furci cu dinţi mari, începură să o şteargă mai
devreme, în vederea siestei. Pomi încărcaţi cu prune coapte se
plecau vizibil; de-a lungul drumului, verzele se veştejeau. Din când
în când, sunete periodice precum cântatul greierilor, plesniturile de
îmblăciu de la vreo gospodărie de prin valea răsunătoare din josul
lui Cabeço, ori scârţâitul vreunui car de pe drumul lucitor se
5
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auzeau ciudat şi exagerat de distinct, făcându-te să tresari. Sub
toropeală, boii şi oile aproape că nici nu-şi mai muiau boturile în
apele nămoloase din Lagoa. Câteva femei îmbrăcate în culori
închise şi vreunul sau doi bătrâni treceau fără zgomot peste câmp
ori pe şosea, protejaţi de largi umbrele negre. Cerul era tot numai o
uriaşă strălucire albastră; aerul uscat, neumezit de ploi cu
săptămânile, se lăsa respirat cu greu.
Şi totuşi, în această zi anume de 13 a lunii iulie 1917, o
mişcare neobişnuită avea loc în toate satele şi câmpurile din Serra.
Chiar înainte de a întrezări Cova da Iria, copiii îşi dădură seama de
asta. Căci peste tot, prin munţi şi mai departe, lumea auzise, prin
reţeaua misterioasă ce răspândeşte atât de amănunţit şi de repede
veştile în zonele rurale, despre ceea ce se petrecuse de sărbătoarea
Sfântului Anton. Un număr uimitor de mare se hotărâse să fie prin
preajmă la următoarea apariţie. Maria Carreira venise din nou de la
Moita, aducându-şi fiul olog, soţul neîncrezător şi toate fiicele.
Printre cei mai fervenţi credincioşi se afla şi un alt locuitor din
Moita, un anume José Alves, care-i declarase în faţă parohului din
Fatima că teoria acestuia cu privire la amestecul diabolic era o
tâmpenie. Căci cine mai auzise, vreodată, ca diavolul să îndemne
oamenii la rugăciune?
Când Unchiu’ Marto sosi (căci se hotărâse să-şi ia liber şi să
vadă ce au de gând copiii lui), mulţimea era atât de deasă încât îi
luă o bună bucată de timp ca să-şi croiască drum cu coatele către
locul în care Jacinta stătea împreună cu Francisco şi Lúcia.
Mulţimile portugheze sunt ordonate şi se comportă, în general,
cum trebuie, dar aceasta i-a dat un pic de furcă. „Puterea lumii!”
filozofă el. Încă mustăceşte când îşi aduce aminte de unele
persoane bine îmbrăcate şi gătite care veniseră „cine ştie de unde”,
doamne în fuste lungi şi pălării decorative cu boruri largi, domni
purtând veste dichisite, gulere foarte înalte şi melon. Unchiu’
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Marto îi găsea caraghioşi. „Ai, Jesus! Erau acolo gentilomi care
veniseră să râdă şi să facă haz de oameni neştiutori a citi scrisul de
mână. Dar la urmă am râs noi de ei... Ui! Bieţi nenorociţi! N-aveau
niciun dram de credinţă. Şi-atunci, cum ar fi putut ei crede în
Sfânta Fecioară?” Cu toate astea, cei mai mulţi erau ţărani din
Serra, femeile desculţe cu toatele, având capetele acoperite de
şalurile lor negre, bărbaţii purtând costumele de duminică şi cizme
mari, ţintuite. Iar printre aceştia Unchiu’ Marto le întâlni pe soţia
lui şi pe Maria Rosa.
Se prea poate ca Olimpia lui să fi tras cu urechea la acea
ultimă discuţie încordată dintre cei trei copii, în dormitorul casei.
Căci nici n-o zbughiseră ei bine, cu supărarea transformată în
uşurare, că ea deja dăduse fuga la casa fratelui ei ca să-i spună
Mariei Rosa tot ce se întâmplase. „Ai, Jesus!” O dată în plus cerul
părea să se prăbuşească în capul trudit al mamei Lúciei. După toate
prin câte trecuse, să te gândeşti că neghioaba de cachopa6 plecase
să-şi dea întâlnire cu dracul! Înarmându-se cu câteva lumânări
sfinţite şi cu o provizie de chibrituri, cele două femei porniră spre
Cova da Iria, având evident ceva idee despre cum să exorcizeze
duhul cel rău în caz c-ar fi apărut din nou pe-acolo. Era prea târziu
pentru a-i mai împiedica pe copii, dacă asta le fusese intenţia;
totuşi, iată-le acolo, ţinând strâns lumânările, gata să le aprindă la
nevoie. Iar împreună cu ele se mai aflau între două şi trei mii de
alte persoane, evlavioase sau doar curioase, aşteptând să vadă ce se
va întâmpla.
Aflaţi în centrul furnicarului de oameni, copiii recitau deacum Rozariul, aţintindu-şi cu nerăbdare ochii spre răsărit. Nu
dădură nicio atenţie unei femei bădărane care îi ocăra drept
impostori. Jacinta şi Francisco nici măcar nu l-au remarcat pe tatăl
6
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lor în timp ce-şi ocupa locul lângă ei, gata să-i ajute la nevoie.
Unchiu’ Marto privea la Lúcia. Faţa ei avea o paloare de moarte. O
auzi spunând:
„Scoateţi-vă pălăriile! Scoateţi-vă pălăriile, căci deja o
zăresc pe Sfânta Fecioară!”
El văzu ceva ca un norişor coborând pe azinheira şi deodată,
în timp ce lumina zilei se diminua, o adiere proaspătă şi răcoroasă
trecu peste Serra înfierbântată. Atunci auzi ceva ce îi suna, spune
el, „ca un tăun într-o ulcică goală”; dar nici el, nici Maria Carreira
şi nici altcineva dintre ceilalţi, în afară de copii, nu reuşiră să
distingă vreo vorbă.
De-acum deja toţi stimulii simţurilor – gloata, soarele,
vântul, toate aspectele banale ale timpului şi spaţiului – se
estompaseră pentru cei trei mici credincioşi, ca şi cum o forţă
supranaturală coborâse asupra lor şi-i ridicase în interiorul acelei
radiaţii albe în care, o dată în plus, cu indescriptibilă bucurie, o
văzură pe Doamna alunecând pe vârful copăcelului.
„Vossemecê que me quer? – Ce doreşte Domnia Ta de la
mine?” întrebă Lúcia ca şi mai înainte.
„Doresc să reveniţi aici în a treisprezecea zi a lunii ce vine şi
să continuaţi să recitaţi cinci decade de Rozariu în fiecare zi, în
cinstea Sfintei Fecioare a Rozariului, pentru a dobândi pacea lumii
şi sfârşitul războiului. Pentru că numai ea va putea să ajute.”
Lúcia spuse: „Aş dori s-o rog pe Domnia Ta să ne spună
cine este şi să facă o minune, astfel încât toţi să creadă că ni te-ai
arătat nouă!”
„Continuaţi să veniţi aici în fiecare lună”, răspunse Doamna.
„În octombrie vă voi spune cine sunt şi ce doresc şi voi face un
miracol pe care toţi vor fi nevoiţi să-l creadă.”
Aici Lúcia se gândi la unele cereri pe care diverse persoane
o rugaseră să le prezinte. „Nu-mi aduc exact aminte care erau
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acestea”, scrie ea în 1941. Dar se crede că una dintre ele privea
vindecarea fiului olog al Mariei Carreira şi se spune că Doamna a
răspuns că nu-l va vindeca, ci îi va dărui un mijloc de subzistenţă
dacă el se va ruga Rozariul în fiecare zi. Ceea ce Lúcia îşi
aminteşte acum este insistenţa Fecioarei privind folosirea zilnică a
Rozariului pentru a dobândi haruri pe timpul anului.
„Jertfiţi-vă pentru păcătoşi”, repetă ea, „şi rugaţi-vă de multe
ori, mai ales când faceţi un sacrificiu: «O, Isuse, aceasta este din dragoste pentru Tine, pentru întoarcerea păcătoşilor, precum şi ca ispăşire pentru păcatele comise împotriva Inimii Neprihănite a Mariei».”
Rostind ultimele cuvinte, Doamna-şi deschise minunatele ei
mâini ca şi mai-nainte şi făcu să se reverse din ele razele
pătrunzătoare şi revelatoare ce încălziseră inimile copiilor în
ocaziile precedente. Însă de data asta ele păreau să străbată în
pământ, descoperind dedesubt – şi acestea sunt cuvintele Lúciei
scrise în 1941 – „o mare de foc; şi aruncate în acest foc, figuri
demonice şi suflete, ca nişte cărbuni incandescenţi, transparente şi
negre sau în culoarea bronzului, cu forme umane, care pluteau prin
infern purtate de flăcările ce izbucneau din el odată cu nori de fum,
căzând în toate părţile precum cad scânteile în marile incendii,
lipsite de greutate sau echilibru, printre ţipete şi gemete de durere
şi deznădejde ce te-ngrozesc şi te fac să te cutremuri de frică.
Diavolii se distingeau prin formele groaznice, oribile de animale
necunoscute şi înspăimântătoare, dar transparente precum tăciunii
negri deveniţi incandescenţi.”7
Copiii erau atât de speriaţi, încât simţeau că ar fi murit dacă
nu li s-ar fi dezvăluit deja că tustrei urmau să meargă în Ceruri.
După ce se holbară, fascinaţi de groază, la spectacolul macabru pe
care nici măcar Sfânta Tereza nu l-a descris mai înfricoşător, îşi
Memoriul IV, p. 177; de asemenea III, p. 121 în aproape aceleaşi cuvinte
– n.a.
7
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ridicară ochii ca într-un apel disperat către Doamna care stătea
privind la ei cu gravă duioşie.
„Voi vedeţi iadul, acolo unde merg sufletele sărmanilor
păcătoşi”, spuse ea după îndelungată vreme. „Ca să le salveze,
Dumnezeu doreşte să instituie în lume devoţiunea către Inima mea
Neprihănită. Dacă se va face ceea ce vă voi spune, multe suflete
vor fi salvate şi va fi pace. Războiul se va sfârşi. Dar dacă ofensele
către Dumnezeu nu vor înceta, un altul mai mare va începe sub
domnia lui Pius al XI-lea. Când vei vedea o noapte iluminată de o
lumină necunoscută, să ştii că acela este marele semn pe care ţi-l
dă Dumnezeu cum că El va pedepsi lumea pentru crimele ei, prin
război, foamete şi prin persecutarea Bisericii şi a Sfântului Părinte.
Ca să previn acestea, am venit să cer consacrarea Rusiei către
Inima mea Neprihănită, precum şi Împărtăşania de ispăşire în
întâia zi de sâmbătă a lunii. Dacă mi se ascultă cererile, Rusia va fi
convertită şi va fi pace. De nu, ea-şi va răspândi erorile peste tot în
lume, provocând războaie şi persecutarea Bisericii. Cei buni vor fi
martirizaţi, Sfântul Părinte va avea mult de suferit, diferite popoare
vor fi nimicite. În final, Inima mea Neprihănită va triumfa. Sfântul
Părinte îmi va consacra Rusia, ea va fi convertită şi lumii îi va fi
acordată o oarecare perioadă de pace.”8
Cuvintele exacte ale Sfintei Fecioare, aşa cum le-a aşternut pe hârtie
Lúcia în portugheză, au fost acestea: „Para a impedir [a guerra], virei
pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a Comunhão
Reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a
Rússia se converterá e terão a paz; se não, espalhará seus erros pelo
mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão
martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão
aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre
consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo
algum tempo de paz...” Memoriul III, p. 122; de asemenea IV, p. 177. În
1927 Sfânta Fecioară a lămurit mai amănunţit cum trebuie făcută
consacrarea Rusiei (nu „a lumii”, cum apare în unele surse inexacte). Vezi
mai jos, p.147 – n.a.
8
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„În Portugalia, dogma credinţei va fi întotdeauna păstrată.”
„Nu spuneţi nimănui acestea. Lui Francisco, da, lui îi puteţi
spune.”
„Când vă rugaţi Rozariul, adăugaţi după fiecare mister: «O,
Isuse al meu, iartă-ne păcatele şi fereşte-ne de focul iadului. Du în
Cer toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie».”
Apoi Doamna le încredinţă copiilor un secret ultim ce n-a
fost dezvăluit niciodată şi pe care Lúcia nu-l va face cunoscut până
când Regina Cerurilor însăşi nu-i va porunci să facă asta9. Ea nu
l-a mărturisit nici măcar confesorilor săi.
În lunga tăcere ce se aşternuse, mulţimea părea să perceapă
gravitatea apocaliptică şi tensiunea unui mesaj de care atârna,
poate, soarta întregii omeniri. De nicăieri nu se auzea niciun sunet.
Copiii, mulţimea, vântul, toţi erau într-o muţenie de moarte. În
sfârşit, Lúcia, palidă ca un mort, îndrăzni să întrebe cu vocea ei
subţire:
„Nu mai doreşti nimic de la mine?”
„Nu, astăzi nu mai doresc nimic de la tine.”
Cu o ultimă privire iubitoare, dar copleşitoare, Doamna se
pierdu ca de obicei, îndreptându-se spre răsărit – aşa îşi încheie
Lúcia formidabila-i istorisire a celei de a treia apariţii – „şi dispăru
în imensa depărtare a bolţii cereşti.”
Când copiii îşi desprinseră privirile aţintite spre răsărit şi se
Aceasta s-a întâmplat în 1944, când Fecioara i-a indicat Lúciei să scrie
secretul, să închidă hârtia într-un plic şi să precizeze că plicul poate fi
desigilat în 1960 de Cardinalul Patriarh de Lisabona sau de Episcopul de
Leiria. Plicul a fost trimis la Vatican şi a fost deschis de Papa Ioan al
XXIII-lea, dar secretul – o viziune a unui oraş devastat, în care nişte soldaţi
îl ucid pe Papa şi pe numeroşi clerici şi laici, iar un înger apocaliptic cere
lumii să se pocăiască – a fost făcut public abia în 2000, însoţit de
comentariul teologic al lui Joseph Ratzinger, viitorul Papă Benedict al
XVI-lea, pe atunci prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei – n.
red.
9
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uitară unul la altul, palizi şi cutremuraţi, oamenii-ncepură a se
înghesui în jurul lor, aproape călcându-i şi sufocându-i în
nerăbdarea lor de a pune tot felul de întrebări.
„Cum arăta?” „Ce a spus?” „De ce sunteţi atât de trişti?”
„Este chiar Sfânta Fecioară?” „Va reveni?”
„E secret”, spuse Lúcia. „E un secret.”
„De bine sau de rău?”
„Bun pentru unii; pentru alţii e rău.”
„Şi n-ai să ni-l spui?”
„Nu, domnule. E un secret şi Doamna ne-a prevenit să nu-l
spunem.”
Unchiu’ Marto o ridică pe fiica sa Jacinta şi-şi croi drum cu
coatele către marginile mulţimii, copila atârnându-i de gât. Unii
răzleţi îi urmară, încă bombardându-i cu întrebări. Iar Lúcia şi
Francisco o ţineau una şi bună:
„E secret. E un secret.”
Cineva se oferi să-i ducă acasă cu un automobil. Unchiu’
Marto acceptă şi astfel copiii călătoriră pentru prima oară într-unul
din acei ciudaţi monştri fără cai, pe care îi văzuseră uneori huruind
de-a lungul şoselei dintre Ourém şi Leiria. Starea lor nu era
prielnică savurării de noi experienţe. Însă se simţeau recunoscători,
căci toţi trei erau extenuaţi.
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CAPITOLUL IX

Părea că toată lumea din Portugalia aflase de acum veştile de
la Fatima. Ziarele diecezane catolice începură să publice mici
articole care păstrau, prudent, o evidentă notă de rezervă; de
exemplu, titlul unuia aparţinând ziarului O Ouriense, din Ourém,
era „Apariţie reală sau presupusă iluzie”. Mai generoasă cu spaţiul
alocat apariţiilor, dacă nu şi cu acceptarea lor, era presa seculară,
aproape integral partizană deschisă a Revoluţiei anticatolice.
Editorialişti aparţinând tradiţiei iacobine de la 1789 au acuzat
categoric clerul, în particular pe iezuiţi, de a fi inventat întreaga
poveste cu scopul de a recâştiga prestigiul pierdut la Revoluţia din
1910. Ziarul anticlerical O Século, principalul cotidian din
Lisabona, tipări pe data de 21 iulie un reportaj sarcastic şi
denaturat sub titlul „Mesajul din Cer – speculaţie negustorească?”
Liberali de nuanţă mai moderată scriau nonşalant despre psihoză,
epilepsie şi hipnoză colectivă ca posibile explicaţii ale istoriei
incredibile din Serra de Aire. Un cititor accidental al presei zilnice
ar fi putut trage concluzia că, cel puţin până acum, efectul net
obţinut fusese să provoace un nou şi vehement atac asupra
Bisericii.
Dacă micii neştiutori de carte din Aljustrel, dimpreună cu
familiile lor, erau feriţi de toate acestea, ei nu puteau scăpa însă
atât de lesne de hoardele de pelerini, credincioşi, vânători de
relicve sau pur şi simplu căutători de senzaţional, care le tulburau
din ce în ce mai mult liniştea. Pe câte unii îi compătimeau – bieţi
nenorociţi distruşi de sărăcie sau de durere sau de vreo boală
incurabilă, care adesea străbătuseră în picioarele goale mari
distanţe, câteodată parcurgând ultima leghe în genunchi sânge-

rânzi, ca să le solicite rugăciunile pentru ajutor, pentru vindecare
din partea Sfintei Fecioare. Mult mai greu le venea să aibă răbdare
cu unele dintre persoanele bogate şi bine hrănite, îmbrăcate la
modă şi etalându-şi blănurile şi bijuteriile, apărând pe nepusă masă
în trăsuri sau chiar în automobile, unii tocmai de la Porto sau
Lisabona, fie ca să se calicească pentru vreo cerească binefacere –
căci nici măcar bogaţii nu sunt mulţumiţi cu ce au! – fie ca să se
amuze de noua minunăţie. Unchiu’ Marto îi ţine bine minte. „Ce
întrebări puteau să mai pună! Ai, Jesus! Unele erau şocante. «Avea
şi Sfânta Fecioară capre şi oi când era mică?» «A mâncat vreodată
cartofi Sfânta Fecioară?» Ce întrebări! Era o ruşine, ce mai!”1
Francisco, întocmai ca şi tatăl său, respingea prostia fudulă şi
egoistă a nababilor, precum şi toate chestionările şi alintăturile la
care-l supuneau. Într-o zi se întoarse spre Jacinta, băieţeşte, şi-i zise:
„Păcat că nu ţi-ai ţinut gura! Atunci nimeni n-ar mai fi aflat nimic.
De n-ar fi o minciună”, adăugă el, plin de regret, „am putea să le
spunem tuturor că n-am văzut nimic şi cu asta s-ar termina totul.”
După un timp începuseră să capete o anume pricepere în a
evita pisălogii de soiul acela linguşitor şi băgăcios de care era atât
de greu să scapi. Reuşeau să-i depisteze dintr-o privire, de la
depărtare. Într-o zi, zăriră un grup de doamne şi domni coborând
dintr-o maşină, pe drumul dintre Aljustrel şi Fatima. Nu-ncăpea
îndoială ce hram purtau, însă era prea târziu ca s-o-ntindă:
doamnele îi văzuseră deja şi se apropiau, toate numai un zâmbet.
„Unde locuiesc păstoraşii? Cei cărora le-a apărut Sfânta
Fecioară?”
Copiii indicară cu cea mai mare precizie direcţia către casele
lor. Vizitatorii le mulţumiră, continuând să coboare dealul în timp
ce ei, râzând pe înfundate, se rostogoliră peste zid, fugind să seascundă printre măslinii din spatele casei familiei Abóbora.
1

De Marchi, p. 92 – n.a.
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„Aşa trebuie să facem întotdeauna!”, spuse Jacinta cu
enormă satisfacţie.
Printre pelerini erau mulţi preoţi în acea perioadă. Iar
majoritatea lor, în pofida acuzaţiilor presei anticlericale, erau
sceptici sau chiar ostili. Preoţii cu pregătire în teologie îşi dădeau
seama foarte bine de răul pe care l-ar putea face Bisericii
înşelătoria sau amăgeala şi erau în stare a pune o mie de întrebări
ticluite, ce nu i-ar fi dat niciodată prin minte unuia dintre scepticii
neîncrezători. Simpla ivire a unei sutane negre, departe pe drum,
devenise un semnal de alarmă la care trebuia acţionat pe dată.
„Când vedeam un preot venind, întotdeauna fugeam, dacă eram în
stare”, scrie Lúcia. „Iar când ne trezeam în prezenţa unui preot, ne
pregăteam să-I oferim lui Dumnezeu una dintre cele mai mari
jertfe de-ale noastre.”
Din fericire erau şi excepţii. Una dintre cele de care-şi
aminteau cu plăcere mai apoi a fost vizita părintelui iezuit Cruz,
care veni tocmai de la Lisabona ca să investigheze cele auzite.
Trecuseră patru ani de când îi spusese Lúciei, la prima ei spovadă:
„Fiica mea, sufletul tău este un templu al Duhului Sfânt. Păstrează-l mereu curat...” Şi deşi îmbătrânise prematur şi se încovoiase
încă pe-atât, el continua să cutreiere, niciodată purtând bani la el,
predicând şi povăţuind suflete, pe care părea a le citi într-o clipită
cu ochii săi mici, pătrunzători şi binevoitori.2 După ce îi chestionă
câtăva vreme pe copii, el îi înduplecă, asemeni unui bun detectiv,
să-l conducă la locul exact în care o văzuseră pe Sfânta Fecioară,
reconstituind pentru el tot ce făcuseră şi rostiseră.
„Pe drum”, îşi aminteşte Lúcia, „noi mergeam de-o parte şi
de alta a Sfinţiei Sale, care călărea un măgar atât de mic, încât
Încă face asta, la optzeci şi şase de ani. Printr-un noroc l-am întâlnit vara
trecută într-un tren între Lisabona şi Santarém. Mi-a spus că el i-a dat
Luciei Prima Împărtăşanie – n.a.
2
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tălpile sale aproape că se târau pe pământ.” A fost o călătorie lungă
şi chinuitoare pentru el, probabil plictisitoare pentru ei, dar a
meritat, căci la despărţire era convins de adevărul spuselor lor. I-a
învăţat să spună multe rugăciuni cu voce tare, care se vor fi dovedit
a fi folositoare şi mângâietoare. Şi din clipa aceea el deveni
apărătorul lor.
Din păcate, acest lucru n-a adus vreo schimbare în privinţa
membrilor familiei Lúciei. De la apariţia din 13 iulie, aceştia au
devenit mai urâcioşi ca niciodată. Înainte, tatăl ei expediase toată
afacerea bodogănind ceva despre „basme muiereşti”. Însă trecuse
de la neutralitate la adversitate deschisă în ziua în care se dusese
să-şi inspecteze grădinile de la Cova da Iria şi dăduse cu ochii de
ce lăsaseră în urmă gloatele. Mii de tălpi bătătoriseră solul atât de
tare încât nu mai merita cultivat; caii mâncaseră verzele, fasolea şi
vrejurile de cartofi sau le călcaseră în copite; toată munca lui se
dusese pe apa Sâmbetei. António boscorodi şi spumegă şi dădu pe
gât mai multe copinhos3 ca niciodată.
Restul familiei avea, de asemenea, o nouă armă de fluturat
deasupra capului bietei Lúcia. Ea, cu vedeniile ei, făcuse ca
aproape să nu mai aibă ce mânca. Când i se făcea foame, surorile
ei îi spuneau: „Du-te şi mănâncă ce găseşti rodind pe la Cova da
Iria!” Sau Maria Rosa îi striga: „Da, cere-i Doamnei să-ţi dea ceva
de mâncare! Tu i-ai făcut pe toţi să vină la Cova da Iria. Fă-ţi rost
de hrană de acolo.”
„Nu noi i-am făcut să vină”, i-a sărit în apărare Jacinta, din
uşă. „Au venit acolo de capul lor!”
Dar Maria Rosa era prea pornită ca să mai asculte vocea
raţiunii. Erau zile când Lúciei îi era teamă să-i ceară până şi o
bucăţică de pâine, aşa că mergea flămândă la culcare.
3

Păhărele (în limba portugheză în text) – n. red.
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Din vreme-n vreme, mama ei o ducea la paroh pentru câte
un nou interogatoriu, sperând de fiecare dată că el va găsi o cale de
a-i înfrânge încăpăţânarea. La final, bunul om îşi clătina din cap şi
spunea: „Nu ştiu ce să mai zic despre toate astea.” Nu-i de mirare
că Maria Rosa încă se-ndoia, de vreme ce un bărbat atât de învăţat
ca el mărturisea că nu ştie ce să creadă.
Numai la Cabeço sau Valinhos, sau pe dealurile de lângă
Cova da Iria îşi găsea Lúcia întrutotul pacea şi alinarea. Şi chiar şi
acolo, discuţiile dintre cei trei îmbrăcaseră un ton mai sobru şi mai
preocupat, de când cu revelaţiile uluitoare din 13 iulie. Focurile
iadului, osândirea multor suflete, un al doilea război mondial cu
milioane de oameni murind de foame, rămaşi fără adăpost, torturaţi,
măcelăriţi, căzând nepregătiţi în veşnicie – cum ar fi putut să mai
arate vreodată lumea la fel în ochii de copil după ce Divina
Înţelepciune le dezvăluise asemenea orori! Cele două fete nu se mai
puteau gândi la nimic altceva. Francisco, din cine ştie ce motiv, era
mai puţin zguduit de experienţă. În loc de a zăbovi asupra nenumăratelor suflete pe care le văzuse ridicându-se şi căzând ca scânteile în flăcări, hărţuite de îngerii damnaţi, el prefera să îşi aţintească gândurile spre Dumnezeu, asupra bunătăţii şi gloriei Sale.
„Ce minunat e Dumnezeu!”, striga el, extaziat. „Nici n-ai cum
să descrii. Tot ce poţi spune este că nimeni nu poate s-o exprime!
Dar ce păcat că El e atât de trist! De-aş putea să-L consolez!”
Jacinta nu reuşea atât de uşor să-şi scoată din minte grozăvia
morţii eterne. Dacă un război mondial putea fi în acelaşi timp de
necrezut şi totodată dureros de real, cu atât mai mult era iadul. Dar
ce ştie un copil de şapte ani despre enormitatea păcatului? Era
şocată, profund derutată. Câteva zile după apariţia din iulie a
petrecut multă vreme stând pe o piatră, meditând adânc, în timp ce
oile păşteau iarba ofilită şi desişurile. În cele din urmă, vorbi:
„Doamna a spus că multe suflete merg în iad. Ce e iadul?”
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„E o groapă de sub pământ, plină de viermi şi cu un foc
foarte mare”, răspunse Lúcia, probabil citând-o pe mama sa, „şi
acolo ajung oamenii care fac păcate şi nu le mărturisesc, rămân
acolo pe vecie şi ard.”
„Şi nu mai ies de acolo?”
„Nu.”
„Nici după mulţi, mulţi ani?”
„Nu. Iadul nu se termină niciodată. Şi nici Raiul nu se
termină niciodată. Oricine merge în Rai nu mai iese niciodată de
acolo, şi nici cine merge în iad. Pricepi că ele sunt eterne, pentru că
nu se sfârşesc niciodată?”
Noţiunea de eternitate i se părea Jacintei deopotrivă derutantă şi chinuitoare. Niciodată n-a putut să şi-o scoată complet din
minte. Deseori în mijlocul vreunui joc se oprea brusc şi spunea:
„Dar uite, n-are iadul sfârşit nici după ani mulţi, mulţi, mulţi
de tot?”
„Nu.”
„Şi toţi acei oameni care trebuie să ardă acolo nu mor
niciodată? Niciodată? Nu se prefac niciodată în cenuşă? Şi dacă
lumea se roagă mult de tot pentru păcătoşi, îi va salva Domnul
Nostru de acolo? Sau cu jertfe? Bieţii de noi, trebuie să ne rugăm
şi să facem multe sacrificii pentru ei!”
Apoi, când gândul la povara păcatului devenea aproape de
nesuportat, îşi aducea aminte de mângâierea care i se acordase.
„Cât de bună e Doamna aceea! Da, ea ne-a făgăduit că ne
duce în Cer!”
Jacinta era prea altruistă ca să fie în stare să se gândească
prea-ndelung sau cu înfumurare la soarta ei fericită, soartă pe care
atâţia alţii n-aveau s-o-mpărtăşească niciodată. Vederea gheenei
era pentru ea ca o poartă ce deschidea un drum abrupt al ascezei.
„Cred c-aş miza de o mie de ori viaţa numai ca să salvez un singur
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suflet dintre cele pe care le-am văzut pierdute”, scria Sfânta Tereza
după o experienţă similară; iar mica serrana din Aljustrel fusese
într-atât de puternic cuprinsă de aceeaşi milă nobilă, încât căpătă o
sete de penitenţă pe care Lúcia n-o putea caracteriza decât cu
cuvântul „nepotolită”. Ceilalţi creştini acceptau iadul din credinţă,
deoarece Cristos declarase în repetate rânduri şi subliniind cu
gravitate că iadul există, dar Jacinta îl văzuse; iar odată ce ea
pricepuse ideea că dreptatea lui Dumnezeu este echivalentă
îndurării Sale şi că trebuie să fie şi un iad de vreme ce există un
Rai, nimic nu i se mai părea important, în afară de a salva suflete,
pe cât de multe posibil, din grozăviile pe care le întrezărise
dedesubt, sub razele mâinilor Reginei Cerului. Nimic nu putea fi
prea greu, prea mic sau prea mare ca să o facă să renunţe.
„Mănâncă, Jacinta.”
„Nu, voi oferi această jertfă pentru bieţii păcătoşi care
mănâncă prea mult.”
„Bea, Jacinta.”
„Nu, aceasta să fie pentru cei ce beau prea mult.”
Uneori îi spunea Lúciei, dintr-odată, „Îmi pare rău pentru
tine. Francisco şi cu mine mergem în Cer, dar tu vei rămâne
singură aici. O voi ruga pe Sfânta Fecioară să te ia în Cer! Dar ea
doreşte ca tu să mai stai aici, pentru o vreme! Când vei vedea
războiul venind, să nu te temi – eu mă voi ruga pentru tine în Cer!”
Din ce în ce mai mult, pe de altă parte, se preocupa de
sufletele pierdute.
„Jacinta, la ce te gândeşti?” o întrebă într-o zi Lúcia.
„La războiul care va urma şi la cei atât de mulţi oameni care
vor muri şi vor merge în iad. Ce rău e că trebuie să vină un război
şi că ei trebuie să meargă în iad pentru că nu încetează a păcătui!”
Iar şi iar, acest gând se întorcea, cu efect devastator. Atunci,
cu o privire terorizată, ea exclama: „Iadul! Iadul! Ce milă mi-e de
sufletele care merg în iad!” Cădea în genunchi, îşi încleşta mâinile
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şi repeta, iar şi iar, rugăciunea pe care Sfânta Fecioară îi povăţuise
să o adauge fiecărei decade a Rozariului:
„O, Isuse al meu, iartă-ne, scapă-ne de focul iadului, du în
Cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie!”
Într-o zi, după ce petrecuse aşa în genunchi un timp
îndelungat, ea strigă:
„Francisco, Francisco, vrei să te rogi cu mine? E nevoie de
multe rugăciuni pentru a salva sufletele de la iad. Atât de multe
ajung acolo! Atât de multe!” Şi spuseră din nou rugăciunea,
împreună, pentru aceia care nu se roagă.
„De ce Sfânta Fecioară nu le arată păcătoşilor iadul?”
întrebă Jacinta într-o zi. „Dacă ei l-ar vedea n-ar mai păcătui
niciodată şi n-ar mai ajunge acolo. Trebuie s-o convingi pe
Doamna să le arate iadul tuturor. Ai să vezi cum se vor converti!”
Biata Jacinta! Părea atât de simplu. Probabil că nu auzise încă
parabola bogatului şi-a lui Lazăr: „Dacă nu ascultă de Moise şi
profeţi, chiar dacă ar învia cineva din morţi nu se vor convinge”
(Luca 16,31). Rămasă tăcută pentru o clipă, reluă:
„De ce nu i-ai spus Doamnei că trebuie neapărat să le arate
iadul oamenilor acelora?”
„Am uitat.”
„La fel şi eu”, adăugă cu tristeţe copila.
„Ce anume păcate fac oamenii aceia”, întrebă ea în altă zi,
„de trebuie să meargă în iad?”
„Nu ştiu.” La urma-urmei, Lúcia nu era cu mult mai mare
decât verişoara ei. „Probabil păcatul de a nu merge duminica la
Liturghie, de a fura, de a spune vorbe haine, de a blestema, de-a
înjura.”4
Impresia Luciei este că sufletele cele mai multe se pierd prin „păcatele
cărnii”. Ea crede că Sfânta Fecioară i-a dezvăluit asta Jacintei în 1920. –
III, p. 5 – n.a.
4
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„Şi pentru un cuvânt pot ajunge în iad?”
„Ei bine, e-un păcat. Să facă bine să-şi ţină gura şi să meargă
la Liturghie.”
„O, dac-aş putea să le arăt iadul!” Se gândi câteva clipe, apoi
spuse: „Dacă Sfânta Fecioară te lasă, spune-le tuturor ce e iadul,
astfel ei nu vor mai păcătui şi n-o să ajungă acolo!”
Altă dată exclamă, îngrozită, ca şi cum încă avea vedenia în
faţa ochilor: „Atât de mulţi căzând în iad! Atât de mulţi, în iad!”
„Nu te teme!” încercă Lúcia s-o-mbărbăteze. „Tu ajungi în
Cer!”
„Da, da, eu ajung. Dar vreau ca toţi aceia să ajungă şi ei.”
Obrajii rotunzi ai Jacintei începură să arate traşi şi scobiţi,
ochii ei întunecaţi să lucească precum cei ce scrutează alte lumi
decât a noastră. Şi, ca mulţi alţi prieteni ai lui Dumnezeu, ea deja
începuse, în august, să aibă viziuni profetice. Câteva dintre cele
mai macabre scene ale celui de-al Doilea Război Mondial trecură
prin mintea acestui copil de şapte ani, cu aproape un sfert de secol
înainte ca ele să se producă pe drumurile Franţei şi Olandei sau în
dărâmăturile din Londra şi Frankfurt.
Într-o zi caniculară, pe când şedeau pe pietrele din Cabeço
urmărind leneş cu privirea oile nepăsătoare din vale, ea se
prosternă dintr-odată, exclamând rugăciunea învăţată de la înger:
„Dumnezeul meu, cred în Tine, Te ador, sper în Tine şi te
iubesc! Îţi cer iertare pentru aceia care nu cred, nu Te adoră, nu
speră şi nu Te iubesc!”
O tăcere profundă se aşternu. Apoi fetiţa spuse către Lúcia:
„Nu vezi şi tu o stradă aşa de lungă, drumuri şi câmpuri atât
de multe, pline de oameni plângând de foame şi neavând nimic de
mâncare? Şi pe Sfântul Părinte într-o biserică, dinaintea
Neprihănitei Inimi a Mariei, rugându-se? Şi-atât de mulţi oameni
rugându-se cu el împreună?”
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E probabil ca aceasta să se fi referit la consacrarea lumii
către Inima Neprihănită, făcută de Papa Pius al XII-lea în 1942.
Dar mai erau şi multe altele despre Papa, sau un anume Papă, în
viziunile Jacintei, iar ea era într-atât de tulburată, încât dorea să le
spună tuturor, astfel încât toţi bunii creştini să se roage neîntrerupt
pentru el.
„Pot să dezvălui că l-am văzut pe Sfântul Părinte şi pe toţi
acei oameni?” întrebă ea.
„Nu”, răspunse Lúcia. „Nu înţelegi că aceasta face parte din
secret? Şi că în felul ăsta va fi descoperit?”
„Bine. Atunci nu voi spune nimic.”
Chiar şi-aşa, Jacinta continua să se îngrijoreze constant în
privinţa acestui viitor Papă. Într-o după-amiază foarte fierbinte, pe
când până şi oile picoteau în adăpostul lor, cei trei copii şedeau sub
măslini, pe lespezile de piatră care acopereau fântâna din spatele
casei lui António Abóbora. Francisco deveni agitat şi începu să
caute ceva miere sălbatică printre florile care creşteau într-un mic
desiş mărăcinos din apropiere. Curând, Lúcia i se alătură. Jacinta
rămase aşezată pe marginea fântânii, aţintind privirea în spaţiu.
Imediat o auziră spunând:
„Voi nu-l vedeţi pe Sfântul Părinte?”
„Nu.”
„Nu ştiu cum se face, dar eu îl văd pe Sfântul Părinte într-o
casă foarte mare, îngenuncheat dinaintea unei mese, acoperindu-şi
faţa cu mâinile şi plângând. În faţa acelei case sunt mulţi oameni,
iar unii aruncă cu pietre în el, alţii îl blestemă şi îi adresează
cuvinte de ocară. Sărmanul Sfânt Părinte! Trebuie să ne rugăm
mult pentru el!”
Cine era acest Vicar al lui Cristos pe care Jacinta-l vedea
lovit de gloată cu pietre? Unii spun, în Portugalia, cum că Lúcia
are motive să creadă că ar fi vorba de Papa Pius al XII-lea. Ea m-a
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asigurat că Jacinta n-a indicat în special niciun Papă anume – „doar
un Papă”. Dar pentru ea fusese unul cât se poate de real.
Ducându-se într-o zi la casa familiei Marto, Lúcia o găsi
stând singură, nemişcată şi foarte gânditoare, privind în gol.
„La ce te gândeşti, Jacinta?”
„La războiul ce va să vină. Atât de mulţi vor muri. Şi
aproape toţi merg în iad. Multe case vor fi doborâte şi mulţi taţi
vor fi morţi. Uite ce, eu merg în Cer, iar când într-o noapte vei
vedea lumina aceea de care ne-a spus Sfânta Fecioară că va apărea
precedând nenorocirile, să vii şi tu acolo.”
„Nu pricepi că nimeni nu poate fugi din calea lor mergând în
Cer?”
„E-adevărat, nu poţi. Dar nu-ţi fie teamă. Eu trebuie să mă
rog foarte mult în Cer pentru tine! Şi pentru Sfântul Părinte. Şi
pentru Portugalia, astfel încât războiul să nu ajungă şi aici. Şi
pentru toţi preoţii.”
În naivitatea ei, Jacinta spunea: „Mi-ar plăcea să-l văd pe
Sfântul Părinte. De ce nu vine aici, dacă atât de mulţi alţi oameni
pot veni?”
Lúcia o lămuri cât de departe e Roma şi cât de ocupat
trebuie că e Papa. Cu un război mondial în plină desfăşurare şi cu o
consacrare a Inimii Neprihănite de îndeplinit, precum şi cu
convertirea Rusiei astfel încât lumea să obţină pacea, era de
presupus că el nici măcar nu auzise de Aljustrel.
Jacinta îşi luă în serios apostolatul. Persoane care au vorbit
cu ea au început să se simtă mai înclinate către rugăciune. Unchiu’
Marto şi soţia lui neglijaseră întrucâtva Rozariul. Jacinta le spuse
că Sfânta Fecioară voia ca fiecare familie să-l recite împreună, în
fiecare zi. După ceva insistenţă din parte-i, ei reluară vechiul obicei
şi începu să le placă. Era greu să-i rezişti Jacintei, era atât de
zeloasă, de stăruitoare. Nu-i mai puţin adevărat că, în cele mai
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multe zile, părea la fel de veselă ca întotdeauna, mânând oile prin
strălucirea soarelui de august. Câteodată dansa şi se juca, în vreme
ce ele păşteau. Sau, în timp ce hoinărea culegând flori albastre ori
fugărind fluturi albi, alcătuia o mică melodie vreuneia dintre
scurtele rugăciuni învăţate de la părintele Cruz. Trecătorii puteau
auzi ceva de felul „Isuse, Te iubesc! Neprihănită Inimă a Mariei,
scapă-i pe bieţii păcătoşi!” plutind peste întinderi, într-o voce înaltă
ce părea a atrage din altă lume melodii niciodată auzite în aceasta.
Sub voioşia ei persista o anume tristeţe, totuşi, ca şi cum ar
fi ştiut ce o aştepta la sfârşitul drumului pe care apucase. Probabil
că unul dintre primele şi cele mai sigure semne ale validităţii
experienţelor spirituale ale acestor trei copii păstori îl reprezenta
faptul că lumea, care-L persecutase pe Cristos şi pe sfinţii Lui, le
respingea deja lucrarea şi era gata să se răzbune pe ei într-un fel
sau altul. Presa anticlericală continua să ridiculizeze şi să
bombăne. De fapt, indignarea ei atinsese punctul în care retorica dă
în pârgul acţiunii politice. Cu câteva zile înainte de data de 13
august, când oamenii din întreaga Portugalie se întrebau dacă va
mai avea loc vreo altă apariţie la Cova da Iria, Unchiu’ Marto şi
António Abóbora primiră înştiinţări oficiale de la şeful Consiliului
din Ourém, capul districtului de care aparţineau Aljustrel şi
Fatima, ordonându-le să-şi prezinte copiii, anume cei care
tulburaseră ordinea publică într-un mod atât de scandalos, la
primăria acelui oraş, pentru judecată, la orele 12 ale amiezii,
sâmbătă, 11 august 1917.
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CAPITOLUL X

La acea vreme, primarul din Ourém era Arturo de Oliveira
Santos, de meserie fierar, un temperament ambivalent, şi idealist, şi
materialist. Dacă idealismul său ar fi prevalat, dacă ar fi fost în stare
să-şi pună zelul, imaginaţia şi tenacitatea cu care-şi urmărea scopul,
în slujba Bisericii, ar fi putut deveni episcop, misionar, chiar sfânt.
Dintr-un anume motiv rămas necunoscut, el optase însă de timpuriu
în viaţă să-şi urmeze propriul imbold şi interes. Şi totuşi, era ceva în
firea lui ce-l împiedica să iubească forma pură şi dură a
materialismului; la fel ca majoritatea fiinţelor umane, el avusese
nevoie să drapeze acea reprezentare respingătoare cu câte-va
crâmpeie de principii, înainte de a şi-o însuşi. Faldurile acestea îi
fuseseră furnizate cu dragă inimă de liderii acelei Revoluţii care de
secole a manevrat lucrurile în aşa fel încât să pună Biserica lui
Cristos în starea de asediu în care se află ea acum în Europa. Astfel,
el a devenit inevitabil un membru devotat şi neobosit a ceea ce se
poate numi „trupul mistic” al acestei lumi. „Mistic”? Da. Pentru că
nevăzutul cap al împărăţiei dedicate dezrădăcinării lucrării lui
Cristos trebuie că e în mod evident acel dezmoştenit spirit al
revoltei despre care El a spus: „Prinţul acestei lumi soseşte, dar nu
are nicio putere asupra Mea” (Ioan 14,30), şi despre ai cărui adepţi
El a observat, ironic, „fiii veacului acestuia, în generaţia din care
fac parte, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii” (Luca 16,8).
Ca unul dintre aceşti înţelepţi copii ai cărnii, Arturo seapucase în mod logic, tânăr muncitor fierar, să cultive relaţiile cu
toate persoanele şi instituţiile care ar fi putut să-l ajute să culeagă
roadele alegerii pe care o făcuse. La douăzeci şi şase de ani el se
alăturase Marii Loji a Orientului din Leiria, sub chiar umbra acelei

ruine gotice unde Sfânta Elisabeta plânsese şi se rugase. Se
îndoctrinase cu cunoştinţele ezoterice ale unei religii sincretice şi
naturaliste ce fusese principalul opozant al Bisericii Catolice în era
modernă şi care se semeţea deja cum că, plănuind şi înfăptuind
Revoluţia portugheză din 1910, făcuse un pas mare către
eliminarea totală a creştinismului din Peninsula Iberică. În 1911,
şeful Marelui Orient, Magalhães Lima1, fusese în stare să emită
prevestirea că în câţiva ani niciun tânăr nu va mai dori să studieze
pentru preoţie, iar Alfonso Costa putuse să dea asigurări întregii
sale Frăţii, precum şi câtorva delegaţi ai Lojilor franceze, că
următoarea generaţie va asista la sfârşitul „catolicismului,
principala cauză a stării de plâns în care ţara noastră a căzut”. Erau,
într-adevăr, multe dovezi care să susţină prezicerea, chiar dacă nu
şi acuzaţia. În 1911, noii stăpâni ai Portugaliei au confiscat
proprietăţile Bisericii, au împrăştiat, închis şi exilat sute de preoţi
şi călugăriţe, acordându-i Cardinalului Patriarh al Lisabonei cinci
zile pentru a părăsi definitiv oraşul. Preoţii şi credincioşii refugiaţi
căutară scăpare în Franţa şi în alte părţi. Unii au îngenuncheat la
Lourdes şi au implorat-o pe Maica Domnului să ajute nefericita lor
patrie, cândva mândră a se chema ţara Ei, ajunsă acum o scenă a
anarhiei şi a necredinţei, cu câte-o nouă revoluţie la fiecare lună.
Arturo de Oliveira Santos îşi datora succesul în viaţă, atât cât
era, nefericirilor Bisericii. Probabil că nu asta-i fusese intenţia.
Soţia lui părea a fi catolică, iar toţi copiii lui fuseseră botezaţi –
deşi numele lor, Democracia, República, Libertade şi-aşa mai
departe miroseau mai mult a lojă decât a sacristie. Poate că, într-un
colţ semiobscur al minţii sale, mocnea o vagă nădejde de-a trimite
după preot dacă s-ar fi trezit vreodată că-i fuge pământul de sub
Sebastião de Magalhães Lima (1850-1928), avocat, jurnalist, om politic
republican şi scriitor, fondatorul influentului ziar O Século – n.a.
1
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picioare şi eternitatea se cască dedesubt. Dar totul îi mergea strună
de când îşi mutase fierăria – căreia îi pusese în mod adecvat
numele de „Forja Progresului” – la Ourém. Şi, odată învăţat să
stăpânească arta zâmbetului facil şi a strângerii viguroase de mână,
precum şi cea a amabilităţii fâşneţe şi expansive, atât de mult
preţuită într-o lume dedată gratulărilor prin pieţe şi în rândurile de
vază ale banchetelor, el îşi găsi aici o nouă Lojă fără multă bătaie
de cap. Până în 1917, la treizeci şi trei de ani, devenise preşedintele
acesteia şi, mulţumită misterioasei legături de frăţie a celor ce
parcurg labirintul umbrit al gradelor şi iniţierilor către însoritele
poziţii de onoare, devenise şi preşedintele Consiliului judeţean şi al
Camerei, precum şi vicejudecător pentru cauzele comerciale – pe
scurt, devenise un soi de şef republican al întregului district,
inclusiv pentru Fatima şi Aljustrel.
Din ce în ce mai puţini participau la Liturghie şi la
sacramente; erau tot mai multe divorţuri şi mai puţini copii; iar
când el arestă şase preoţi şi îi ţinu sechestraţi pentru opt zile,
catolicii laici de frunte din Consiliu şi din Cameră se dovediră atât
de ocupaţi cu compromisurile profitabile, încât n-au mai găsit
timpul să protesteze suficient de zgomotos pentru a fi auziţi. Pentru
fierar şi prietenii săi, lupta în favoarea progresului şi a
culturalizării, aşa cum preferau ei să-şi descrie conflictul cu
Biserica, era la un pas de-a fi câştigată.
Ce provocare trebuie să fi fost aşadar, pentru vigilenţa şi
zelul unui asemenea om, vestea că două-trei mii dintre supuşii săi
se duseseră la Cova da Iria să asculte cum câţiva copii discută cu o
femeie invizibilă, precum şi că alte mii, de peste tot, vorbeau
despre o nouă apariţie a Fecioarei! Pentru genul ăsta de idealist era
axiomatic că Maria aparţinea Evului Mediu şi că n-avea loc în
viaţa modernă. Ea făcea parte din ordinea supranaturală pe al cărei
mormânt atâţia liberali şi radicali plini de zel aşternuseră lespedea
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necredinţei. Nu se putea, aşadar, tolera ca ea să se ridice din obscuritate şi să apară în luminosul secol XX. Întreaga presă masonică2
răsuna de o chemare clară şi puternică împotriva a ceea ce editorii
liberali numeau „o invazie de misticism”, „o redeşteptare a
reacţiunii şi a superstiţiilor”, „un act gratuit de agresiune din partea
clerului”. Mişcat până la indignare de aceste proteste şi de altele
similare, primarul din Ourém hotărî să ia o poziţie fermă. De aici
ordinul către părinţii copiilor de a-i prezenta la judecată.
Cei doi taţi reacţionară fiecare în felul său.
„N-are niciun rost să duci copii atât de mici în faţa unui
asemenea tribunal”, spuse Unchiu’ Marto. „Unde mai pui că sunt
nu mai puţin de trei leghe şi e prea mult pentru ei ca să meargă
atâta. Iar ei nu ştiu să călărească. N-am de gând să fac aşa ceva. Şiam să mă duc să-i spun primarului motivul.” Olimpia îi dădu
dreptate întocmai.
Cumnatul său, António, s-a arătat mai conciliant. „N-au
decât să-şi rezolve problemele acolo după cum vor”, mormăi el.
„Eu habar n-am despre ce e vorba.”3 Tindea să fie de acord cu
nevastă-sa, Maria Rosa, în privinţa faptului că, dacă Lúcia minţea,
n-ar fi stricat să primească o lecţie; iar dacă, prin cine ştie ce
întâmplare, spunea adevărul – deşi ambii se îndoiau de asta –
Sfânta Fecioară se va îngriji de ea.
Lúcia auzise discuţiile astea şi reflectă amar: „Cât de diferit
este tatăl meu de unchiu’ şi mătuşa! Ei înfruntă pericolul pentru aşi apăra copiii, ci părinţii mei mă predau cu cea mai mare nepăsare,
ca aceia să facă cu mine ce vor ei. Dar, răbdare!” îşi răspunse tot
ea, „mă aştept să am de suferit şi mai mult de dragul Tău, o,
Referinţele la masonerie din text reflectă interpretările din epocă, ce
atribuiau mişcării masonice din Portugalia rolul de frunte în revoluţia care
a dus la răsturnarea monarhiei în 1910 – n. red.
3
Memoriul I, p. 51 – n.a.
2
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Dumnezeul meu, şi fie aceasta pentru întoarcerea păcătoşilor!”4
În dimineaţa de sâmbătă, 11 august, tatăl ei o instală pe
spinarea unui măgar şi porniră în susul dealului. Oprindu-se pe
drum, îl găsiră pe Unchiu’ Marto pregătindu-şi ceva de mâncare, la
fel de calm ca întotdeauna; el repetă apăsat că nu avea de gând să
îşi trimită copilaşii înaintea unui tribunal, pentru că era o tâmpenie.
Cu toate acestea, se va duce să vorbească în numele lor, iar dacă
António se grăbea, n-avea decât s-o ia înainte, urmând a se întâlni
cu el la Ourém. Unul din avantajele materiale ale lui Marto faţă de
cumnatul său era posesia unui cal.
Între timp Lúcia se lăsase jos de pe măgar şi se dusese s-o
caute pe Jacinta, căreia îi povesti, plângând, ce se întâmplase.
„Nu-ţi fă griji”, spuse fetiţa, deşi era evident speriată. „Dacă te vor
omorî, spune-le doar că şi eu sunt ca tine, iar Francisco încă şi mai
şi, şi vrem să murim şi noi. Iar acum mă duc cu Francisco la
fântână să ne rugăm fierbinte pentru tine.”5
Se-mbrăţişară din nou, în lacrimi, şi se despărţiră. Tatăl
Lúciei o urcă înapoi pe măgar. Porni impasibil alături, cu toiagul în
mână. Micul animal aluneca şi se clătina pe drumul lucios şi
fierbinte. Când şi când, António îi dădea câte-o comandă răstită sau
vreo lovitură laterală, ca să-i grăbească pasul. Primarul îi aştepta la
ora douăsprezece fix! Sărmanul burrito6 îşi dădea toată silinţa, dar
viteza avea neajunsurile ei, aşa că Lúcia căzu de trei ori în timpul
lungii călătorii. Drumul urca şi cobora, dând ocol mai multor pante
pleşuve intersectate repetat de ziduri de piatră sau înţesate de pini
chirciţi. Lúciei i se părea că nu vor mai ajunge vreodată – deşi nici
sosirea nu şi-o dorea! Când, în sfârşit, ajunseră în vechiul oraş
maur, ea era plină de vânătăi şi durere, ciufulită şi nefericită.
Memoriul II, p. 89 – n.a.
Memoriul I, p. 51. – n.a.
6
Măgăruş (în limba portugheză în text) – n. red.
4
5
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Ourém se-ntinde larg de-a lungul ambelor laturi ale drumului principal, sub un deal terasat şi cultivat, încoronat de nobilele
ruine ale unui vechi castel înfipt ca o ameninţare întunecată pe
fundalul cerului de cobalt. António îl mână pe zdruncinatul burrito
pe caldarâmul străzii principale. Ştia unde se afla clădirea
Primăriei. Aceasta era însă încuiată; nicio mişcare prin preajmă;
arşiţa devenise sufocantă. Îşi îndemnă animalul către piaţă, sperând
să dea de cineva care să-l îndrume. Acolo întrezări silueta unui
bărbat care de-abia descălecase de pe cal. Era cumnatul său.
„Ei bine, s-a rezolvat totul?” întrebă jovial Unchiu’ Marto.
Rezolvat! António ripostă, întrucâtva aprins şi batjocoritor,
cum că au găsit locul închis şi pustiu.
Unchiu’ Marto propuse ca, fiind toiul amiezii, să facă bine
să găsească ceva de mâncare înainte de a-l vedea pe primar. Zis şi
făcut, apoi s-au întors fără grabă spre clădirea publică. O aflară tot
amuţită şi pustie. Tocmai atunci trecu pe-acolo un bărbat care le
spuse că Primăria se mutase într-o casă de pe altă stradă. Câteva
minute mai târziu se aflau în prezenţa lui cacique7 şi a câtorva
dintre acoliţii lui.
Privirea întunecată şi nervoasă a lui Arturo de Oliveira
Santos luă în primire cele trei figuri prăfuite.
„Şi băiatul?” întrebă el dintr-odată.
„Ce băiat?” Deci administratorul nu ştia că era vorba de trei
copii! Unchiu’ Marto începu să tragă de timp. Îşi aminti, în fine, că
avea un fiu, dar se prefăcu că nu înţelesese că importantul personaj
voia să-l vadă.
„Şi-apoi, senhor administrador”, adăugă el, „sunt trei leghe
de aici până la noi, copiii nu rezistă să meargă pe jos atât de mult,
iar pe cal sau măgar nu sunt în siguranţă, pentru că nu-s obişnuiţi.”
7

Şeful de trib, termen folosit aici în sens ironic – n. red.
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Cel puţin aşa îşi aminteşte, acum, discuţia. „Şi mi-a venit
să-i mai spun ceva: «Doi copii de vârsta lor, în tribunal!». Dar
mi-am ţinut gura.”8
Santos îl muştrului furios pentru neglijenţa-i, iar pe António
pentru întârziere. Apoi se întoarse brusc către Lúcia. Văzuse ea
vreo doamnă la Cova da Iria? Cine crede că era? Era adevărat că
doamna îi spusese un secret? Ei bine, atunci Lúcia trebuia să i-l
dezvăluie şi să promită că nu se va mai întoarce niciodată la Cova
da Iria.
Lúcia privi drept înainte şi nu spuse nimic.
„Îmi spui secretul?”
„Nu.”
Administratorul îl fulgeră cu privirea pe António care,
stânjenit şi adormit ca de-obicei, rămăsese cu pălăria în mână,
aşteptând. „Tu de-acolo, dă lumea din Fatima crezare chestiilor
ăstora?”
„O, nu, domnule!” zise tatăl Lúciei. „Toate astea sunt basme
muiereşti.”
„Şi tu, tu ce zici?” Administratorul se uita la Unchiu’ Marto.
„Mă aflu aici la porunca voastră”, replică tatăl Jacintei şi al
lui Francisco, „iar copiii mei spun acelaşi lucru ca mine.”
„Deci tu crezi că e-adevărat?”
„Da, domnule, eu îi cred ce zic.”
Toţi cei alăturaţi râseră cu poftă la asta. Unchiu’ Marto îi
privi cu netulburat sânge rece. Nu se temea de politicienii ăştia
mărunţi. Cât despre Santos, îi era limpede, pe moment, că nu
câştiga nimic chestionând aceşti doi mitocani şi pe impasibila lor
cachopa, aşa că făcu un gest de expediere, drept care unul dintre
subalternii lui le spuse să-şi ia tălpăşiţa.
8

De Marchi, op. cit., p. 99 – n. a.
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Administratorul veni după ei până la uşă şi spuse, arătând
spre Lúcia:
„Dacă nu spui secretul ăla, te va costa viaţa!”9
Înfricoşată, copila aruncă o privire înapoi, spre faţa
întunecată şi încruntată din pragul uşii. Arăta ca şi cum vorbea
serios.
Orele erau înaintate când ajunseră înapoi în Aljustrel.
António probabil că se îndreptă spre cea mai apropiată tavernă, ca
să-şi scoată pârleala. Lúcia se furişă din calea întrebărilor pline de
reproş şi a privirilor dezaprobatoare ale mamei şi surorilor ei,
pentru a regăsi câteva minute de pace la vechea fântână. Francisco
şi Jacinta se aflau acolo, îngenuncheaţi. Jacinta îşi ţinuse
promisiunea: erau acolo de dimineaţă.
„Ai, Lúcia!” strigă ea, alergând s-o îmbrăţişeze. „Sora ta
ne-a spus că te-au omorât!”
Una dintre fetele mai mari aruncase probabil în glumă
această remarcă, pe când ieşise afară să scoată nişte apă. Francisco
şi sora lui o luaseră în serios. Şi totuşi, iat-o aici pe Lúcia, liberă şi
nevătămată! Râseră cu toţii şi săriră-n sus de bucurie, în timp ce
vântul răcoros împrospăta peticele ogoarelor, iar candelele
îngerilor începeau să licărească slab.
A doua zi, 12 august, era duminică, dar nu una foarte
liniştită în Aljustrel. De fapt, în fiecare sat din Serra domnea o
aşteptare încordată legată de ce s-ar fi putut întâmpla luni, iar
pelerinii erau deja pe drum, familii întregi de ţărani cu coşurile lor
împletite pentru merinde şi cu butelci de lut pentru apă, unii cu
pături înfăşurate în jurul grumazului sau împachetate pe umeri, în
vederea dormitului pe iarba uscată, sub stele. Cât fu ziua de lungă
aceşti bieţi călători, dimpreună cu mai norocoşii răzleţiţi prin
Aşa se încheie relatarea lui Unchiu’ Marto către părintele De Marchi, p.
99 – n. a.
9
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trăsuri şi automobile, continuară să sosească la Aljustrel ca să vadă
casele lui Unchiu’ Marto şi António Abóbora, să pună întrebări, să
facă fotografii, să-şi transmită cererile pe care le doreau îndeplinite
a doua zi de către Sfânta Fecioară. Slujbe, dragoste, bani, vindecări, convertiri, avansări – toate aceste dorinţe ale inimii
omeneşti erau deşertate peste cei trei copii buimăciţi. Maria Rosa
era cât pe ce să explodeze. Câtă obrăznicie la aceşti străini! Şi năpasta venită de la fata asta, care e-n stare să provoace o asemenea
furtună cu limba ei mincinoasă! Într-un moment al haosului creat,
Lúcia s-a simţit chiar tentată să accepte invitaţia unei mătuşi din
Cascais care se oferise să-i ia pe ascuns la casa ei şi să-i ţină acolo
până se domoleşte agitaţia. Dar făgăduiseră Sfintei Fecioare că vor
fi la Cova da Iria în 13 august, şi aşa aveau să facă.
Către seară, căsuţa familiei Abóbora era complet înconjurată
de o mulţime gălăgioasă. „În mâinile acestor oameni”, scrie Lúcia,
„noi eram ca o minge în mânuţele unei fetiţe. Fiecare ne trăgea în
direcţia lui şi ne punea întrebarea lui, fără ca măcar o dată să ne
lase timp să răspundem cuiva.” În mijlocul a toate acestea, cine
mai lipsea decât trei poliţişti din Ourém, apăruţi pentru a-i convoca
la casa lui Unchiu’ Marto, unde-i aştepta însuşi Primarul, lăsând
să-i scape când şi când câte-o aluzie ameninţătoare cum că tăcerea
lor pe mai departe le poate aduce pedeapsa cu moartea.
„Nu contează”, şopti Jacinta, strângându-şi buzele drăgălaşe.
„Dacă ne vor omorî, cu-atât mai bine, fiindcă atunci o să ajungem
să-I vedem pe Isus şi pe Sfânta Fecioară.”
În cursul interogatoriului ce urmă, Santos pretinse de la ei
secretul şi promisiunea că nu se vor mai întoarce la Cova da Iria.
Când copiii refuzară, argumentând că ei n-o pot refuza pe Sfânta
Fecioară, el schimbă foaia şi sugeră, cu neaşteptată amabilitate, că
la urma urmei cel indicat a se ocupa de treburi de acest gen era
senhor pároco, părintele Ferreira. Vru să afle dacă părinţii
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micuţilor aveau vreo obiecţie ca ei să meargă la casa parohială a
doua zi de dimineaţă, înainte de întâlnirea de la Cova da Iria.
Fatima, oricum, era în drum spre locul apariţiilor. N-ar fi durat
decât câteva minute ca să-l vadă pe paroh. Cu acestea el îşi luă
rămas bun, spre uşurarea generală.
A doua zi dis-de-dimineaţă Unchiu’ Marto ieşi afară să
prăşească ceva pe un teren apropiat de casă. Odată terminată
treaba, se întoarse acasă şi începu să-şi spele pământul gros şi
roşiatic de pe mâini, pregătindu-se de micul dejun. În timp ce era
ocupat cu asta observă că nevasta lui intrase în casă şi-i făcea
semne tăcute, chemându-l afară.
„Bine, bine”, răspunse Unchiu’ Marto continuând să-şi frece
mâinile mari şi aspre.
Gesturile Olimpiei deveniră mai agitate.
„Ce atâta grabă?”, întrebă bărbatul ei. „Vin acu’.” Şi începu
a-şi şterge agale mâinile. Nu termină bine că deschizătura uşii se
întunecă şi, ridicând ochii, îl văzu pe primarul din Ourém privindu-l insistent.
„Ah, deci dumneavoastră eraţi, senhor administrador?”
„Întocmai. Vreau să merg şi eu la miracole.”
Inima lui Unchiu’ Marto tresăltă. Ceva nu era în regulă, în
pofida replicii afabile, căci observă că Santos părea nervos şi
arunca întruna priviri iscoditoare în jurul casei, ba ici, ba colo, în
timp ce continua cu repeziciune:
„Să mergem cu toţii, împreună. Eu am să-i iau pe micuţi cu
mine, în căruţă. Până nu văd, nu cred, ca Sfântul Toma! Unde sunt
copiii, apropo? Timpul trece. Ai face bine să-i chemi.”
„Nu-i nevoie de invitaţie specială”, răspunse sec celălalt.
„Ştiu ei când trebuie să-şi ia turma şi să fie pregătiţi de plecare.”
Chiar atunci intrară şi copiii, iar primarul, numai zâmbet şi
blândeţe, îi invită să călătorească cu el la Cova da Iria.
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„Nu, mulţumesc, senhor”, spuse Francisco.
„Putem merge foarte bine pe jos”, adăugă Jacinta.
„Vom ajunge mai devreme în felul ăsta şi nici nu veţi mai fi
deranjaţi de lumea de pe drum.”
„Nu vă mai preocupaţi atâta, senhor administrador.”
Unchiu’ Marto fusese cel care vorbise. „Ajung ei cu bine acolo.”
„În plus”, continuă funcţionarul statului, „vom avea mai
mult timp pentru oprirea la Fatima, la casa parohului. Ştii bine,
vrea să le pună câteva întrebări!”
Cum niciunul nu ştia ce să răspundă la asta, copiii, cu multă
codeală, se căţărară în căruţă, Francisco în partea din faţă, cu
administratorul, cele două fete în spate, în timp ce Unchiu’ Marto
şi António îi urmau pe jos. Nu dură decât un minut sau două până
la biserica din vârful dealului. Ajungând acolo, Santos se dădu jos
şi, urcând treptele către casa parohială, strigă:
„Primul!”
„Primul, ce?” întrebă Unchiu’ Marto, care reuşise să ţină
pasul cu căruţa.
„Lúcia!” chemă poruncitor administratorul.
„Du-te, Lúcia”, îi spuse unchiul său, iar copilul ieşi din
căruţă şi intră în casa parohială.
„Voi puteţi rămâne aici, deocamdată”, adăugă Santos către
copiii mai mici.
Parohul aştepta în biroul său. Părea destul de limpede că el
trecuse de la atitudinea rezervată, binevoitoare şi prudentă la una
mai degrabă ostilă. E posibil să fi fost deranjat de celebritatea
crescândă a întregii afaceri şi de împotrivirea autorităţilor publice
şi ar fi vrut probabil să scutească Biserica de persecuţii ulterioare,
într-o perioadă în care şi-aşa era hărţuită şi strâmtorată îndeajuns.
„Cine te-a pus să spui lucrurile pe care le răspândeşti?”
interogă el.
„Doamna pe care am văzut-o la Cova da Iria.”
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Chipul parohului era sever.
„Oricine se apucă să răspândească asemenea minciuni ordinare, ca astea scoase de tine, va fi judecat şi va merge în iad, dacă
nu e adevărat. Din ce în ce mai mulţi cad victime înşelătoriei tale.”
„Dacă oricine care minte ajunge în iad, eu una nu voi
ajunge”, răspunse fata de zece ani, privindu-l în ochi, „fiindcă eu
nu mint, ci spun doar ceea ce am văzut şi ceea ce Doamna mi-a
vorbit. Cât despre mulţimea care merge acolo, ei merg numai din
voinţa proprie. Noi n-am chemat pe nimeni.”
„E-adevărat că Doamna ţi-a încredinţat un secret?”
„Da, senhor pároco.”
„Spune-l, atunci.”
„Nu-l pot spune. Dar dacă Sfinţia Ta doreşte să-l ştie, o voi
ruga pe Doamna, iar dacă îmi permite, vi-l voi spune.”
„Haide”, interveni primarul în acel moment, „astea-s chestii
supranaturale. Să mergem.”10
Zicând aceasta, o conduse pe Lúcia afară şi-i ordonă pe dată
să intre în căruţă. Imediat ce copila se supuse, Santos sări sus după
ea, apucă hăţurile şi pocni din bici.
Unchiu’ Marto şi António Abóbora, întrebându-se ce mai
urmează de-acum, văzură animalul întorcând brusc şi ţâşnind la
drum, dar nu către Cova da Iria, ci în direcţia opusă.
„Ai luat-o în direcţia greşită!” ţipă Lúcia.
„E-n regulă”, o asigură vesel Santos, „ne oprim un moment
să-l vizităm pe parohul din Ourém. Apoi vă duc la Cova da Iria cu
automobilul. Veţi fi acolo la timp!” şi aruncă nişte pături sau
mantale peste cei trei copii ca să-i ascundă de pelerinii care, în
număr crescând, îşi târau picioarele de-a lungul drumului spre
Cova da Iria.
10

De Marchi redă acest dialog din Procesul Canonic, op. cit., p.103 – n. a.
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Când căruţa se pierdu din vedere într-un nor de praf alb, fin,
Unchiu’ Marto şi cumnatul său se-ntoarseră, urmând lumea ce
se-ndrepta în dezordine de-a lungul şoselei, către vest. Santos
declarase că-i va duce pe copii la Cova da Iria şi Unchiu’ Marto
putea presupune cu calmul lui caracteristic că, dintr-un motiv
anume ce urma să fie lămurit ulterior, administratorul hotărâse s-o
ia pe alt drum. O jumătate de oră mai târziu, când cei doi bărbaţi
ajunseră la faţa locului, fură uimiţi să găsească acolo mai mult de
6.000 de persoane adunate. Unii călătoriseră desculţi trei sau patru
zile, din sate îndepărtate, cu imensă dificultate, ca să-şi prezinte
doleanţele Sfintei Fecioare; alţii ajunseseră călărind pe catâri,
măgari, cai, biciclete; puţini dintre ei în şarete, câţiva cu
automobile. Toţi se interesau unde sunt copiii, căci era aproape de
amiază.
Unii dintre ei erau înspăimântaţi şi nu se simţeau în largul
lor. Li se spusese că lângă Cova da Iria se afla un mic crater al
unui vulcan stins, după cum şi era, de fapt, iar toate astea ar fi
reprezentat un şiretlic al diavolului ca să-i momească pe toţi aceşti
oameni de treabă la un loc şi-apoi să-şi caşte adâncurile de foc,
înghiţindu-i. Alţii îşi băteau joc de spaima asta. Maria Carreira din
Moita, de pildă, n-avea de gând să lase o asemenea ameninţare s-o
împiedice să participe la apariţia Sfintei Fecioare. Mai mult, ea
aranjase o masă cu flori pe ea, ca un fel de altar sau loc de ofrande,
supraveghind şi ridicarea unei bolţi rustice, cu câteva cruci legate
de aceasta şi cu două felinare aninate ca să marcheze locul pe timp
de noapte. Pare de necrezut, dar se spune că Maria Rosa a
contribuit cu ceva la aceste felinare şi că fiica ei cea mare a ajutat
la aranjarea arcadei şi a mesei.
Dar unde erau copiii?
Pe la orele douăsprezece, câţiva dintre cei din jurul
copacului azinheira începură să spună Rozariul şi treptat întreaga
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asistenţă li se alătură. Atunci se auzi un sunet slab foşnitor, urmat
de ceea ce semăna a vuiet de tunete – unora li se păru venind
dinspre drum, altora, dinspre copăcel şi încă altora, dinspre
orizontul îndepărtat. Ici şi colo câte-un strigăt înspăimântat se
auzea: „Vom muri cu toţii!” şi câţiva fugiră care-ncotro. Cei mai
mulţi rămaseră tăcuţi şi destul de temători. Deodată văzură o
fulgerare de lumină şi apoi, mult deasupra capetelor lor, spre
răsărit, ceva ca un norişor, gingaş, alb, permeabil, translucid care
pluti încet, coborând până când poposi deasupra copăcelului
azinheira. O clipă mai târziu se înălţă din nou şi se topi în cerul
albastru.
Pe măsură ce oamenii se holbau unul la altul şi la toată
lumea din jur, cuprinşi de surpriză şi mirare, mulţi remarcară un
fapt straniu, despre care Maria Carreira şi alţii depun mărturie până
în ziua de azi: feţele lor erau puternic colorate cu diferite culori ale
curcubeului, chiar şi veşmintele lor erau roşii, galbene, albastre,
portocalii şi aşa mai departe, în timp ce frunzişul arborilor şi al
tufelor părea a fi compus din flori strălucitoare în loc de frunze,
până şi pământul arid fiind cadrilat în splendide nuanţe. „Nu e
nicio îndoială că Sfânta Fecioară venise”, spune Maria Carreira,
„dar nu i-a aflat pe copii.” Şi unde erau micii pezevenghi?
Întrebarea apăru din nou pe toate buzele.
Până atunci Unchiu’ Marto şi António nu spuseseră nimic
despre ciudata purtare a primarului. Iar acum văzură câteva
persoane sosind cu vestea că acesta îşi dusese prizonierii mai întâi
la paroh şi apoi la propria lui locuinţă din Ourém.
Aşadar primarul era cel care compromisese apariţia şi o
dezamăgise pe Maica Domnului! Şi parohul! Dintr-odată mulţimea
trase concluzia că cei doi uneltiseră împreună ca să le înşele tuturor
aşteptările; iar pe măsură ce imputările acestei bănuieli căpătau
contur în minţile obosite ale tuturor acelora care parcurseseră
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atâtea mile ca să fie aici, ori renunţaseră la o zi de muncă şi la plata
aferentă ca s-o cinstească pe Sfânta Fecioară, toate diferitele stări
de veneraţie, teamă, aşteptare, afecţiune, speranţă şi curiozitate
fuzionară, printr-o subtilă alchimie a emoţiei în masă, într-o
vibraţie încordată de mânie omenească. Întreaga adunare, ca şi
cum indignarea ar fi închegat-o într-un monstru cu o singură minte
şi şase mii de capete, izbucni într-un urlet de furie ce făcu aerul
fierbinte să pulseze, auzit fiind tocmai până la Aljustrel, la mai
mult de două mile depărtare. Bine de primar şi de paroh că nu se
aflau în acel moment la Cova da Iria; părintele Ferreira, cel puţin,
era convins, după cum mărturisea într-o scrisoare negând acuzaţia
de participare la conspiraţie, că ar fi fost omorât pe loc.
Glasuri îndârjite începură să se ciondănească şi să se certe,
peste tot în mulţime. Unii strigau „Jos cu administratorul!” Alţii
urlau „Jos cu parohul!” Pentru o clipă păru că nici măcar
depărtarea nu-i va salva pe cei doi din mâinile acelui autoinstituit
tribunal de călăi, căci asta e gloata; şi sute de bărbaţi, încă
mugindu-şi nemulţumirea extremă, începură a se pune în mişcare
aşa cum o fac gloatele, cu o teribilă şi hotărâtă unitate, cu ochi
holbaţi care nu mai văd altceva decât sânge şi mâini care bâjbâie
după gâtul victimelor.
„La Fatima, să rezolvăm cu parohul!”
„La Ourém, să ne răfuim cu primarul!” strigă altul.
„Şi cu consilierul!” adaugă un al treilea.
Şi ar fi ajuns măcar până la Fatima, de nu la Ourém, dacă
n-ar fi dat nas-n în nas cu un bărbat oarecare, plin de curaj şi
prezenţă de spirit, care ridică mâna şi cuvântă cu un aer milităros:
„Luaţi-o uşor, băieţi!” răcni el. „Nu v-atingeţi de nimeni!
Oricine merită pedeapsa o va primi. Toate acestea se petrec cu voia
Celui de Sus!”
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Aşa îşi aduce aminte Unchiu’ Marto cuvintele rostite de el în
acea zi. Şi, după o clipă de ezitare, gloata şovăi, se opri şi începu să
se fărâme în grupuri mici.
Unchiu’ Marto nu face mare caz de-acest episod. Era mult
mai preocupat de copiii lui şi de cum să-i scoată din mâinile
răpitorului lor.
„Şi m-am întors acasă”, încheie el, „şi mi-am găsit soţia
plângând.”11

11

De Marchi, p. 106 – n. a.
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CAPITOLUL XI

Dacă Tuşa Olimpia avea motive să plângă, primarul din
Ourém era în schimb peste măsură de încântat de succesul planului
său cutezător de a-i răpi acesteia copiii. O anume plăcere sardonică
îl cuprindea gândindu-se la toţi acei neghiobi evlavioşi care
aşteptau la Cova da Iria un spectacol în care actorii principali
aveau să nu apară. Şi ce farsă jucată parohului! De-acum enoriaşii
lui vor crede că acesta se coalizase cu forţele progresului şi
iluminismului! În veci nu va putea lămuri această suspiciune. Dar
cea mai mare reuşită a lui Santos era că cei trei care tulburaseră
liniştea fuseseră închişi într-o încăpere din locuinţa sa şi n-aveau să
iasă de-acolo înainte de a-i fi mărturisit secretul şi de a-i fi
dezvăluit cine sau ce se afla la baza acestei întregi mostre ridicole
de medievalism. El îi părăsi pentru o vreme, lăsând panica să-şi
facă efectul.
Nu greşea mizând pe cât de înfricoşaţi erau copiii. Când
clopotele din Ourém începură, unul după altul, să anunţe amiaza cu
bătăi lungi şi solemne, aceştia schimbară între ei priviri de
consternare totală. Era momentul promis pentru a o întâlni pe
Doamna, la Cova da Iria.
Francisco îşi reveni primul. „Poate că Sfânta Fecioară ne va
apărea aici!” zise el plin de speranţă. Poate! Aşteptară vreun semn,
vreo fulgerare de lumină, o mişcare, o voce divină. Dar nu se
întâmplă nimic. Ora amiezii trecu şi ea nu le dăduse niciun semn.
Jacinta începu să plângă. Francesco spuse, aproape în lacrimi:
„Trebuie că Sfânta Fecioară este mâhnită că nu ne-am dus la
Cova da Iria şi-aşa că nu ni se va mai arăta de-acum încolo.”
Furişă o privire rugătoare spre Lúcia. „Nu-i aşa?”

„Nu ştiu.” Fata mai mare îşi recăpătase calmul şi stăpânirea
de sine. „Eu cred că ni se va mai arăta.”
„O, vreau atât de mult s-o văd!”
Dup-aceea, îşi aminteşte Lúcia, el deveni destul de
animado1, aproape ca un bărbăţel având grijă de sora şi de
verişoara lui. Jacinta a fost cea care a izbucnit în lacrimi când
ultima nădejde a unei vizite din partea Sfintei Fecioare îi părăsi.
„Părinţii noştri n-au să ne mai revadă!” se tângui ea. „N-au
să mai audă niciodată de noi!”
„Nu plânge, Jacinta”, îi spuse fratele ei. „Să oferim toate
acestea lui Isus pentru bieţii păcătoşi, după cum ne-a îndemnat
Doamna.” Şi, ridicându-şi ochii spre Ceruri, îşi oferi jertfa: „Isuse
al meu, fie, din dragoste pentru Tine şi pentru întoarcerea
păcătoşilor!”
„Şi pentru Sfântul Părinte!” suspină Jacinta, ştergându-şi
lacrimile. „Şi ca ispăşire pentru păcatele împotriva Inimii
Neprihănite a Mariei”, adăugă ea, aproape dintr-o suflare. După
aceasta, fetiţa păstră o mină curajoasă până la căderea nopţii, când
întunericul o făcu să se gândească la mama ei.
În dimineaţa următoare, la ora zece, primarul veni să-i
conducă la primărie, unde-i supuse unui alt lung şi obositor interogatoriu. Rezultatul nu diferi de cel anterior: ei stăruiau că văzuseră
o frumoasă Doamnă, toată din raze albe, şi că ea le spusese un
secret. Şi refuzau să dezvăluie acest secret, chiar şi atunci când el îi
ameninţa cu închisoare pe viaţă, tortură sau moarte. La prânz erau
atât de extenuaţi, încât întoarcerea la casa primarului a fost o uşurare, mai ales când descoperiră că senhora Santos pregătise pentru
ei o gustare bună; căci soţia primarului, precum cea a lui Pilat,
avea mai multă milă şi înţelegere şi se pare că i-a tratat pe micuţii
1

Însufleţit (în limba portugheză în text) – n. red.
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ostatici cu multă bunătate maternă. Pe de altă parte, soţul ei era
hotărât să nu-i lase să plece fără a obţine vreun soi de mărturisire
care să pună capăt nenorocitei epidemii de misticism pe care ei o
aduseseră asupra districtului. El le declară neînduplecat că, de
vreme ce luatul cu binişorul şi îngăduinţa nu avuseseră efect, se
hotărâse să-i arunce în temniţă. Şi exact asta făcu.
Cadeia2 oraşului nu era locul cel mai bine mirositor şi
atractiv. Celulele erau întunecoase, mutându-ţi nasul cu miasme
infame, pline de aspre ecouri sinistre şi separate de lumea
oamenilor liberi prin bare de fier. Cei mai mulţi dintre răufăcători,
probabil hoţi de buzunare, pungaşi, beţivi, scandalagii, pleava
tavernelor şi a pieţei de mărfuri, erau adunaţi ciopor într-o încăpere
comună. Cei trei copii se treziră împinşi printre ei, fără multe
formalităţi. Se strânseră unu-ntr-altul, îndreptându-se instinctiv
spre o fereastră zăbrelită dintr-un capăt al camerei. Jacinta privi
afară spre piaţa din Ourém şi izbucni în lacrimi.
Lúcia o cuprinse cu braţele. „De ce plângi, Jacinta?”
„Pentru că o să murim fără să ne mai vedem părinţii
vreodată. Vreau s-o văd pe mama!”
Francisco spuse, „Dacă n-o vom mai vedea pe mama, să fim
tari! Fie jertfa noastră pentru convertirea păcătoşilor. Cel mai rău
ar fi dacă Sfânta Fecioară nu se mai întoarce niciodată. Gândul ăsta
nu-mi dă pace. Dar voi face şi această jertfă pentru convertirea
păcătoşilor.” Însă chiar şi după acest discurs curajos băiatul era
chinuit din când în când de teama că Doamna s-ar putea să nu mai
revină şi avea nevoie de îmbărbătări repetate.
Tot ce a reţinut Lúcia în privinţa deţinuţilor este că nu erau
foarte mulţi, iar unul dintre ei era hoţ – s-ar zice că, în felul său,
unul bun. Ea ne lasă pe noi să ni-i imaginăm pe ceilalţi: poate
2

Închisoare (în limba portugheză în text) – n. red.
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vreunul din mulţii cerşetori, atât de des întâlniţi prin Portugalia,
înfăşuraţi în straturi succesive de zdrenţe jegoase infestate cu
purici şi mirosind a pământul roşcat pe care dormiseră nu o dată;
poate un beţiv duhnind a vinho3 ieftin; poate un codoş, un pungaş
sau chiar un ucigaş; bărbaţi rătăciţi şi uitaţi de toată lumea, cu
figuri afumate şi nerase, cu guri şubrede sau sfidătoare, cu ochi
lascivi sau vicleni, cu expresii şi gesturi deznădăjduite, drojdia
societăţii din Serra, dezmoşteniţii Portugaliei şi ai lumii. Aş vrea
s-o fi rugat pe Sora Maria Lúcia a Durerilor să-i descrie pe aceşti
bieţi companioni. Contrastul reprezentat faţă de cei trei inocenţi cu
ochii lor curaţi şi plini de har n-avea cum să fie doar întâmplător.
Trebuie să fi fost ceva adecvat şi inevitabil în privinţa asta, ca
vameşii şi băutorii de vin care-l însoţeau pe Cristos, sau cei doi
tâlhari împreună cu care El a murit.
Simpla privelişte a acestui grup era de asemenea natură,
încât de fiecare dată când cele două fete o lăsau să li se abată prin
minte, ele începeau să plângă din nou. „Vreau s-o văd pe mama!”
gemea Jacinta. „O vreau pe mama!”
Francisco o linişti din nou, ca mai-nainte, întrebând-o: „Păi
nu era vorba să oferim acest sacrificiu pentru întoarcerea
păcătoşilor, pentru Sfântul Părinte şi drept ispăşire pentru păcatele
comise împotriva Inimii Neprihănite a Mariei?”
„Ba da, ba da.”
Băiatul îngenunche pe podea şi, în timp ce fetele îi urmară
exemplul, el îşi reînnoi ofranda:
„O, Isuse al meu, fie, din dragoste pentru Tine, pentru
întoarcerea păcătoşilor, pentru Sfântul Părinte şi pentru iertarea
păcatelor făptuite împotriva Inimii Neprihănite a Mariei!”

3
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Cu greu ar fi izbutit scene şi sunete atât de neobişnuite
pentru acel loc să nu atragă atenţia celorlalţi prizonieri, aşa că ei
începură unul după altul să se strângă în jurul grupului
îngenuncheat. Curând trecură la întrebări, destul de amicale şi
compătimitoare; aflând cine erau copiii şi de ce se aflau acolo, le
oferiră fărâme de consolări şi sfaturi.
„Cea mai uşoară cale pentru voi de a ieşi de-aici”, spuse
unul, „ar fi să-i spuneţi primarului secretul, dacă ţine atât de mult
să-l ştie.”
„Dar Doamna nu doreşte să-l spunem!”
„Ce-ţi pasă ţie dacă îi convine sau nu Doamnei?”
„Mai bine mor!” răspunse tăios Jacinta, iar ceilalţi doi îi
ţinură hangul.
„Hai să spunem Rozariul.” Cei trei scoaseră la iveală mătăniile. Jacinta îşi desprinse din jurul gâtului un şirag conţinând o
medalie pe care se afla o icoană a Sfintei Fecioare. Înmânându-i-l
unui prizonier înalt, ea-l rugă să îl anine de un cui, sus pe perete. El
îi îndeplini cererea cu dragă inimă. Toţi bărbaţii priviră, cu
curiozitate şi oarecare amuzament, cum cei trei îngenuncheară pe
podea şi, aţintindu-şi ochii cu evlavie asupra medaliei, începură
să-şi recite Terço-ul.
„Cred în Dumnezeu... Tatăl nostru, care eşti în Ceruri...
Bucură-te, Marie, cea plină de har...”
Priveliştea feţelor îndreptate în sus, precum şi sunetul
vocilor lor subţiri repetând cuvinte atât de bine cunoscute în
Portugalia, se dovedi de nerezistat pentru înrăiţii netrebnici, astfel
că nu trecu mult până când câţiva dintre bărbaţi îngenuncheară
alăturându-se în răspunsuri, în timp ce chiar şi cei rămaşi în
picioare mormăiau fraze pe care nu le mai rostiseră de ani buni.
Francisco se întrerupse şi spuse: „Când oamenii se roagă, ei nu-şi
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ţin pălăriile pe cap.” Un tovarăş îşi aruncă chapéu4-ul pe podea;
băiatul îl culese de jos, îl puse pe o bancă şi continuă rugăciunea.
Câte amintiri din copilărie, despre femei cuviincioase pe jumătate
uitate, despre vise şi nădejdi spulberate, trebuie să fi trecut, în acea
după-amiază de august, printr-unele dintr-acele neîngrijite creştete
plecate! La final se lăsă un moment de linişte stânjenitoare, pe
măsură ce toţi îşi târşâiau picioarele, ridicându-se. Jacinta se
îndreptă spre fereastra zăbrelită şi privi afară. O luase iarăşi
plânsul.
„Jacinta!” zise Lúcia, urmând-o. „Nu vrei să-i oferi acest
sacrificiu Domnului?”
„Ba da, dar când îmi aduc aminte de mama, nu mă pot
abţine să nu plâng.”
Chestia asta-i necăjea pe prizonieri. Toţi prinseseră mare
drag de Jacinta. Unul dintre ei îşi aminti de muzicuţa pe care şi-o
camuflase undeva. Scoţând-o la iveală şi acordându-i, fără doar şi
poate, mângâierile preliminare cu care cântăreţii la armonica de
gură îşi încălzesc instrumentele, el îşi ţuguie buzele şi porni să
sufle. Alţii începură să-şi alăture vocile. În scurt timp, cu toţii se
simţeau plini de chef, căci muzica are darul să descuie sau să
închidă porţile tristeţii. Ochii Jacintei se înseninaseră de-acum,
poate chiar sclipiră cu interes când unul dintre întemniţaţi o întrebă
dacă ştiau să danseze.
„Ştim să dansăm fandango.”
„Şi mai ştim şi vira!”
Lúcia consemnează că, „în momentele următoare, Jacinta se
trezi partenera unui biet hoţ, pentru care ea era atât de mică, încât
acesta încheie dansul purtând-o atârnată de gâtul său.”5 Curând
Pălărie (în limba portugheză în text) – n. red.
Ea adaugă că „Sfânta Fecioară a avut milă de sufletul său şi el a fost
convertit” – Memoriul I (1936), p. 53 – n. a.
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toată lumea se lăsă cuprinsă într-o mişcare caraghioasă. Încăperea
se cutremura de târşâitul şi zdupăielile cizmelor ţintuite, de tonul
hodorogit al vocilor falsând, de vaietul gâfâit al muzicuţei.
Această scenă grotescă fu întreruptă de un zgomot din afară
şi de brusca deschidere a unei uşi. Un poliţist intră. „Urmaţi-mă”,
le ceru el celor trei copii. Ei ascultară întocmai şi iată-i acum în
biroul lui senhor administrador.
Santos mai ceru o ultimă oară secretul. Cum singurul
răspuns a fost o tăcere sfidătoare, luă înfăţişarea unui om aflat la
capătul răbdării şi rosti cu răceală:
„Foarte bine. Am încercat să vă salvez. Dar deoarece voi nu
vreţi să vă supuneţi guvernului, veţi fi fierţi de vii într-un cazan cu
ulei fierbinte.”
Răcni o comandă. O uşă se deschise, doar pentru a descoperi
vederii o santinelă cu o faţă de o răutate incredibil de
înspăimântătoare; individul trebuie că fusese ales înadins pentru
rolul ce urma să-l joace. Urmă un dialog cam ca acesta:
„E gata uleiul fierbinte?”
„Da, senhor administrador.”
„Fierbe?”
„Sim6, senhor.”
„Vamos! Ia-o pe asta şi arunc-o înăuntru.”
Arătă spre Jacinta. Gardianul o înhăţă, purtând-o afară
înainte ca ea s-apuce să scoată vreo vorbă de bun rămas.
Deci venise timpul, în sfârşit!
Lúcia începu să se roage cu fervoare. Francisco spuse un
Ave Maria pentru ca sora lui să capete curajul de a prefera moartea
mai degrabă decât să trădeze secretul. Niciunul nu se îndoia că era
deja pe moarte şi că ei înşişi mai aveau doar câteva minute de trăit.
6
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Erau hotărâţi să moară împreună. Moartea nu li se părea atât de
teribilă pe cât ar fi fost pentru alţi copii.
„Ce ne pasă dacă ne omoară?” murmură Francisco.
„Ajungem direct în Rai.”
Uşa se deschise şi gardianul cel urât reveni. „Am prăjit-o”,
spuse el cu satisfacţie morbidă. „Acum, următorul!”
Cu aceasta îl înşfăcă pe Francisco şi îl târî după el. Lúcia
rămase singură cu primarul.
„Tu vei fi următoarea”, remarcă el. „Mai bine mi-ai spune
secretul, Lúcia.”
„Prefer să mor.”
„Foarte bine. Vei muri.”
Gardianul se întoarse şi o conduse afară. O escortă pe un
coridor şi-apoi într-o altă cameră. Iar acolo dădu cu ochii de
Jacinta şi Francisco, ambii nevătămaţi, muţi de bucurie şi uimire.
Căci li se spusese că ea fusese prăjită în ulei. Piesa se terminase,
tragedia se transformase într-o farsă.
Chiar şi-n acele momente, Santos refuză să admită că cei trei
copii i-au dat planurile peste cap. Îi mai reţinu în casa lui şi peste
noapte, în aceeaşi încăpere ca şi mai-nainte. În dimineaţa
următoare îi duse la primărie pentru încă un interogatoriu. Când
dădu greş şi de astă dată, acceptă că era în zadar şi dădu ordin să
fie trimişi înapoi la Fatima. Se făcuse miercuri, 15 august 1917,
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.
Când Manuel Pedro Marto şi Olimpia lui au plecat în acea
dimineaţă spre Fatima, arătau ca o pereche tristă şi epuizată. Timp
de două zile şi două nopţi de coşmar nu avuseseră nici cea mai
mică idee asupra locului unde le erau copiii cei mici. Se pare că
luaseră de bun un zvon cum că primarul, după ce i-a dus la Ourém,
îi transferase în secret la un loc de detenţie din Santarém, un centru
mai mare şi mai înverşunat anticlerical; acesta poate fi motivul
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pentru care nu se consemnează nicio acţiune din partea curajosului
Marto pentru a obţine eliberarea lor. Totodată, faptul acesta aruncă
o lumină prea puţin favorabilă asupra situaţiei libertăţilor civile din
timpul unei Republici ce făcuse atâta caz pe seama presupusei
tiranii a monarhiei de-acum abolite, nerealizând însă nimic
semnificativ pentru a îmbunătăţi starea proletariatului. Unchiu’
Marto nu se considera a fi un om sărac. El deţinea proprietăţi
valorând între 4.000 şi 5.000 de dolari americani7; dimpreună cu
munca lui, acestea îi acopereau toate nevoile, care erau puţine şi
simple. Şi totuşi, el nu ştia cum să procedeze împotriva unui
funcţionar de stat care-l nedreptăţise în cel mai nelegiuit mod. Fără
discuţie că avocaţii şi litigiile reprezintă un lux pe care rareori şi-l
pot permite ţăranii, chiar şi-atunci când, ca în cazul lui, se
mândresc că nu sunt săraci. Unchiu’ Marto se întoarse în felul său
modest către Dumnezeu şi Îl rugă să îndrepte toate acestea.
Olimpia îşi recită Rozariul. De sărbătoarea Adormirii, merseră la
Liturghie, ca de obicei.
În Biserica Sfântul Anton toată lumea vorbea despre răpire,
dar nimeni n-avea vreo propunere despre cum să fie recuperaţi
copiii, ori vreo informaţie privind locul unde s-ar afla aceştia; asta
până în momentul în care fiul vitreg al Unchiului Marto, António, a
făcut public, după Liturghie, cum că micuţii fuseseră văzuţi la
Ourém, jucându-se pe veranda casei primarului. Această veste avu
un puternic impact; dar înainte de a se gândi măcar să pornească
într-acolo auzi pe altcineva afirmând că sunt în Fatima, în pridvorul
casei parohiale. Şi iată-i, într-adevăr, acolo, însoţiţi de unul dintre
subalternii primarului. În clipa următoare, Unchiu’ Marto o strângea
pe Jacinta în braţe, scăldându-i faţa în lacrimile lui, cu Francisco şi
Lúcia agăţaţi de el, cerându-i binecuvântarea.
7
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„Ei bine, iată-ţi copiii”, spuse funcţionarul din Ourém ca şi
cum ar fi anunţat o mare favoare.
A fost norocul lui că, înainte ca Unchiu’ Marto să poată
riposta, o hărmălaie se iscă din curtea apropiată a bisericii, acolo
unde lumea zăbovise să sporovăiască după slujbă. Aerul se umplu
de pumni încleştaţi, bâte şi vorbe mânioase. Părintele Ferreira îşi
făcu apariţia în uşa laterală a bisericii, foarte indignat. Tocmai îşi
ducea la bun sfârşit rugăciunile de mulţumire de după Liturghie pe
un prie-dieu dinaintea altarului, când fusese tulburat de rumoare şi,
văzându-l pe Unchiu’ Marto pe pridvorul casei parohiale, îşi
închipui că el era vinovat de toată agitaţia.
„Senhor Marto, să ştii că-mi faci cu asta o mare nedreptate!”
exclamă el.
Tatăl Jacintei şi al lui Francisco nu ştiu ce să răspundă. Dar
după ce preotul se întoarse în biserică, se adresă gloatei:
„Băieţi, purtaţi-vă cum trebuie! Unii dintre voi strigă împotriva parohului, unii împotriva primarului, alţii împotriva consilierului. Nimeni nu trebuie învinovăţit. Greşeala vine din lipsa de
credinţă şi toate acestea au fost lăsate cu voia Celui de Sus!”
Parohul, care asculta de la fereastra bisericii, îşi iţi capul
afară şi ţipă:
„Foarte bine vorbeşte! Senhor Manuel are dreptate!”
Chiar atunci apăru primarul în căruţa sa, în drum spre casă
(nu de la Liturghie, ci de la piaţă) şi, trăgând concluzia, după cum
făcuse şi parohul, că Unchiu’ Marto instigă gloata la violenţă,
strigă, „Opreşte-te, senhor Marto!”
„Bine, în regulă! Nu mă aşteptam la altceva.” Unchiu’ Marto
urmări tacticos înaintarea adversarului său. Dar observă şi altceva,
ce fierarului îi scăpase. Câţiva tineri din mulţime puseseră ochii pe
acesta şi, înarmaţi cu bâte şi doage, înaintau dinapoia lui către el.
Santos se adresă tatălui Jacintei şi al lui Francisco, aproape jovial:
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„Senhor Marto, hai cu mine să bem un pahar de vin!”
„Nu, mulţumesc, rămân îndatorat.”
Atunci, după mărturia lui Marto, el îi zări pe tipii aceia tineri
cu ciomege apropiindu-se ameninţători de primar. Trebuia făcut
imediat ceva dacă voia să prevină vărsarea de sânge. Unchiu’
Marto păşi iute alături de Santos şi spuse:
„Cât priveşte invitaţia dumneavoastră, parcă aş accepta-o.”
Surprins în mod plăcut şi pe deplin neştiutor de pericolul în
care se afla, primarul îi luă braţul şi traversară astfel curtea bisericii
şi apoi şoseaua, înspre un mic birt de lângă poarta cimitirului.
„Poţi să-i întrebi pe copii dacă m-am purtat rău cu ei”,
începu fierarul, probabil un pic stânjenit de căutătura iscoditoare
din ochii cafenii ai însoţitorului său.
„Da, da, senhor administrador. Fără îndoială. Publicul are
mai multe întrebări de pus decât mine.”
Santos privi în urmă şi-i văzu pe tinerii cu ciomege privindu-l lung, încă nehotărâţi dacă să-l atace sau nu. Dar Unchiu’
Marto intervenise la timp şi primarul se afla deja în uşa
cârciumioarei, comandând pâine, brânză şi vin. În timp ce se
aşezau la o masă, începu să vorbească fără contenire. Printre altele,
încerca să-şi convingă invitatul că secretul îi fusese mărturisit de
copii.
„Da, da!” îşi dezveli încet ţăranul zâmbetul larg şi isteţ.
„Deci ei nu-l spun tatălui şi mamei lor, dar i-l spun lui senhor
administrador! Sunt convins de chestia asta.”
Dădu pe gât un pahar de vin şi se scuză să plece. Pe când
părăseau birtul, primarul se oferi să-l ducă până la oficiul poştal.
Lumea de pe drum credea că, „Unchiu’ Marto şi-a dat drumul la
gură şi Fierarul l-a arestat.”8
8
Astfel se încheie o altă rememorare de-a lui Marto în De Marchi, op. cit.,
p. 117 – n. a.
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În acest timp Lúcia şi verişorii ei, urmaţi de câţiva răzleţi,
plecaseră către scena apariţiilor, aflată la două mile depărtare (şi au
făcut asta, după cum îşi aminteşte Unchiu’ Marto, înainte chiar de
a trece pe-acasă) ca să recite Rozariul în faţa tufei de stejar. Biata
azinheira! Mai rămăsese doar cu câteva frunze, căci oamenii
luaseră ca relicve sau suveniruri tot frunzişul din partea superioară
şi chiar unele ramuri cu totul. Alături se afla masa cu două
lumânări şi câteva flori pe care Maria Carreira le aşezase acolo în
13 august.
Această femeie de treabă din Moita preconizase prea puţin
răspunderea pe care şi-o asuma. O groază de monede mărunte
fuseseră azvârlite pe masă; dar când aceasta fusese răsturnată, în
momentele de confuzie de la aflarea răpirii, mărunţişul se
împrăştiase pe jos. Voci puternice o luaseră la trei păzeşte:
„Femeie, pune mâna şi culege banii de jos! Ţine socoteala lor!
Vezi să nu-i pierzi!” Fiecare considera de la sine înţeles că ea
devenise custodele oficial al altarului. Aşa că fu nevoită să se târâie
pe coate şi genunchi încoace şi-ncolo, adunând ce putea; iar când
avu strânşi pe masă toţi banii, totalul se ridica la 1.3409 de réis10.
Marţi, în ziua de paisprezece, Maria Carreira duse comoara
într-o pungă la casa lui Unchiu’ Marto. Acesta refuză s-o accepte,
rostind cu sarcasm: „Nu mă ispiti, femeie, că deja sunt tentat.”
Apoi i-i oferi Lúciei. Şi îşi aminteşte cum copila i-a spus:
„Doamne păzeşte! Nu-i vreau nici eu!”
Bunul suflet îşi încercă apoi norocul la parohul din Fatima.
Părintele Ferreira era deja sătul până peste poate de-ntreaga afacere
de la Cova da Iria, ce tulburase liniştea şi pacea parohiei sale, aşa
că se feri în lături, ca şi cum banii ar fi fost blestemaţi.
Cam 26 de dolari – n.a.
Real (plural réis, „reali”) era moneda portugheză până puţin după
Revoluţia din 1910, când a fost înlocuită cu escudo – n. red.

9
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„Şi-atunci mi-a sărit şi mie muştarul”, îşi aminteşte Maria,
cu demnitate, „şi-am spus: «Ei bine! Nici eu nu-i vreau, aşa că am
să-i depun înapoi chiar în locul de unde i-am luat».”
Parohul ridică mâna în semn de protest: „Nu face asta,
femeie! Păstrează-i sau încredinţează-i cuiva care să-i aibă în
păstrare până când vom vedea ce-i de făcut cu toate astea!”
Maria Carreira luă banii acasă şi-i ascunse. Dar tot n-avu
linişte cu ei. Fiecare dorea să afle ce are de gând cu suma. Dacă
una dintre fetele ei căpăta o pereche nouă de încălţări, sprâncene se
ridicau cu-nţeles. Într-o zi, un comitet autoconstituit din patru
bărbaţi veni la uşa ei să revendice tezaurul, pretinzând că vor să
construiască o capelă la locul apariţiilor. „N-o să primiţi niciun
real”, exclamă Maria. Ulterior se temu să nu fi greşit. Poate că
Sfânta Fecioară îi alesese pe acei bărbaţi să construiască un
sanctuar. Alergă la Fatima ca să-i ofere din nou banii parohului.
Dar nu, el nu voia nicio centimă.
În cele din urmă, ea-şi aminti că proprietarul terenului unde
fuseseră dăruiţi banii era tatăl Lúciei. Dacă era cineva care să aibă
ceva de spus despre folosirea lor, atunci el era acela; iar aprobarea
lui era cu siguranţă necesară în cazul în care s-ar fi construit
vreodată acolo o capelă. António Abóbora îi inspira teamă. Lumea
îi relatase ce spusese el despre ea: „Povestea asta n-o să rămână aşa,
de dau la Cova de femeia aia din Moita!”, iar câţiva o avertizaseră
să-l evite, mai ales dacă era abţiguit. Probabil că cel mai bun
moment pentru a discuta cu el ar fi fost imediat după Liturghie. Pe
19 august, în duminica de după arestarea copiilor, ea-şi luă inima-n
dinţi şi merse, nu fără oarecare îngrijorare, la casa acestuia din
Aljustrel. Şi, desigur, îl află fără să fi „pus picătură-n gură”.
„Mi s-a spus că senhor António e foarte jignit”, începu ea,
„deoarece eu merg pe terenul său din Cova da Iria după flori şi-aşa
mai departe. Şi aş dori să-i cer permisiunea ca să continui s-o fac.”
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„Ia câte flori doreşti”, răspunse el, neaşteptat de prietenos.
„Cu ce n-am să mă-mpac este construirea unui altar pe proprietatea
mea. Câţiva m-au rugat deja, dar n-am să fiu de acord.”
Maria îi mulţumi şi-şi văzu de drum. Se gândi că e mai bine
să nu pomenească de bani. Dar o altă idee îi venise. O căută din
nou înadins pe Lúcia şi o rugă să o întrebe pe Sfânta Fecioară, data
viitoare când i se va arăta, ce anume să facă cu mica avere. Copila
promise, pentru 13 septembrie.
În aceeaşi dimineaţă de duminică (19 august) Lúcia,
Francisco şi fratele acestuia, João, îşi scoaseră oile să pască pe
Serra. Ea era într-o dispoziţie fericită. Ce bine era să fii liber într-o
zi caldă şi senină, precum acele păsărele ce săgetau albastrul
strălucitor, ori ca fluturii albi ce fâlfâiau mai alene acum, sau chiar
ca acele cicadas11 care cântau un pic mai molcom prin copaci. Aşa
se face că cei trei hoinăriră, jucându-se, sporovăind şi spunându-şi
rugăciunile până când, pe la patru dup-amiază, se pomeniră în
vâlceaua numită Valinhos, aflată pe panta nordică a lui Cabeço şi
cam la jumătatea drumului dintre grotă şi Aljustrel. Îngustul drum
de căruţe face aici o curbă strânsă, sub câţiva măslini cu frunziş
bogat, iar zidul vechi de piatră de pe una din laturi e prăbuşit,
lăsând o deschizătură spre o păşune golaşă şi pietroasă. Dincolo de
aceasta se mai aflau alţi măslini şi câţiva pini, precum şi copăcei de
azinheira, mărunţi şi-ntunecaţi.
Deodată Lúcia luă seama la o schimbare subtilă în aer. Nu
era vreo furtună ce se-apropia, ci mai degrabă o încordare misterioasă pe care o simţise întotdeauna precedând oricare dintre
apariţiile supranaturale. Se uită la Francisco şi ştiu că avea
dreptate. Da, sosea Doamna. Iar Jacinta lipsea.
Îl implorară pe João să dea fuga şi s-o aducă, în timp ce ei
Cicoare sau cicadă, insectă care produce un zumzet strident şi monoton –
n. red.
11
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urmau să aibă grijă de oi. După ce-i oferiră doi vintens12, acesta
acceptă în cele din urmă, pornind fără tragere de inimă spre
Aljustrel. Ochii lor îl urmăreau cu nerăbdare.
Câteva minute mai târziu avu loc o fulgerare de lumină,
identică cu cele care anunţaseră întotdeauna apropierea Doamnei.
O văzură pe Jacinta alergând într-un suflet către ei. Iat-o alături,
gâfâind şi cerând lămuriri.
Măslinii erau o pâlpâire de argint palid în lumina piezişă a
după-amiezii. Ar fi putut la fel de bine să fie vorba de-un colţ de
podiş din Iudeea, acolo unde Maria a venit în grabă să-şi întâlnească
verişoara. Însă mult mai puternic decât luciul măslinilor era nimbul
care se alcătuia acum în dreptul spărturii din zid, chiar deasupra unui
mic arbust de azinheira foarte asemănător cu cel de la Cova da Iria.
Iar acolo, în mijlocul unei străluciri nepământene, se afla
încântătoarea figură familiară, privind cu gingăşie în jos spre micii
apostoli care suferiseră atâta, din dragoste pentru ea.
„Que é que Vossemecê me quer? – Ce doreşte Domnia Ta
de la mine?” întrebă Lúcia aproape mecanic.
„Doresc să continuaţi să mergeţi la Cova da Iria în a
treisprezecea zi şi să recitaţi pe mai departe, zilnic, Rozariul. În
ultima lună am să înfăptuiesc miracolul, aşa încât toţi să creadă.”
Lúcia îşi aminti de promisiunea făcută Mariei Carreira.
„Ce doriţi să fac cu banii pe care mulţimea i-a lăsat la Cova
da Iria?”
„Faceţi două postamente; pe unul purtaţi-l tu, Jacinta şi încă
alte două fete îmbrăcate în alb, iar pe celălalt să-l poarte Francisco,
împreună cu alţi trei băieţi. Banii pentru ele sunt pentru sărbătoarea
Reginei Rozariului, iar ce rămâne să fie contribuţie la capela ce se
va construi.”
Vinten, monedă echivalentă cu 20 de reali (de la vinte, „douăzeci”) – n.
red..
12
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„Doresc să te rog să vindeci câţiva bolnavi.”
„Da, unii se vor vindeca în decursul anului.”
Doamna făcu o pauză, apoi continuă, cu intensă gravitate:
„Rugaţi-vă, rugaţi-vă mult şi jertfiţi-vă pentru păcătoşi, căci
multe suflete ajung în iad din cauză că nu au pe nimeni să se
sacrifice şi să se roage pentru ele.”
Cu aceasta, se retrase spre răsărit şi dispăru.13
Copiii rămaseră mult timp într-un extaz fericit, bucurie de
două ori mai dulce după atâtea necazuri şi dezamăgiri. Era a noua
zi de când Lúcia fusese dusă de tatăl ei la Ourém pentru prima ei
discuţie cu primarul. Ce novenă! Mersese din încercare în
încercare, până când situaţia ajunsese aproape fără speranţă, doar
ca mai apoi să se încheie în glorie şi recunoştinţă.
Când, într-un târziu, fură în stare să se mişte, tăiară din tufă
ramurile pe care se oprise Doamna şi le aduseră acasă. Unchiu’
Marto încă-şi aminteşte un parfum pe care nu-l poate descrie decât
ca magnífico. Chiar şi Maria Rosa se văzu nevoită să admită că
apăruse o anume dulceaţă distinctă pe care n-o remarcase niciodată
înainte. Era limpede că ea însăşi se înmuiase un pic. Dar încă
susţinea că era absurd ca Maica Domnului să poată apărea unora
precum fiica ei, Lúcia.

Aceasta este reconstituirea convorbirii făcută de Lúcia, Memoriul IV, p.
178-179 – n. a.
13
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CAPITOLUL XII

Cei trei copii se aflau pe o străduţă îngustă din Aljustrel,
discutând despre aventurile lor, când Lúcia observă, aproape de
tălpile ei prăfuite, un capăt gros de funie. Îl ridică într-o doară.
„Au!” Firele zburlite ale colacului îi zgâriaseră braţul. Un gând îi
veni astfel în minte. „Uite! Chestia asta doare! O putem transforma
într-o cingătoare, oferind-o ca jertfă lui Dumnezeu.” Împărţind-o
pe loc, fiecare îşi înfăşură câte o bucată în jurul trupului, pe piele.
Astfel îmbrăţişară zi şi noapte acest ciliciu improvizat, cu toate că-i
înţepa, julea şi ustura până la limita răbdării şi chiar dacă le tulbura
odihna, câteodată nelăsându-i să închidă un ochi noaptea întreagă.
Căci ce însemna oare sănătatea, în comparaţie cu salvarea
sufletelor de la iad? Şi ce preţ avea comoditatea, faţă de bucuriile
veşnice ale Raiului?
Mai mult decât brâul aspru, pe Jacinta o rănea să audă lumea
înjurând sau blestemând. Într-o astfel de ocazie îşi acoperi faţa cu
mâinile şi exclamă: „O, Dumnezeul meu, oamenii aceştia habar
n-au că pot ajunge în iad pentru că vorbesc aşa. Iartă-i, Isuse al
meu, şi converteşte-i.” Apoi spuse rugăciunea pe care Doamna îi
învăţase s-o adauge la Rozariu.
Mai multe semne indicau că asemenea penitenţe erau bine
primite de Dumnezeu şi că mai ales Jacinta înainta pe calea
sfinţeniei. Ea devenise mai răbdătoare, mai iubitoare, mai
rezistentă în suferinţă; avea multe viziuni ale unor lucruri ce aveau
să se petreacă mai târziu, iar părerea Lúciei este că ea trebuie să fi
primit, deja, harul înţelepciunii inspirate. Odată ea se rugă trei Ave
pentru o femeie nenorocită, atinsă de o boală îngrozitoare, şi toate
simptomele dispărură.

O altă femeie care trăia în Aljustrel nu scăpa niciun prilej de
a-i ocărî pe cei trei copii, numindu-i mincinoşi şi impostori. În loc
să se mânie, Jacinta spuse: „Trebuie s-o rugăm pe Sfânta Fecioară
s-o convertească pe această femeie. Ea-şi face atâtea păcate pe care
nu le mărturiseşte, încât va ajunge în iad!” Oferiră câteva penitenţe
pentru ea. Şi nu mai primiră niciodată vreo vorbă rea din partea-i.
Greu le-ar fi fost copiilor să spună ce anume le provoca mai
multă neplăcere, hoardele cucernice ori autodeclarate astfel, ce le
umbreau zilnic intrarea în casă şi deranjau semnificativ tihna
familiei, sau adversarii, aceştia din urmă incluzând în mod bizar
cea mai mare parte a clerului şi mulţi catolici de bună-credinţă,
laolaltă cu carbonari, radicali sau liberali de toate culorile
ateismului. Măcar în privinţa zeflemitorilor, un lucru era sigur: nu
veneau la uşa Lúciei la orice oră, cerând o bucată din năframa ei pe
post de relicvă, ori dorind să-i atingă părul, ori insistând ca atunci
când o va-ntâlni din nou pe Sfânta Fecioară să-şi amintească toate
simptomele afecţiunii de rinichi a cutărei verişoare Quiteria, sau
numeroasele calităţi, ce-l recomandă pentru o avansare, ale cutărui
frate António. Cât despre diatribele presei anticlericale, ele nu
deranjau pe nimeni în Aljustrel, pentru că nimeni nu le citea.
Cu toate astea, din când în când tabăra adversă făcea eforturi
speciale să provoace necazuri. De pildă, un anume jurnalist, pe
nume José do Vale, care scotea o foaie anarhistă întitulată O
Mundo (Lumea). Acesta era totodată şi un neobosit pamfletar,
dovedind un talent deosebit pentru blasfemii şi invective, talent pe
care inamicii lui îl puneau pe seama obiceiului de a se îmbăta
înainte de-a se aşeza la masa de scris. Indignarea lui faţă de
scandalul de la Cova da Iria dăduse deja pe dinafară sub forma
unor pamflete ce se colportau în Torres Novas, Ourém şi-n alte
oraşe din Serra.
Să fi fost asta totul, simplii creştini din Serra s-ar fi mulţumit
să se consoleze cu cuvintele „Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi că pe
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Mine m-a urât înainte de voi! Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce
este al ei, dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales din
lume, pentru aceasta vă urăşte lumea.”1 Însă editorul de la Lumea
nu se mărgini la denunţarea preoţilor, iezuiţilor, şarlatanilor şi
ignoranţilor superstiţioşi. El îi convocă pe toţi liberalii, pe toţi
amicii progresului şi iluminismului la un miting în următoarea
duminică, la Fatima, chiar imediat după Liturghia din parohie, ca
să se sfătuiască ce anume măsuri trebuie luate în vederea demascării şi pedepsirii autorilor şi actorilor farsei de la Cova da Iria.
Aflând aceasta, parohul din Fatima dăduse discret de veste
printre enoriaşii săi că Liturghia din acea duminică se va ţine la
Capela Sfintei Fecioare din Ortiga, la două mile depărtare. Astfel
că, atunci când un număr considerabil de atei înverşunaţi s-au
adunat la Sfântul Anton, ei n-au găsit acolo pe nimeni în afara
câtorva de teapa lor, printre care pe primarul din Ourém, pe
consilierul Francisco da Silva şi pe José do Vale însuşi.
Dezamăgiţi, dar nelăsându-se descurajaţi, ei hotărâră să pornească
spre Cova da Iria.
Catolicii din Lomba de Égua şi Moita prevăzuseră aceasta,
astfel că un ţăran, proprietarul unei întregi cirezi, îşi priponise
măgarii de arborii azinheira, aproape de scena apariţiilor. Pe când
liberalii se apropiau, el frecă botul fiecărui animal cu „un anume
lichid” garantat a face orice burro2 să ragă din toţi rărunchii.
Acuma, răgetul acestui animal pitic este oricum unul dintre cele
mai deranjante – ca să nu spunem sfâşietoare – sunete din toată
gama de emisii sonore, chiar şi în cele mai favorabile circumstanţe.
În bezna nopţii dintr-un loc pustiu el capătă puterea de-a evoca
imagini ce îngheaţă sângele în vine, cum ar fi gemetele
muribunzilor pe un câmp ploios de bătălie, zbieretul unor motani
1
2

Ioan 15, 18-19 – n. red.
Măgar (în limba portugheză în text) – n. red.
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uriaşi, blestemele şi ocările sufletelor pierdute în agonie. Aşadar,
nu o muzică paşnică de fond a întâmpinat forţele iluministe în timp
ce acestea înaintau pieptiş pe deal, dinspre şosea. Şi, ca o ultimă
lovitură care să pună capac, descoperiră că, la doi paşi de azinheira
unde apăruse Sfânta Fecioară, îi aştepta un morman de paie şi
furaje. Fermierii din Moita le împrăştiaseră de jur împrejur, ca
pentru întâmpinarea unei delegaţii de măgari.
Şi ca să fie siguri că aluzia nu va fi ratată, un grup de oameni
din Moita, inclusiv redutabila Maria Carreira, se pregătiseră pe
culmea vecină să le-o explice prin viu grai, c-un dispreţ zdravăn.
Asta-i înfurie în aşa măsură pe câţiva dintre noii veniţi, încât ei
începură să strige la rându-le unele expresii prea puţin cucernice la
adresa catolicilor şi a Bisericii. Credincioşii contraatacară cu:
„Viva Jesus e Maria! Viva Jesus e Maria!”
Asta atrase o altă batjocură din partea invadatorilor.
Răcnetele reverberau înainte şi-napoi în aerul limpede din Cova da
Iria. Catolicii strigau:
„Oh, burros, oh, burros, oh, bestas! – Măgari! Animale!”
Iar liber-cugetătorii ripostau:
„Botas da serra! Botas da serra! – Mitocani! Munteni
mitocani!”
Apariţia unor poliţişti puse capăt conflictului în timp util.
Dar incidentul scosese la lumină cât de încordaţi aşteptau locuitorii
de la munte, atât cei credincioşi, cât şi cei necredincioşi, a
treisprezecea zi a lunii când, după spusele celor trei copii, Doamna
promisese să revină la Cova da Iria. Pe 12 septembrie drumurile
erau pline de pelerini şi până seara casele familiilor Marto şi
Abóbora erau deja împresurate de aceştia, la fel ca data trecută. Cei
mai mulţi au înnoptat pe câmp. În zorii zilei de 13, mii de pelerini
se aflau la Aljustrel şi la Cova da Iria, recitând Rozariul sau Litania
Lauretană.
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La ceasul în care cei trei copii se pregăteau să pornească spre
locul apariţiilor, şoseaua principală era deja într-atât de aglomerată,
încât nu te mai puteai mişca. „Toţi doreau să ne vadă şi să ne
vorbească”, scrie Lúcia. „Nimeni din acea mulţime nu mai păstra
vreo urmă de măsură! Mulţi dintre ei, chiar şi gentilomi şi nobili,
sparseră înghesuiala şi îngenuncheară în faţa noastră, cerându-ne
să transmitem Sfintei Fecioare doleanţele lor. Alţii, nereuşind să se
apropie, ţipau:
«Pentru numele lui Dumnezeu, roag-o pe Sfânta Fecioară
să-mi vindece băiatul: e şchiop!»
«Roag-o să-l vindece pe al meu, care e orb!»
«Şi pe-al meu, care e surd!»
«Şi să-i aducă acasă pe-ai mei de la război!»
«Şi pe soţul meu!»
«Şi să convertească un păcătos pentru mine!»
«Să-mi dea sănătate, căci am tuberculoză!»
Şi tot aşa. Se iveau acolo toate nefericirile sărmanei
omeniri”, continuă Lúcia, „iar unii strigau chiar şi din vârful
copacilor şi de pe ziduri, unde se căţăraseră ca să ne vadă trecând.
Spunându-le «Da» unora, întinzând altora o mână pentru a-i ajuta
să se ridice din praful ţărânei, reuşirăm să înaintăm, graţie unor
domni care mergeau înaintea noastră, croindu-ne cărare prin
mulţime.
Când în ziua de azi citesc din Noul Testament despre
asemenea scene fascinante ale trecerii Domnului Nostru prin
Palestina, îmi vin în minte acelea la care Sfânta Fecioară m-a
învrednicit să asist pe când eram atât de tânără, pe bietele drumuri
şi uliţe dintre Aljustrel, Fatima şi Cova da Iria, şi-i aduc mulţumire
lui Dumnezeu, oferindu-i Lui credinţa mulţimilor noastre de buni
portughezi; şi mă gândesc: dacă acei oameni s-au smerit dinaintea
a trei bieţi copii numai pentru că acestora li se acordase cu
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mărinimie harul de a vorbi cu Maica Domnului, ce anume n-ar fi
făcut oare să-L fi avut în faţa ochilor pe Isus Cristos Însuşi?... În
sfârşit, ajunserăm la Cova Da Iria, lângă carrasqueira, iar eu am
început să spun Rozariul împreună cu mulţimea.”
Ai, ce de lume! Era mai multă ca niciodată şi cuprindea
pelerini din toate părţile Portugaliei. Şi, pe lângă obişnuiţii ţărani
desculţi, pe lângă bogaţi şi săraci, muncitori, doamne şi domni din
multe sate şi oraşe, se mai aflau acolo şi vreo treizeci de tineri
seminarişti, precum şi cinci sau şase preoţi. Unul dintre aceştia din
urmă era venerabilul Monsenior João Quaresma. Un altul era
cucernicul părinte Manuel Pereira da Silva, pe atunci episcop
auxiliar la Leiria, care venise la locul cu pricina (după cum mi-a
mărturisit) mai mult din curiozitate, fără vreo idee preconcepută de
nicio parte. Aceşti preoţi, dimpreună cu parohul de la Sfânta
Catalina şi cu Monseniorul Manuel do Carmo Góis, părăsiseră
devreme Leiria, în acea frumoasă dimineaţă de septembrie, cu o
trăsură şubredă trasă de un cal bătrân şi ramolit. Când, după o
călătorie plină de hârtoape, ajunseră în cele din urmă, şi-au făcut
rost de o poziţie avantajoasă pe o movilă de unde cuprindeau cu
privirea vastul amfiteatru natural, deja înnegrit şi clocotind de
siluetele omeneşti.
„La amiază o tăcere deplină – dacă nu punem la socoteală
şoaptele celor ce se rugau – se aşternu peste mulţime”, scrie
Monseniorul João Quaresma, cincisprezece ani mai târziu. „Dintrodată strigăte de bucurie izbucniră... glasuri lăudând-o pe Sfânta
Fecioară. Braţe se ridicară indicând către ceva de deasupra. «Uite,
nu vezi?» ... «Da, acum văd!»... În tot azurul nu era niciun nor.
Mi-am ridicat şi eu ochii şi-am încercat să scrutez amplitudinea
bolţii ca să percep ceea ce ochi mai norocoşi zăriseră deja... Spre
marea mea uimire, am văzut limpede şi distinct un glob luminos
care se mişca de la est la vest, alunecând în jos din depărtare, încet
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şi maiestuos. Prietenul meu privi la rându-i şi avu norocul să se
bucure de aceeaşi apariţie fermecătoare şi neaşteptată... Brusc,
globul dimpreună cu lumina sa extraordinară dispărură din faţa
ochilor noştri...
„«Ce crezi despre globul acela?» l-am întrebat pe prietenul
meu care părea entuziasmat de ceea ce văzuserăm.
«Acolo era Sfânta Fecioară», răspunse el fără ezitare. Era şi
convingerea mea. Micii păstori o priveau pe însăşi Maica
Domnului; nouă ni se acordase harul de a vedea vehiculul ce o
adusese din Cer, către arida şi neprimitoarea pârloagă din Serra de
Aire.
Trebuie spus că toţi cei din preajma noastră au observat
acelaşi lucru ca şi noi. Căci din toate părţile am auzit manifestări
de bucurie şi întâmpinări ale Sfintei Fecioare. Mulţi alţii, cu toate
acestea, nu au văzut nimic.
Ne-am simţit foarte norocoşi. Cu cât entuziasm a colindat
colegul meu din grup în grup, chiar la Cova da Iria şi apoi pe şosea
mai departe, iscodind ce anume văzuseră! Persoanele interogate
aparţineau diferitelor clase sociale; toţi afirmau realitatea
fenomenului la care noi înşine fuseserăm martori.”3
În acest timp, Doamna se arătase celor trei copii, iar Lúcia şi
Jacinta îi auziseră din nou vocea minunată, în cea mai succintă
dintre toate conversaţiile lor.
„Continuaţi să vă rugaţi Rozariul”, spusese ea, „pentru a
pune sfârşit războiului. În octombrie va veni şi Domnul Nostru,
precum şi Sfânta Maică a Durerilor de pe Muntele Carmel, şi
Sfântul Iosif cu Pruncul Isus, să binecuvânteze lumea. Dumnezeu e
mulţumit de sacrificiile voastre, dar nu doreşte să dormiţi cu brâul
de frânghie – purtaţi-l doar pe timpul zilei.”
3

Scrisoare din 13 octombrie 1932, în De Marchi, p. 135 – n. a.
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Lúcia spuse: „Ei m-au implorat să te rog multe lucruri:
vindecarea anumitor persoane bolnave... a unui surdo-mut.”
„Da”, răspunse Doamna, „pe unii am să-i vindec, pe alţii,
nu. În octombrie am să înfăptuiesc un miracol, astfel încât toţi vor
crede.”
Şi dispăru în acelaşi mod ca şi înainte.
Astfel se încheie a cincea apariţie, după cum o consemnează
Lúcia.4 Aşa scurtă cum a fost, îi lăsă pe copii întăriţi în credinţa lor
şi puternic mângâiaţi. Cât de uşuraţi s-au simţit renunţând să mai
poarte pe timpul nopţii funia aspră pe trupurile lor gingaşe! Ceea
ce îl încânta însă şi mai mult pe Francisco era făgăduinţa ei că luna
următoare Îl va putea vedea pe Domnul Nostru.
„Ai, que bom!”5 strigă el. „Mai e doar o lună, eu Îl iubesc
atât de mult!”
Unul dintre preoţii prezenţi în 13 septembrie la Cova da Iria
fusese onorabilul doctor Manuel Nunes Formigão, canonic al
Catedralei din Lisabona şi profesor la Seminarul din Santarém.
Cunoscut pe tot cuprinsul Portugaliei pentru integritatea şi erudiţia
sa, el fusese rugat de administratorul Patriarhatului din Lisabona să
investigheze aceste stranii întâmplări despre care ajunseseră tocmai
până în capitală relatări contradictorii. Aflat pe şosea la vreo două
sute de metri de azinheira, el observase neobişnuita diminuare a
luminii soarelui pe cerul fără nori, dar o pusese pe seama unui
posibil fenomen natural datorat altitudinii la care era situată Serra,
de aproape o jumătate de milă deasupra nivelului mării. Nu văzuse
globul luminos la care s-au referit Monsignor Quaresma şi alţii, dar
faptul că erau atât de siguri pe ei în privinţa asta îl convinsese că
trebuie să fi văzut ceva extraordinar, aţâţându-i curiozitatea de a-i
4
5

Memoriul IV, p. 180 – n. a.
Oh, ce grozav! (în portugheză, în text) – n. red.
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da de capăt întregii afaceri. În acest scop el reveni la Fatima joi, 29
septembrie, şi se duse la Aljustrel pentru a pune întrebări. Atât
Maria Rosa, cât şi Olimpia îl primiră cu respect şi trimiseră după
copii. Lúcia era la Cova da Iria, ceilalţi se jucau prin sat. Jacinta
ajunse prima.
Fetiţa părea înspăimântată şi stânjenită, după părerea dr.
Formigão, dar răspundea prompt, aparent revenindu-şi în fire odată
ce fratele său se prezentă şi el. Francisco intră nepăsător cu fesul
pe cap. Ignoră semnul făcut de Jacinta să se descopere, luând loc
pe un taburet şi privindu-l atent pe anchetator. Întrebat fiind,
răspunse calm şi fără urmă de stinghereală. Oaspetele hotărî să-l
interogheze pe el mai întâi şi o trimise pe Jacinta să se joace pe
stradă cu alte fete, până când va fi terminat. Apoi o rechemă pe
Jacinta şi o chestionă separat.
Între timp intrase Lúcia, venind de la Cova da Iria. După
cum a consemnat dr. Formigão în primul raport în care a publicat
conversaţiile, în 1921, ea era cea mai naturală şi serioasă dintre cei
trei. El remarcă de asemenea că era o fată voinică, sănătoasă, cu
înfăţişare obişnuită, fără semne de vanitate sau caracteristici
patologice de vreun fel. Biata Maria Rosa dădea târcoale ca o
cloşcă impacientată, îngrijorându-se şi căinându-se ca de obicei.
Ochiul ager al dr. Formigão observă o crăpătură în acoperiş.
Toate cele trei examinări (ce au fost tipărite cuvânt cu
cuvânt în cărţile dr. Formigão, ale părintelui De Marchi şi ale
părintelui Fonseca) dau impresia, cel puţin subsemnatului, că
răspunsurile copiilor au fost sincere, relatând chiar ceea ce au
văzut şi auzit de fapt. Cele câteva discrepanţe minore nu creează
cu-adevărat dificultăţi. Jacinta, de pildă, a declarat fără ezitare, ca
şi ceilalţi de altfel, că Doamna ţinea Rozariul în mâna dreaptă.
Când întrebarea a fost repetată cu ceva insistenţă, ea a devenit
nesigură, încercând să-şi imagineze care dintre propriile ei mâini
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corespundea cu aceea în care ţinea Rozariul Doamna. Sau
Francisco a spus că el nu i-a putut vedea urechile, acestea fiind
acoperite de văl; Jacinta era de-aceeaşi părere. Dar impresia Lúciei
era că văzuse nişte cercei mici, orbitori. De asemenea, ea a declarat
iniţial că remarcase o fâşie aurie strălucitoare pe marginile tunicii
Doamnei; ulterior ajunsese la părerea că aceasta era doar un tiv
mai intens al luminii ce alcătuia întreaga apariţie, inclusiv
veşmintele. Nepotriviri de acest soi sunt de aşteptat la orice
mărturie depusă de oameni.
Examinarea Lúciei este cea mai lungă şi cea mai amănunţită
dintre toate trei. E posibil ca preotului să-i fi ajuns la ureche
vreunul dintre vagile zvonuri referitoare la Îngerul din 1915 sau
1916, pentru că întrebă aproape din capul locului:
„Se spune că Doamna ţi-a mai apărut şi anul trecut. Ce e
adevărat în privinţa asta?”
„Nu mi s-a arătat niciodată anul trecut”, răspunse Lúcia
liniştită, „sau vreodată în acest an înainte de luna mai, şi nici n-am
spus aşa ceva cuiva, pentru că nu este adevărat.”
„Şi-a exprimat dorinţa ca numeroase persoane să fie
prezente pe data de 13 a fiecărei luni, pe timpul apariţiilor, la Cova
da Iria?”
„Nu a spus nimic despre asta.”
„Este exact faptul că ea ţi-a descoperit un secret,
interzicându-ţi să-l dezvălui?”
„Este, fără îndoială.”
„Ţi-a spus acest lucru doar ţie, sau şi tovarăşilor tăi?”
„La toţi trei.”
„Nu-l poţi dezvălui nici măcar confesorului tău?”
Lúcia amuţise. Părea cumva năucită.
„Se zice”, continuă investigatorul, „că pentru a scăpa de neplăcerile pricinuite de senhor administrador în ziua arestării voas160

tre, i-ai mărturisit, pe post de secret, cu totul altceva, în felul ăsta
păcălindu-l şi trâmbiţând apoi că l-ai învins ca-ntr-un joc. Aşa e?”
„Nu, nu e aşa. Senhor administrador îşi dorea cu adevărat
să-i spun secretul, dar, cum eu nu-l puteam dezvălui nimănui, am
păstrat tăcerea în ciuda insistenţelor de a mă supune pretenţiilor
sale. Ceea ce am făcut a fost să relatez tot ce mi-a spus Doamna, în
afară de acel secret. Şi poate că din acest motiv senhor
administrador şi-a închipuit că i-am spus şi secretul. N-am încercat
să păcălesc pe nimeni.”
„Doamna ţi-a poruncit să înveţi să citeşti?”
„Da, la a doua apariţie.”
„Dar dacă a spus că te va lua în Rai luna viitoare, în
octombrie, ce rost ar avea să înveţi să citeşti?”
„Nu este adevărat. Doamna nu a spus niciodată că mă va lua
în Cer în octombrie, iar eu n-am spus nimănui că ea mi-ar fi
promis aşa ceva.”
În timpul discuţiei, mai târziu, el a întrebat:
„De ce-ţi plecai uneori ochii şi nu te mai uitai la Doamna?”
„Pentru că mă orbea, câteodată.”
„Te-a învăţat vreo rugăciune?”
„Da, iar dorinţa ei a fost s-o recităm după fiecare mister al
Rozariului.”
„Cunoşti pe de rost această rugăciune?”
„Da.”
„Spune-o.”
„O, Isuse al meu, iartă-ne, fereşte-ne de focul iadului, du în
Cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie.”6
Acesta este doar un extras parţial al mărturiei publicate pentru întâia dată
în 1921, în Os episódios maravilhosos de Fatima, de către Visconde de
Montelo (pseudonimul dr. Formigão). Contribuţii ulterioare ale sale pe
aceeaşi temă au apărut în 1923, 1927, 1929, 1930 şi 1936 – n. a.
6
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Astfel se încheie primul interogatoriu consemnat. Dr.
Formigão admitea că impresia lăsată de copii fusese favorabilă.
Totuşi, după cântărirea întregii chestiuni la Seminarul din
Santarém, el pregăti o nouă serie de întrebări dintr-o categorie mai
pătrunzătoare şi mai de esenţă, întocmită cu scopul de a scoate la
iveală amăgirile subtile, în caz că exista vreuna, proprii
subconştientului sau forţelor satanice. Pe 10 octombrie se urcă
într-un tren spre Chão da Maçás, de unde închirie un cal şi o
teleguţă cu două roţi cu care călători până la Vila Nova de Ourém.
Se făcuse ora unsprezece noaptea când ajunse într-un mic cătun
numit Montelo, cam la două mile de Fatima. Acolo îşi făcu rost de
un pseudonim, Vicontele de Montelo, precum şi de o găzduire pe
timpul nopţii la o familie cu numele Gonçalves, ai cărei membri se
dovediră capabili să-i dea toate informaţiile despre familiile Marto
şi Abóbora.
Toată lumea era de acord că Unchiu’ Marto era cel mai
straşnic şi demn de încredere cetăţean din munţi – absolut
incapabil să înşele pe cineva; şi că el dimpreună cu soţia lui,
Olimpia, erau văzuţi peste tot ca buni catolici practicanţi. Maria
Rosa era cucernică, cinstită şi muncitoare. Bărbatul ei, António,
era indiferent la religie şi preţuia prea mult vinul, dar nu era un om
rău. Niciuna dintre familii nu era săracă, după criteriile din Serra.
Niciuna nu făcuse nimic ca să profite de pe urma apariţiilor – mai
degrabă contrariul; au descurajat cultul care le adusese pe cap o
asemenea pacoste, iar asta era mai cu seamă valabil pentru familia
Abóbora. Copiii erau şi ei simpatizaţi. Majoritatea oamenilor nu îi
crezuseră prin mai sau în iunie, dar acum înclinau să dea crezare
spuselor lor, odată ce atât de mulţi văzuseră norul în 13 august şi
observaseră alte fenomene ciudate în august şi în septembrie.
Înarmat cu aceste informaţii, Dr. Formigão porni în 11 octombrie
către Aljustrel şi făcu din nou o vizită la casa lui António Abóbora.
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Cât timp o căutau pe Lúcia, investigatorul observă crăpătura
încă nereparată din acoperiş şi îi puse Mariei Rosa nişte întrebări.
Îl interesa în special dacă ea îi citise vreodată Lúciei acea
întrucâtva bine-cunoscută istorisire a apariţiei Sfintei Fecioare
către doi copii păstori, Maximin şi Mélanie, în La Salette, sudul
Franţei, pe 19 septembrie 1846. Existau anumite asemănări între
acel episod şi cele de la Fatima. În La Salette, Sfânta Fecioară
încredinţase copiilor un secret pe care aceştia nu l-au dezvăluit
decât Papei Pius al IX-lea, şi îi prevenise asupra unor mari
nenorociri în cazul în care poporul Franţei nu contenea cu jignirile
aduse lui Dumnezeu. Analogiile nu erau neapărat concludente, dar
puteau fi semnificative. Părintele Formigão era curios să ştie dacă
Lúcia fusese puternic impresionată de relatarea franceză. Maria
Rosa credea că nu; pe cât îşi aducea aminte, copila nu pomenise
niciodată nimic despre asta.
După ce fata apăru, urmă un timp în care i se adresară
întrebări în prezenţa a patru martori.
„Ce a spus Doamna că va înfăptui ca să facă lumea să creadă
că ea s-a arătat?”
„A spus ca va face un miracol.”
„Când a spus asta?”
„A spus-o în câteva rânduri – o dată cu prilejul primei
apariţii şi apoi când am întrebat-o.”
„Nu ţi-e teamă că mulţimea se va întoarce împotriva ta dacă
nu va fi văzut nimic extraordinar în ziua aceea?”
„Nu am nicio teamă”, replică Lúcia.
„Ai văzut vreodată ca Doamna să se închine, să se roage, să
depene mărgelele pe degete?”
„Nu...”
„Ţi-a cerut să te rogi pentru convertirea păcătoşilor?”
„Nu. Mi-a spus să mă rog către Regina Rozariului, ca să se
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sfârşească războiul.” Mai târziu Lúcia a explicat că Doamna a
cerut mai degrabă sacrificii decât rugăciuni pentru întoarcerea
păcătoşilor.
„Ai văzut şi tu simbolurile pe care alţii pretind că le-au
văzut, cum ar fi o stea sau trandafiri pe veşmântul Doamnei, şi
altele?”
„N-am văzut nicio stea sau alte simboluri.”
„Ştii să citeşti?”
„Nu, nu ştiu.”
„Ai de gând să-nveţi?”
„Nu, n-am de gând.”
„Atunci cum vei îndeplini porunca pe care Doamna ţi-a
dat-o în această privinţă?”
Lúcia păstră tăcerea. După cum a explicat mai târziu, ea nu
dorise s-o învinuiască sau s-o facă de ruşine pe Maria Rosa.
La sfârşit preotul spuse:
„Ai auzit-o vreodată pe mama ta citind cartea întitulată
Misiunea pe scurt7 în care se prezintă o apariţie a Sfintei Fecioare
către un băiat şi o fată?”
„Da.”
„Te-ai gândit adeseori la acea povestire, ai discutat despre ea
cu alte fete?”
„Nu m-am gândit la povestea aceea şi nici n-am spus-o
cuiva.”
A Missão Abreviada (1854), scrisă de Manuel José Gonçalves Couto
(1819-1897), preot şi predicator itinerant, a cunoscut o popularitate uriaşă
atât în Portugalia, cât şi în întreaga lume lusofonă, fiind considerată carte
de căpătâi pentru instruirea religioasă a copiilor şi a adulţilor. Între altele,
cartea relatează apariţiile Sfintei Fecioare din La Salette în 1846 şi
promovează moralizarea credincioşilor prin intermediul viziunilor
apocaliptice despre pedeapsa divină ce va cădea asupra păcătoşilor care
refuză pocăinţa – n. red.
7
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Apoi dr. Formigão o reexamină pe Jacinta.
„Ai auzit şi tu secretul, sau el a fost spus doar Lúciei?”
„L-am auzit şi eu.”
„Când l-ai auzit?”
„A doua oară, în ziua Sfântului Anton.”
„Secretul spune că vei fi bogată?”
„Nu!”
„Că vei fi bună şi fericită?”
„Da, cu referire la toţi trei.”
„Că te vei duce în Rai?”
„Nu.”
„Poţi dezvălui secretul?”
„Nu.”
„De ce?”
„Pentru că Doamna ne-a legat să nu spunem secretul
nimănui.”
„Dacă publicul ar şti secretul, s-ar întrista?”
„Da.”
Acum venise rândul lui Francisco.
„Ce vârstă ai?”
„Am nouă ani.”
„Doar ai văzut-o pe Sfânta Fecioară sau ai şi auzit-o?”
„Eu doar am văzut-o, n-am auzit nimic din ceea ce a spus.”
„Avea vreo lumină în jurul capului?”
„Da, avea.”
„Îi puteai vedea bine faţa?”
„Puteam vedea, însă doar puţin, din cauza luminii.”
„Erau ceva podoabe pe îmbrăcămintea ei?”
„Unele margini erau aurite.”
„Ce culoare este crucifixul?”
„Este alb.”
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„Şi şiragul rozariului?”
„Şi-acela este tot alb.”
„Mulţimea ar fi tristă dacă ar şti secretul?”
„Ar fi.”
Dr. Formigão era încredinţat că cei trei îi spuseseră adevărul,
oricare ar fi fost explicaţia ultimă a lucrurilor. În privinţa dilemei
dacă fuseseră sau nu induşi în vreun fel în eroare, el tindea să
considere că testul urma să-l constituie „miracolul” promis de
Sfânta Fecioară pentru 13 octombrie. La ora plecării era deja
hotărât ca nimic să nu-l împiedice a fi la Cova da Iria, două zile
mai târziu.
Un alt preot care i-a examinat în perioada aceea pe copii a
fost părintele Poças, paroh în Porto de Mós. Chiar Unchiu’ Marto
îşi aminteşte cu câtă bruscheţe a apostrofat-o pe Lúcia acest
inchizitor autodesemnat:
„Uite ce e, fetiţo, în momentul ăsta îmi vei recunoaşte că
toate acestea sunt minciuni şi vrăjitorii. Dacă n-o spui tu, am s-o
spun eu şi am să fac asta cunoscut pretutindeni... Toţi pe mine mă
vor crede... iar tu n-ai să scapi!”
Lúcia nu dădu niciun răspuns. Parohul era furios, sau se
prefăcea că este. Dar la final, după ce depusese toate eforturile ca
să-i înfrângă calmul taciturn, după ce îl acuzase până şi pe Unchiu’
Marto de a fi părtaş la o înşelătorie gigantică, el s-a recunoscut
încredinţat că ei spun adevărul.
Însă odată ce atitudinea unui preot putea fi atât de
neîncrezătoare şi ameninţătoare, nu e de mirare că Maria Rosa se
afla la capătul puterilor, cuprinsă de frică şi epuizare. Ea era
convinsă că în final Lúcia va fi demascată şi pedepsită. Într-adevăr,
toţi Abóbora în afară de Lúcia se găseau într-o stare vecină cu
panica în momentul în care zorii zilei de 12 octombrie se iveau
peste Aljustrel. Nu fusese destul, judecau Maria Rosa şi bărbatul
166

ei, că fiica lor iscase amăgirea din capul locului şi, mai rău, că o
întreţinuse cu încăpăţânare de-a lungul tuturor acestor luni; ci cel
mai rău era că avusese incredibilul tupeu să promită întregii lumi
nici mai mult, nici mai puţin decât un miracol, la o anumită oră
şi-ntr-o anumită zi, 13 octombrie! Căci ce vor face şi vor spune
oamenii înşelaţi atunci când miracolul nu va avea loc? Nu încape
îndoială că se vor năpusti cuprinşi de mânie asupra Lúciei şi-o vor
face bucăţi. Mulţi dintre săteni se dedau la predicţii asemănătoare.
O femeie a declarat că Lúcia Abóbora ar trebui să fie arsă de vie
înainte de a aduce prăpădul asupra tuturora.
Maria Rosa făcu un ultim apel înduioşător către fiica sa:
„E mai bine pentru noi să mergem şi să recunoaştem totul”,
spuse ea. „Lumea spune că mâine vom muri la Cova da Iria. Dacă
Doamna nu face un miracol, gloata ne va ucide.”
„Nu mă tem, mamă”, răspunse Lúcia. „Sunt încredinţată că
Doamna va face tot ceea ce a promis.”
„Ar fi bine să mergem la spovadă, ca să fim pregătiţi pentru
moarte.”
„Dacă vrei să merg la spovadă, am s-o fac, dar nu pentru
acest motiv.”
Maria Rosa îşi întoarse faţa, aproape înnebunită.
În după-amiaza aceea cerul se înnoră şi o ceaţă rece şi fină
prinse a se aşterne peste întinderea mohorâtă, de toamnă, a
ţinutului Serra de Aire. Păstorii din Aljustrel îşi încuiară devreme
animalele, căci se vedea cu ochiul liber cum se formau negurile la
nord-est.
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CAPITOLUL XIII

Ce noapte! Ca şi cum diavolul, undeva în gheaţa şi omătul
ce nu puteau în veci stinge arsura chinului său, hotărâse să distrugă
dintr-o lovitură tot ce mai rămăsese dintr-o Europă ce-i fusese
pentru atâta vreme câmp de bătălie împotriva Aceluia pe care-L
ura cel mai mult. Undeva în întunecata şi nenorocita Siberie i se
îngăduise, Cerul ştie de ce, să tulbure echilibrul atmosferic, punând
în mişcare un suflu rece şi tăios care pornise vâjâind peste
continent, către mările apusene. Poate că trecuse mugind pe
deasupra unei cabane din Finlanda în care un om oarecare cu
privirea ascuţită, ce-şi spunea Lenin, aştepta momentul să intre în
Sankt-Petersburg (unde recent sădise seminţele revoluţiei) pentru a
declanşa, în doar câteva săptămâni, transformarea şi distrugerea
acelei lumi ce datora învăţăturilor lui Cristos tot ce avea mai bun şi
mai nobil în ea. Chiuise în batjocură pe deasupra vastelor convoaie
armate, mărşăluind clandestin prin Germania, pregătind campania
„pace prin forţă” din 1918. Îi biciuise pe bieţii nenorociţi din
ambele tabere, adăpostiţi în tranşeele mocirloase de-a lungul
întregului front de vest, şi-i tencuise cu noroi pe fugarii italieni din
Caporetto1. Părea să reverbereze şi să extindă deznădejdea ce se
lăsa peste podgoriile Franţei stoarse de război, acolo unde Haig2
era pus, după cum mărturisea, cu spatele la zid. Pentru ca în cele
E vorba de bătălia de la Caporetto (Kobarid, azi în Slovenia), desfăşurată
în octombrie-noiembrie 1917 şi încheiată cu înfrângerea zdrobitoare a
trupelor italiene de către forţele austro-ungare şi germane – n. red.
2
Douglas Haig (1861-1928), comandantul trupelor britanice pe frontul de
vest în cea mai mare parte a Primului Război Mondial. El a iniţiat ofensiva
de pe Somme din 1916, care s-a soldat cu aproape 20.000 de morţi în
rândul militarilor britanici – n. red.
1

din urmă să se năpustească asupra Pirineilor şi apoi – ca şi cum ar
fi strâns laolaltă în zborul său furibund, de la Baltică la Cabo de
São Vicente, toată ura şi nemulţumirile oamenilor neascultători
dimpreună cu toate forţele refractare ale unei naturi decăzute – să
le asmută în haită asupra acelei ţărişoare ce nu fusese niciodată
definitiv cucerită, terra da Santa Maria, tărâmul pe care-a fost din
vechime onorată Aceea care zdrobeşte capul şarpelui.
Întunericul se lăsă cu repeziciune, cu nori negri înaintând
rapid dinspre nord-est şi cu imense mase amorfe de ceaţă plutind
în derivă de-a lungul pantelor munţilor şi-apoi prin văile râurilor,
către ocean. Pe măsură ce burniţa se îndesea într-o ploaie măruntă,
rece şi piezişă, vântul, biciuind ca o vijelie, încovoie sub el crestele
unduitoare şi murmurânde ale pădurilor de pini de lângă Leiria,
sfâşie aripile pătrate ale bătrânelor mori de vânt de pe înălţimile
cenuşii din Serra de Aire, împrăştie peste apele umflate ale râului
Tagus frunzele lucind stins ale plopilor tremurători, culcă la
pământ zdrenţuitele podgorii ruginite din Braga şi grădinile
veştejite din Moita şi Fatima, se năpusti vuind asupra a sute de
mile de plaje înguste, până când înspumatul Atlantic mugi înapoi
cu mânie, revărsându-şi şuvoaiele răzbunătoare pe uliţele satelor.
Iar ploaia cădea stăruitor, neîndurătoare.
Şi cu toate acestea, mii de fiinţe umane, cu numeroase
dobitoace, se găseau în acea noapte pe drumurile micii republici.
Căci credinţa este mai puternică decât îndoiala, iar iubirea e mai
rezistentă decât ura. De-acum credincioşii catolici din fiecare sat
aflaseră deja de promisiunea Sfintei Fecioare de a reveni la Cova
da Iria pentru miracolul din 13 octombrie. Pe ploaie sau vreme
bună, nu mai conta. Familiile de ţărani îşi atârnaseră de umeri
coşurile de nuiele şi ulcioarele de lut pentru apă, ori le înghesuiseră
în desagi pe spinarea măgarilor, pornind la drum pe sub norii joşi.
Taţi şi mame deopotrivă purtau pe braţe copii bolnavi sau
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neputincioşi, parcurgând astfel distanţe de necrezut. Pescarii îşi
părăsiseră năvoadele şi bărcile pe plajele din Vieira, apucând-o pe
drumurile noroioase. Argaţi din Monte Real, mateloţi de pe vasele
ancorate în Porto sau Algarve, muncitori din fabricile Lisabonei,
serranas din Minde sau Soubio, doamne şi gentilomi, femei de
serviciu, chelneri, tineri şi bătrâni, bogaţi şi săraci, tot felul de
oameni (însă cei mai mulţi de condiţie modestă, cei mai mulţi
desculţi, cei mai mulţi muncitori însoţiţi de familii) se nevoiau prin
glod în acea noapte, sub ploaia abundentă, ca o imensă oaste
risipită regrupându-se spre Fatima, sperând să afle acolo sprijin
pentru sănătate sau convertire, iertarea păcatelor, alinarea tristeţii,
începutul unei noi vieţi, binecuvântarea Maicii Domnului.
Prea puţin conta pentru aceşti credincioşi că pantalonii şi
fustele leoarcă se lipiseră de picioarele obosite, cu tălpile goale
care brăzdau noroiul ori plescăiau prin bălţile drumurilor proaste.
Printre grupuri de familii mărşăluind laolaltă se auzeau râsete.
Fragmente de imnuri vechi îşi trimiteau ecoul dinspre stâncile ude
sau coborau plutind din întunericul vreunui drum singuratic. „Ave
Maria, Ave Maria!” Nu degeaba înaintaşii acestor oameni
intonaseră Salve Regina pe punţile galioanelor din Oceanul Indian
sau ale balenierelor din Marea Chinei. Ar fi putut fi o lecţie
folositoare pentru politicienii din Lisabona să audă aceste cântece.
Nu rămăseseră ei însă cu totul neinformaţi, desigur. Avelino
de Almeida, director şi editor la O Século, cel mai mare ziar din
Lisabona, aflat deja pe drum pentru reportajul de la Cova da Iria,
descria pe câţiva dintre pelerinii pe care i-a întâlnit lângă Chão de
Maçás, înainte ca ploaia să înceapă:
„Aproape toţi, bărbaţi şi femei, sunt desculţi, femeile
cărându-şi pe creştet încălţările în sacoşe, bărbaţii sprijinindu-se în
toiege mari şi totodată purtând cu grijă umbrele. S-ar putea spune
că toţi uitaseră de sine, afişând o considerabilă lipsă de interes faţă
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de călătorie sau faţă de ceilalţi pelerini, ca pierduţi în visare,
recitându-şi Rozariul într-o incantaţie tristă, ritmică. O femeie
spune prima parte din Bucură-te, Marie; tovarăşii ei rostesc în cor
partea a doua a rugăciunii. Cu călcătură sigură şi cadenţată, păşesc
pe drumul prăfuit ce curge printre pădurile de pini şi dumbrăvile de
măslini, aşa încât să poată ajunge înainte de căderea serii la locul
apariţiilor, acolo unde, sub lumina rece şi calmă a stelelor, speră să
poată înnopta ocupându-şi locurile mai apropiate de azinheira cea
binecuvântată, de unde se vede mai bine.”
Nu evlavia l-a mânat la Fatima pe editorul de la O Século.
Almeida era un mason care nu făcea niciun secret din aversiunea
lui faţă de preoţi, sacramente, crezuri şi dogme. Reportajul îl
realiza pentru că se vorbise mult prea mult despre povestea asta ca
să mai poată fi ignorată, iar el era unul dintre cei mai buni oameni
de presă din Portugalia. Corespondenţa sa, publicată de O Século
în dimineaţa de 13 octombrie, ni-l înfăţişează ca pe un gentleman
amabil şi cinic în sensul newmanian3 al cuvântului, unul care nu
credea, dar nu avea nici dorinţa de a-i ridiculiza pe aceia care
credeau:
„Mii de persoane se zoresc către o regiune rurală slab
dezvoltată din apropiere de Ourém ca s-o vadă şi s-o audă pe
Fecioara Maria. Sufletele pioase să nu se simtă jignite, iar inimile
curate şi devotate să stea fără grijă: noi n-avem nicio intenţie de a-i
scandaliza pe cei care-şi urmează cu sinceritate crezul şi pe care
miraculosul încă îi atrage, seduce, vrăjeşte, mângâie şi întăreşte,
aşa cum stau lucrurile de mii de ani şi cum, cu siguranţă, vor mai
sta încă alte mii de ani!... Acesta este doar un succint articol de ziar
Referire la un citat celebru din Fericitul John Henry Newman, cardinal
(1801-1890): „E aproape o definiţie a gentlemanului să spui că este unul
care niciodată nu pricinuieşte suferinţă” (The Idea of a University, 1852;
trad. n.) – n. red.
3
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asupra unui eveniment care nu este fără precedent în istoria
catolicismului... Unii îl iau ca pe un mesaj din Cer şi ca pe un har;
alţii văd în el un semn şi o dovadă că spiritul superstiţiilor şi al
fanatismului a sădit rădăcini adânci, astfel încât este dificil sau
chiar imposibil a fi nimicit.
Perioadele marilor calamităţi au revitalizat şi reînnoit
întotdeauna ideile religioase, fiindu-le favorabile. Iar războiul, ce
loveşte pretutindeni, le oferă cel mai prielnic şi fertil sol pentru a
se dezvolta. Vedem acest lucru confirmat în traiul dus în tranşee şi
chiar în atmosfera spirituală a ţărilor beligerante.”
După câteva consideraţii asupra speculatorilor care, fără
îndoială, pândeau să profite de pe urma credulităţii maselor, el
prezintă un rezumat neutru al evenimentelor din Fatima şi
rememorează apariţiile anterioare ale Sfintei Fecioare în Lourdes,
La Salette şi-n alte locuri. Apoi continuă mai ironic:
„Miracolul are loc între amiază şi ora unu, după spusele
celor care au fost acolo. Dar nu toţi au şansa să vadă figura sfântă.
Numărul aleşilor pare a fi foarte mic. În ciuda eforturilor, mulţi nu
văd nimic. Acesta este motivul pentru care cei ce se găsesc în
apropierea copiilor se mulţumesc să-i audă adresându-se unui
interlocutor invizibil. Alţii, dimpotrivă, zăresc, într-un moment
solemn de graţie, stelele strălucind pe firmament, cu toate că
soarele e la zenit. Aceştia aud o tânguire din adâncuri ce anunţă
prezenţa Doamnei. Ei susţin că temperatura scade şi-şi asemuiesc
impresiile cu acelea trăite în timpul unei eclipse de soare...
După spusele copiilor, silueta Fecioarei apare pe un arbust
de azinheira, înconjurată din toate părţile de un nuage4... Puterea
de sugestie a maselor, aduse aici de supranatural şi captivate de o
forţă supraomenească, este atât de mare încât ochii se umplu de
4

Nor (în limba franceză în text) – n. red.
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lacrimi, feţele devin albe ca de mort, bărbaţi şi femei se aruncă în
genunchi, înalţă imnuri şi recită Rozariul împreună.
Nu ştim dacă până acum au fost deja cazuri de persoane
oarbe care şi-au recăpătat vederea, paralitici care şi-au redobândit
uzul membrelor, păcătoşi înrăiţi care-au fost întorşi de pe calea
neabătută a păcatului pentru a se arunca în apele purificatoare ale
pocăinţei.
Dar asta contează prea puţin. Vestea apariţiilor s-a răspândit
de la Algarve până în Minho. Începând cu ziua de Înălţare pelerinii
s-au bulucit aici cu miile pe data de 13 a fiecărei luni, sosind din
împrejurimi sau din depărtare. Mijloacele de transport nu fac faţă.
Clerul local şi cel din vecinătate păstrează, privitor la
evenimente, o rezervă prudentă, cel puţin în aparenţă. Este obiceiul
Bisericii. Ea proclamă cu voce tare că în asemenea circumstanţe
îndoiala nu înseamnă nimic, căci îndoielile vin tot de la diavol. Dar
în taină se bucură de marea afluenţă de pelerini care, începând din
mai, au devenit din ce în ce mai numeroşi.
Şi mai există chiar şi oameni care visează la un magnific şi
măreţ lăcaş de cult, mereu plin, la mari hoteluri prin preajmă dotate
cu tot confortul modern, la prăvălii bine aprovizionate cu o mie şi
una de diverse obiecte de cult şi suveniruri legate de Sfânta
Fecioară de la Fatima, precum şi la o cale ferată ce ne va purta
către viitorul sanctuar miraculos într-un mod mai confortabil decât
vehiculele cu care, pentru moment, masa de credincioşi sau de
curioşi îşi atinge acum obiectivul...”
În timp ce autorul acestor reflecţii pesimiste îşi urma calea
spre Ourém şi ulterior, în condiţii tot mai puţin confortabile, către
Cova da Iria, familiile Abóbora şi Marto, după o noapte albă
petrecută ascultând răpăitul ploii pe ţigle, îşi începeau ziua deodată
cu zorile posomorâte. Nici nu apucase bine răsăritul să se lase
vârstat de cenuşiul norilor, că primii pelerini şi sosiră, şiroind de
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apă şi bătându-le pe la uşi. În scurt timp se adunaseră cu zecile şi
nu numai că înconjurau cele două case, vociferând pentru a-i zări o
clipă pe copii, dar îşi făceau voios loc înăuntru fără a mai aştepta
vreo invitaţie. Tuşa Olimpia era furioasă pe felul neglijent în care îi
împrăştiau pe toate podelele apăraie şi noroi roşu de pe câmp.
Unchiu’ Marto o tachinează şi acum din cauza felului în care ea se
precipita dintr-o parte într-alta, încercând să-i pregătească pe copii
şi totodată să răspundă întrebărilor gloatei ce se tot îmbulzea.
Paharul se umplu când aceşti străini începură să se instaleze pe
paturile şi cuferele ei.
„Ia, ieşiţi afară, toată lumea!” ţipă ea.
Oamenii n-o băgară în seamă. Câţiva încă îşi croiră drum
înăuntru, împingându-se.
„Dă-le pace, femeie”, o sfătui soţul ei. „După ce vor umple
casa, alţii n-au să mai poată intra.”
Un vecin îl înhăţă de mânecă şi-i spuse la ureche:
„Unchiu’ Marto, ai face bine să nu te duci la Cova da Iria. E
posibil să te alegi cu o mamă de bătaie. Nu, nu cei mici. Ei sunt
copii, nimeni nu le va face vreun rău. Tu eşti cel în pericol să fii
făcut harcea-parcea.”
„Am să merg fără fereală”, răspunse celălalt, „nu mi-e frică
de nimeni. N-am nicio îndoială că totul va fi bine.”
Olimpia nu-i împărtăşea încrederea. Ea înălţa cu ardoare
rugăciuni către Sfânta Fecioară pentru ca-n acea zi s-o aibă în
pază, pe ea şi pe familia sa, şi până-n ziua de azi se minunează
cum de-au putut rămâne copiii ei atât de calmi şi neînfricaţi în
mijlocul acelui vălmăşag.
„Dacă ne vor face rău”, spuse Jacinta, „vom merge în Cer.
Dar aceia care ne fac rău, bieţii de ei, ajung în iad.”
Unul dintre intruşii din casa lui Unchiu’ Marto era
Baroneasa de Pombalinho, care tot insista să prezinte două rochiţe
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somptuos împodobite, una albastră pentru Lúcia şi alta albă pentru
Jacinta. Fetele declinară oferta, preferând ţinutele lor albe de
Împărtăşanie. În cele din urmă, după o interminabilă harababură,
reuşiră să ia câte o îmbucătură şi să se strecoare afară din casă.
În ultimul moment Maria Rosa îşi puse şalul şi zise că-i va
însoţi. „Ştiu că te vor omorî”, i se adresă ea Lúciei, în lacrimi. „Ei
bine, atunci, dacă trebuie să mergi, merg şi eu să mor cu tine.”
Călătoria fu lungă şi înceată. Şoseaua era aglomerată pe
toată distanţa de la Fatima la Cova da Iria. Bărbaţi şi femei
îngenuncheau în clisa groasă de o parte şi de alta a drumului,
strigându-şi rugăminţile. Mâini se ridicau să-i atingă. Măgari uzi îi
înghesuiau. Umbrelele ameninţau să le intre în ochi. Dar ce
privelişte când, în sfârşit, au ajuns aproape de scena apariţiilor! Nu
mai puţin de 70.000 de bărbaţi, femei şi copii, oameni de toate
vârstele şi condiţiile, stăteau răbdători în picioare aşteptându-i în
ploaie – o masă întunecată adăpostită sub nenumărate umbrele
negre, sombreros şiroinde, pături mustind. Erau atât de strâns
comasaţi între şosea şi azinheira, încât copiii nu izbutiră să treacă
decât cu ajutorul unui şofer care-o apucă pe Jacinta şi o săltă pe
umeri, strigând, „Faceţi loc pentru copiii care au văzut-o pe Sfânta
Fecioară!”
Unchiu’ Marto îl urmă cu Lúcia şi Francisco. Ajungând la
locul apariţiilor, fu surprins să constate că nevasta lui era deja
acolo. În grija lui pentru Jacinta uitase de ea. „Olimpia mea
apăruse dintr-o altă direcţie, n-am idee de unde”, se destăinuie el.
În tot cazul, iat-o acolo, aproape de tulpina de azinheira pe
care Maria Carreira o îmbrăcase cu drag, dimpreună cu masa ei
destinată ofrandelor, în ghirlande de flori. Mulţimea se poticnea şi
unduia încoace şi-ncolo, îşi strângea umbrelele, se bulucea la un
loc ca să se-ncălzească, scormonea cu ochii cerul de plumb înspre
răsărit. Voci sonore repetau Rozariul în diferite cadenţe ritmice.
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Un preot care se rugase toată noaptea prin ploaie şi noroi îşi citea
breviarul şi-şi consulta cu nervozitate, din timp în timp, ceasul. Nu
trecu mult că, întorcându-se spre copii, vru să ştie la ce oră va veni
Sfânta Fecioară.
„La amiază”, răspunse Lúcia.
El aruncă din nou o privire asupra ceasului şi rosti
dezaprobator:
„E deja amiază. Sfânta Fecioară nu-şi calcă cuvântul. Vom
vedea.”
Acum aproape toţi spuneau Rozariul. „Ave, Maria, cheia de
graça... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores...”
„Lăsaţi jos umbrelele”, strigă Lúcia – nici până azi nu ştie de
ce – iar ei se supuseră unul după altul, deşi ploaia continua să cadă.
„Jos umbrelele!” repetau pe rând.
Se mai scurseră câteva minute. Preotul se uită din nou la
ceas.
„Miezul zilei a trecut”, rosti el cu hotărâre sumbră. „De
ajuns cu toate astea! Totul e o închipuire.”
Începu să-i împingă cu mâinile pe cei trei copii, dacă e să
dăm crezare amintirilor Mariei Carreira.5 Însă Lúcia, aproape în
lacrimi, refuză să se clintească, spunând:
„Oricine vrea să plece poate s-o facă, dar eu nu plec. Sfânta
Fecioară ne-a poruncit să venim. Am văzut-o în celelalte dăţi şi-o
vom vedea şi acum.”
Murmure şi bombăneli dezamăgite începură a se face auzite
printre cei de faţă. Când deodată, pe neaşteptate, Lúcia privi spre
răsărit şi strigă:
„Jacinta, îngenunchează, căci acum o zăresc acolo pe Sfânta
Fecioară. Văd străfulgerarea!”
5

De Marchi, p. 164 – n. a.
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„Fii cu băgare de seamă, fiica mea!” Era vocea
pătrunzătoare a Mariei Rosa. „Nu te lăsa amăgită!”
Lúcia nu auzi avertismentul. Cei de lângă ea constatau cum
faţa ei devenea îmbujorată şi de-o frumuseţe senină. Acum era
răpită de vederea Doamnei, care stătea într-un şuvoi de lumină albă
pe florile cu care Maria Carreira îmbrăcase trunchiul de azinheira.
Jacinta şi Francisco, fiecare de câte-o parte, priveau ţintă de
asemenea, amândoi radiind, amândoi absenţi la mulţimea din jur.
„Ce doreşte Domnia Ta de la mine?” Lúcia îngenunche
dimpreună cu ceilalţi. Ploaia fină îi cădea pe faţa întoarsă în sus.
„Doresc să-ţi spun să pui să se ridice o capelă aici, în cinstea
mea. Eu sunt Regina Rozariului. Să continue să recite Rozariul în
fiecare zi. Războiul se va sfârşi, iar soldaţii se vor înapoia la casele
lor.”
„Am multe lucruri să te rog”, spuse Lúcia. „Vindecarea unor
persoane bolnave, întoarcerea unor păcătoşi...”
„Unele, da, altele, nu. E nevoie ca ei să-şi corecteze viaţa şi
să ceară iertare pentru păcatele lor.”
Pe când continua, chipul ei deveni mai grav: „Să nu-L mai
jignească pe Domnul Dumnezeul Nostru, căci El este şi aşa prea
mult ofensat.”
Cu aceasta, Regina Rozariului îşi deschise ca de fiecare dată
mâinile ei albe, iar Lúciei îi păru că lumina ce radia din ele se înălţa
către locul în care ar fi trebuit să se afle soarele, direct deasupra
capului, mai puternică decât orice strălucire solară. Probabil că
acesta a fost momentul în care mulţimea zări norii separându-se ca
părţile uriaşe ale unei cortine trase la o parte, iar între ele astrul
apăru în azurul clar, ca un disc de foc alb. Cu siguranţă că mulţi au
auzit-o pe Lúcia exclamând „Priviţi soarele!”, dar ea strigase
aceasta în extaz şi nu-şi mai aminteşte.. Căci era totalmente
captivată de ceva ce i se arăta acolo unde trebuie că se afla soarele.
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În vreme ce Sfânta Fecioară dispărea chiar în razele ce
izvorau din mâinile sale întinse, iată reliefându-se la zenit trei
scene ce simbolizau, una după cealaltă, misterele de bucurie, de
durere şi de slavă ale Rozariului. Prima era o reprezentare clară a
Sfintei Familii: Sfânta Fecioară însăşi, în tradiţionalul ei veşmânt
alb cu o mantie albastră, iar alături Sfântul Iosif ţinându-L pe
Pruncul Isus în braţe – Sfântul Iosif în alb, Pruncul Isus în roşu
aprins.
Lúcia fu auzită rostind „Sfântul Iosif ne va binecuvânta!”
Toţi cei trei copii văzură această primă viziune şi pe Sfânt făcând
de trei ori semnul crucii asupra mulţimii. La fel şi pe Pruncul
Sfânt, cu acelaşi gest.
Următoarea viziune, văzută doar de Lúcia singură, a fost cea
a Sfintei Fecioare Îndurerate, într-un strai cernit atribuit ei prin
tradiţie, Mater Dolorosa din Vinerea Mare, dar fără a avea pieptul
străpuns de sabie; iar alături de ea se afla Divinul său Fiu, întristat
ca atunci când a întâlnit-o pe drumul Golgotei. Lúcia vedea doar
partea de sus a înfăţişării Lui. El privi cu compătimire mulţimile
pentru care Îşi dăduse viaţa şi ridică mâna pentru a face semnul
crucii asupra acestora.
Sfânta Fecioară se arătă apoi într-o a treia viziune, de glorie,
ca Sfânta Fecioară de pe Muntele Carmel, încoronată ca Regină a
Cerului şi a Pământului, cu Fiul său copil pe genunchi.
Mulţimea nu văzu nimic din toate acestea: se pare, cel puţin,
că nu există probe temeinice în privinţa afirmaţiei că unii, câţiva,
ar fi văzut-o pe Doamna. Ceea ce cu toţii însă au văzut a fost ceva
fantastic, nemaiauzit, aproape apocaliptic. Soarele se opri din
drumul său prin zenitul limpede, ca un imens disc de argint la care,
deşi strălucea ca de obicei, ei se puteau uita direct şi fără să
clipească, cu o unică şi negrăită satisfacţie. Aceasta dură doar un
moment. În timp ce se holbau, enormul glob începu să „danseze” –
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acesta a fost cuvântul folosit de toţi martorii. Prinse a se învârti
rapid, ca o gigantică roată de foc. După ce a făcut asta ceva timp,
se oprit. Apoi se roti din nou, cu viteză ameţitoare. În cele din
urmă, pe coroana-i apăru un tiv cărămiziu ce azvârli pe cer, ca
dintr-o vâltoare infernală, efluvii de foc roşii ca sângele, reflectând
pe pământ, pe arbori şi tufe, pe feţele întoarse spre înalt, precum şi
pe haine, tot felul de culori sclipitoare, pe rând: verde, roşu,
portocaliu, albastru, violet, tot spectrul! Astfel răsucindu-se
furibund în spirală de trei ori, corpul ceresc de foc păru să dârdâie
şi să se cutremure, pentru ca apoi să plonjeze precipitat, într-un
zigzag nebunesc, înspre mulţime.
Un ţipăt plin de groază izbucni de pe buzele a mii de
persoane cuprinse de spaimă, pe măsură ce cădeau în genunchi la
gândul că venise sfârşitul lumii. Unii spun că aerul se-ncălzise
deodată şi că n-ar fi fost de mirare ca totul în jurul lor să
izbucnească în flăcări, învăluindu-i şi mistuindu-i.
„Ai, Jesus, vom muri aici cu toţii!”
„Mântuieşte-ne, Isuse! Sfânta Fecioară, salvează-ne!”
„Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc...” începu careva
Actul de căinţă.
Câţiva dintre cei care veniseră să-şi bată joc s-au prăbuşit cu
faţa la pământ, izbucnind în hohote şi rugăciuni disperate.
Marchizul de Cruz exclamă, „O, Dumnezeul meu, mare e
puterea Ta!”
Totul durase vreo zece minute, probabil. Apoi văzură toţi
soarele pornind să urce, în acelaşi mod zigzagat, către locul în care
apăruse mai-nainte. Se potoli, devenind orbitor. De-acum nimeni
nu se mai putea uita la el. Era soarele de fiecare zi.
Oamenii se holbau unii la alţii cuprinşi de bucurie şi uimire.
„Minune! Minune! Copiii au avut dreptate! Sfânta Fecioară a
înfăptuit miracolul! Binecuvântat fie Dumnezeu! Binecuvântată fie
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Sfânta Fecioară!” Strigătele umpleau tot cuprinsul văii Cova da
Iria. Unii râdeau, alţii plângeau de bucurie. Mulţi constatau că
hainele lor ude deveniseră, în mod inexplicabil, perfect uscate.
Avelino de Almeida consemnează evenimentul în ediţia O
Século din 17 octombrie ca pe „un spectacol unic şi incredibil de
n-ai fi fost martor la el.... Se poate vedea mulţimea imensă
întorcându-se către soarele ce-şi face apariţia, eliberat de nori, în
plină amiază. Marea stea a zilei te duce cu gândul la o tipsie de
argint pe care o poţi privi direct, fără cel mai mic disconfort. Nu
arde, după cum nici nu orbeşte. Poate fi ceva asemenea eclipsei.
Dar iată că o rumoare colosală izbucneşte în faţa noastră şi îi
auzim pe spectatorii cei mai apropiaţi strigând: «Miracol, miracol!
Minune, minune!»
„Dinaintea ochilor uluiţi ai oamenilor, a căror atitudine ne
poartă înapoi în timpurile biblice şi care, plini de spaimă, cu
capetele descoperite, privesc ţintă în albastrul cerului, soarele
tocmai ce-a tremurat, soarele a făcut câteva mişcări bruşte,
nemaiîntâlnite şi în afara tuturor legilor cosmice – soarele «a
dansat», după expresia caracteristică ţăranilor... Un bătrân ale cărui
statură şi chip, deopotrivă blânde şi energice, amintesc de cele ale
lui Paul Déroulède6, se întoarce către soare şi, cu exclamaţii
sonore, recită Credo-ul de la început până la sfârşit. Îi cer numele.
Este senhor João Maria Amado de Melo Ramalho da Cunha
Vasconcelos7. Îl văd mai apoi adresându-se celor din jurul său
care-şi păstraseră pe cap pălăriile, cerându-le vehement să se
descopere dinaintea unei asemenea extraordinare demonstraţii a
existenţei lui Dumnezeu. Scene similare se repetă peste tot....
Paul Déroulède (1846-1914), scriitor şi politician naţionalist, aflat la
originea ideii de republică prezidenţială aşa cum a fost ea realizată în
timpul lui Charles de Gaulle – n. red.
7
Membru al unei vechi familii ilustre – n. red.
6
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„Oamenii se întreabă unul pe altul dac-au văzut ceva şi ce
anume. Cei mai mulţi mărturisesc deschis că au văzut tremurul şi
dansul soarelui. Alţii, însă, declară că au putut vedea chipul
zâmbitor al Fecioarei însăşi; jură că soarele s-a învârtit ca o roată
de artificii; că s-a prăvălit, razele sale aproape dând foc
pământului.... Altul ne spune că l-a văzut cum îşi schimba succesiv
culorile...
E aproape ora trei. Cerul e transparent şi soarele îşi urmează
cursul cu obişnuita lui strălucire, de aşa natură încât nimeni nu
îndrăzneşte să-l privească direct. Iar păstorii?... Lúcia, cea care
comunică cu Fecioara, anunţă cu gesturi teatrale, de pe grumazul
unui bărbat care o poartă de la un grup la altul, că războiul se va
sfârşi şi soldaţii vor reveni acasă. Asemenea veste, totuşi, nu
amplifică bucuria celor care o aud. Semnul ceresc, asta înseamnă
totul. Nu mai puţin, curiozitatea de a le vedea pe cele două fetiţe cu
cununile lor de trandafiri; unii încearcă să le sărute mâna
«micuţelor sfinte»; iar uneia din cele două, Jacintei, îi vine mai
degrabă să leşine decât să danseze. Dar ceea ce cu toţii îşi doriseră
– Semnul din Cer – a fost îndeajuns încât să-i convingă, să-i
înrădăcineze în credinţa lor de tipul celei bretone...
Urmează împrăştierea rapidă şi fără incidente, fără vreo
umbră de dezordine, fără nevoia vreunei intervenţii a patrulelor de
poliţie. Pelerinii care părăsesc primii locul, grăbindu-se să seaştearnă la drum, sunt cei sosiţi mai întâi, ducându-şi încălţămintea
pe cap sau atârnată de toiege. Pleacă, cu sufletele pline de bucurie,
să răspândească vestea cea bună prin satele unde-a mai rămas
cineva care n-a fost aici. Cât despre preoţi? Unii şi-au făcut apariţia
la faţa locului, alăturându-se mai degrabă spectatorilor curioşi
decât companiei pelerinilor avizi de binefaceri cereşti. Probabil,
când şi când, câte unul nu-şi poate ascunde satisfacţia care apare
atât de des pe feţele triumfătoare... Rămâne în seama celor
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competenţi să se pronunţe asupra acelui danse macabre al soarelui
care astăzi, la Fatima, a făcut să izbucnească osanale din piepturile
credincioşilor şi care fireşte că i-a impresionat – după cum mă
asigură martori demni de crezare – până şi pe liber-cugetători şi pe
alţi dezinteresaţi de chestiunile religioase sosiţi în colţul acesta de
ţară, cândva faimos.”
Pe tot cuprinsul Portugaliei, de fapt, presa anticlericală a fost
nevoită să depună mărturie într-un fel sau altul. Asupra aspectelor
esenţiale există un consens general. După cum scria dr. Domingos
Pinto Coelho în ziarul A Ordem, „Soarele, uneori înconjurat de
flăcări cărămizii, alteori aureolat cu galben sau roşu, părea alteori a
se învârti cu o foarte rapidă mişcare de rotaţie, pentru ca apoi să se
desprindă de pe cer, apropiindu-se de pământ şi radiind o căldură
intensă.”
Teoriile despre hipnotism sau iluzie în masă au fost
abandonate în momentul în care a devenit bine-cunoscut că martori
de încredere care nu se aflaseră în mulţime zăriseră miracolul de la
multe mile depărtare. Poetul Afonso Lopes Vieira l-a văzut din
casa sa din São Pedro de Muel, la patruzeci de kilometri de Fatima.
Părintele Inácio Lourenço a povestit mai târziu cum îl observase
din Alburitel, de la optsprezece sau nouăsprezece kilometri
distanţă, pe când era băiat de nouă ani. El şi câţiva colegi de clasă
au auzit lumea strigând pe stradă, în apropiere. Alergând afară din
şcoală împreună cu învăţătoarea lui, dona Delfina Pereira Lopes, a
privit cu uimire rotirea şi prăvălirea soarelui. „Era ca un glob de
zăpadă învârtindu-se în jurul axei sale”, scrie el. „Apoi dintr-odată
a părut că vine în jos în zigzag, ameninţând să cadă pe pământ.
Îngrozit, am alergat să mă adăpostesc în mijlocul oamenilor. Cu
toţii plângeau, aşteptând dintr-un moment într-altul sfârşitul lumii.
Lângă noi era un ateu, care-şi petrecuse dimineaţa luând în
zeflemea capetele pătrate ce bătuseră tot acel drum până în Fatima
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ca să se holbeze la o fată. M-am uitat la el. Stătea ca paralizat,
trăsnit, cu ochii aţintiţi în soare. Atunci l-am văzut că tremură din
cap până-n picioare şi, ridicându-şi mâinile spre cer, a căzut în
genunchi în noroi strigând: «Nossa Senhora! Nossa Senhora!»8
În tot acest timp lumea continua să ţipe şi să strige,
implorând pe Dumnezeu să le ierte păcatele... Mai târziu am
alergat la capelele din oraş, ce s-au umplut în câteva clipe.
Pe parcursul acestor minute îndelungate ale fenomenului
solar, în tot jurul nostru obiectele reflectau toate culorile curcubeului. Când ne priveam reciproc, unul părea albastru, altul galben,
un altul stacojiu... Toate aceste efecte ciudate amplificau groaza
mulţimii. După zece minute soarele şi-a reluat locul în acelaşi mod
în care coborâse, de-acum însă fără aceeaşi strălucire...”
Destui martori locuiesc încă în vecinătate. Am stat de vorbă
cu mulţi dintre ei vara trecută, inclusiv cu Unchiu’ Marto şi cu
Olimpia lui, cu Maria Carreira, cu două dintre surorile Lúciei
(Maria dos Anjos şi Glória de Jesus Rosa dos Santos) şi cu alţi
câţiva dintre localnici, toţi relatându-mi cu sinceritate evidentă
aceeaşi istorie; iar când menţionau prăvălirea soarelui, vocile lor
trădau de fiecare dată o urmă de groază. Onorabilul părinte Manuel
Pereira da Silva mi-a oferit detalii similare, în cea mai mare parte.
„Când am văzut soarele căzând în zigzag”, a spus el, „m-am
prăbuşit în genunchi. Eram încredinţat că sosise sfârşitul lumii.”
Faptul a fost stabilit dincolo de orice îndoială. Cum poate fi
explicat?
Încă din mai 1917 Jacinta şi Lúcia preveniseră lumea că
Doamna care li se arătase promisese un miracol pe 13 octombrie,
„Doamna Noastră”, titlu echivalent la noi cu Sfânta Fecioară, Maica
Domnului (Nossa Senhora de Fatima – „Sfânta Fecioară de la Fatima”,
„Maica Domnului de la Fatima”) sau în anumite cazuri cu Regina (Nossa
Senhora do Rosário – „Regina Rozariului”) – n. red.
8
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la ora amiezii, ca o dovadă a sincerităţii lor. Ele repetaseră aceasta
cu diferite ocazii şi nu-şi modificaseră niciodată versiunea, nici
chiar sub ameninţări şi persecuţii ce trebuie să fi fost înfricoşătoare
pentru nişte copii de zece, nouă şi şapte ani. Circa 70.000 de
persoane au mărturisit că, exact în ziua şi la ora prezise, au trăit
experienţa unică de a vedea soarele rotindu-se în jurul axei şi
părând să cadă de pe cer. O mărturie de o asemenea amploare
serveşte la confirmarea faptului că, în mod real, copiii o văzuseră
pe Mama lui Cristos şi că El le dăduse acestor suflete modeste din
Cova da Iria semnul din cer pentru care fariseii Îl imploraseră cu
batjocoritoare evlavie, semn pe care El refuzase să-l acorde acelor
inimi neloiale şi lipsite de credinţă.
Primarul din Ourém încă neagă că s-ar fi petrecut ceva
miraculos. Presupun că ar fi negat chiar dacă ar fi fost prezent
acolo. Sau, întocmai ca fariseii care au negat Învierea după ce L-au
văzut pe Cristos murind pe cruce, ar fi ticluit vreo explicaţie cu
mijloacele raţiunii pentru a se sustrage umilinţei actului de
credinţă.
El a fost destituit din funcţie în urma loviturii de stat a lui
Sidónio Pais, la vreo două luni după miracol. Ultimul lucru pe care
l-am auzit despre el a fost că fusese rănit în Tomar de explozia
prematură a unei bombe pe care-o construia ca s-o arunce
împotriva anumitor membri ai noului guvern.
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CAPITOLUL XIV
Lúcia a aşternut mantia unei tăceri iertătoare peste reacţiile
familiei sale privind evenimentele din 13 octombrie. Trebuie să fi
existat ceva scuze şi cereri de iertare, mai pe furiş probabil din
partea lui António, oneste şi stângace din partea Mariei Rosa. Dar
fetiţa palidă şi epuizată n-avu vreme în acea zi să se bucure de
triumful său. Cete de pelerini o urmară la tot pasul întreaga dupăamiază. Încă se mai vânturau pe stradă, intrând şi ieşind din casele
familiilor Abóbora şi Marto, când dr. Formigão ajunse în Aljustrel,
la şapte seara. Dorea să stea de vorbă cu copiii înainte ca altcineva
s-o facă şi, de asemenea, înainte ca aceştia să-şi compare
impresiile. Mulţumită autorităţii sale de preot, el îi dispersă la
repezeală pe venetici, pentru a-i convoca apoi pe cei trei eroi
principali la casa lui Unchiu’ Marto, chestionându-i separat.
Toţi trei o văzuseră pe Sfânta Fecioară apărând deasupra
tulpinii de arbust. Lúcia şi Jacinta erau în concordanţă în privinţa
spuselor ei. Francisco o văzuse, dar nu îi auzise vocea. Toţi trei
văzuseră mişcarea soarelui. Toţi avuseseră, aproape de soare,
viziunea Sfintei Familii. Numai Lúcia văzuse următoarele două
imagini, cea a Sfintei Fecioare Îndurerate şi cea a Sfintei Fecioare
de pe Muntele Carmel. Cu toţii erau în acord în privinţa culorilor
veşmintelor, precum şi a altor detalii. Existau câteva discrepanţe.
Copilul Isus era mare? Nu, foarte mic, a răspuns fiecare separat.
Doar că Lúcia credea că El se afla pe braţul Sfântului Iosif, pe
când atât Jacinta, cât şi Francisco Îl văzuseră alături, în picioare –
în dreapta, spuse Jacinta, neajungându-i Sfântului Iosif la talie.
Lúciei i se păruse cam de un an. Pentru Jacinta şi Francisco El
avea aproximativ vârsta unui copil din vecini, Deolinda do José
das Neves, care era de doi ani.

Nepotrivirea privind poziţia Copilului este singura
importantă şi mărturisesc că nu ştiu cum s-o explic. Elementul
subiectiv apare în toate viziunile de felul acesta şi se întâmplă ca
ele să prezinte detalii diferite unor persoane diferite.
Dr. Formigão făcu o ultimă tentativă de a afla secretul de la
Francisco.
„Ce avea mai multă strălucire, înfăţişarea Fecioarei sau
soarele?” întrebă el.
„Înfăţişarea Fecioarei era mai strălucitoare.”
„Ai auzit ce a spus?”
„Nu am auzit nimic.”
„Cine ţi-a spus secretul? Doamna?”
„Nu, Lúcia.”
„Mi-l poţi spune?”
„Nu pot.”
„Nu vrei să vorbeşti pentru că ţi-e teamă de Lúcia, îţi e
teamă că te va pocni, nu-i aşa?”
„O, nu!”
„Atunci, de ce nu mi-l poţi spune?... Poate ar fi un păcat?”
„Cred că ar fi un păcat să dezvălui secretul.”
„Este acest secret spre folosul sufletului tău, al Lúciei şi al
Jacintei?”
„Da.”
„Este şi spre folosul sufletului lui senhor pároco?”
„Nu ştiu.”
„Lumea s-ar mâhni dacă s-ar întâmpla să-l afle?”
„Da.”
Copiii erau într-atât de palizi din cauza sfârşelii şi aşa de
buimăciţi de emoţie, încât dr. Formigão îşi scurtă examinarea,
temându-se că se vor îmbolnăvi dacă nu sunt lăsaţi să se
odihnească. Când reveni, pe 19 octombrie, ei erau încă atât de
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epuizaţi, încât răspunseră mecanic, ca somnambulii. Memoria
Lúciei era neclară în privinţa evenimentelor recente, deşi precisă în
privinţa celor din trecut. Examinatorul era convins ca toţi trei
răspunseseră sincer. El văzuse miracolul soarelui. Plecă fiind
încredinţat, de asemenea, şi de apariţii; iar de atunci încolo deveni
un apărător al copiilor chiar şi în faţa unei persistente persecuţii,
aceasta cu atât mai greu de înţeles cu cât principalii responsabili în
aplicarea ei se-ntâmpla să fie nu carbonari sau masoni, ci colegi
catolici, colegi preoţi.
Cât despre opoziţia liberală, tăcerea stupefiată iniţială a
carbonarilor dură doar câteva zile. „Ce ne facem?” se întrebaseră
cu altă ocazie fiii acestei lumi. „Căci acest Om face multe minuni.
Dacă Îl lăsăm să continue aşa toţi vor crede în El!” În mai puţin
de-o săptămână, loja Marelui Orient din Santarém îşi revenise
îndeajuns ca să pună la punct nu doar o apărare, ci chiar un
contraatac. În noaptea de 23 octombrie, câţiva membri ai frăţiei,
inclusiv unul cunoscut drept Francisco do Cemitério1, plecară la
Ourém unde-şi întăriră rândurile cu nişte acoliţi de-ai primarului
Santos. Cu toţii se deplasară apoi cu automobilul la Cova da Iria,
cu intenţia de a distruge ce mai rămăsese din arbustul de azinheira,
nimicind astfel fenomenul de veneraţie prin jefuirea acestuia de
principalul simbol şi loc de adunare. Unii duceau felinare, alţii
topoare şi securi.
Câteva lovituri la rădăcină şi micul copac zăcea lat la
pământ. În preajmă mai erau alte obiecte devoţionale: masa Mariei
Carreira cu flori şi monede, dimpreună cu o icoană a Sfintei
Fecioare; bolta rustică pe care pelerinii o ridicaseră pe doi stâlpi
verticali, un al treilea transversal susţinând câteva candele şi cruci.
Toate fură confiscate de autorii raziei şi transportate la Santarém.
1

„Francisc de la Cimitir” – n. red.
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Ei le expuseră drept monstruozităţi medievale într-o casă de lângă
seminar, pretinzând o mică taxă pentru a fi văzute şi oferind
câştigurile directorului de la Misericórdia2 care, însă, le refuză. În
seara următoare purtară întreaga expoziţie în procesiune pe străzi,
intonând litanii blasfematoare în acompaniament de tobe.
Organul liberal şi masonic O Século din Lisabona făcu
cunoscute aceste şi alte detalii, însoţite de o condamnare fără
echivoc a întregii profanări, remarcând că era cu atât mai ruşinoasă
cu cât procesiunile catolice erau interzise în acea perioadă. Alţi
anticlericali au fost mai puţin toleranţi. Când un grup de
intelectuali catolici din Santarém dădu publicităţii un protest plin
de indignare, riposta Federaţiei Portugheze a Liber-Cugetătorilor a
reprezentat unul dintre cele mai neobişnuite documente din istoria
portugheză, un Manifest adresat tuturor liberalilor împotriva
„ruşinosului spectacol pus în scenă la Fatima ca o ridicolă
comedie”, pe care ei îl atribuiau unui complot ecleziastic menit a
reuni Biserica cu Statul şi a restabili relaţiile diplomatice cu
Vaticanul. În ardoarea sa, semnatarul merse până la a declara
necesitatea pedepsirii miracolelor la fel cu încălcarea decretelor
primăriei, de vreme ce ele reprezentau violări ale legilor naturii. Se
arătă furios, în special, pe faptul că miracolul soarelui fusese creat
şi comis în chiar ziua aniversării liber-cugetătorului Francisco
Ferrer3. Cerând o reacţie publică promptă împotriva celor vinovaţi
de a readuce asemenea practici medievale în lumina secolului XX,
el încheie cu:

Fundaţia caritabilă religioasă din Santarém – n. red.
Francisco Ferrer Guardia (1859-1909), anarhist catalan şi unul dintre
pionierii educaţiei moderne, executat la 13 octombrie 1909 ca urmare a
înfrângerii de către trupele guvernamentale spaniole a revoltelor
antimilitariste, anticoloniale şi anticlericale din Catalonia– n. red.
2
3
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„TRĂIASCĂ REPUBLICA!
JOS REACŢIUNEA!
TRĂIASCĂ LIBERTATEA!”

În dimineaţa de 24 octombrie, vestea vandalizării altarului
trecu rapid din gură-n gură prin Serra. Strigăte de mânie s-au auzit
în Moita, în Fatima, în Aljustrel. Maria Carreira a făcut parte dintre
credincioşii care s-au grăbit spre Cova da Iria ca să vadă ce se
petrecuse acolo. Ai! Nu se putea mai rău. Masa, arcada, felinarele,
toate dispăruseră. Şi totuşi, răul cel mare nu se produsese! Căci
jefuitorii culcaseră la pământ arborele greşit. Şi iată că acolo, la
câteva picioare de cel dezrădăcinat, stătea micul azinheira al
apariţiilor Sfintei Fecioare, cu frunzele superioare retezate jalnic,
dar cu trunchiul şi cu ramurile de jos încă scăldate de lumina
soarelui, astfel ca toţi să le vadă. Maria Carreira înălţă mulţumiri
lui Dumnezeu.
Rezultatul net al fărădelegii fu mai degrabă să amplifice
decât să descurajeze cultul Sfintei Fecioare de la Fatima. Numărul
pelerinilor crescu treptat. Aceştia făceau tot posibilul ca să se afle
acolo în fiecare duminică, precum şi-n ziua de 13 a fiecărei luni,
din mai până-n octombrie, câteodată într-o veritabilă procesiune
pornită din Leiria, Ourém sau Chão de Maçás. Chiar şi în timpul
săptămânii rareori o zi trecea fără să aducă măcar câţiva. Încă
predominau săracii desculţi; mulţi erau bolnavi, nevolnici, cu
inima frântă, dar toţi plini de speranţa că, de vor atinge numai
scoarţa de azinheira, Regina Cerurilor va avea milă de ei. Într-o
dimineaţă rece de iarnă, Maria Carreira dădu peste un bărbat care
dormise noaptea pe pământul de lângă copac, după unsprezece
leghe parcurse. „Mă bucur c-am venit”, spuse el. „Mă simt foarte
fericit în acest loc.”
Pe lângă săracii evlavioşi soseau şi persoane mai înstărite,
câteodată tocmai de la Lisabona sau Porto. Aproape în fiece zi se
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ivea câte unul la Marto sau Abóbora, cerând să schimbe câteva
vorbe cu copiii. La început Olimpia obişnuia să trimită după
Jacinta şi Francisco la păşune, dar lucrul acesta s-a dovedit a fi o
asemenea bătaie de cap, încât în final şi-a pierdut răbdarea şi hotărî
să-i predea turma fiului ei João. Cei doi au fost foarte dezamăgiţi
pentru că asta însemna să renunţe, într-o mare măsură, la compania
Lúciei. Dar nu trecu mult şi încetă şi ea să mai fie păstoriţă.
Maria Rosa şi bărbatul ei erau firi prea omeneşti ca
experienţa stupefiantă la care fuseseră părtaşi pe 13 octombrie să-i
transforme deodată în îngeri. Miracol sau nu, António primi cu
înverşunare faptul că uriaşa mulţime amplificase, dacă se mai
putea aşa ceva, distrugerile proprietăţii sale din Cova. Nimic nu
mai putea creşte de-acum acolo, mai ales cu toţi acei pelerini
sosind zi de zi să-şi aşeze tabăra sau să umble primprejur. Nu era
nicidecum un sacrificiu minor pentru un ţăran din Aljustrel
pierderea a peste cincizeci de saci de cartofi pe an, nemaivorbind
de fasole, spanac sau alte legume. Maria Rosa rămase irascibilă
până la sfârşit, căci aşa era firea ei. Dar ea era prea cinstită ca să
nege că Lúcia avusese dreptate, şi prea evlavioasă – odată
recunoscut adevărul – ca să refuze să facă tot ce-i stătea în putinţă
pentru a îndeplini dorinţele Maicii Domnului. Dacă Sfânta
Fecioară o voia pe cachopa să-nveţe a citi, nimic nu mai era de
adăugat. Încă din vremea monarhiei exista în Fatima o mică şcoală
de băieţi, lângă biserică. De curând, printr-o fericită coincidenţă,
fusese inaugurată şi una pentru fete. Maria Rosa a înscris-o pe
Lúcia şi-a convins-o pe cumnata ei s-o trimită, de asemenea, şi pe
Jacinta.
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CAPITOLUL XV
Acum Francisco nu mai petrecea vremea împreună cu ele,
dar asta nu însemna că e singur. Nicicând nu-i lipsea sentimentul
senin al prezenţei lui Dumnezeu. Niciodată nu se plictisea de
priveliştea răsăritului şi apusului de soare. În zilele lor libere le
putea însoţi pe fete ca să recite Rozariul la Cova da Iria sau
rugăciunea Îngerului la Cabeço, făcându-se nevăzuţi cât ai clipi pe
după ziduri ori prin şanţuri, la cea mai mică ivire a oricui care avea
înfăţişare de pelerin curios.
Câteodată era luat pe neaşteptate, înainte să poată scăpa.
Într-o zi un grup întreg de astfel de persoane l-au surprins,
împreună cu sora şi verişoara lui, la o cotitură a drumului. Cei trei
fură recunoscuţi pe dată şi înconjuraţi. Careva o săltă pe Jacinta pe
marginea unui zid, astfel încât toţi s-o poată vedea şi auzi mai bine.
Un altul încercă să facă acelaşi lucru cu Francisco. Mult mai
sprinten, acesta evadă pe marginea unui alt zid vechi, alăturat, de
unde, privind înapoi triumfător, dădu cu ochii de o femeie
îmbrăcată sărăcăcios, îngenunchind alături de fiul ei şi ridicându-şi
cu umilinţă braţele către el. Mama îl implora s-o roage pe Sfânta
Fecioară să-i vindece soţul bolnav şi să nu lase să fie trimis la
război. Francesco îngenunche pe creasta zidului şi începu să spună
Rozariul. Toţi străinii se-alăturară în rugăciune.
„Apoi ne-au însoţit la Cova da Iria”, scrie Lúcia, „iar pe drum
s-au rugat din nou Rozariul. Sărmana femeie făcu legământ că va
reveni să-i mulţumească Sfintei Fecioare. Se ţinu de cuvânt în
repetate rânduri, aducându-şi şi soţul, a cărui sănătate se restabilise.
Tineau de parohia din São Mamede şi se numeau Casaleiro.”1
1

Memoriul IV, p. 162 – n. a.

Cei mai mulţi dintre străini îl plictiseau pe Francisco. Ce
întrebări tâmpite! Mai cu seamă una cu care sunt bătuţi la cap
băieţeii de pretutindeni: ce vrei să te faci când vei fi mare? Pentru
el o astfel de interogare implica prea multe lămuriri. Ca atunci, cu
cele două senhoras băgăcioase, de exemplu.
„Vrei să te faci tâmplar?”
„Nu, doamnă.”
„Ah, atunci vrei să devii soldat?”
„Nu, doamnă.”
„Doctor, nu-i aşa?”
„O, nu!”
„Ştiu ce vrei să te faci – preot!”
„Nu.”
„Cum! Să slujeşti Liturghia? ... să spovedeşti? ... să te rogi în
biserică? Nu asta vrei?”
„Nu, senhora. Nu doresc să fiu un padre.”
„Şi-atunci ce anume îţi doreşti să fii?”
„Nimic.”
„Nu-ţi doreşti să fii nimic?”
„Nu. Îmi doresc să mor şi să merg în Rai.”2
Francisco nu simţea niciun îndemn să meargă la şcoală cu
Jacinta şi Lúcia. Ce rost avea, dacă urma să ajungă atât de curând
în Rai? În schimb, îi făcea plăcere să le însoţească până la Biserica
Sfântul Anton din Fatima. Odată ajuns acolo, spunea:
„Uite ce, mergeţi voi la şcoală, iar eu rămân aici, în biserică,
lângă Isus ascuns. Nu merită să-mi bat capul să învăţ cititul. Curând
o să plec de-aici şi mă duc în Rai. Când ieşiţi, chemaţi-mă.”
Biserica era în reparaţii, iar Sfânta Ostie fusese mutată din
altarul principal într-unul mai mic de pe latura stângă, lângă
O altă rememorare datorată lui Unchiu’ Marto, în De Marchi, p. 222 – n.
a.
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intrare. „Acolo îl găseam când ne întorceam”, spune Lúcia.
Obişnuia să petreacă zile întregi în genunchi, privind la
tabernacolul în care Domnul său aştepta să vină cineva să-L
viziteze. E foarte posibil ca, în acest mod, fără vreo îndrumare,
Francisco să fi învăţat să practice rugăciunea mentală. Poate c-a
devenit relativ avansat în exerciţiul contemplaţiei, posibil să fi avut
extaze. Căci el învăţase de la Însuşi Învăţătorul lecţia predată de
Sfânta Tereza în al său Drum al Perfecţiunii: aceea că rugăciunea
nobilă necesită dragoste, solitudine, detaşare, eliberare de simţuri
şi de grija de sine.
Şi cu toate acestea el nu-şi etala niciodată evlavia, ci o
ascundea, chiar şi faţă de Jacinta. Într-o zi, după şcoală, când fetele
îl pierduseră din vedere prin Serra, l-au găsit zăcând prosternat şi
imobil în dosul unui zid de piatră.
„De ce n-ai venit să te rogi cu noi?”
„Prefer să mă rog singur, să meditez şi să-l mângâi pe
Domnul Nostru. El e atât de trist.”
„Francisco, ce-ţi place mai mult, să-l consolezi pe Domnul
Nostru sau să converteşti păcătoşi, astfel încât sufletele lor să nu
mai ajungă în iad?”
Această întrebare era mai profundă teologic decât şi-a dat
probabil Lúcia seama, dar el răspunse fără şovăire:
„Mai degrabă îmi place să-L consolez pe Domnul Nostru.”
„Păi nu-ţi aminteşti cât de mâhnită era Sfânta Fecioară, luna
trecută, când a spus să nu-L mai supărăm pe Domnul Nostru, căci
şi aşa a fost prea mult jignit?”
„Mai întâi vreau să-L mângâi pe Domnul Nostru şi după
aceea să-i determin pe păcătoşi să nu-L mai insulte, convertindu-i.”
Într-o altă zi dispăruse vreme-atât de-ndelungată, încât
Jacinta crezu că se rătăcise. „Francisco! Francisco!” Niciun răspuns. În final îl aflară, prosternat şi nemişcat, după o movilă de
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pietre. Tot niciun răspuns. Abia se urni, chiar zgâlţâit fiind de ele,
iar când în sfârşit se ridică, părea a nu şti unde se află. Le-a
explicat cum că se rugase rugăciunea Îngerului şi că rămăsese
acolo, meditând.
„Şi n-ai auzit-o pe Jacinta strigându-te?”
„Eu? Nu, n-am auzit nimic.”
Felul în care se ruga Francisco nu era o formă de răsfăţ, ca la
pseudo-mistici. Nu conţinea nimic din ceea ce Sfântul Ioan al
Crucii numea „lăcomie spirituală”. Pur şi simplu era prilejul unei
înfloriri luminoase a faptelor bune în folosul celorlalţi. Se ducea să
adune oile şi caprele vreunei biete bătrâne care nu reuşea să le mai
stăpânească. Obţinea vindecări şi convertiri nu lipsite de
importanţă. Nu era niciodată-n stare să reziste unui apel sincer.
Întocmai cum, odată, oferise unui băiat doi vintens ca să dea drumul
unei păsări pe care acela o prinsese, alergând apoi tot drumul până
la Aljustrel şi înapoi ca s-aducă banii, aşa nu precupeţea nimic nici
acum pentru a elibera de păcat şi de durere vreun suflet zbuciumat.
Într-o zi Lúcia o întâlni pe drumul către şcoală pe sora ei Teresa, de
curând măritată, care sosise din Lomba, unde locuia acum, cu o
solicitare de rugăciuni. Fiul unei femei de acolo fusese arestat şi
acuzat pe nedrept de o faptă gravă pentru care risca ani îndelungaţi
de deportare sau închisoare. După ce Teresa trecu pe la casa mamei
sale, Lúcia le împărtăşi celorlalţi spusele ei. Francisco fu puternic
mişcat. Când ajunseră la Fatima, el rosti:
„Ştii ceva, cât timp voi două sunteţi la ore eu am să stau cu
Isus ascuns, să-I cer ajutorul.”
La terminarea orelor, fetele îl aflară îngenuncheat dinaintea
lui Santissimo. „I-ai vorbit şi Sfintei Fecioare despre chestiunea
aceea?” întrebă Lúcia.
„Da, şi poţi să-i spui surorii tale Teresa că băiatul va fi din
nou acasă în câteva zile.”
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Această prezicere se şi împlini; iar femeia din Lomba sosi la
Cova da Iria pe data de 13 a lunii următoare, aducând mulţumiri
pentru eliberarea fiului sau.
Francisco plătea pentru aceste daruri preţul plătit de toţi
misticii. Cea mai mare dorinţa a sa, după Rai, era să Îl primească
pe Isus cel ascuns în Sfânta Euharistie. Dezideratul acesta deveni
aproape mistuitor după ce o văzu pe sora lui, Jacinta, participând la
Prima Împărtăşanie. Începuseră împreună să se pregătească încă
din vara trecută. Unchiu’ Marto îşi aduce bine aminte; era la scurt
timp după ce parohul îi chestionase în privinţa apariţiilor. „Senhor
pároco”, îi spusese el, „iată-i pe cei doi copii ai mei, gata pentru
prima lor spovadă. Aşa că le puteţi pune toate întrebările pe care le
vreţi!” Ulterior îi duse să fie examinaţi pentru Prima lor
Împărtăşanie, dar părintele Ferreira consideră că era mai bine să
mai aştepte un an. Jacinta trecu, în fine, în mai 1918; dar Francisco
pică din nou, fiind nelămurit în privinţa unei chestiuni din Crez. De
data aceasta se înapoie acasă plângând. Era şi-aşa destul de greu
pentru un băiat de zece ani să dea greş, darămite să fie nevoit
rămână alături de adulţi, într-o înmiresmată zi de primăvară,
urmărind cum sora sa mai mică avansează fără el. Însă durerea
separării este familiară celor care-L iubesc pe Dumnezeu, iar
Francisco o îndură cu mult curaj, adâncindu-se o dată în plus în
rugăciune. „Fie, din dragoste pentru Tine, o, Isuse al meu!”
Se desprinde cu claritate din memoriile Lúciei faptul că ea
recunoscuse o anume ascendenţă spirituală proprie acestui băiat
care era mai mic decât ea. Chiar înainte de Postul Mare din 1918,
câţiva dintre prietenii ei o solicitară să organizeze una dintre acele
festas din Săptămâna Carnavalului, ce culminau cu distracţiile de
Mardi Gras3. Obiceiul era ca un grup de băieţi şi fete să se adune
Mardi Gras în franceză, Terça-Feira Gorda în portugheză, Shrove
Tuesday în engleză, Martedì Grasso în italiană, Martes de Carnaval în

3
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într-un loc anume, fiecare aducând de-acasă ulei, pâine şi carne,
pentru a petrece şi a dansa apoi până târziu în noapte. José Carreira
cu soţia îşi oferiră locuinţa pentru ceea ce se preconiza a fi cea mai
reuşită petrecere a anului. Veneau fete din Moita, Fatima, Currais,
Lomba, Pederneira, Eira da Pedra, Casa Velha, de pretutindeni din
Serra. „La început am refuzat, dar m-am luat după ei cu laşitate şi
am cedat cererilor lor insistente.” Şi totuşi conştiinţa nu-i dădea
pace Lúciei, aşa că se confesă verişorilor.
Ochii aproape negri ai lui Francisco o priviră sever timp
îndelungat. „Deci te reîntorci la acele jocuri de societate şi la
petreceri? Ai uitat că ai promis să nu mai ai de-a face cu ele?”
„Nu vreau să merg, dar vezi şi tu că mă tot roagă şi eu nu
ştiu ce să fac.”
„Ştii ce o să faci? Toată lumea ştie că Sfânta Fecioară ţi s-a
arătat. Trebuie doar să spui că din acest motiv ai promis că nu vei
mai dansa, aşa că nu mai mergi. Astfel vom putea evada în zilele
astea la peştera din Cabeço, acolo unde nimeni nu ne va găsi.”
În chiar ziua petrecerii ei se aflau cu toţii la Cova da Iria,
spunând Rozariul.
Naşul Lúciei, Anastácio, unul dintre puţinii locuitori din
Aljustrel care nu trebuia să se-ntreţină prin muncă, avea o soţie
oarecum mondenă, pe nume Teresa. Într-o dup-amiază de
duminică ea îi zări pe copii trecând şi-i strigă, „Ia veniţi aici,
şarlatani mici ce sunteţi, haideţi încoace! De mult nu v-am mai
văzut!” Le dărui câteva dulciuri şi apoi îi îndemnă să cânte un
anume cântec popular, mai degrabă uşuratic, ce începea aşa:
„Complimente fetei
Mirosind a soare!...”
spaniolă – marţea dinaintea Miercurii Cenuşii, marcând ultima zi dinainte
de începerea Postului Mare la popoarele cu tradiţie catolică – n. red.
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Când terminară, toţi cei de faţă râseră, cerând bis. Dar
Francisco spuse: „Hai să nu-l mai cântăm pe-ăsta. Cu siguranţă
Domnului Nostru nu-i place să cântăm chestii de-astea.” Aşa că
refuzară şi-şi văzură de drum. Lúcia crede că, dezamăgind-o pe
soţia naşului ei, e posibil ca ea să fi dat cu piciorul unei moşteniri
frumuşele; „dar bunul Dumnezeu mă sortise unei alte moşteniri,
mult mai preţioase.”
Venise octombrie 1918 şi războiul era pe cale să se
sfârşească, după cum promisese Sfânta Fecioară. Însă marea
epidemie de gripă, unul dintre flagelurile concomitente ale
pedepsei aproape universale atrase de apostazia omenirii, doborâse
milioane de persoane peste tot în lume, iar spre sfârşitul lui
octombrie îşi făcu pentru prima dată simţită prezenţa în Aljustrel.
Cei din familia Abóbora fură atinşi cu toţii, cu excepţia Lúciei. În
casa lui Unchiu’ Marto, singur el rămase să-i îngrijească pe
ceilalţi. Francisco, primul căzut la pat, contractă o formă severă,
complicată cu bronhopneumonie.
Mamei şi tatălui li se rupea inima să-l vadă întâmpinând
boala ca pe începutul călătoriei pe care Doamna i-o promisese.
Deveni atât de slăbit, încât cu greu se mai putea mişca, dar nu se
plânse niciodată. „De-i dădeam puţin lapte”, îşi aminteşte Olimpia,
„îl lua. Dacă-i dădeam un ou, mânca oul. Sărmanul băiat! Lua
medicamentele amare fără să se strâmbe câtuşi de puţin. Asta ne
dădea speranţă că se va face bine. Dar, ce să vezi? Întruna ne
spunea că n-are rost, că Sfânta Fecioară urma să vină să-l ia la
Cer.” Singura lui mâhnire era că nu mai putea să-şi facă vizita
zilnică la Isus ascuns, în biserica din Fatima.
Jacinta se-mbolnăvi la câteva zile după Francisco. Într-o zi,
Lúcia o află neobişnuit de euforică. „Uite, Lúcia!” îi spuse ea.
„Sfânta Fecioară a venit aici să ne vadă şi ne-a spus că vine curând
să-l ia pe Francisco în Cer. Şi pe mine m-a-ntrebat dacă mai vreau
să convertesc păcătoşi şi eu am spus că da.
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Sfânta Fecioară vrea ca eu să merg la două spitale. Dar nu ca
să mă fac bine. Ci ca să sufăr încă din dragoste pentru Dumnezeu,
pentru întoarcerea păcătoşilor şi ca să dobândesc iertarea păcatelor
comise împotriva Inimii Neprihănite a Mariei.
A spus că tu n-ai să mergi”, continuă ea, probabil pentru că
Lúcia începuse să-şi facă speranţe. „A spus că mama mă va duce
acolo şi-apoi voi sta singură în acel loc.”
Unchiu’ Marto şi soţia sa au ascultat aceste vorbe înfioraţi
de teamă. Căci boala aceasta, viroza respiratorie, nu era una
oarecare. În fiece zi se mai auzea de câte un vecin care murise; în
fiece zi clopotul bisericii din Fatima anunţa o nouă îndurerată
adunare în cimitirul de peste drum. În multe oraşe portugheze a
fost nevoie, în iarna aceea, ca trasul clopotelor să fie interzis,
pentru a se preveni instalarea panicii. Dar Unchiu’ Marto trecuse
prin prea multe necazuri ca să se lase cuprins de nervozitate ori de
câte ori se întâmpla să treacă un dric. El nu se îndoise niciodată de
faptul că Jacinta o văzuse pe Sfânta Fecioară la Cova da Iria, dar
nici nu era omul care să trimită după serviciile funerare doar pentru
că o fetiţă avusese un vis sau o viziune.
Căci iată, febra lui Francisco începu să scadă cu fiece zi,
pulsul devenindu-i mai puternic. Către Crăciun era în stare să se
ridice, deşi palid şi slăbit, şi să meargă câţiva paşi. La începutul
noului an aproape că părea iarăşi cel dinainte. În ianuarie se duse la
peştera din Cabeço să spună rugăciunea Îngerului. Într-o zi se rugă
la Cova da Iria, într-alta la Valinhos. Odată, cu toate că îl durea
capul, merse la Fatima să îngenuncheze pentru un răstimp destul
de-ndelungat în faţa altarului, mângâindu-L pe Isus ascuns pentru
nepăsarea lumii.
Când soseau pelerini, el încerca să răspundă cu răbdare la
întrebările acestora, lucru nu întotdeauna uşor. Într-o dup-amiază
se înapoie de la Valinhos destul de obosit, doar pentru a găsi casa
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plină de oameni care împrăştiaseră pe o masă rozarii, crucifixe,
medalii şi alte obiecte, şi-l aşteptau ca să le binecuvânteze. „Eu nu
le pot binecuvânta, şi nici voi nu puteţi face asta”, le declară el cu
oarecare severitate. „Preoţii sunt cei ce binecuvântează aceste
lucruri.” Vizitatorii plecară în grabă, aruncându-i ocări peste umăr.
Înainte de sfârşitul lui ianuarie se-mbolnăvi din nou, cu febră
scăzută. Unchiu’ Marto încercă, după cum îi era obiceiul, să
prezinte lucrurile cu optimism. „Nu-ţi fă griji, Francisco, ai să te
faci din nou bine, întocmai ca data trecută. Ai să devii un bărbat
puternic, o să vezi.”
„Nu”, răspunse băiatul. „Sfânta Fecioară vine curând.”
Naşa lui, Teresa, era una dintre cei care încercau să-l facă să
adopte o atitudine mai optimistă. Îl încredinţă că-l aşteaptă o
însănătoşire rapidă, căci ea oferise pentru săraci o cantitate de grâu
egală cu greutatea lui, iar Sfânta Fecioară n-avea cum să refuze o
asemenea cerere.
„Nu merita să faci asta”, spuse liniştit băiatul. „Sfânta
Fecioară nu-ţi va acorda acest favor.”
Nu după multe zile se simţi mult mai rău şi fu nevoit să se
reîntoarcă la pat. E vorba chiar de patul acela din fier, de o
persoană, care încă poate fi văzut acolo, cu cuvertura cadrilată din
petice, cu tăblia decorată, din metal colorat, şi cu cele două măciulii
de alamă. Umplea spaţiul dintre trei pereţi goi. Deasupra capului,
către dreapta, se afla o mică fereastră, lăsând să se vadă nu mai
mult de un petic de cer. Pe când Francisco îşi culca pe pernă capul
ce-l durea, cuprins de febră, era deja convins că nu se va mai ridica
vreodată. Şi din momentul acela starea lui se înrăutăţi constant.
Mare parte din acest timp Jacinta zăcea bolnavă într-o altă
cameră. Trăgea cu urechea până când era sigură că ambii părinţi nu
se mai aflau în casă. Atunci se strecura afară din pat şi se furişa în
camera lui Francisco, cuibărindu-se lângă el şi vorbindu-i, până
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când aceste incursiuni fură descoperite şi interzise. Pe seară
poposea Lúcia în drumul ei de la şcoală către casă. Tuşa Olimpia
surâdea larg. Ştia cât înseamnă acest lucru pentru cei căzuţi la pat.
Lúcia spunea: „Ei, Jacinta, făcut-ai multe sacrificii azi?”
„Da, o mulţime”, răspundea fetiţa. Apoi, cu voce scăzută:
„Mama a ieşit până afară şi eu îmi doream întruna să-l vizitez pe
Francisco, dar n-am făcut-o.”
Lúcia se îndrepta spre camera băiatului. Era îmbujorat, cu
ochii prea mari şi prea strălucitori.
„Suferi mult, Francisco?”
„Bastante4. Dar nu contează. Sufăr ca să-L mângâi pe
Domnul Nostru, iar în scurt timp voi fi cu El.”
„Când ai să pleci, nu uita s-o rogi pe Sfânta Fecioară să mă
ia şi pe mine acolo, curând.”
„N-am s-o rog asta. Ştii foarte bine că ea nu doreşte să vii
acolo – nu încă.”
Într-o după-amiază, Lúcia veni însoţită de nişte fete, colege
de clasă. După ce ele plecaseră, Francisco o privi serios şi-i zise:
„Nu mai umbla cu ele, să nu-nveţi să faci păcate.”
„Dar ele pleacă de la şcoală la aceeaşi oră ca şi mine.”
„Când pleci, mai zăboveşte un timp la picioarele lui Isus
ascuns şi vino apoi singură acasă.”5
Febra lui crescuse întrucâtva şi era limpede că slăbea
întruna. Într-o zi, pe când rămăsese singur cu Lúcia, scoase o
bucată de funie de sub aşternut şi i-o înmână.
„Ia-o până n-o descoperă mama. Nu mai am putere s-o
ascund.” Era bucata pe care o găsiseră pe drum şi pe care-o
transformaseră într-un fel de ciliciu.
4
5

Destul (în limba portugheză în text) – n. red.
Memoriul IV, p. 162 – n. a.
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Pe la 1 aprilie Francisco era într-atât de slăbit încât abia îşi mai
mişca buzele în rugăciune. Îl mâhnea faptul că nu mai era în stare
să-şi spună Rozariul. „Nu mai am destulă putere, mamă”, spuse el.
„Când spun Bucură-te, Marie, mi se-nvălmăşesc toate-n cap.”
„Atunci rosteşte-le doar în inima ta.” Olimpia îi puse o mână
neliniştită pe frunte. „Sfânta Fecioară le aude exact la fel şi este la
fel de mulţumită.”
El îi zâmbi recunoscător.
Era iar primăvară şi uneori cântecul îndepărtat şi trist al privighetorii intra plutind prin ferestruică, purtat de aerul dulce al
Serrei. Francisco spuse că vrea s-o vadă pe Lúcia. Ea veni într-un
suflet.
„Uite, Lúcia, eu sunt foarte bolnav, o să mă duc la Cer foarte
curând.”
Lúcia încercă să pară degajată. „Atunci, fii atent, nu uita să
te rogi mult pentru păcătoşi, pentru Sfântul Părinte, pentru mine şi
pentru Jacinta.”
„Da, mă voi ruga. Dar, mai bine – roag-o asta pe Jacinta,
după. Mă tem că am să uit când am să ajung la Domnul Nostru. Iar
mai întâi îmi doresc să-I aduc mângâiere... Uite ce e, Lúcia, aş vrea
să merg la spovadă.”
În noaptea de 2 aprilie starea lui deveni atât de gravă încât
părinţii lui hotărâră să trimită la prima oră a dimineţii vorbă la
parohie ca să-l roage pe paroh să vină, să-l spovedească şi să-i dea
Maslul.
În zori, Francisco îi şopti surorii lui, Teresa, că dorea s-o
vadă imediat pe Lúcia. Fata alergă de-ndată la casa familiei
Abóbora, îşi trezi verişoara şi-i zise:
„Lúcia, vino repede! Francisco se simte foarte rău şi spune
că vrea să-ţi vorbească!”
Lúcia se îmbrăcă în grabă şi alergă la patul lui. Rugă pe
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mama sa, pe fratele său João şi pe încă două surori să părăsească
odaia, căci Francisco avea să-i spună ceva secret. Ei făcură
întocmai, iar băiatul zise:
„E vorba de faptul că eu am să mă spovedesc şi astfel am să
pot primi Împărtăşania şi apoi voi muri. Vreau să-mi spui dacă
m-ai văzut făcând vreun păcat şi s-o întrebi pe Jacinta dacă m-a
văzut făcând vreunul.”
Lúcia se gândi bine. „Câteodată nu ai ascultat-o pe mama ta
– când îţi cerea să nu mai stai în casă, iar tu te ascundeai.”
„E-adevărat. Am făcut asta. Acum du-te şi-ntreab-o pe
Jacinta dacă îşi mai aminteşte altceva.”
Jacinta se gândi foarte bine. „Uite, spune-i că mai-nainte ca
Sfânta Fecioară să ni se arate, el a furat un tostão6 de la tata ca să
cumpere flaşneta de la José Marto din Casa Velha; şi că atunci
când băieţii din Aljustrel au aruncat cu pietre în cei din Boleiros, a
aruncat şi el câteva.”
Lúcia se grăbi cu acest mesaj înapoi la Francisco. „Le-am
mărturisit deja pe-acestea”, murmură el. „Dar am să le spun din
nou. Poate că pentru aceste păcate pe care le-am făcut este atât de
trist Domnul Nostru. Dar chiar şi de nu mor acum, n-am să le mai
fac. Îmi pare rău de ele.” Şi, împreunându-şi mâinile, rosti
rugăciunea: „O, Isuse al meu, iartă-ne, scapă-ne de focul iadului,
du în Cer toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare
nevoie!” Apoi, întorcându-se spre Lúcia, adăugă: „Uite, roagă-L şi
tu pe Domnul Nostru să-mi ierte păcatele.”
„Fii fără grijă, aşa am să fac. Dacă Domnul Nostru nu te-ar
fi iertat, Sfânta Fecioară nu i-ar fi spus zilele trecute Jacintei că va
veni curând să te ia la Cer. Acum mă duc la Liturghie şi acolo am
să mă rog pentru tine lui Isus ascuns.”
Mică monedă valorând 100 réis – ceva mai mult de un dolar în zilele
noastre – n. red.

6
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„Ştii ce – roagă-L şi ca senhor pároco să-mi poată da Sfânta
Împărtăşanie.”
„Cum să nu!”
Când Lúcia se-ntoarse de la Liturghie, Jacinta se sculase şi
şedea pe marginea patului fratelui său. Francisco întrebă pe dată:
„L-ai rugat pe Isus ascuns să-l facă pe senhor pároco să-mi
dea Sfânta Împărtăşanie?”
„Da.”
„După asta, în Cer, am să mă rog pentru tine.”
„Aşa să faci! Doar că zilele trecute ai spus că n-ai să te rogi!”
„Atunci era că să te ia curând în Cer. Dar dacă vrei, am să
mă rog, şi-apoi Sfânta Fecioară va face cum doreşti.”
„Da, aşa doresc. Roagă-te!”
Asta e ce-şi aminteşte Lúcia din conversaţie. „L-am lăsat
atunci şi m-am dus la îndatoririle mele zilnice cu treaba şi cu
şcoala. Când m-am întors pe înserate, el radia de bucurie. Se
spovedise şi senhor pároco îi promisese că-i va aduce Sfânta
Împărtăşanie a doua zi.”
Dimineaţa următoare, 3 aprilie, era una minunată. Francisco
zăcea foarte liniştit, aşteptând preotul. După un timp deschise
ochii. Auzise clopoţelul pe care ministrantul îl sună pentru a vesti
oamenilor că senhor pároco poartă cu el Sfânta Ostie. Încercă să se
ridice în capul oaselor, dar era prea slăbit, iar naşa lui, Teresa, îi
spuse că putea primi la fel de bine Prima Împărtăşanie şi rămânând
culcat. Între timp Olimpia aprinsese lumânările sfinţite şi le
aşezase pe o măsuţă, lângă pat.
De-acum preotul se afla în cameră ţinându-L pe Isus ascuns
înaintea lui şi, rostind de trei ori „Domine, non sum dignus...”,
Francisco se simţea aproape în Rai.
Când mai apoi Jacinta veni să-l vadă – i se dăduse voie în
acea zi – el îi povesti totul. „Astăzi sunt mai fericit decât tine, căci
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în pieptul meu Îl am pe Isus ascuns. Merg la Cer, dar acolo mă voi
ruga mult către Domnul Nostru şi către Sfânta Fecioară ca să te
aducă şi pe tine, curând.”
Jacinta rămase cu el aproape întreaga zi, câteodată spunând
Rozariul în locul lui atunci când el nu mai era în stare să-l spună,
alteori doar şezând pe marginea patului şi privindu-l. Lúcia sosi, ca
de obicei, după şcoală. Francisco îi spuse:
„Fără îndoială că-n Cer am să mă rog tare pentru dorinţele
tale – cine ştie, poate că Sfânta Fecioară te va lua curând şi pe
tine?”
Lúcia se răzgândise:
„Nu, nu te ruga. Doar închipuie-te pe tine la picioarele
Domnului Nostru şi ale Sfintei Fecioare, care sunt atât de buni.”
„Bine.” Apoi un gând teribil îi trecu prin minte. „Dar poate
ca ea nu-şi va aminti de mine!”
„Să nu-şi amintească de tine!!! Ce idee!”
Francisco zâmbi.
Arăta într-atât de străveziu, încât Lúcia se întrebă dacă-l va
mai vedea vreodată. „Rămâi cu bine, Francisco”, spuse ea uşor.
„Dacă te duci la noapte în Cer, nu uita acolo de mine, auzi?”
„N-am să uit de tine, nu. Nu-ţi face griji.”
Îi prinse mâna dreaptă cu o putere neaşteptată şi i-o strânse
îndelung, privind-o adânc în ochi; ambii erau orbiţi de lacrimi.
„Mai doreşti ceva?” Suna prosteşte, dar nu-i venise altceva în
minte.
„Nu”, răspunse el cu voce scăzută.
Tuşa Olimpia intră ca s-o trimită acasă pe Lúcia. „Atunci, la
revedere, Francisco, până în Rai. La revedere, în Rai.” Ieşind,
Lúcia încă plângea. Era prea mult.
Noaptea întreagă, băiatul zăcu liniştit meditând la Isus
ascuns pe care-L primise şi pe care urma să-L vadă curând, faţă în
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faţă. Îi era sete, dar nu mai era în stare să bea laptele pe care i-l
aduse mama lui; putu doar să soarbă câteva picături de apă. „Sunt
bine”, spuse el, „nu-mi mai da nimic.”
O dată o chemă şi îi spuse: „Uite, mamă, ce lumină
frumoasă acolo, lângă uşă!...”
„Acuma n-o mai văd.”
Dimineaţa îi ceru binecuvântarea şi iertarea pentru orice
necaz îi pricinuise în timpul vieţii. La ora zece viaţa i se sfârşi
aproape pe nesimţite. Când Lúcia şi Jacinta veniră să-l privească,
pe buzele sale se ghicea un zâmbet stins.
A doua zi, 5 aprilie 1919, câţiva oameni în pelerine verzi,
membri ai asociaţiei Misericórdia, urcau încet drumul pietruit către
Fatima, împreună cu un ministrant purtând un crucifix. Patru băieţi
îmbrăcaţi în alb păşeau după ei, cu un mic coşciug. Urmau
Unchiu’ Marto şi Olimpia, precum şi alţi câţiva. Depuseră
rămăşiţele lui Francisco într-un mic mormânt de lângă poarta
cimitirului. Recitară cu toţii Rozariul.
Jacinta era prea bolnavă ca să fie prezentă. Lúcia urcă mai
târziu, singură, şi aşeză o cruciuliţă pe mormânt.
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CAPITOLUL XVI

Jacinta a fost mutată în patul în care murise Francisco. Era
mai aproape de uşa de la intrare, iar ea putea vedea şi auzi mai bine
lumea. Poate că Olimpia se gândise că asta ar ajuta-o să
depăşească tristeţea. Căci, deşi Jacinta ştia unde era Francisco şi
cine îl luase, îi simţea teribil lipsa.
Persoana care a ajutat-o cel mai mult în acele zile cernite de
primăvară a fost Lúcia. Zilnic se oprea pe acolo, cu o atitudine
tonică şi realistă, în drumul ei de la şcoală spre casă. În duminici şi
sărbători îi aducea flori de pe Serra şi, în timp ce le aranja pe masă,
îi povestea Jacintei de unde le culesese. „Astea sunt de la Cova da
Iria. Pe astea le-am găsit la Valinhos. Astea au crescut lângă
Lagoa.” Cele mai frumoase erau de pe coasta de la Cabeço –
violete, trandafiri sălbatici, bujori şi margarete, toate soiurile pe
care le-ar fi cules fetiţa de-ar fi fost sănătoasă.
Lúcia aducea noutăţi distractive despre capela pe care câţiva
credincioşi o construiau lângă azinheira de la Cova da Iria. Fiecare
voia să dea ordine şi niciunul nu dorea să le execute; de aici unele
certuri înfierbântate şi amuzante, la care putem fi siguri că Maria
Carreira îşi aducea obolul atunci când indignarea ei zeloasă o făcea
să-i sară muştarul. Niciun preot nu era pe-acolo ca s-arbitreze, iar
ca să se sfinţească schitul a durat ceva până să găsească unul.1
Jacinta se amuza, apoi cădea pe gânduri:
„N-am să mai revăd niciodată Cova da Iria sau Valinhos”,
spunea ea.
„Ba da, le vei revedea, Jacinta. Curaj!”
1

Maria Carreira, în De Marchi, p. 217-218 – n. a.

„Ba nu. Sfânta Fecioară mi-a spus că mama mă va duce la
spital într-o clădire întunecoasă şi că n-am să mă mai fac niciodată
bine.”
Într-adevăr, pleurezia avea nevoie de timp îndelungat pentru
vindecare. Însă părea că bolnavii îi pot ajuta pe alţii chiar şi-n
vreme ce ei înşişi zac neputincioşi. Iată, de exemplu, pe mătuşa
Lúciei, Victoria, al cărei fiu extrem de inteligent, dar nesăbuit,
lipsea de-acasă de săptămâni întregi, până când Jacinta începu s-o
roage pe Sfânta Fecioară să-l aducă înapoi. Câteva zile mai apoi, el
reapăru pe neaşteptate, împreună cu o poveste stranie ce sugera o
abilitate de bilocaţie referitoare la mica pacientă. Terminându-şi de
cheltuit toţi banii, el recursese la furt, fusese arestat şi aruncat în
temniţă la Torres Novas. Într-o noapte reuşi să evadeze. Fugi în
munţi şi se ascunse într-o pădure de pini. Pierzându-şi curajul în
timpul unei furtuni violente, căzu în genunchi şi ceru iertare lui
Dumnezeu ca să ajungă acasă nevătămat. Imediat o fetiţă apăru din
beznă şi-l luă de mână, iar el o recunoscu pe Jacinta. Aceasta îl
călăuzi pe văile munţilor până la drumul care leagă Alqueidão de
Reguengo; apoi, făcându-i semn să urmeze acea cale, se făcu
nevăzută. În zori el ajunse la un pod pe care îl recunoscu ca fiind în
apropiere de Boleiros, nu departe de casa sa din Fatima. Când
Lúcia o întrebă pe Jacinta, copila nu putu să explice nimic, dar
mărturisi că se rugase foarte mult pentru tânărul acela.2
Cum vremea caldă nu aduse nicio ameliorare în starea
Jacintei, doctorul declară că recuperarea nu se va mai produce
niciodată decât dacă se internează pentru operaţie, căci de pe urma
bronhopneumoniei se alesese cu pleurezie purulentă; aşa că într-o
dimineaţă de iulie (1919), Unchiu’ Marto o aşeză pe spinarea unui
burro şi o transportă la Ourém. Spitalul de acolo era o clădire mare
şi albă, destul de veselă, iar salonul cu patul Jacintei era luminos şi
2

Memoriul IV, p. 184 – n. a.
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aerisit. Cu greu putea fi acesta locul întunecos în care Sfânta
Fecioară îi spusese că va fi dusă de mama ei.
Oricum, Olimpia veni acolo s-o vadă şi o află voioasă şi fără
a se plânge de nimic, chiar dacă nişte delicatese aduse de un
vizitator dispăruseră din sertarul de sus al noptierei de spital.
„Trebuie c-a fost mâncăcioasa aceea de asistentă”, spuse Olimpia.
Dar Jacintei nu-i păsa.
Lúcia o vizită doar o dată. Era vara în care tatăl ei a murit
(31 iulie 1919); ea menţionează pe scurt evenimentul în memoriile
sale, fără comentarii sau emoţie. Totuşi, e de aşteptat ca întreaga
familie să-i fi simţit lipsa lui António care, dacă nu fusese cel mai
bun soţ şi tată din lume, nu fusese nici cel mai rău, căci doar când
„punea gura pe ceva”, după expresia Mariei Carreira, era predispus
a fi urâcios. Cu siguranţă că Maria Rosa l-a jelit, starea ei
deteriorându-se rapid după moartea lui. Ea începu să aibă crize
alarmante de leşin şi de sufocare, crize pe care medicul le punea pe
seama vechii sale indispoziţii cardiace.
Un astfel de acces o făcu pe Maria să-i spună surorii sale
mai mici: „Uite ce e, Lúcia, acum nu mai ai tată, iar dacă mama
moare, vei fi orfană. De-i adevărat că Sfânta Fecioară ţi s-a arătat,
roag-o s-o vindece pe mama.”
Copila se ridică fără un cuvânt, merse în camera ei, îşi puse
o rochie grea de lână, căci afară era frig şi ploua, şi se duse la Cova
da Iria să se prosterneze în noroi dinaintea copăcelului de
azinheira. Când, după câteva ore, se întoarse acasă, aduse cu ea o
mână de ţărână roşie şi-i ceru Glóriei să prepare un ceai cu ea. Îi
promisese Sfintei Fecioare, le spuse ea, că dacă mama lor se va
vindeca ei toţi vor parcurge în genunchi distanţa de la şosea şi până
la locul apariţiilor, nouă zile la rând, dând şi mâncare de pomană la
nouă fete sărace. Această poveste curioasă a fost relatată părintelui
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De Marchi chiar de Maria dos Anjos:3
„Glória pregăti ceaiul şi-l duse mamei lor.
«Ce fel de ceai e acesta?» întrebă ea
«Boboci de toporaşi», am spus noi. Iar ea l-a băut pe tot.”
Atacurile de inimă au dispărut, deşi alte beteşuguri au rămas;
şi, respectând promisiunea Lúciei, ea a mers la Cova da Iria
împreună cu toate celelalte surori, nouă seri după cină, poticninduse dureros în genunchi pe panta pietroasă; Maria Rosa le urma în
picioare, dând mulţumire lui Dumnezeu.
Lúcia nu reuşi să obţină o favoare similară pentru mica ei
prietenă aflată-n spitalul din Ourém. I se făcuse o incizie şi i se
pusese o drenă; cu toate astea, după două luni Jacinta nu era mai
bine – de fapt era mai rău decât oricând. Fiecare zi îl costa pe
Unchiu’ Marto 1.200 de réis, sau cam 1,35 dolari4, iar el cheltui tot
ce-şi putu permite. La sfârşitul lui august înhămă din nou măgăriţa
şi o aduse pe bolnavă acasă.
Ai, Jesus! Olimpia îşi recunoscu cu greu copila, atât era de
slabă, de palidă, de străvezie, de vlăguită. În piept purta o mare
rană deschisă, ce trebuia îngrijită zilnic. Dr. Formigão, care a
văzut-o în octombrie, o descrie ca pe un schelet viu, braţele numai
oase, chipul numai ochi, obrajii consumaţi de febră.
Bunul teolog a fost una dintre cele 600 de persoane care au
mers la Fatima în acel an, pe 13 octombrie, pentru a celebra a doua
aniversare a răsunătorului miracol. A fost ziua în care pelerinii s-au
speriat de douăzeci şi una de explozii extraordinare, una după alta,
lângă azinheira. N-a fost însă vorba de un atac al inamicului, după
cum s-au temut mulţi. Era doar un muncitor din Porto de Mós care
trăsese o salvă de douăzeci şi una de proiectile în onoarea Sfintei
3
4

Op. cit., p. 218 – n. a.
18 dolari la valoarea de azi – n.red.
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Fecioare, ca să-şi arate recunoştinţa pentru o favoare neaşteptată
ce-i fusese acordată.
Nu încăpea îndoială că ţăranii îşi întipăriseră în inimă
evlavia pentru Fatima. Un mic indiciu în acest sens îl reprezenta
creşterea sumei de bănuţi depuşi lângă copac. Deja în vara lui 1918
totalul atingea 357.000 de réis, cam 500 de dolari5. Chestia asta
continua să fie o bătaie de cap pentru Maria Carreira (prin consens
custodele neoficial al altarului), cu atât mai mult de când oamenii
începură să-i poarte vrăjmăşie, insinuând că ea folosea banii în
interes propriu. În zadar încercă să-l convingă pe paroh să accepte
banii, şi-n zadar scrise Patriarhiei ca să ceară îndrumare. La un
moment dat primarul din Ourém îl convocă pe soţul Mariei pentru
a da declaraţii. După moartea lui António, Maria Rosa îşi trimise
fiii, ca proprietari ai Covei da Iria, să solicite ca Maria Carreira să
predea fondul unei comisii. Din fericire, un apel la arbitraj a fost
înaintat vicarului din Olival, părintele Faustino Ferreira, care
negocie o înţelegere amicală valabilă până la momentul în care
banii ar fi putut fi predaţi unei autorităţi diecezane oarecare.
Ulterior, Maria Rosa şi Maria Carreira au devenit prietene la
cataramă. O altă consecinţă fericită a fost că Lúcia află astfel în
vicarul din Olival un prieten loial şi un îndrumător înţelept.
Câtorva oameni cu judecată, asemenea lui, le deveni clar că
devoţiunea de la Cova da Iria adusese deja binecuvântări asupra
Portugaliei şi a lumii. Nu numai că războiul luase sfârşit, dar şi
relaţiile diplomatice dintre Lisabona şi Sfântul Scaun fuseseră
restabilite, în iulie 1918. Iar în decembrie 1919, Papa Benedict al
XV-lea făcu apel la toţi catolicii portughezi să se supună
Republicii ca autoritate legal constituită şi să accepte funcţii în
cazul în care li se ofereau; în acelaşi timp, beatificarea lui Nuno
5

6.600 dolari în zilele noastre – n. red.
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Álvares, învingătorul de la Aljubarrota, contribui din plin la
amplificarea bunelor sentimente. Asta nu împiedică guvernul să
continue să persecute Biserica în multe alte moduri, şi nici nu-i
înmuie eforturile de a dezrădăcina cultul de la Fatima. Acest lucru
ar putea explica parţial de ce Eminenţa Sa, Cardinalul Mendes
Belo, Patriarhul Lisabonei, ameninţă cu excomunicarea pe orice
preot care ar fi predicat în favoarea apariţiilor. Bărbat puternic şi
destoinic, acesta era înclinat să judece lucrurile mai degrabă în
termeni de putere, opinie publică, pragmatism prudent. E posibil să
fi considerat drept o nesăbuinţă să se permită unei noi şi prea puţin
verificate devoţiuni să perturbe relaţiile dintre Biserică şi Stat,
tocmai când acestea se îmbunătăţeau.
În aceste circumstanţe, era nevoie de curaj pentru ca dr.
Formigão să-şi arate prietenia faţă de Jacinta. Din păcate, la acel
moment el nu putea face mai mult decât să susţină imperativul ca
ea să fie trimisă la un sanatoriu cu adevărat potrivit. Nici el şi nici
Unchiu’ Marto nu aveau mijloacele necesare, astfel că se înapoie la
Santarém simţindu-se nefericit şi neajutorat.
Însă în timpul zilelor calde de toamnă Jacinta începu să se
întremeze. Reuşi să se ridice din pat, apoi să iasă din casă pentru
ca, în fine, să participe duminica la Liturghie, la Fatima. O dată sau
de două ori ajunse chiar până la Cova da Iria. Când aflară părinţii
ei, puseră pe loc capăt acestui lucru, chiar la timp. Căci, odată cu
prima vreme rece, făcu iar febră şi trebui să revină la pat. Lucrul
ăsta o deranja prea puţin atâta timp cât se simţea în stare să se
ridice şi să-şi spună Rozariul, îngenunchind în adoraţie cu fruntea
la podea, aşa cum făcuse Îngerul. Dar, treptat, îi veni tot mai greu.
„Când sunt singură, mă dau jos din pat ca să spun
rugăciunile Îngerului”, se confesă ea Lúciei. „Dar de-acum nu-mi
mai pot pune capul pe podea, căci mă prăbuşesc. Aşa că mă rog
doar în genunchi.”
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De cum află de la Lúcia despre asta, părintele Faustino
Ferreira îi comunică Jacintei că trebuie să spună toate rugăciunile
stând întinsă în pat.
„Şi Domnul Nostru va fi mulţumit?” întrebă ea cu nelinişte.
„Da, Domnul Nostru doreşte să respecţi ce porunceşte vicarul.”
„Bine. Atunci n-am să mă mai ridic.”
Chiar şi din pat, Jacinta continuă să facă penitenţă pentru unii
dintre acei păcătoşi sănătoşi tun pe care nu-i văzuse niciodată. Când
îi era sete, se abţinea. Refuza struguri ce-i lăsau gura apă. Sau
rămânea trează, tânjind să se ridice şi să se roage, preferând să-şi
ofere dorinţa ca ispăşire, mai degrabă decât să nu-şi asculte mama;
iar această luptă interioară o ţinea trează toată noaptea. Numai
Lúciei îi destăinuise durerea cumplită pe care o simţea în piept. Dar
şi pe aceea o închinase cinstirii Inimii Neprihănite a Mariei.
„Fă cunoscut tuturor că Dumnezeu acordă haruri prin
mijlocirea Ei”, spuse ea. „De-aş putea numai să sădesc în inima
fiecăruia lumina pe care o am aici în piept, cea care mă arde şi mă
face să iubesc atât de mult inima lui Isus şi pe aceea a Mariei!... Nu
ştiu cum se face, dar Îl simt pe Domnul Nostru în interior, Îi
înţeleg spusele, deşi nu-L văd şi nu-L aud! Dar e-atât de bine să fiu
cu El.... Uite, ştii ce? Domnul Nostru e trist, chiar Sfânta Fecioară
ne-a spus să nu-L mai supărăm pentru că e prea îndurerat, şi totuşi
nimănui nu-i pasă. Lumea perseverează cu aceleaşi păcate.”
Când Lúcia venea după Liturghie, Jacinta o întreba: „Te-ai
împărtăşit?”
„Da.”
„Vino aici, lângă mine, căci Îl ai în inimă pe Isus ascuns. O,
cât aş vrea să mai merg la Împărtăşanie!”
Încă de trei ori, în cursul acelui an, Jacinta a văzut-o pe
„Măicuţa ei din Cer” stând lângă patul său, încurajând-o. Ultima
dintre aceste viziuni a fost la sfârşitul lui decembrie 1919.
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„Sfânta Fecioară a venit azi-noapte să mă vadă”, a dat ea de
veste bucuroasă. „M-a anunţat că voi pleca la Lisabona, la un alt
spital. Mi-a spus că după ce voi fi suferit mult, voi muri. Voi muri
complet singură. Dar m-a îndemnat să nu-mi fie teamă, căci ea va
veni, mă va afla şi mă va duce în Rai.”
Câteva clipe mai târziu, odată ce anumite consecinţe deveneau limpezi, Jacinta începu să plângă încleştându-şi mânuţa descărnată de braţul prietenei ei: „N-am să te mai văd niciodată, Lúcia!”
„Voi veni să te vizitez la spital.”
„Nu, nu vei putea veni. Dar roagă-te pentru mine, mult de
tot, căci am să mor singură.”
Într-o zi în care Lúcia îi adusese un timbru cu imaginea
Maicii Îndurerate, ea îl privi gânditoare pentru o clipă şi strigă
apoi, cu mare durere:
„O, Măicuţa mea din Ceruri, chiar trebuie să mor singură?”
Scena îţi frângea inima, ducându-te cu gândul la zguduitorul
strigăt din Grădina Măslinilor: „Tată, dacă e cu putinţă...” (Cf.
Matei 26,39). Lúcia plângea şi ea, în vreme ce o strângea în braţe
şi îşi căuta cuvintele de mângâiere.
„De ce te frămânţi că ai să mori singură, Jacinta, de vreme
ce Sfânta Fecioară vine să te ia?”
„Adevărat, nu-mi pasă. Dar nu ştiu cum se face, uneori uit că
vine să mă ia.”
Olimpia era nevoită să afle cele mai multe despre viaţa personală a copilului ei prin intermediul Lúciei. „Ce ţi-a spus Jacinta
azi?” şoptea din pragul uşii. „Întreab-o pe Jacinta la ce se gândeşte
când rămâne cu faţa în mâini atât de mult timp, fără să se mişte. Eu
am întrebat-o, dar ea mi-a zâmbit şi nu mi-a dat niciun răspuns.”
Când Lúcia i-a adresat întrebarea, Jacinta răspunse: „Mă
gândesc la Domnul Nostru şi la Sfânta Fecioară şi la... (şi-aici a
şoptit parte din secret). Îmi place să mă gândesc la ei.”
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Era prea puţin pentru Olimpia, de vreme ce secretul rămânea
nerostit. „Viaţa acestor fete e o enigmă”, s-a plâns ea Mariei Rosa.
„Ba bine că nu!” o aprobă mama Lúciei, cu acreală. „Când
sunt numai ele, discută într-un colţ şi nimeni, oricât s-ar strădui, nu
poate prinde o vorbă din ce-şi spun, iar când se apropie cineva îşi
pleacă frunţile şi amuţesc. Eu, una, nu înţeleg tot misterul ăsta.”
Nimeni în afara Lúciei nu lua în serios vorbele Jacintei
despre spitalul din Lisabona. Arareori ţăranii îşi puteau permite să
meargă la spital, iar Lisabona se afla la nouăzeci de mile depărtare.
Totul părea un vis delirant până când, într-o zi de ianuarie a lui
1920, ei zăriră un automobil oprind în faţa casei Marto. Oaspetele
era dr. Formigão, însoţit de o doamnă şi de un domn cărora el le
trezise interesul pentru cazul Jacintei şi care bătuseră tot drumul de
la Lisabona pentru a o vedea – dr. Enrico Lisboa, un cunoscut
specialist oftalmolog, împreună cu soţia. O examinare sumară avu
darul să-l convingă pe dr. Lisboa de faptul că, dacă nu era trimisă
la un spital bun, copila va muri. Putea aranja asta cu uşurinţă,
folosindu-şi relaţiile din capitală. El însuşi, împreună cu câţiva
prieteni, inclusiv baronul de Alvaiázere, urmau să se ocupe de
toată cheltuiala.
Unchiu’ Marto şi soţia lui obiectară că fiica lor se simţise şi
mai rău după tratamentul spitalicesc şi că, în orice caz, era fără rost
să-ncerce a-i prelungi viaţa odată ce, aşa cum erau încredinţaţi,
Sfânta Fecioară îi promisese că va veni curând s-o ia.
„Voinţa Sfintei Fecioare”, răspunse cu gravitate medicul,
„prevalează asupra oricăror considerente omeneşti. Însă singurul
mod de a ne asigura că Sfânta Fecioară doreşte aceasta este de a
epuiza toate metodele ştiinţifice pentru a o ţine în viaţă.”
Se luă hotărârea, astfel, ca Tuşa Olimpia să o ducă la
Lisabona imediat ce se vor fi făcut toate pregătirile necesare.
Jacinta nu se arătă surprinsă. Se aştepta la asta. Şi, dintr-un motiv
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necunoscut, începu să se simtă considerabil mai bine pe măsură ce
momentul plecării ei se apropia. Într-o bună zi de ianuarie, mama
ei împreună cu o vecină o purtară pe spinarea unei măgăriţe la
Cova da Iria, pentru vizita de rămas bun. La Lagoa ea ceru să se
dea jos, iar ele recitară Rozariul împreună. Apoi culese câteva flori
sălbatice pe care le luă la locul apariţiilor şi le depuse în micuţa
capelă, ca ofrandă pentru Sfânta Fecioară. Îngenunche lângă
azinheira pentru o ultimă rugăciune. Pe când cele două femei o
ajutau să se ridice în picioare, ea cuprinse cu privirea cerul şi
podişul, rostind:
„Mamă, ştii că atunci când Sfânta Fecioară a plecat, ea a
trecut peste aceşti copaci şi a intrat în Cer atât de repede încât
m-am temut să nu-i prindă piciorul în uşă.”6
A doua zi îşi luă rămas bun de la tatăl său şi de la prietena ei
cea mai bună. „Mi-a sfâşiat inima”, scrie Lúcia. „Am îmbrăţişat-o
îndelung. Plângând, mi-a spus: «Nu ne vom mai revedea. Roagă-te
mult pentru mine, până ajung în Rai şi-apoi am să mă rog eu mult,
pentru tine. Nu spune niciodată secretul nimănui, chiar dacă te vor
omorî. Dăruieşte toată dragostea lui Isus şi Neprihănitei Inimi a
Mariei şi fă multe sacrificii pentru păcătoşi».”
„Dumnezeu să te aibă-n pază, Jacinta.”
„Dumnezeu să te aibă-n pază, Lúcia.”
Olimpia şi fiul său cel mare, António, o duseră pe Jacinta la
Chão de Maçás, de unde luară un tren spre Lisabona, patru-cinci
ore mai târziu ajungând în zgomotoasa şi prăfuita gară Rossio.
Niciunul dintre ei nu mai fusese vreodată în marele oraş. Olimpia
ţinea o batistă albă în mâna dreaptă, fluturând-o din când în când,
iar Jacinta ţinea o alta în mâna ei stângă. Acestea erau
semnalmentele convenite pentru ca anumite doamne, prietene ale
6

Olimpia i-a relatat aceasta părintelui de Marchi, op. cit., p. 258 – n. a.
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baronului de Alvaiázere, să le recunoască. Dar doamnele nu
apărură.
António, care ştia să citească, plecă în cercetare. Cum el nu
se mai întorcea, mama sa se temu să nu se fi rătăcit şi începu să
umble prin gară strigând: „António! António!”
După o perioadă care păru fără de sfârşit, António îşi încheie
periplul. O clipă mai târziu, trei doamne bine îmbrăcate se
prezentară ca fiind prietenele baronului.
Primul lucru care trebuia rezolvat era să găsească găzduire
pentru călători, căci niciuna dintre doamne nu avea loc să-i ia
acasă. Aşa că porniră cu toţii prin oraş, încercându-şi norocul pe la
diferite case care i-ar fi putut caza. Olimpia era obosită, Jacinta
mai mult moartă decât vie când, după multe refuzuri, o femeie de
treabă acceptă să-i primească. Rămaseră acolo o săptămână.
La finalul acestui interval se găsise un loc pentru Jacinta la orfelinatul din Rua da Estrela, imediat lângă Biserica Sfintei Fecioare
a Miracolelor. Dona Maria da Purificacão Godinho, şefa instituţiei,
era o soră franciscană care umbla îmbrăcată laic – ţinuta religioasă
fiind interzisă în regimul republican – colectând donaţii din care
reuşea să adăpostească, să îmbrace, să hrănească şi să educe între
douăzeci şi douăzeci şi cinci de fete orfane. Purta o evlavie deosebită Sfintei Fecioare şi, auzind de apariţiile de la Fatima, tocmai se
ruga să i se permită a merge acolo pentru a-i vedea pe copiii cei
binecuvântaţi, când cineva intervenise pentru a o înştiinţa că Jacinta
se afla în Lisabona. Din acea clipă ea o luă pe copilă în grija inimii
sale materne, o făcu să se simtă în orfelinat ca acasă, aşezând-o
zilnic în dreptul unei ferestre însorite ce dădea spre Grădina Estrela,
acolo unde mereu se întâmpla ceva interesant de urmărit.
Jacinta era fericită. Îi plăcea viaţa la mănăstire. Se simţea ca
în cer ştiind că Domnul ascuns se afla aici permanent, că Îl putea
vizita în fiece zi şi că-L putea primi la Liturghie, în fiecare dimi216

neaţă. Nu pricepea în ruptul capului cum de puteau vizitatorii râde
şi trăncăni în capelă, aşa că o rugă pe Maica Godinho să le reamintească acestora să aibă mai mult respect pentru Acela care se
afla acolo. Când efectul dojenii se dovedi a fi neînsemnat, ea afirmă cu fermitate: „Înseamnă atunci că trebuie anunţat Cardinalul.
Sfânta Fecioară nu doreşte ca lumea să sporovăiască în biserică.”
Maica Godinho era încredinţată că are sub acoperişul său o
sfântă. „Vorbeşte cu atâta autoritate!” spunea ea. Observă că
Jacinta nu prea stătea cu celelalte fete, rezumându-se să dea când şi
când vreuneia dintre ele câte-un sfat matern în privinţa sincerităţii
sau a ascultării. De multe ori călugăriţa şedea împreună cu ea la
fereastră şi o atrăgea în conversaţie. Ulterior, punea în scris unele
dintre cele mai frapante lucruri pe care le rostea.
„Războaiele”, remarca Jacinta, „nu sunt altceva decât
pedepse pentru păcatele lumii.”
„Sfânta Fecioară nu mai poate reţine mult timp braţul ridicat
deasupra lumii de iubitul Ei Fiu. E nevoie de pocăinţă. Dacă
oamenii se îndreaptă, Domnul Nostru va salva lumea. Dar dacă nu,
El o va pedepsi.”
„Domnul Nostru e profund indignat de păcatele şi fărădelegile
comise în Portugalia. Din cauza acestora, un puternic cataclism al
ordinii sociale ameninţă ţara noastră, mai ales oraşul Lisabona. După
cum se arată, aici se va dezlănţui un război civil cu caracter anarhist
sau comunist, cu tot cortegiul de jafuri, asasinate, incendii şi
devastări de tot felul. Capitala se va transforma într-o veritabilă
imagine a iadului. La vremea în care justiţia divină ultragiată va
administra o asemenea pedeapsă înfricoşătoare, toţi cei care vor fi în
stare ar trebui să fugă din oraş. Această pedeapsă prorocită acum ar
trebui anunţată puţin câte puţin, cu discreţia cuvenită.”7
7
Aceasta este cu siguranţă forma de exprimare a Maicii Godinho, deşi nu e
niciun dubiu că reflectă conţinutul spuselor Jacintei – n. a.
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„Scumpa noastră Domniţă! Ai! Îmi pare atât de rău pentru
Sfânta Fecioară! Este atât de tristă.”
„Roagă-te mult, măicuţa mea, pentru păcătoşi. Roagă-te mult
pentru preoţi. Roagă-te mult pentru credincioşi. Preoţii ar trebui să
se îngrijească de treburile bisericeşti. Să fie curaţi, foarte curaţi.
Neascultarea preoţilor şi a credincioşilor faţă de superiorii lor şi
faţă de Sfântul Părinte Îl mâhneşte foarte mult pe Domnul Nostru.”
„Măicuţa mea, roagă-te pentru guvernanţi. Vai celor ce
persecută credinţa în Domnul Nostru! Dacă Guvernul lasă în pace
Biserica şi redă libertatea sfintei credinţe, va fi binecuvântat de
Dumnezeu.”
„Măicuţa mea, nu te aventura în mijlocul luxului. Fugi de cei
bogaţi. Fii bună prietenă cu sfânta sărăcie şi cu tăcerea. Să ai o
mare iubire chiar şi pentru cei haini. Nu vorbi de rău pe nimeni şi
fereşte-te de cei care o fac. Fii foarte răbdătoare, căci răbdarea ne
duce în Rai. Mortificările şi sacrificiile fac voia Domnului Nostru.”
„Spovada este un sacrament al îndurării. Din acest motiv
este nevoie să ne apropiem de confesional cu încredere şi bucurie.
Nu există mântuire fără mărturisire.”
„Maica Domnului vrea să fie mai multe suflete feciorelnice,
care i se consacră ei prin legământul castităţii.”
„Mi-ar plăcea să intru într-o mănăstire. Dar şi mai mult
mi-ar plăcea să merg în Rai.”
„O persoană consacrată trebuie să fie foarte curată cu
sufletul şi cu trupul.”
Aici Maica Godinho o întrebă: „Şi tu ştii ce-nseamnă să fii
curat?”
„Ştiu. Ştiu. Să fii curat la trup înseamnă să păstrezi
castitatea. Să fii curat la suflet înseamnă să nu comiţi păcate, să nu
priveşti ce nu ar trebui văzut, să nu furi, să nu minţi niciodată, să
spui întotdeauna adevărul, indiferent cât te-ar costa asta.”
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„Aceia care nu-şi ţin promisiunile făcute Sfintei Fecioare nu
vor fi niciodată mulţumiţi în ceea ce fac.”
„Doctorii nu au puterea să-i vindece pe cei bolnavi pentru că
ei nu au iubire faţă de Dumnezeu.”
„Cine te-a învăţat toate acestea?” o întrebă Maica Godinho.
„Sfânta Fecioară. Dar la unele am cugetat singură. Îmi place
foarte mult să mă gândesc.”
Mama Jacintei o vizită de mai multe ori la orfelinat înainte
de a se întoarce la Aljustrel. Maica Godinho o făcuse să se simtă ca
acasă şi o descusu, cu curiozitate feminină, cu privire la fiecare
membru al familiei. În mod deosebit era interesată de Teresa, care
avea pe atunci cincisprezece ani, şi de Florinda, care avea
şaisprezece. „Nu te-ai bucura să aibă vocaţie la călugărie?” o
întrebă.
„Doamne păzeşte!”, exclamă Olimpia.
Jacinta nu auzise acest dialog. Dar mai târziu ea îi zise
Maicii Godinho: „Sfânta Fecioară doreşte ca surorile mele să
devină călugăriţe. Mama nu vrea ca ele să facă aşa ceva, şi din
acest motiv Sfânta Fecioară le va lua la Cer nu după multă vreme.”
Chiar de aniversarea sa canonică, 2 februarie (sărbătoarea
Întâmpinării Domnului 1920), Maica Godinho a dus-o pe Jacinta la
spitalul Donei Estefânia. Era un loc mai degrabă întunecos şi
posomorât, iar una din primele dezamăgiri ale copilei, după ce
fusese internată în patul 38 al salonului de copii de la parter, a fost
că aici nu exista capelă, nu exista un acoperiş pentru Isus ascuns.
Urmă apoi o lungă şi amănunţită consultaţie din partea dr. Castro
Freire, chirurgul şef, un recunoscut medic pediatru. Iar concluzia sa,
după confirmarea diagnosticului de pleurezie purulentă, a fost că
trebuia făcută o operaţie imediat ce pacienta se va fi întremat un pic.
„Nu va ajuta cu nimic”, spuse Jacinta. „Sfânta Fecioară a
venit să-mi spună că am să mor în curând.”
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Într-o zi, ridicând privirea, îşi văzu tatăl stând în uşă. Bătuse
tot drumul de la Aljustrel ca s-o vadă; dar câteva ore mai târziu a
trebuit să se înapoieze în grabă, căci unii dintre ceilalţi fraţi ai
Jacintei erau bolnavi, iar Olimpia avea nevoie de ajutorul său.
Poate că prin el a trimis Jacinta vorbă Lúciei că Sfânta Fecioară o
vizitase din nou şi-i destăinuise ziua şi ora morţii.
Purtă multe conversaţii la spital cu Maica Godinho, care
venea s-o viziteze zilnic. Odată, madrinha8 pomeni despre un
anume preot care ţinuse o predică minunată şi fusese mult lăudat
de nişte doamne elegante pentru calităţile sale de orator. „Când te
vei aştepta mai puţin”, spuse Jacinta, „vei descoperi că acel padre
este imoral.” Câteva luni mai târziu, marele predicator avea să
renunţe la preoţie în circumstanţe scandaloase. Aceasta a fost doar
una dintre profeţiile adeverite ale Jacintei. Un doctor care îi solicită
să-l aibă în rugăciunile ei din Rai o auzi răspunzându-i, spre
surpriza sa, că atât el, cât şi fiica sa vor muri la scurt timp după
moartea ei; şi aşa s-a şi întâmplat. Maicii Godinho, care îşi dorea
să viziteze Cova da Iria, îi spuse: „Vei merge acolo – dar după
moartea mea; şi eu, la fel.”
Când, în 10 februarie, Jacinta fu dusă în sala de operaţie, ea
era atât de slăbită încât a trebuit să i se administreze anestezie
locală în loc de cloroform sau eter. A plâns când şi-a văzut trupul
dezbrăcat, pe mâinile unor bărbaţi. Dr. Castro Freire începu prin a
înlătura două coaste de pe partea stângă, lăsând o deschizătură
îndeajuns de largă cât să-i încapă pumnul. Durerea era
îngrozitoare. „Ai, Nossa Senhora!” gemu copila. „Ai, Nossa
Senhora!” Apoi murmură: „Răbdare! Trebuie să suportăm orice
suferinţă pentru a ajunge în Rai... Fie aceasta din dragoste pentru
Tine, Isuse al meu!... De-acum poţi converti mulţi păcătoşi, căci
8

Măicuţa (în limba portugheză în text) – n. red.
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tare mult mai sufăr.” În cele din urmă se termină şi chinul ăsta, iar
ei o transportară înapoi în salon, de data aceasta în patul 60.
Doctorul Freire şi asistentul său considerau operaţia un succes.
Jacinta ştia mai bine. Timp de şase zile a continuat să sufere
dureri îngrozitoare. Apoi, în noaptea de 16 februarie, o înştiinţă pe
Maica Godinho că Sfânta Fecioară i s-a arătat. „Mi-a spus că vine
să mă ia foarte curând şi că-mi va alina durerile.”
Din acel moment nu mai avu dureri. Dar era sigură că ora
plecării sale era iminentă. Trimise de urgenţă după doctorul Lisboa
pentru a-i comunica un secret, probabil ceva legat de persoana
acestuia. Fiind ocupat, el s-a gândit că avea timp s-o vadă mai
târziu. Dar la ora şase din seara de vineri, 20 februarie, ea-şi chemă
infirmiera, pe Aurora Gomes („Aurorinha mea”), spunându-i că e
pe moarte şi că voia sacramentele de pe urmă. Două ore mai târziu
se spovedi la părintele Pereira dos Reis de la Biserica Sfinţilor
Arhangheli, care promise că-i va aduce Împărtăşania a doua zi de
dimineaţă.
Jacinta n-avea să mai fie acolo în dimineaţa următoare. La
zece şi jumătate ale aceleiaşi seri, infirmiera o lăsă singură pentru
câteva momente; revenind, nu mai apucă decât să o vadă dându-şi
ultima suflare, cu o frumoasă culoare trandafirie pe obraji şi un
zâmbet uşor pe buze. Poate că numele infirmierei a fost simbolic.
Era noapte în spitalul mohorât, dar zorii veşniciei se iviseră acum
pentru totdeauna în sufletul Jacintei pe când Maica lui Dumnezeu
se pleca asupra patului 60 şi o lua în aceleaşi braţe care îl
cuprinseseră pe Cristos în pruncie şi în moarte.
Vestea s-a răspândit cu repeziciune şi câţiva catolici fideli
apariţiilor de la Fatima au strâns bani ca să plătească cheltuielile
funerare, înmormântarea fiind programată pentru ziua de
duminică, 22 februarie, într-un cimitir din Lisabona. Marchiza de
Rio Maior se ocupă ca trupul să fie înveşmântat într-o rochiţă albă
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de Împărtăşanie, în vreme ce marchiza de Lavradio adaugă o
mantie albastră; şi astfel, purtând culorile Sfintei Fecioare, fu
depus într-un sicriu alb şi petrecut la Biserica Sfinţilor Arhangheli,
unde fu aşezat pe două banchete scunde din sacristie.
Când îşi dăduse permisiunea, părintele Pereira dos Reis,
parohul bisericii, habar n-avusese cât de mulţi din Lisabona auziseră
de Jacinta şi credeau în revelaţiile de la Fatima. Totuşi, el îi primi pe
cei dintâi vizitatori cu răbdare şi amabilitate. Abia când numărul
celor care continuau să vină se dovedi a fi din ce în ce mai mare,
începu să se neliniştească. Le ceru să nu mai atingă trupul cu rozarii,
crucifixe sau iconiţe. Când unii refuzară să se supună, îi scoase afară
din sacristie. Nu se aşteptaseră la aşa ceva, el având reputaţia de
preot milostiv şi manierat; iar asta a iscat multe discuţii şi ranchiună.
Căci, cultul Fatimei nu fusese totuşi aprobat sau autorizat, iar
Biserica nu permite cinstirea publică a celor decedaţi până când
sfinţenia lor nu va fi fost recunoscută sub o formă oficială, ca
urmare a unei investigaţii riguroase. Fireşte că parohul nu dorea nici
să-l supere pe Cardinalul Patriarh. Ba chiar şi autorităţile sanitare ar
fi putut să ridice obiecţii, ceea ce, de fapt, au şi făcut. Pentru a se
elibera de responsabilităţi ulterioare, părintele Pereira dădu
dispoziţie ca trupul să fie mutat la Casa do Despacho a Frăţiei
Preasfântului Sacrament, în afara sacristiei, încuie uşa şi predă cheia
lui Senhor António Rebelo de Almeida, un dricar din Rua da Escola
Politécnica, într-unul din vechile cartierele scăpătate ale oraşului.
Când a sosit vestea că Baronul de Alvaiázere pune la
dispoziţie un loc de veci în parcela sa din cimitirul din Ourém, s-a
renunţat la planurile de înmormântare la Lisabona. Pe 23 februarie,
antreprenorul de pompe funebre mai îngădui câtorva persoane să
vadă rămăşiţele pământeşti, înainte de a le fereca într-un sicriu de
plumb. Toţi sesizară mireasma plăcută, ca de flori, iar unii
susţineau că obrajii fetei păstraseră încă o palidă roşeaţă
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trandafirie, dând impresia de viaţă şi sănătate. Sicriul fu sigilat în
dimineaţa următoare, dus la Rossio şi urcat într-un tren către Chão
de Maçás, cu destinaţia Ourém.
În acea zi se ţinea în Lisabona o mare reuniune anuală a
Societăţii Sfântului Vincenţiu de Paul. Participau mulţi bogătaşi
filantropi, căci, nu-i aşa, trebuie făcut ceva şi pentru săraci, iar
Cardinalul Patriarh, Dom António Mendes Belo – un bărbat cu o
figură puternică şi voluntară, de o asemănare izbitoare cu aceea a
actorului George Arliss9, deşi poate cu ceva mai multă asprime în
ea – prezida adunarea. Amfitrionul dădu citire unui mesaj din
partea dr. Lisboa în care acesta îşi exprima regretul de a nu putea fi
prezent, invocând faptul că era ocupat cu o altă operă de binefacere
legată de unul dintre copiii martori ai apariţiilor de la Fatima.
Întreaga adunare, inclusiv Eminenţa Sa, izbucni într-un hohot
puternic de râs răguşit. Acest episod făcu repede înconjurul
oraşului, dar nu tulbură cu nimic pe cinstitorii Sfintei Fecioare de
la Fatima. Pe de altă parte, în cercurile anticlericale se şoptea că
ambii copii Marto fuseseră asasinaţi de catolici cu scopul de a evita
contradicţiile supărătoare din relatările lor şi de a păstra doar
afirmaţiile Lúciei ca versiune oficială.
În cimitirul din Ourém, Jacinta se afla cu mult dincolo de
atingerea inimilor de gheaţă şi a limbilor mincinoase. Din Aljustrel
veniră câţiva oameni să participe la modestele funeralii. Unchiu’
Marto era unul dintre ei, repetând mereu:
„Şi-ai murit acolo, singură! Ai murit acolo, singură!”

George Arliss (1868-1946), actor, scenarist şi producător de film, primul
actor britanic care a câştigat un Oscar pentru rolul principal din filmul
Disraeli, în 1929 – n. red.
9
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CAPITOLUL XVII

Oriîncotro îşi îndrepta paşii Lúcia, siluetă-ntunecată între
podiş şi cer, ceva îi reamintea de Jacinta sau de Francisco. Fiece
mioară, fiece steluţă licărind în noapte, fiece răsărit sau apus de
soare îi repeta că ei nu se vor mai întoarce vreodată. Vântul la
Cabeço îi aducea o voce dragă imaginară glăsuind: „Nu te voi mai
revedea niciodată, Lúcia... Eu mă duc în Cer, ci tu rămâi aici –
singură.” Parfumul hoinar de rozmarin sau de mentă sălbatică
căpăta puterea să-i evoce aievea, ca prin minune, o fetiţă nevăzută
ce se apleca asupra sa rostind: „Iată, precum îngerii, îţi dăruiesc
flori.” Pe fiece creastă de zid stătea un băiat gânditor, cântând cu
gingăşie din al său pífaro, în vreme ce cuprindea cu privirea
strălucirea roşiatică a zilei muribunde pe apa din Lagoa.
Mama şi surorile ei încercau în tot felul să-şi răscumpere
lipsa de înţelegere şi compasiune din trecut. Maria Rosa nu pregeta
să-şi facă datoria oricând se ivea prilejul. Fiica cea mare, Maria,
avea o fire caldă şi afectuoasă; figura ei fină, spirituală şi maternă
este dovada vie că n-ar fi făcut nimănui rău cu intenţie. Şi totuşi,
simplul fapt că apariţiile şi miracolele erau de-acum validate
reprezenta o nouă barieră între Lúcia şi ceilalţi membri ai familiei.
Căci dacă nimeni nu-i profet în ţara lui, nici misticul nu se simte
vreodată cu totul în largul său la el acasă. Nu se putea să nu existe
acest abis fără punţi între o fată care vorbise cu Maica lui
Dumnezeu – şi fusese trimisă de ea cu o misiune de care depindea
viitorul omenirii – şi surorile ei mai mari, oricât de iubitoare şi
admirabile, care erau interesate de dans, bună dispoziţie, soţi şi
copii. O fată cu trecutul Lúciei era condamnată la solitudine, în
sensul omenesc, indiferent unde s-ar fi dus în această lume ale

cărei norme nu erau şi ale ei. Astfel încât, până şi în acea zi de
neuitat în care Tuşa Olimpia o luă cu ea la Ourém ca să vadă
mormântul Jacintei, jalea ei se dovedi a fi personală şi
incomunicabilă, purtând accente de speranţă şi bucurie pe care
femeia în vârstă nu le-ar fi înţeles niciodată. În vârstă? Ceva etern
copilăresc a rămas prezent în făptura Olimpiei, chiar şi la şaptezeci
de ani. În schimb, nepoata ei preferată, la treisprezece ani, avea
autocontrolul grav al cuiva care ştie deja ce se ascunde sub
aparenţele lumii acesteia.
Nu-i făcea deloc viaţa mai uşoară conştientizarea faptului că
de-acum ea devenise centrul întregului interes, favorabil sau
dimpotrivă, pe care-l treziseră evenimentele extraordinare de la
Fatima. Numai ea mai putea răspunde bombardamentului continuu
de întrebări şi critici, iar singurele făpturi în care se putea încrede
pe deplin plecaseră pe lumea cealaltă. Ei îi revenea exclusiv o
responsabilitate deloc simplă, atât în faţa lui Dumnezeu, cât şi a
oamenilor. I se atribuise un rol în ceva ce depăşea cu mult o
efemeră dramă rustică. Revelaţiile înseşi i-o arătau cu claritate.
Micuţa Jacinta prevăzuse acest lucru, Francisco îl ştiuse.
Îl dovedeau implicit unele dintre scenele ce se petreceau în
Serra. Bărbaţi ca fratele ei António ori ca Unchiu’ Marto n-aveau
nevoie de vreo diplomă academică pentru a fi în stare să prevadă
că, dacă tensiunile între pelerini şi sceptici continuau, putea rezulta
foarte uşor un război civil. Cu cât încerca mai mult guvernul de la
Lisabona să suprime manifestările de evlavie, cu atât adepţii
Sfintei Fecioare de la Fatima erau mai aprig hotărâţi să-i apere
onoarea.
O remarcabilă demonstraţie avu loc în proxima zi de 13 mai
de după moartea Jacintei. Aceea a fost ziua în care a fost ridicată în
sanctuar faimoasa statuie. Cu un an sau doi în urmă, un bărbat se
dusese la Cova da Iria purtând în inimă, în loc de iubire, dispreţ.
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Una din versiuni susţine că el purta o bombă în buzunar, cu
ajutorul căreia plănuia să distrugă capela în chiar văzul lumii, dar
că luând-o în mână s-ar fi trezit cu un rozariu în locul ei. O
versiune mai plauzibilă este aceea potrivit căreia sora lui îi
strecurase rozariul astfel încât mâna sa necredincioasă să dea de el
la momentul potrivit. Oricum vor fi decurs lucrurile, omul fusese
atins de har şi revenise la practicarea credinţei sale, şi din
recunoştinţă făcuse legământ să înzestreze capela cu o statuie.
Multe mai pătimi el ca să obţină de la Lúcia descrierea înfăţişării
Sfintei Fecioare; şi nu precupeţi nicio cheltuială pentru ca lucrarea
să fie fidelă şi frumoasă. Orice s-ar spune despre ea din punct de
vedere artistic, statuia avea puterea, mai ales din profil, să sugereze
o puritate infinită, simplă şi spirituală; reuşea să trezească o evlavie
aproape fanatică în pieptul multora dintre cei ce îngenuncheau
dinaintea sa ori o urmau în procesiune; iar înălţarea ei la loc de
cinste, în 13 mai 1920, a iscat adevărate scene de bucurie delirantă.
Aceasta a fost tocmai ziua în care guvernul, hotărât să nu o
mai lungească cu revărsarea de misticism, trimisese la Cova da Iria
câteva regimente de soldaţi. Când pelerinii începură să sosească,
aflară puşti şi baionete împresurând scena apariţiilor. Prea puţin
înfricoşaţi de ele, alcătuiră un şi mai larg cordon, de data asta al
celor desculţi şi smeriţi, de jur împrejurul bărbaţilor în uniformă, şi
se porniră să recite Rozariul şi să intoneze imnurile Sfintei
Fecioare cu atâta pasiune, încât nu trecu mult şi înşişi gardienii au
prins să participe, întocmai ca legionarii romani ce se alăturau
creştinilor neînarmaţi din arene. Curând rândurile lor se rupseră,
iar ei îngenuncheară împreună cu toţi ceilalţi din preajma
copăcelului de azinheira şi a capelei, pe măsură ce noua statuie era
purtată cu delicateţe triumfătoare spre a fi amplasată pe locul
pregătit special, locul în care a fost mereu onorată, cu câteva
întreruperi, până-n ziua de azi. Într-una din perioadele de
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persecuţie Maria Carreira obişnuia s-o adăpostească în propria ei
casă, de teama pângăririi, cu excepţia zilelor de pelerinaj. Odată a
fost dusă la Lisabona, unde a fost întâmpinată de popor cu un
entuziasm căruia unii îi atribuie salvarea oraşului, până acum, de
condamnarea la care era destinat în viziunea Jacintei.
Fără îndoială că în 1920 întreaga Portugalie se afla într-o
situaţie întristătoare din punct de vedere moral, politic şi economic.
În cei şaisprezece ani care urmaseră Revoluţiei din 1910 avuseseră
loc tot atâtea revolte sângeroase, precum şi patruzeci şi trei de
schimbări de cabinet în Lisabona. Oamenii care declanşaseră şi
perpetuaseră tot acel haos se înscriau într-o revoltă împotriva
creştinismului căreia Papii recenţi îi identificaseră originile în
convulsiile din secolul al XVI-lea şi chiar mult anterioare, revoltă
ce continua să-şi urmărească an de an ţelul ei de dominaţie
mondială. Papa Benedict al XV-lea a cuprins pe deplin, din turnul
de veghe al Sfântului Petru, de pe malul Tibrului, larga panoramă a
ceea ce se petrecuse în tot acest timp. „Moravurile sunt mult mai
depravate şi corupte decât înainte”, deplângea el situaţia în 1920.
„A ajuns la maturitate, în legămintele şi aşteptările celor mai
rebeli, ideea unei anumite republici universale bazate pe egalitatea
absolută între oameni şi pe deţinerea în comun a proprietăţilor, în
care să nu fie recunoscută vreo deosebire de naţionalitate, nici
autoritatea tatălui asupra copiilor, nici autoritatea puterii publice
asupra cetăţenilor şi nici cea a lui Dumnezeu asupra societăţii
umane. Dacă aceste principii sunt puse în practică, vor urma
cumplite convulsii sociale.”1 Câteva zile mai târziu, făcând un apel
de a ajuta noul stat polonez împotriva misterioasei puteri sovietice
care preluase controlul în Rusia la doar câteva săptămâni după
ultima apariţie de la Cova da Iria, el rostea încă o declaraţie
1

Motu proprio Bonum sane, 25 iulie 1920 – n. a.
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profetică: „Nu numai existenţa naţională a Poloniei este în pericol,
ci întreaga Europă este ameninţată de grozăviile unor noi
războaie.”2
Revoluţiile sunt zgomotoase, Dumnezeu însă lucrează în
linişte şi cu răbdare. La 5 august 1920, în chiar ziua când Benedict
scrisese aceste cuvinte, s-a întâmplat ceva ce avea să provoace
efecte profunde asupra Portugaliei, a cultului Fatimei şi în mod
special asupra vieţii Lúciei Abóbora. Un episcop a primit
consacrarea drept cap al nou înfiinţatei Dieceze de Leiria
(incluzând Cova da Iria, Aljustrel şi restul ţinutului Serra), dieceză
pe care Sfântul Părinte o ridicase independentă de Patriarhatul de
Lisabona.
La momentul în care Papa Benedict l-a ales pentru această
importantă poziţie, Dom José Alves Correira da Silva era profesor
la Seminarul din Porto. Născut lângă Braga în 1877, era un om de
înălţime medie, brunet, mai degrabă corpolent. Figura sa, ca a
multora din nordul Portugaliei, avea trăsături mai mult celtice
decât latine şi ascundea, sub nelipsita expresie blajină, anumite
semne ale suferinţei ce erau vizibile doar acelora care-i cunoşteau
povestea. Dom José îndurase mai mult decât obişnuita prigoană de
sub regimul republican de la 1910. Târât afară din casa sa
parohială şi azvârlit în temniţă, fusese torturat, obligat să stea zi şi
noapte în apă rece ca gheaţa, consecinţa fiind un handicap
permanent ce-l făcea să se deplaseze doar cu mare dificultate.
Primise cu bucurie crucea aceasta. Avea o evlavie deosebită pentru
Maica Îndurerată şi dusese la bun sfârşit şase pelerinaje la
sanctuarul ei de la Lourdes unde, după ce fusese eliberat, o
implorase, alături de alţi refugiaţi portughezi, să aibă milă de ţara
sa. Ulterior se întorsese pentru a ţine prelegeri în Porto, unde îi
2

Scrisoarea Con vivo compiacimento, 5 august 1920 – n. a.
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cuceri pe studenţi şi pe colegii profesori cu inteligenţa sa, cu
manierele sale plăcute şi distinse, precum şi cu calitatea de prieten
bun, în vreme ce articolele sale temeinice şi savante apărute în
presa catolică îi purtaseră favorabil renumele până la Roma.
Când descinse în străvechiul oraş al Sfintei Elisabeta, una
dintre primele lui acţiuni ca nou episcop a fost să-şi consacre
oficial dieceza Fecioarei Maria, în sărbătoarea Adormirii Maicii
Domnului din anul 1920. Căci, dacă existase vreodată un om care
să aibă nevoie de ajutorul ei, ei bine, el era acesta. Zece ani de
prigoană, urmând altor ani de complezenţă şi nepăsare, aduseseră
Biserica într-o stare deplorabilă, mai cu seamă în oraşe. Mulţi
clerici erau încă dezrădăcinaţi, răzleţiţi, surghiuniţi, lipsiţi de
venituri. Noua dieceză nu dispunea de fonduri pentru reconstrucţii
sau pentru alte cheltuieli. Un număr mare de oameni renunţaseră la
Liturghie şi la sacramente, din ignoranţă sau din neglijenţă. Până şi
vechiul sediu episcopal alăturat Catedralei din Leiria fusese folosit
pe post de cazarmă şi birouri guvernamentale, iar noul episcop
trebui să se încartiruiască într-o casă aflată la o distanţă
neconvenabilă.
Ca şi cum n-ar fi existat deja suficiente probleme, mai era şi
această sâcâitoare chestiune legată de Fatima. Nu mult după
consacrare, Dom José se trezi cu cei 357.000 de réis colectaţi de
Maria Carreira, împreună cu solicitarea de a dispune de ei după
cum considera de cuviinţă. Cam în acelaşi timp sosi şi un delegat
al Patriarhatului din Lisabona, care-i predă întregul dosar al
cazului. De-acum era problema lui. Cardinalul Patriarh, nu încape
îndoială, era foarte bucuros să scape de ea.
Dom José pricepu că trebuia procedat cu mare atenţie. Avea
scrisori de la entuziaşti ce-i cereau să recunoască pe dată cultul şi
să înceapă construcţia unui sanctuar impunător. Dar erau şi alte
scrisori, din partea unor persoane respectabile, inclusiv preoţi,
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denunţând întreaga afacere ca fiind o amăgire şi o înşelătorie,
argumentând că punea pe tavă inamicilor Bisericii încă o armă de
luptă împotriva acesteia, într-un moment în care ea avea nevoie
acută de o perioadă de linişte pentru a se putea reface după
prăpădul persecuţiei. Unui nou-venit nu îi era uşor să ia o decizie.
Orice cale ar fi urmat, într-un fel sau altul avea să supere pe
cineva. Pe de altă parte, e de presupus că un bărbat ca Dom José va
acţiona prompt odată ce ar fi fost capabil să-şi formuleze un punct
de vedere. Dar ce putea să creadă? Doi dintre martorii principali
erau morţi. Lúcia făcea întotdeauna o primă impresie proastă oricui
o întâlnea şi nu încerca deloc să se facă simpatică. Una peste alta,
povestea era ciudată şi părea neverosimilă.
Un lucru era clar: trebuia făcut ceva în privinţa Lúciei
Abóbora, unicul focar al disputei şi singurul martor rămas după
moartea Jacintei. Nu era nicio îndoială că fata aceasta, aproape
neinstruită, se afla în pericol să devină ţinta unor posibile
manifestări violente din partea fanaticilor care condamnau
apariţiile, precum şi din partea acelor credincioşi linguşitori care
erau gata să o canonizeze. Părea că cel mai bine ar fi fost ca ea să
părăsească Serra pentru o perioadă considerabilă de timp. Dacă
afacerea Fatima se datorase vreunei amăgiri sau înşelăciuni din
parte-i, absenţa ei avea să ducă în mod obligatoriu, treptat, la
stingerea întregului episod. Dacă, în schimb, povestea era
adevărată, cultul avea să dăinuie, fără îndoială, permiţând luarea
unei decizii juste. După noi cercetări şi îndelungată cugetare, după
mai multe discuţii cu Lúcia şi cu ceilalţi membri ai familiei,
Episcopul o invită pe Maria Rosa să-l viziteze, împreună cu fiica
ei, de sărbătoarea Sfântului Anton, pe 13 iunie 1921.
După un răstimp de conversaţie cordială, Dom José o întrebă
pe copilă ce-ar zice dacă ar părăsi Aljustrelul pentru a merge la o
şcoală bună. Lúcia părea încântată. Să se vadă scăpată de toate
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întrebările şi disputele, să aibă putinţa de a-şi uita tristeţea şi
singurătatea într-un mediu nou, să înveţe temeinic să citească şi să
scrie, să călătorească – de ce nu? Impresia Mariei Rosa era cu atât
mai favorabilă. Permanenta caznă de a avea o astfel de fiică, chiar
şi după adeverirea apariţiilor, fusese prea mult pentru ea. Mereu se
întreba ce mai urmează. Probabil că inimosul ei consimţământ, atât
de puţin măgulitor faţă de fiica sa, miră un pic pe Eminenţa Sa,
însă îl şi satisfăcu. El le spuse că Lúcia ar putea intra la şcoala
Surorilor Sfintei Doroteea de lângă Porto şi că cel mai potrivit ar fi
ca ea să plece în câteva zile.
„Da, Senhor Bispo3.”
„Şi nu vei destăinui nimănui unde mergi”, adăugă el cu voce
liniştită.
„Da, Senhor Bispo.”
„La şcoala la care vei merge nu vei spune nimănui cine eşti.”
„Da, Senhor Bispo.”
„Nu vei mai pomeni nimănui nimic despre apariţiile de la
Fatima.”
„Da, Senhor Bispo.”
Pe drumul de întoarcere la Aljustrel, Lúcia şi mama ei
trecură pe lângă grupuri de oameni ce se întorceau de la pelerinajul
la Cova da Iria, cântând „Ave, Ave, Ave Maria!”
Cele câteva pregătiri de care avea nevoie se isprăviră repede,
iar ea îşi petrecu ultima zi, 18 iunie, într-o succesiune de vizite de
rămas bun. Urcă panta din Cabeço pentru o ultimă privire asupra
văii unde îl văzuse întâia dată pe Înger; şi, luând-o spre grotă, se
prosternă la pământ lângă stânca pe care el îngenunchease şi rosti
rugăciunile pe care el o învăţase să le spună:
„O, Dumnezeul meu, cred în Tine, Te ador, sper în Tine şi
Te iubesc...”
3
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„Prea Sfântă Treime, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, Te ador din
suflet...”
Lúcia se căţără peste stânci şi coborî pe celălalt versant, spre
Valinhos. Acolo, la breşa din zid de sub măslini, se aflau
rămăşiţele copăcelului de azinheira unde o văzuse pe Sfânta
Fecioară în 19 august 1917. Mâini pioase ridicaseră un cerc de
pietre în jurul copacului, cam până la înălţimea de două picioare.
De obicei aici se află câteva margarete lăsate de copii, iar câteodată
unul sau doi vinten. Lúcia îngenunche şi-şi revărsă tristeţea şi
dragostea. Nu era lesne să părăsească aceste locuri! N-ar fi fost
uşor nici dacă singurele ei amintiri ar fi fost cele cuprinzând
jocurile şi convorbirile cu Francisco şi Jacinta.
„Vei avea mult de suferit. Însă harul lui Dumnezeu îţi va fi
alinare...”
Străbătu drumul printre zidurile înalte, spre Lagoa. Poate că
acolo se aflau femei la spălat, bărbaţi adăpându-şi vitele pe malul
opus; dar Lúcia nu-i văzu decât pe Francisco şi Jacinta,
încovoindu-se ca să bea apa sălcie din barreiro. De câte ori nu se
întâlniseră aici, în drumul lor către Serra!
Nu mai era nimeni altcineva la Cova da Iria, aşa că
îngenunche singură lângă copacul cu ramurile smulse. Aici o
văzuse de cinci ori pe Maica Domnului; tot aici Îi văzuse pe
Cristos şi pe Sfântul Iosif. Şi totuşi, în afara sărăcăcioasei capele,
domnea încă sălbăticia podişului vălurit, prea îndepărtat şi
inaccesibil pentru a trezi vreodată interesul comunităţilor civilizate.
Arşiţa era înăbuşitoare, bolta o vastă lucire albastră. Cât de imensă
şi nelocuită poate fi lumea!
„Eu sunt Regina Rozariului... Suferi mult? Nu te descuraja.
N-am să te părăsesc niciodată.”
În drum spre casă, Lúcia se opri la Fatima pentru o ultimă
rugăciune în Biserica Sfântul Anton, unde fusese botezată, unde
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primise Prima ei Împărtăşanie, în care petrecuse atâtea ore singură
împreună cu Cristos ascuns. Îşi luă rămas bun de la Sfânta
Quiteria, de la Sfântul Anton. Pe când ieşea, clopotul din turlă
prinse să anunţe vremea pentru rugăciunea Îngerul Domnului.
„Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul Tău…”
Traversă drumul către cimitir şi îngenunche lângă moviliţa
ce indica locul unde se odihnea Francisco. Soarele coborâse deja
spre apus, iar vechiul zid arunca o umbră răcoroasă asupra
mormântului şi a fetei îngenuncheate.
„Rămas bun, Francisco; ai grijă de mine în Cer.”
Coborând strada din Aljustrel, se opri pentru despărţirea de
unchiul şi mătuşa ei. Era un moment trist, căci fuseseră doi ani
groaznici pentru Unchiu’ Marto şi Tuşa Olimpia. Nu numai că
Francisco şi Jacinta îi părăsiseră, dar Florinda murise în 1920, iar
Teresa în 1921. Da, Jacinta avusese din nou dreptate. Patru copii
pierduţi în douăzeci şi trei de luni! Scump preţ a plătit Olimpia
pentru a deveni o femeie puternică.
După o scurtă rugăciune în camera unde murise Francisco,
Lúcia plecă acasă, ştergându-şi lacrimile din ochi; o găsi pe mama
sa pregătind cina. Aveau să pornească spre Leiria înainte de a se
lumina de ziuă, spuse Maria Rosa, căci nimeni nu trebuia să afle de
plecarea lor; în plus, călătoria până la Porto urma să fie lungă.
Manuel Carreira avea să le ducă acolo cu atelajul său.
Lúcia se strecură afară la fântână pentru o ultimă privire
către boltă, printre frunzele smochinilor. Era o noapte senină şi
frumoasă, împodobită cu stele. Candelele îngerilor, o auzi pe
Jacinta spunând.
Maria Rosa o chema la cină.
Mai târziu se duse la ţarcul în care, după vânzarea turmei,
mai rămăseseră două sau trei oi. „La revedere, micile mele
prietene”, rosti ea, mângâindu-le capetele îmblănite, şi reveni în
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casă. Îşi aduse aminte de cingătoarea de funie pe care Jacinta i-o
dăduse înainte de a pleca la spital, şi-o arse. De-acum era ora de
culcare.
Mama sa o trezi la două dimineaţa. Carreira le aştepta deja
afară cu şareta lui. Răsărise luna, pălind lumina stelelor şi
prefăcând Serra într-o feerie vie şi misterioasă. Felinarul Sfintei
Fecioare, cum o denumise Jacinta. Rămâneţi cu bine, rămâneţi cu
bine! În scurt timp porniră la drum, îndreptându-se spre vest prin
Chaínça şi Souto Cico, către Leiria.
Ajungând în dreptul Covei da Iria, Lúcia zise: „Hai să ne
oprim să spunem un Rozariu.”
Tustrei coborâră din şaretă, înspre capelă. O candelă ardea
înăuntru, la picioarele statuii. Îngenuncheară şi recitară cele cinci
decade. „Nu te descuraja. N-am să te părăsesc niciodată.” Însă
Lúcia plânse din nou pe când privea pentru ultima oară azinheira
sclipind clar în lumina spectrală a lunii.
Era momentul să plece, căci aveau înaintea lor o călătorie de
nouă ore. Până în zori depăşiseră cu mult Batalha, printre pini şi
livezi de măslini. La ora unsprezece erau în Leiria, întâmpinaţi de
o doamnă trimisă de Episcop.
Trei ore mai târziu Lúcia se urcă într-un tren spre Alfarelos,
cu destinaţia Porto. Maria Rosa o urmări cum pleacă, cu lacrimile
şiroindu-i pe obrajii mari. „La revedere, drum bun.” Trenul porni
zgomotos.
Lúcia Abóbora dispăruse din Fatima şi din întreaga lume
cunoscută. După toate aparenţele, episodul Fatima se încheiase.
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CAPITOLUL XVIII

Liturghia era în plină celebrare pe când, la primele ore ale
dimineţii următoare, Lúcia şi însoţitoarea ei ajungeau la Colegiul
Surorilor Sfintei Doroteea din Vilar, o suburbie a oraşului Porto,
unde fu dusă fără întârziere în capelă. Se bucură la gândul că avea
ocazia să primească Sfânta Împărtăşanie şi să-şi revină puţin după
o noapte de călătorie. Bolta arcuită în stil gotic, cu tavanul său
albastru ţintuit de stele aurite, o făcu să se simtă întrucâtva ca
acasă; semăna cu cea de deasupra altarului de la Fatima. Odată
liturghia încheiată, ea o urmă pe portăreasă în sacristie pentru a fi
prezentată maicii superioare şi capelanului.
Maica stareţă nu a fost plăcut impresionată de fata ostenită,
în vârstă de paisprezece ani, care o privea oarecum îmbufnată pe
sub sprâncenele negre, cu o expresie aparent bosumflată pe buzele
ei mari, întredeschise. Iniţial refuzase să o accepte, declarându-i pe
şleau episcopului că nu dorea zevzeci în casa ei, căci nu voia să-i
tâmpească şi pe ceilalţi copii. „Într-adevăr, e naivă”, răspunsese
Dom José, „dar nu cred că vei găsi că e bătută-n cap, aşa că aş dori
să o primeşti pentru un timp.” În vreme ce o măsura pe fată, maica
stareţă începu să se-ntrebe dacă n-ar fi trebuit să fie mai fermă faţă
de vechiul ei prieten, fostul profesor de la Seminarul din Porto.
Dar, odată ce-şi dăduse cuvântul, se-apucă să-i ducă la îndeplinire
dorinţele.
„Când te vor întreba cum te cheamă”, începu ea, „vei
răspunde: «Spuneţi-mi Maria Durerilor».”
„Da, maică superioară.”
„Când te vor întreba de unde eşti, vei răspunde «De lângă
Lisabona».”

„Da, maică superioară.”
„Cât despre ce s-a întâmplat la Fatima, nu vei pomeni
niciodată nimic către nimeni, fie întrebând, fie răspunzând.”
„Da, maică superioară.”
„Nimic, către nimeni. Ai înţeles?”
„Da, maică superioară.”
„Nu te vei plimba împreună cu celelalte fete, dar nici nu vei
spune motivul. Ai înţeles, dragă?”
„Da, maică superioară.”
„Asta e tot.”
Îi arătară noii eleve camera ei şi îi dădură o uniformă de
bumbac cadrilată, în alb şi negru, după cum purtau şi celelalte.
Aşadar, i se va spune Maria Durerilor. Ar fi preferat Maria lui Isus,
de vreme ce fusese botezată Lúcia de Jesus. Dar, răbdare! „Vei
avea multe de îndurat.” Acesta era doar începutul.
Maria Durerilor avea să ducă, pentru următorii patru ani,
viaţa liniştită şi ordonată a unei eleve obişnuite din internatul unei
şcoli mănăstireşti. În fiecare zi, după liturghia matinală, urma un
şir de ore de clasă, recreaţii, lucru manual, rugăciuni; maniere de
deprins, teme de scris, declinări şi conjugări de memorat ce-ţi
dădeau dureri de cap, scurte alocuţiuni de compus. Pe măsură ce
lunile se scurgeau, ea învăţă să coasă, să brodeze, să bată la
maşină, să gătească, să servească la masă, să frece podelele, să
lustruiască alămurile şi argintăria. Fără îndoială că la început a fost
nevoită să facă faţă multor stângăcii şi mâhniri, înainte de a ajunge
capabilă să se adapteze unei rutine atât de deosebite de cea din
Aljustrel. Dar după ceva timp sentimentul de zor şi caznă o părăsi,
iar ea deveni o elevă ascultătoare şi de încredere, dacă nu chiar
strălucită.
Nicicând de-a lungul celor patru ani nu şi-a dezvăluit
identitatea. Niciodată nu a pomenit ceva de Fatima; nici chiar faţă
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de mama sa, care a vizitat-o de două ori, o dată la Porto şi altă dată
la mănăstirea din Braga a ordinului. Niciun moment din tot acest
timp vreuna dintre călugăriţe sau eleve nu a bănuit cine sau ce era
ea. Înţeleapta maică superioară avusese mare grijă să ducă la bun
sfârşit instrucţiunile Episcopului. Ea înţelegea perfect raţiunea lor.
În cazul în care apariţiile se dovedeau a fi fost imaginare (după
cum a explicat ea mai târziu) amintirile Lúciei s-ar fi estompat,
spre binele ei. În caz că fuseseră reale, ea nu le-ar fi uitat niciodată
şi n-ar fi pierdut nimic, însă ar fi rămas ferită de pericolul trufiei
prin linguşirea primită de la alţii, până la momentul atingerii unui
anume grad de maturizare. Chiar şi tânăra fată ajunsese să
înţeleagă această necesitate. Începu să se gândească în mod firesc
la ea însăşi ca fiind Maria das Dores. În anumite clipe îi părea că
Lúcia Abóbora fusese doar o fetiţă pe care o visase cândva. Când
şi când, dacă vreun ziarist investigând fenomenul Fatima ajungea
pe urma vreunui indiciu până la intrarea mănăstirii, portăreasa îi
răspundea calmă: „Nu, aici nu se află nimeni cu numele Lúcia.”
Lúcia Abóbora era, practic, moartă.
Şi totuşi această existenţă singuratică nu rămânea
nerecompensată. Pentru ochiul indiferent, Colégio de Vilar nu era
decât o clădire masivă pe o stradă abruptă dintr-o zonă mai
degrabă murdară a oraşului, având de o parte un seminar coşcovit,
o fabrică de cealaltă parte, şi un cimitir în apropiere. Perspectiva
devenea însă foarte diferită când străbăteai clădirea liniştită şi urcai
dealul pe celălalt versant, către grădinile care rămâneau ascunse,
asemenea tuturor secretelor măreţului Rege, pentru ochii
iscoditorilor de rând. Sfânta Doroteea, patroana horticulturii,
trebuie că e foarte mulţumită de toate aceste şase grădini
extravagante şi aromate, pline de flori rare şi somptuoase de toate
soiurile şi culorile.
O privelişte minunată se deschidea, de asemenea, atât de la
237

ferestrele superioare ale clădirii, cât şi de pe dealul din apropiere.
Puteai cuprinde cu privirea râul Douro încolăcindu-se ca un mare
şarpe de argint, pe măsură ce-şi încheia lungul curs din munţii
Spaniei până în rada oraşului Porto, unde veneau şi plecau vapoare
ale tuturor naţiunilor. Încântarea te cuprindea când întrezăreai în
depărtare pădurea de pini din Cavaco, iar dincolo de lunga limbă
galbenă a plajei ce delimita portul, lumina solară deasupra vastului
şi albastrului Atlantic. Oceanul îi reamintea întotdeauna de
„măreţia şi puterea lui Dumnezeu”.
Rutina vieţii din mănăstire, care pare atât de dură lumii
dinafară, devine încântătoare şi aducătoare de împlinire sufletească
pentru cei ce o acceptă de bunăvoie. Lúcia învăţă să iubească
ordinea şi regularitatea, eliberarea de frecuşurile mărunte şi grijile
proprii vieţii de familie, simţul de a trăi doar în prezent şi de a lăsa
în mâinile lui Dumnezeu trecutul şi viitorul. Ajunse să le-ndrăgească pe bunele femei ce se osteneau cu atâta voioşie şi altruism
să-i dea o educaţie, departe de întrebările băgăcioase ale pelerinilor
şi de micile iritări zilnice ale Mariei Rosa. Da, aveau şi ele defecte;
dar urmările lor erau diminuate de rugăciune şi de tactul ferm al
unei superioare competente. Aici, în aceste chilii, era pace. Lúcia
începu să se bucure că Episcopul o trimisese acolo.
De partea lor, surorile descoperiră curând ceea ce mulţi alţii
observaseră la rândul lor, faptul că primele aparenţe în privinţa
Lúciei erau înşelătoare, poate tocmai pentru că smerenia ei o
împiedica să producă o impresie favorabilă. După cum se
exprimase Episcopul, simplitatea ei nu era câtuşi de puţin cea a
unui om prost. Ele ajunseră să respecte şi să îndrăgească supunerea
ei promptă, dispoziţia mereu lipsită de egoism cu care îşi
subordona la orice oră propriile nevoi binelui celorlalţi, evlavia ei
faţă de Dumnezeu, ieşită din comun. Mai mult ca majoritatea
fetelor de aceeaşi vârstă, ea părea permanent conştientă de
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prezenţa Lui, oricare i-ar fi fost ocupaţia curentă, iar momentele
libere prefera să le petreacă mai degrabă în capelă decât jucându-se
sau conversând. Citise şi recitise traducerea portugheză a cărţii
L’Histoire d’un âme1, autobiografia Sfintei Tereza de Lisieux,
Tereza cea Mică, beatificată în 1923. Propriile ei experienţe au
ajutat-o pe Lúcia să înţeleagă dorinţa de suferinţă, reflectată în
multe pasaje de genul: „Inima mea se-nfioară la gândul
înfricoşătoarelor torturi la care creştinii vor fi supuşi în vremea
Anticristului şi tânjesc să le-ndur pe toate. Deschide, o, Isuse,
Cartea Vieţii în care sunt scrise faptele Sfinţilor Tăi: toate faptele
descrise în acea carte eu doresc să le îndeplinesc pentru Tine.”2
Totuşi, Lúcia, ca şi Mica Floare, înţelegea că vocaţia ei nu era
martiriul, ci dragostea. Celălalt sfânt favorit al său era tânărul
iezuit Ioan Berchmans, cel care oferise o perfectă pildă de
ascultare prin îndeplinirea eroică a micilor sale îndatoriri zilnice.
„Îmi plac aceşti doi sfinţi”, spune ea, „pentru că pot să-i imit.”
După patru ani de astfel de viaţă petrecută astfel în studiu,
muncă şi rugăciune, la Porto şi în alte şcoli mănăstireşti ale
ordinului, Lúcia devenise o tânără de optsprezece ani bine educată
şi autonomă. Se apropia timpul când trebuia să ia o hotărâre în
privinţa restului vieţii sale. Nu avea nicio tragere de inimă să se
întoarcă în lume. Poate că tocmai dragostea pentru Sfânta Tereza
cea Mică o făcea să ia în considerare posibilitatea de a deveni o
Tradusă în limba română cu titlul Istoria unui suflet, Editura Pauline,
Bucureşti 2003. Tereza de Lisieux (2 ianuarie 1873, Alençon – 30
septembrie 1897, Lisieux), ultimul copil al unei familii franceze din pătura
de mijloc, a intrat în mănăstire la vârsta de 15 ani, murind de tuberculoză
nouă ani mai târziu. Deşi nu s-a remarcat prin nimic în timpul vieţii,
publicarea postumă a autobiografiei ei, pe care o scrisese în timpul bolii la
cererea expresă a superioarei, a dezvăluit un suflet hărăzit cu o chemare
specială, care continuă să atragă și astăzi – n. red.
2
Capitolul XI – n. a.
1
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Carmelită Desculţă. Însă maica superioară se împotrivi. Ea avusese
din plin ocazia, în toţi aceşti ani, să o studieze pe Lúcia. „Tu nu
eşti îndeajuns de puternică pentru astfel de privaţiuni, copilă”, îi
spuse. „Dacă simţi într-adevăr vocaţia, ar fi mai bine s-alegi un
ordin cu o regulă mai uşoară.” Lúcia acceptă sfatul cu obişnuita ei
smerenie, ca pe o decizie a lui Dumnezeu, iar după oarecare
gândire ulterioară ceru să fie admisă în Institutul Surorilor Sfintei
Doroteea.
„De ce îţi doreşti să devii o soră a Sfintei Doroteea?” o
întrebă stareţa provincială.
„Pentru ca să am mai multă libertate să merg la capelă şi să
mă rog.”
Superioara Provinciei o amână pentru un an. La sfârşitul
acestei perioade, aflându-i neschimbată starea de spirit, o acceptă
ca postulantă. Asta se întâmpla în 1925, în mănăstirea din Tuy,
imediat dincolo de frontiera cu Spania. Era anul canonizării Micii
Tereza de Lisieux.
Un an mai târziu, pe 2 noiembrie 1926, Lúcia intră în
noviciat. În anul următor, 1927, avu două viziuni în care îi apăru
Cristos Însuşi, reînnoind cererile Mamei Sale privind cultul Inimii
Neprihănite şi acordându-i permisiunea de a dezvălui anumite
lucruri, desigur nu şi secretul final al apariţiilor din iulie. Pe 3
noiembrie 1928, depuse primele jurăminte ca soră laică3. Nu mai
devreme de şase ani după aceea, pe 3 octombrie 1934, avea să le
depună şi pe cele finale.
Mama Lúciei, două dintre surori, câteva verişoare şi o
prietenă au străbătut tot drumul de la Aljustrel pentru a fi de faţă cu
acea ocazie. Era prima revedere cu Maria Rosa, după treisprezece
Distincţie practicată în trecut între călugăriţele destinate rugăciunii și
studiului, și cele destinate muncii manuale (surorile laice); distincţia a fost
abolită după Conciliul Vatican II – n. red.
3
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ani. De trei ori îi scrisese buna femeie, întrebând-o ce şi-ar dori în
dar, de ziua consacrării sale. A treia oară Lúcia răspunsese:
„Câteva flori şi câteva albine”. Aşa că Maria Rosa aduse un buchet
mare de flori, purtând aromele din Serra, şi un fagure plin de
albine, împachetat cu grijă, bineînţeles. Era oare ceva simbolic în
aceasta, sau Sora Maria a Durerilor era îndeajuns de pământeană
ca s-o tachineze pe mama ei pentru toate mustrările şi chelfănelile
trecute? Dar poate doar voise s-o scutească de o cheltuială pe care
ştia că nu şi-o putea permite.
Începând cu 1934, Sora Maria das Dores (aşa cum i se
spune, în mod obişnuit, în viaţa monahală) şi-a îndeplinit umilele
îndatoriri în diferite mănăstiri ale ordinului. Deseori este auzită
cântând încetişor, pentru sine ,în timp ce freacă podele, serveşte la
masă sau curăţă cartofi. Dar cel mai fericită este în orele pe care le
petrece dinaintea Sfântului Sacrament. Nu are nevoie de icoane
pentru a-şi susţine evlavia. De obicei îngenunchează cu capul
plecat, având palmele deschise încrucişate pe piept. Rămâne astfel
câteodată cu orele, chiar toată noaptea, dacă i se permite.
Într-o bună zi mergea, împreună cu o altă soră laică, dinspre
mănăstirea din Tuy pe podul internaţional, pentru a face unele
cumpărături la Valeça, care e situată în Portugalia. La capătul
portughez al podului au întâlnit trei doamne care le-au oprit şi
le-au întrebat: „Sunteţi surori ale Sfintei Doroteea? De la
mănăstirea din Tuy? O, ce bine! Noi tocmai într-acolo mergem.
Am auzit că Lúcia se află acolo – cea care a văzut-o pe Sfânta
Fecioară la Fatima!”
Cele două dorotee s-au uitat una la cealaltă.
„E-adevărat că se află în Spania, nu-i aşa?”
„O, nu, senhora, nu cred”, spuse Sora Maria. „De fapt, sunt
destul de sigură că ea se află acum în Portugalia.”
„Oh!”
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Odată ce doamnele s-au îndepărtat, Sora Maria das Dores
chicoti foarte asemănător cu felul în care o făceau cei trei copii, pe
când se rostogoleau peste zid, în 1917, ca să scape de curioşi.
Când a fost ruptă tăcerea ce acoperea trecutul său şi Fatima
– nu se ştie exact. Dar e sigur că în noaptea de 25 ianuarie 1938
(sărbătoarea Convertirii Sfântului Paul, orbit de lumina cerească),
tânăra soră laică a privit pe fereastra chiliei sale şi a văzut cerul în
flăcări, întreaga boltă aprinsă grozav de un foc cărămiziu ce a
persistat lugubru de la nouă seara până la două dimineaţa. Ziarele
de a doua zi de pe întreg cuprinsul Europei au consemnat
fenomenul. Fusese văzut de la Marea Nordului şi până la
Adriatica. Mai ales în sudul Germaniei, multe inimi catolice au
fost cuprinse de teamă. În Fribourg, Elveţia, cerul a fost descris
drept „ca un furnal”. Aceeaşi strălucire sinistră a fost văzută pe
coasta belgiană, în Spania, Ungaria, Norvegia, Italia, Polonia şi
Grecia.
Sora Maria a Durerilor fu pe loc încredinţată că aceasta era
lumina stranie pe care Sfânta Fecioară o profeţise la Cova da Iria,
în 13 iulie 1917. „Când vei vedea o noapte iluminată de o lumină
necunoscută, să ştii că acesta este marele semn pe care Dumnezeu
ţi-l dă cum că El va pedepsi lumea pentru fărădelegile sale, prin
război, foamete şi prigoană împotriva Bisericii şi a Sfântului
Părinte. Ca să preîntâmpin aceasta, eu vin să cer consacrarea
Rusiei către Inima mea Neprihănită, precum şi împărtăşania de
ispăşire în prima sâmbătă din lună....”
Aşadar, iată, se întâmpla! Era „aproape, chiar la porţi”. Fără
îndoială că Sora Maria a primit permisiunea să comunice de îndată
temerile sale Episcopului de Leiria. Faptul că a făcut acest lucru la
timp reiese limpede din ceea ce îi scrie de la Tuy în 8 august 1941:
„Excelenţa Voastră nu este în necunoştinţă de cauză în
privinţa faptului că, acum câţiva ani, Dumnezeu a trimis acel semn
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pe care astronomii au preferat să-l denumească aurora borealis.
Dacă ar cerceta cu atenţie, ei ar vedea că nu a fost şi nici n-ar fi
putut să fie, sub forma în care a apărut, vorba de vreo auroră. Dar
orice-ar fi, s-a împlinit voia lui Dumnezeu ca în acest fel să înţeleg
că dreptatea Lui era pe cale a lăsa să cadă pedeapsa asupra
naţiunilor vinovate şi astfel să încep a cere cu insistenţă
Împărtăşania de ispăşire din primele sâmbete, precum şi
consacrarea Rusiei. Ţelul Lui final era nu numai de a obţine
îndurare şi iertare pentru întreaga lume, ci în mod deosebit pentru
Europa. În îndurarea Sa infinită, Dumnezeu m-a făcut să simt că
acest moment se apropia, iar Excelenţa Voastră cunoaşte cum, cu
prilejurile oportune, am atenţionat asupra acestui lucru. Şi încă
spun că rugăciunile şi penitenţa ce se practică în Portugalia nu au
îmbunat încă justiţia divină, căci ele nu au fost însoţite de căinţă şi
îndreptare. Nădăjduiesc că Jacinta mijloceşte pentru noi, în Cer.”4
Nu e nicio îndoială că Papa Pius al XI-lea a fost informat
despre aceasta. Sora Maria Lúcia a primit încuviinţarea de a-i scrie
o scrisoare ce n-a fost făcută publică, dar o persoană total demnă
de crezare m-a asigurat că a văzut o copie la începutul lui 1939.
Dacă Sfântul Părinte a crezut sau nu întâmplarea de la Fatima, ori
dacă boala sa finală şi multele frământări l-au făcut să amâne o
judecată asupra ei pe timpul acelor luni de boală, n-am cum să ştiu.
După cum toată lumea ştie, el a decedat la începutul lui 1939, iar
impactul Celui de-Al Doilea Război Mondial a căzut asupra
Poloniei în septembrie 1939. Stalin, care aţâţase deja, ca prolog,
Războiul Civil din Spania, îi dăduse acum lui Hitler undă verde
pentru distrugerea ţării catolice de crucială importanţă din Est.
„Vin să cer consacrarea Rusiei către Inima mea Neprihănită,
precum şi împărtăşania de ispăşire din prima sâmbătă a lunii. Dacă
4

Memoriul III, p. 128 – n. a.
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cererile mele vor fi ascultate, Rusia se va converti şi va fi pace.
Dacă nu, ea-şi va răspândi erorile peste o mare parte din lume,
provocând războaie şi persecuţii împotriva Bisericii. Cei drepţi vor
fi martirizaţi, Sfântul Părinte va avea mult de suferit, numeroase
naţiuni vor fi nimicite.”
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CAPITOLUL XIX

Sora Maria das Dores nu s-a lăsat mult timp înspăimântată
de ciudata lumină. Ea putea distinge dincolo de arătarea infernală
ce cobora deasupra Europei şi ştia că Doamna care îi promisese că
n-o va abandona niciodată în final va triumfa. În vreme ce oamenii
de stat se canoneau şi minţeau, în vreme ce floarea tineretului era
sfâşiată, în vreme ce vechi oraşe piereau în flăcări şi agonie, sora
de la Sfânta Doroteea îşi vedea de umilele ei sarcini şi rugăciuni,
ca-ntotdeauna. Câteodată tristeţea îi dădea târcoale, ca atunci când
află că mama ei murise de sărbătoarea Sfintei Fecioare de pe
Muntele Carmel, în 1942; iar regula tuturor ordinelor monahale
stricte, care pe atunci interzicea membrilor să iasă pentru a
participa la funeraliile rudelor, trebuie că a amplificat durerea unei
fiice care iertase de mult asprimile bietei Maria Rosa. Însă există
multe bucurii şi în viaţa monahală. Şi unele dintre acestea, nu
dintre cele mai mici, erau veştile care soseau din când în când de la
Cova da Iria.
La Fatima, cultul se amplificase fenomenal după plecarea ei,
în 1921. Atitudinea Episcopului fusese de la bun început una de
încurajare. Unii spun că el primise un mesaj secret de la Sfânta
Fecioară, prin Lúcia. Alţii susţin c-a fost cucerit de o miraculoasă
ploaie de flori pe care a văzut-o la Cova da Iria. Lipsa lui de apetit
în a-şi face publicitate ori de a trage foloase de pe urma Sorei
Maria das Dores pe timpul vieţii acesteia face ca adevărul exact să
fie greu de desluşit. Sigur e, totuşi, că la doar patru luni de la
plecarea Lúciei, el autorizase prima Liturghie citită în capela
apariţiilor şi achiziţionase terenul înconjurător de la familia
Abóbora şi de la alţii. În luna noiembrie a aceluiaşi an (1921), a

pus la treabă câţiva bărbaţi pentru construirea unui bazin lângă
sanctuar, în care să se colecteze apa de ploaie, în folosul
pelerinilor. Episcopul a rămas puternic impresionat când de sub
solul uscat şi pietros ţâşni un izvor cu apă curată şi limpede, al
cărui debit se mări până la capacitatea a treizeci şi şase de butoaie,
devenind astfel principala rezervă a ţăranilor de jur împrejur şi o
sursă de sănătate pentru multe persoane bolnave care au băut din
el.
Inaugurând investigaţia canonică oficială în anul următor,
Episcopul consemnă: „Dintre cei trei copii care au declarat că au
fost binecuvântaţi de apariţii, doi au murit înainte de sosirea
noastră în această dieceză. Am chestionat-o de mai multe ori pe
singura supravieţuitoare. Relatarea şi răspunsurile ei sunt simple şi
sincere şi nu am descoperit în ele nimic contrar credinţei sau
moralei.” Exprimându-şi îndoiala că orice însuşiri sau puteri ale
unei fete de paisprezece ani aproape neinstruite ar fi putut atrage
asemenea mulţimi la faţa locului (mai ales după plecarea ei), sau
că farmecul unui loc atât de îndepărtat şi de arid ar fi putut captiva
în asemenea măsură masele, el desemnă un comitet de investigare
şi făcu apel la enoriaşi să furnizeze orice informaţie ar deţine, fie
ea favorabilă sau defavorabilă.
Numărul de pelerini creştea constant. Cardinalul Mendes
Belo, cel care luase în râs chestiunea în 1918, îşi schimbă opinia
înainte de a muri, în 1922, şi îşi exprimă regretul că nu putuse
ajunge la Fatima. Opoziţia neînduplecată a guvernanţilor, ca şi a
liberalilor din Santarém şi Ourém, servi doar la înteţirea fervorii
credincioşilor într-o flacără şi mai arzătoare. De exemplu, în 6
martie 1922, micuţa capelă fu distrusă de patru bombe, deşi altarul
şi chivotul rămaseră neatinse atunci când a cincea bombă rată
explozia; dar în proxima dată de 13 mai, aproximativ 60.000 de
credincioşi se adunară acolo – deşi guvernatorul din Santarém
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mobilizase Garda Republicană – pentru un act de umilă ispăşire a
ultragiului adus Sfintei Fecioare. În 1927, Episcopul prezidă pentru
întâia dată pelerinajul. Anul următor, el întâmpină 300.000 de
persoane într-o singură zi. În 1930 recunoscu şi acceptă în mod
oficial devoţiunea, declarând vrednice de credinţă viziunile celor
trei copii şi cerând poporului să-şi arate gratitudinea faţă de Maica
lui Dumnezeu printr-o viaţă curată şi sinceră. În 1931 i se alăturară
întru cinstirea ei toţi ceilalţi episcopi portughezi, inclusiv noul
Cardinal Patriarh, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira.
În tot acest răstimp fuseseră înregistrate câteva sute de
vindecări miraculoase: vindecări de tuberculoză, morbul lui Pott,
orbire, surzenie, meningită spinală, cancer, paralizie şi alte multe
beteşuguri în legătură cu care părintele Fonseca, de pildă, redă
ample relatări, cu nume, date şi amănunte, în cartea sa bine
documentată. Nu mai departe de iunie trecut (1946), a produs mare
senzaţie vindecarea instantanee de tuberculoză a domnişoarei
Maria José da Silva, din Tomar. În 13 septembrie următor, când un
tânăr olog şi-a azvârlit cârjele în timpul procesiunii şi a mers pe
picioare pentru prima oară după mulţi ani, el a fost felicitat de un
imens furnicar de bărbaţi şi femei şi mulţi plângeau de bucurie,
printre ei aflându-se fosta regină a Italiei şi fiica sa. Cât despre
vindecările sufleteşti – convertirile, reunificarea căsniciilor,
revenirea la practicarea credinţei a păcătoşilor înveteraţi – din
acestea au fost cu miile.
Portughezii îi atribuie Sfintei Fecioare de la Fatima multe
binecuvântări, atât spirituale, cât şi materiale, care s-au pogorât
asupra ţării lor în anii recenţi. Regimul republican ce persecutase
atât de mult timp Biserica şi pe pelerinii de la Fatima a dispărut în
anarhia din 1926. Trei generali, în mijlocul aclamaţiilor populare,
au preluat guvernarea şi, prin mai multe etape, au instaurat
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dictatura lui Salazar1, care de atunci conduce naţiunea. Nu este în
intenţia acestei lucrări să evalueze vreun regim politic existent.
Orice altceva s-ar spune în favoarea sau împotriva actualei
guvernări de la Lisabona, ea măcar a menţinut pacea şi ordinea;
prin urmare şi Biserica, purificată de prigoană, a găsit răgazul
pentru revigorare şi refacere, pentru pregătirea noilor preoţi,
construirea de seminarii, aducerea înapoi la turmă a catolicilor
nepracticanţi. În multe privinţe s-a înregistrat un progres
formidabil sub o nouă şi viguroasă ierarhie.
Şi totuşi, există încă multe dovezi ce susţin temerile Sorei
Maria das Dores cum că poporul ei n-a făcut nici pe departe
îndeajuns în privinţa ispăşirii pentru blasfemiile şi indiferenţa din
trecut. După toate minunile de la Fatima, doar jumătate din cei opt
milioane de portughezi se revendică a fi catolici în adevăratul sens
al cuvântului. Preoţii sunt cu puţin peste 3.000 – câte unul la
fiecare 1.300 de creştini practicanţi. Parohul din Vimieiro, locul de
naştere al domnului Salazar, mi-a mărturisit că în mod obişnuit nu
are decât 150 de participanţi la Liturghia de duminică, dintr-o
populaţie de 1.200. În marile oraşe persistă anticlericalismul
îndârjit şi multă activitate de tip comunist. Bisericile încă se încuie
la apusul soarelui, de teama profanării; călugăriţele nu cutează să
apară pe străzi purtând rasa monahală; iar guvernarea Salazar încă
reţine câteva dintre proprietăţile bisericeşti confiscate de
Republică. Domnul Salazar îşi limitează practicarea confesiunii
sale catolice la un minimum abia sesizabil şi, după cum îmi spunea
unul dintre ofiţerii săi, „e o eroare să numim regimul nostru
António de Oliveira Salazar (1889-1970), premierul Portugaliei între
1932 şi 1968 şi promotorul regimului autoritar de dreapta cunoscut sub
numele de Estado Novo („Statul Nou”), fondat pe principii conservatoare,
naţionaliste, clericaliste, corporatiste, și ostil decolonizării. Regimul a fost
instituit odată cu Constituţia din 1933 şi a fost răsturnat de Revoluţia
Garoafelor din 1974 – n. red.
1
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catolic. Noi suntem neutri în ce priveşte Biserica.” Această
neutralitate a ajutat, într-un fel. Totuşi, când clericii au încercat să
extindă Acţiunea Catolică în scopul ajutorării muncitorilor prost
plătiţi şi subnutriţi, li s-a recomandat în termeni neechivoci să-şi
limiteze activitatea la probleme „spirituale”. Nu li se dă voie să
aplice principiile sociale enunţate în marile enciclice ale Papilor
Leon al XIII-lea şi Pius al XI-lea. Nu li se permite să adreseze
vreun mesaj constructiv către masele anticlericale din oraşe. Voz
da Fatima rezistă aproape de unul singur împotriva unui imperiu
financiar condus de la Londra, atunci când avertizează pe cei
bogaţi că, prin chiar plata unor salarii de mizerie, ei ademenesc
tocmai dezastrul cel roşu de care se tem.
Nu e mai puţin adevărat că preoţii şi laicii sunt recunoscători
pentru libertatea pe care au căpătat-o şi speră că restul va veni
odată cu timpul. În mod special sunt recunoscători că ţara lor a
scăpat de sfâşietoarea experienţă a Spaniei, în 1936. Anticipând
domnia terorii pe cale să înceapă acolo în iulie 1936 şi temându-se
de răspândirea acesteia pe tot cuprinsul peninsulei, toţi episcopii
portughezi au depus un legământ solemn la Cova da Iria, în luna
mai a aceluiaşi an, potrivit căruia, dacă Sfânta Fecioară va feri ţara
lor de război şi de revoluţia roşie, vor reveni pentru a-i aduce în
mod public mulţumiri. Promisiunea a fost îndeplinită cu ocazia
marelui pelerinaj din 13 mai 1938, în mijlocul unor scene de
incredibilă bucurie.
Manifestări similare au avut loc în următorii ani, când mulţi
au căpătat convingerea că Sfânta Fecioară de la Fatima a salvat
Portugalia de Al Doilea Război Mondial, după cum le spusese
copiilor. La celebrarea celei de-a douăzeci şi cincea aniversări a
apariţiilor, la 13 mai 1942, Papa Pius al XII-lea a trimis o
telegramă cuprinzând binecuvântările sale pentru toţi pelerinii şi
pentru Portugalia. Înainte de încheierea acelui an, el a consacrat
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întreaga lume Inimii Neprihănite a Mariei, în Bazilica Sfântul
Petru din Roma, în prezenţa a 40.000 de persoane. Prin aceasta
devoţiunea de la Fatima a trecut dincolo de terra da Santa Maria,
devenind universală.
Pentru Sora Maria das Dores era împlinirea profeţiei Jacintei
din urmă cu un sfert de veac: „Sfântul Părinte într-o biserică,
dinaintea Inimii Neprihănite a Mariei, rugându-se, şi-atât de multă
lume rugându-se împreună cu el.” Era, totodată, un pas înainte către
împlinirea finală a dorinţelor Sfintei Fecioare, chiar dacă Sfântul
Părinte nu menţionase explicit Rusia. În rugăciunea sa el s-a referit
la „popoarele despărţite de noi prin greşeală sau schismă, mai ales
acela care declară o evlavie specială pentru tine, acela în care nu
există nici măcar o casă ce să nu fi aşezat la loc de cinste icoana ta
venerată, astăzi poate ascunsă şi pusă deoparte pentru vremuri mai
bune”. Consacrarea publică a Rusiei mai avea încă de aşteptat.
Între timp, Sora Maria das Dores rămâne nu numai singurul
martor al apariţiilor aflat încă în viaţă, ci şi unica persoană din
lume care ştie ultimul secret, acela despre care nimic n-a fost
divulgat, cu excepţia faptului că înseamnă jale pentru unii, iar
pentru alţii, bucurie. În Portugalia am aflat de la o persoană demnă
de toată crezarea că, atunci când a fost bolnavă de moarte, în 1939,
Lúcia a obţinut, la solicitarea Episcopului, permisiunea Sfintei
Fecioare de a aşterne secretul pe hârtie şi a-l sigila într-un plic
consemnat cu cuvintele: „A nu se deschide înainte de 1960”.2
Dacă acest lucru nu poate fi în prezent verificat, nu la fel
stau lucrurile în privinţa celor patru memorii pe care ea le-a
Vezi nota nr. 9 de la p. 56. Boala Luciei şi solicitarea Episcopului de
Leiria ca ea să pună în scris conţinutul secretului s-au întâmplat de fapt în
1943, iar Lucia a consemnat secretul şi l-a trimis în plic sigilat acestuia în
1944 (cf. Mesajul de la Fatima, documentul din 2000 al Congregaţiei
pentru Doctrina Credinţei, disponibil pe site-ul www.vatican.va) – n. red.
2
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alcătuit la cererea lui Dom José, în scopul de a se asigura că
versiunea ei asupra evenimentelor din 1917 nu se va pierde. Aceste
relatări, scrise pe foi dictando de caiet obişnuit, cu un scris precis,
limpede, regulat, mai degrabă comun, denotă o personalitate
echilibrată şi raţională. Este interesantă compararea lor cu
manuscrisele Sfintei Tereza, de la Escorial. Ambele au fost scrise
rapid, cu intenţia mai degrabă de a împărtăşi adevărul decât de a
obţine un efect literar. Niciuna din ele nu prezintă petele sau
neregularităţile ce denotă predispoziţii nevrotice sau psihotice. Iar
dacă admitem că Sorei Maria das Dores îi lipsesc originalitatea şi
caracterul retoric, geniul veritabil al misticei spaniole, cel puţin ea
nu desconsideră în aceeaşi măsură gramatica şi punctuaţia!
Prima relatare, scrisă în 1936, conţine multe dintre
evenimentele pe care le-am descris, alături de o mişcătoare
poezioară în memoria „scumpei Jacinta”, respectând oarecum
modelul liric al Sfintei Tereza:
Ó tu que a terra
Passaste voando
Jacinta querida
Numa dor intensa
Jesus amando
Não esqueças a prece
Que eu te pedia.
Sê minha amiga
Junto do trono
Da Virgem Maria.
Lírio de candura
Pérola brilhante
Oh! Lá no Céu
Onde vives triunfante
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Serafim de amor
Com teu irmãozinho
Roga por mim
Aos pés do Senhor3.
Memoriul acesta se încheie cu solicitarea ca, în cazul în care
Episcopul îi va publica scrisele, el să nu menţioneze nimic despre
„umila ei persoană”, şi-l încredinţează că şi dacă-l pune pe foc fără
a-l citi măcar, ea va fi mulţumită, de vreme ce l-a compus doar din
ascultare.
Abia în al doilea memoriu, din 1937, Sora Maria das Dores
lasă să treacă o aluzie fugară la Îngerul Păcii. După douăzeci şi unu
de ani de tăcere, lucrul acesta a avut efectul unei bombe,
provocând în anumite cercuri consternare şi chiar indignare. Cum
putea fi el justificat? Ce să mai creadă lumea? Aflându-l, unul
dintre vizitatorii ei a mers până acolo încât i-a spus:
„Vei avea multe de tras în purgatoriu, soră, pentru că ai
ascuns aceasta atât de mult timp!”
„N-am nici cea mai mică teamă de purgatoriu în această
privinţă”, i-a replicat ea cu calm. „Întotdeauna am acţionat din
supunere, iar pentru supunere nu există sancţiune sau pedeapsă.”4
De fapt, povestea cu Îngerul, aşa generatoare de confuzie
cum se dovedise pentru unele persoane, îi susţine credibilitatea. Un
pseudomistic ori un impostor îndeajuns de isteţ ca să inventeze o
asemenea poveste n-ar fi atras niciodată suspiciuni asupra sa
„O, tu, care pe pământ / Ai trecut ca o pasăre-n zbor / Jacinta iubită / În
atâta durere / Iubindu-l pe Isus / Nu uita rugăciunea / cu care te-am rugat /
Fii prietena mea / Acolo lângă tronul / Fecioarei Maria. / Crin luminos /
Perlă strălucită / O! Acolo în Cer / Unde în triumf trăieşti / Serafim al
iubirii / Cu frăţiorul tău / Roagă-te pentru mine / La picioarele Domnului”
– n. red.
4
Memoriul IV, p. 167 – n. a.
3
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printr-o adăugire neprovocată şi surprinzătoare, făcută cu atâta
întârziere. Iar un psihopat suferind de iluzie ar fi avut şi alte
halucinaţii, cu siguranţă, în tot acest interval de timp. Însă
superiorii şi persoanele apropiate sunt cu toţii de acord că ea este o
persoană religioasă normală, care n-a manifestat niciodată vreo
tendinţă de a face paradă de propriile experienţe spirituale.
Al treilea memoriu, datat 8 august 1941, conţine alte detalii
referitoare la Jacinta, precum şi o relatare a ciudatei lumini din 25
ianuarie 1938.
Când Episcopul solicită un al patrulea şi definitiv raport,
Sora Maria das Dores se retrase în mansarda mănăstirii din Tuy, în
dimineaţa zilei de 8 decembrie 1941 şi, după ce se rugă îndelung
pentru harul de a aşterne totul corect şi în ordine, se aşeză pe un
cufăr din apropierea unei mici ferestre unde, având în poală un
teanc de foi de caiet, începu cel de-al patrulea şi cel mai lung
manuscris al său, cel în care înregistră pentru posteritate cuvintele
exacte ale Îngerului şi ale Reginei Rozariului, laolaltă cu toate
circumstanţele pe care şi le putea aminti despre fiecare apariţie
succesivă. Introducerea, în care vorbeşte despre nu puţinele
consultări ale Noului Testament în scopul de a-şi lumina mintea, e
cam lungă şi marcată de stânjeneală; aici poate că ea se
concentrează un pic prea mult asupra propriei persoane. Dar odată
ce începe să curgă, naraţiunea continuă vioi şi cu obiectivitate. În
cadrul încheierii, ea aduce câteva critici tranşante erorilor pe care
le-a depistat în cele mai cunoscute cărţi având ca subiect apariţiile
de la Fatima.
Abia anul trecut, după un sfert de secol, i s-a permis să
revină la locul scenelor pe care le descrisese în respectivul
document istoric. A fost poate un făcut ca îndreptăţita-i izbândă să
fie rezervată tocmai memorabilului pelerinaj din 13 mai 1946. Cel
de-Al Doilea Război Mondial se încheiase, iar portughezii
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înţelegeau prea bine grozăviile blestemate de care fuseseră cruţaţi.
În pofida ploii din tot timpul nopţii şi al dimineţii, un număr de
peste 700.000 de pelerini s-au adunat în Cova da Iria pentru a
aduce mulţumiri Sfintei Fecioare de la Fatima. Se afla acolo
aproape o zecime din populaţia ţării.
Mi-am făcut o impresie, ce-i drept, la mâna a doua, dar greu
de uitat, prin câteva imagini filmate pe care le-am vizionat două
luni mai târziu în casa Episcopului din Leiria. Întinderea de
umbrele vălurinde, prelaţii portughezi şi Nunţiul Papal stând
smeriţi în ploaie, batistele fluturând cu miile în bătaia vântului, ca
valurile unei mări albe ori ca aripile a nenumăraţi îngeri – erau
ceva nemaipomenit, aproape apocaliptic prin magnitudinea,
însufleţirea şi stoicismul acelei imense oştiri. Pentru un termen de
comparaţie trebuie să mergem cu amintirea tocmai până la copiii
lui Israel cântând în pustie alături de Moise, sau la cruciaţii
medievali scandând către Papa Urban al II-lea ori către Sfântul
Ludovic Rege: „Voia lui Dumnezeu!”
Mi-am făcut o idee, de asemenea, despre entuziasmul acelui
pelerinaj ce amintea de vremurile cruciadelor atunci când am
participat la cel din iulie următor; căci tipicul este în mare măsură
similar, lună de lună. Pe data de doisprezece drumurile se umplu
de grupuri pitoreşti, predominând bărbaţii, cei mai mulţi săraci. La
căderea nopţii ei sunt deja răspândiţi pe toată imensa albie de la
Cova da Iria, căutând loc în care să-şi priponească măgarii sau săşi descarce bagajele, să mănânce, să se odihnească. Din coşurile de
nuiele apar bucăţile de pâine tare, neagră, şi sticlele de vin,
ulcioarele de apă sunt trecute din mână-n mână sau reîmprospătate
la fântâna sfântă, păturile sunt întinse pe pământul uscat, la umbra
măslinilor sau a arborilor de carrasqueira. Aici, o bătrână
înaintează anevoie spre capelă, pe genunchii goi şi sângerânzi.
Dincoace, un ţăran încălzeşte chircit nişte supă pentru nevasta şi
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copiii săi, deasupra a patru lumânări pe care le protejează de vânt
cu propriul corp şi sombrero.
Toată mulţimea este bine aprovizionată cu astfel de
lumânări, fiecare înconjurată de un con de hârtie. Mii de asemenea
mici luminiţe portocalii sunt deja aprinse pe la ora zece, pe măsură
ce procesiunea prinde contur; aparenţa lor înceţoşată şi vaporoasă
devine stranie pe măsură ce luna plină urcă pe cerul de răsărit
inundând Serra c-o strălucire nepământeană şi-mprumutând bolţii
infinite de deasupra un luciu oţelit aparte. Pe când vântul se
înteţeşte dinspre oceanul îndepărtat şi dinspre munţii din apus,
micile torţe pâlpâie nebuneşte, însă puţine se sting.
De-acum s-au strâns unii în spatele celorlalţi şi formează o
procesiune lungă şi neregulată ce se mişcă agale la deal, spre
şoseaua principală. Dintr-un megafon se aude vocea sonoră a unui
preot, rostind preambulul Rozariului. Mii de glasuri înalte sau
joase, masculine sau feminine, răspund într-un ritm tunător şi
impetuos: „Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nos pecadores
agora e na hora da nossa morte!”
Capătul alaiului a atins vârful dealului, s-a întors şi coboară
pe alt drum spre bazilică. Maiestuoasa cadenţă rară, dansul
nenumăratelor luminiţe, vocile răguşite şi guturale conferă
imaginea copleşitoare a unei armate aparţinând nu violenţei, ci
rugăciunii, o oştire de cruciaţi purtând lumina adevărului prin
întunericul unei lumi ostile, neînfricată în faţa timpului şi a morţii,
sigură de triumf. Ce oare poate sta în calea acestor glasuri şi paşi
din vremea de ieri şi de mâine?
Printre recitările misterelor Rozariului, mărşăluitorii
lansează către cerul metalic îndemnurile de Ave ale imnului lor
preferat:
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A treze de maio
Na Cova da Iria
Apareceu brilhando
A Virgem Maria.
Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!
Oamenii îşi strigă fiecare, printre strofe, cererile şi
speranţele lor, câteodată cu hohote ce-ţi frâng inima: „Te adorăm,
Doamne!” „Te iubim, Doamne!” „Isuse, ai milă de noi! Doamne,
dacă Tu vrei, mă poţi vindeca!” Cu-adevărat aceste voci par a veni
din timpuri mai robuste şi mai viguroase decât cele pe care le
trăim. Din câmpia lui Izreel, de pe zidurile Ierihonului şi ale
Constantinopolului şi de pe întinderile Tunisului, ca nişte pulsaţii
ale credinţei şi personalităţii umane răzbătând prin mediocritatea şi
înregimentările unei epoci a maşinilor.
În final coloana de lumini se dizolvă în interiorul bazilicii.
Zecile de mii îşi croiesc încet drum înăuntru pentru a primi
binecuvântarea, şi formează apoi cozi lungi la scaunele de
spovadă, aşteptând răbdători să-şi mărturisească păcatele pentru a
fi vrednici de Sfânta Împărtăşanie din zori. Rugăciunile, cântecele,
exclamaţiile continuă de-a lungul nopţii. Dar către două dimineaţa
multe mii s-au abandonat deja în braţele somnului. Îi poţi vedea în
jurul fiecărui copac, în jurul fântânii, în jurul platformei de beton a
capelei apariţiilor, întinşi cu faţa în jos în cercuri, cu capetele spre
centru şi cu picioarele desculţe ale femeilor ori bocancii ţintuiţi ai
bărbaţilor delimitând grotesc circumferinţele. Aici, sub una din
pături, zac întinşi un tânăr ţăran şi cu nevasta lui. Sub alte două-trei
se află îngrămădiţi un bărbat şi-o femeie cu cei patru copii ai lor.
Un bebeluş a rămas inert la sânul mamei sale adormite. Cu toţii
arată tăcuţi şi nemişcaţi într-un mod straniu, cufundaţi în somnul
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ca de moarte specific acelora ce muncesc ogorul şi cărora nu li se
pare un capăt de ţară să parcurgă pe jos cincizeci de mile pentru a
o onora pe Maica Domnului.
În dimineaţa de treisprezece, după un mic dejun frugal cu
pâine uscată, luat chiar acolo unde au dormit, oamenii alcătuiesc
un nou alai, urmând acelaşi itinerar către şosea şi ulterior înapoi la
bazilică. De data aceasta candida statuie a Sfintei Fecioare de la
Fatima a fost scoasă cu pioşenie din capelă şi e purtată dinaintea
coloanei pe umerii a şase bărbaţi voinici, în timp ce în frunte,
conducând această a doua armată cruciată prin strălucirea deplină a
arşiţei de vară, păşesc Arhiepiscopul de Évora şi Episcopul de
Leiria. Dom José merge încet şi anevoie, cu genunchii înţepeniţi şi
umflaţi, cu o înfăţişare lipsită de eleganţă, dar vitejească,
înveşmântat în roşu cărămiziu cu auriu. În timp ce urcă pe final
treptele bazilicii, el zâmbeşte cu generozitate, puţini reuşind să
ghicească preţul plătit de acest cavaler pentru a-şi aduce prinosul
către Domniţa sa.
Probabil că scena cea mai emoţionantă este cea care se
petrece chiar între Liturghia cântată şi Binecuvântarea de la
amiază. Aflaţi într-o zonă delimitată special pentru ei, bolnavii
aşteaptă răbdători acest moment, unii pe tărgi, alţii, asistaţi de
îngrijitoare, în scaune cu rotile, alţii poticnindu-se în cârje, copiii
paralizaţi în braţele mamelor, orbii, slăbănogii. Din bazilică iese
coborând un preot ce poartă Sfânta Ostie într-un receptacul. Toţi
cei care sunt în stare cad în genunchi pe măsură ce acesta trece
printre rândurile de doentes5; preotul înalţă Sacramentul dinaintea
fiecăruia, implorându-L pe Domnul să vindece şi să repare. N-am
să încerc să descriu acele chipuri, acele priviri; nu există cuvinte
pentru atâta iubire, speranţă, deznădăjduire, adoraţie. Gândul te
5

Suferinzi (în limba portugheză în text) – n. red.
257

duce la atmosfera din Evanghelii, cea pe care Lúcia ne-a evocat-o
deja. „Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile
lor, predicând evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice boală şi
orice neputinţă. Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau
istovite şi părăsite ca nişte oi care nu au păstor” (Matei 9,35-36).
De data asta n-au avut loc episoade senzaţionale; mai târziu, totuşi,
vom auzi de un bărbat venit din nord care se vindecase de cancer.6
În cele din urmă totul se încheie, iar statuia este purtată
înapoi la locul ei din capela cea micuţă. Toată lumea flutură
batistele în sus şi-n jos, ca semn de bun rămas. Efectul este
extraordinar, mult mai elocvent decât toate strigătele şi
exclamaţiile finale de Ave. Dar, odată ce figura Sfintei Fecioare a
trecut, mulţimea se împrăştie cu repeziciune. Doar câteva
grupuleţe mai rămân adunate, ici şi colo. Încă şi mai puţini se
obosesc să însoţească statuia către lăcaşul ei. Iată-i pe aceştia,
târându-se în genunchi în jurul modestei construcţii, încă
murmurându-şi dragostea şi rugăminţile – cele mai multe fiind
femei, dintre cele mai sărace, în straie prăfuite, pe cap cu basmale
negre, cu picioarele desculţe. Pe 13 iulie am zărit-o printre acestea
pe Tuşa Olimpia, mama lui Francisco şi a Jacintei, spunându-şi cu
fervoare Rozariul.
Cam aşa trebuie să fi fost atmosfera, la scară mult mai mare,
în ciuda ploii, în timpul celui mai grandios pelerinaj dintre toate:
cel din 13 mai 1946. În chiar aceeaşi zi, ca o încununare a
evenimentelor, cele trei sferturi de milion de pelerini au ascultat
vocea Vicarului lui Cristos vorbind de la Roma; iar forţa cuvântării
sale a avut darul de a amplifica impresia de cruciadă modernă.
„Participarea voastră atât de numeroasă, însufleţirea rugilor
voastre, tunetul aclamaţiilor voastre, întreg entuziasmul sfânt ce
6

Voz da Fatima, 13 august 1946 – n. a.
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vibrează fără oprire în inimile voastre şi, în sfârşit, ritualul sacru
înfăptuit chiar în acest moment de incomparabil triumf”, a spus
Papa7, „ne duc cu gândul la acea mulţime infinit mai mare, la acele
strigăte de adoraţie şi mai arzătoare, procesiuni victorioase încă
mai divine, la acea oră eternă şi solemnă, ziua nesfârşită a veşniciei
când minunata Fecioară, intrând triumfătoare în Patria Cerească
printre cele nouă binecuvântate coruri de Îngeri, a fost înălţată
până la Tronul Preasfintei Treimi care, încununându-i fruntea cu
întreita diademă a gloriei şi astfel arătând-o forului ceresc aşezat
de-a dreapta nemuritorului Rege al Veacurilor, a încoronat-o ca
Regină a Universului. Iar Regele a văzut că ea era pe deplin
vrednică de asemenea cinste, glorie şi împărăţie, fiind mai plină de
har, mai sfântă, mai frumoasă, mai divină – mai neasemuită decât
cei mai mari sfinţi şi cei mai sublimi îngeri; căci ea este... cea
dintâi născută Fiică a Tatălui, Maica cea curată a Cuvântului şi
Mireasa iubită a Duhului Sfânt, ca Mamă a Regelui Divin, a
Aceluia căruia încă din sânul matern Domnul Dumnezeu i-a dat
tronul lui David şi eterna demnitate regală în Casa lui Iacob: Cel
care Însuşi a făcut cunoscut că a primit toată puterea în Cer şi pe
Pământ – El, Fiul lui Dumnezeu, proclamă pentru Mama Sa
Cerească întreaga glorie, putere şi maiestate a Împărăţiei Sale...
Astfel salută Biserica pe Doamna ei, pe Regina Îngerilor şi a
Sfinţilor, a Patriarhilor şi a Proorocilor, a Apostolilor şi Martirilor,
a Mărturisitorilor şi a Fecioarelor; o aclamă ca pe Regina Cerului
şi a Pământului, prea glorioasa şi prea vrednica Regină a
Universului... lumina ce străluceşte pe cer în mijlocul lacrimilor
acestui surghiun...
Voi, prin încoronarea imaginii Sfintei Fecioare de la Fatima,
aţi semnat un legământ al credinţei în puterea ei, o supunere loială
7

Pius al XII-lea – n. red.
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în faţa autorităţii sale, un răspuns filial şi statornic la iubirea sa. Şi
încă mai mult aţi făcut: v-aţi înrolat cruciaţi în cucerirea şi
recucerirea Împărăţiei sale, care este Împărăţia lui Dumnezeu, ceea
ce înseamnă că v-aţi legat înaintea Cerului şi a Pământului să o
iubiţi, să o veneraţi, să o slujiţi, să o luaţi drept pildă astfel încât,
prin binecuvântarea ei, să-L puteţi sluji mai bine pe Regele Divin;
totodată v-aţi legat să acţionaţi în aşa fel încât ea să fie iubită,
venerată şi slujită peste tot în jurul vostru, în familie, în societate,
în lume.”8
Sora Maria das Dores a auzit, poate, cuvintele Sfântului
Părinte, dar nu a văzut manifestarea. Abia o săptămână mai târziu,
pe 20 mai, a ajuns şi ea, împreună cu maica superioară provincială
a ordinului său, la Cova da Iria. Plecase de aici ca fată simplă de
paisprezece ani. Se reîntorcea ca femeie de treizeci şi nouă, calmă
şi echilibrată. Cea mai mare parte din peisaj era neschimbat. Însă
ochii ei cafenii se făcură mari de uimire când văzu ce mai
rămăsese din aria odinioară nelocuită de la Cova da Iria. Locul era
parţial împrejmuit cu un zid. Prin două porţi maiestuoase coborau
alei ce se uneau la fântâna miraculoasă, pentru ca apoi să urce către
bazilica albă şi semeaţă de pe dealul dinspre miazănoapte. Capela
apariţiilor fusese în întregime reconstruită. La stânga se afla un
edificiu impunător cuprinzând două sau trei capele, birourile
episcopale şi un seminar. Pe dealul opus, lucrătorii turnau temelia
masivă a unei alte asemenea construcţii. Spre nord-est solul fusese
excavat pentru un seminar italian. Pe un alt deal se înălţa noua
mănăstire a călugăriţelor Carmelite Desculţe din Belgia.
Nimic nu prea mai era la fel, cu excepţia arborelui de
carrasqueira către care fugiseră copiii la prima fulgerare de
lumină, pe 13 mai 1917. De una din crengile sale principale atârna
8

Voz da Fatima, 13 iunie 1946 – n. a.
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un clopot pentru rugăciunea Îngerul Domnului, pe care João,
băiatul cel olog al Mariei Carreira, îl trăgea la orele potrivite; el se
ocupa şi cu vândutul rozariilor şi mai supraveghea şi fântâna. Şi la
aproape orice oră din zi mama sa putea fi văzută dând târcoale ca o
pasăre prin preajma capelei apariţiilor – în prezent lumea îi spunea
Maria da Capelinha – ba înlăturând florile veştejite de pe locul în
care fusese azinheira, ba nevoindu-se în mâini şi pe genunchi în
timp ce ştergea podeaua de beton cu un pămătuf.
Unchiu’ Marto devenise de-acum foarte uşor de remarcat, cu
cămaşa lui albastră la care duminica asorta o cravată neagră, iar la
reverul hainei sale bine periate – cu insigna Ligii Acţiunii Catolice
a Ţăranilor.
„Da, am crezut de la început”, zicea el. „Odată un spaniol a
venit la mine şi mi-a spus că el se poate uita la soare oricând. I-am
cerut să mi-o dovedească. S-a băgat sub un smochin şi se uita în
sus printre frunze. «Oho!» i-am spus eu, «ieşi afară de-acolo şi
priveşte direct.» Bineînţeles că n-a fost în stare. Altă dată a fost
aici un comunist care zicea că totul nu-i decât o mare prostie. I-am
spus: «Ia să te văd cum te întorci la tine în oraş şi reuşeşti o prostie
la fel de mare ca asta de-aici».”
Când l-am întrebat dacă-şi mai prăşeşte porumbul sau îşi
mai sapă cartofii, mi-a răspuns, scuzându-se:
„Nu, acum nu prea mai muncesc. Am doar şaptezeci şi trei
de ani, dar picioarele mele nu mă mai ajută – sunt aproape la fel de
nevolnice ca ale lui Dom José.”
Dom José, cum îşi numesc de drag enoriaşii episcopul, lasă
impresia că nu permite niciodată bolii sale să stea în calea a ceea
ce e hotărât să facă; şi, a doua zi dimineaţă după sosirea Sorei
Dores, el a venit de la Leiria pentru a ţine o slujbă în micuţa
capelă, special pentru ea.
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Între timp, vestea sosirii ei a făcut senzaţie pretutindeni în
Serra. N-a trecut mult şi oamenii a prins a se strânge în număr
mare din toate părţile ca s-o poată zări măcar o clipă – o mulţime
petrecând-o peste tot pe unde mergea. Fireşte c-a poposit în
Aljustrel, ca să stea de vorbă cu sora ei, Maria, cu Tuşa Olimpia,
precum şi cu alţi vechi prieteni şi vecini. L-a însoţit pe părintele
Galamba, reprezentantul Episcopului, ca să confirme toate locurile
evenimentelor din 1917. Le-a indicat cu precizie unde apăruse
Îngerul, la Cabeço şi la fântână. A privit femeile spălând rufe în
Lagoa. Un preot care-a văzut-o stând la Valinhos şi contemplând
grămada de pietre pe care Sfânta Fecioară apăruse în august 1917
mi-a mărturisit că a fost foarte impresionat de detaşarea ei şi de
lipsa oricărei vanităţi. Părea să nu-şi dea deloc seama că era
privită.
După o vizită la Biserica Sfântul Anton, din Fatima, unde a
remarcat toate modificările şi îmbunătăţirile, ea a traversat drumul
şi a intrat pe poarta scârţâindă a vechiului cimitir. În locul în care
cândva lăsase cruciuliţa pe mormântul lui Francisco, a găsit un
monument solemn inscripţionat:
AICI ODIHNESC RĂMĂŞIŢELE PĂMÂNTEŞTI
ALE JACINTEI ŞI ALE LUI FRANCISCO MARTO
CĂRORA LE-A APĂRUT SFÂNTA FECIOARĂ9.

Căci Jacinta, de asemenea, se întorsese la Fatima, la mult
timp după moartea ei, după cum promisese. În 1935 trupul ei
fusese luat din cimitirul din Ourém şi aşezat în acelaşi mormânt cu
fratele său. Atunci când au fost deschise ambele sicrie, din
Francisco nu mai rămăseseră decât oasele, însă chipul Jacintei era
Rămăşiţele pământeşti ale lui Francisco şi ale Jacintei Marto au fost
reînhumate la începutul anilor ‘50 în Bazilica de la Fatima. Tot acolo este
înmormântată şi Lúcia dos Santos – n. red.
9
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neatins; părea doar adormită, aşteptând Învierea, iar mireasma cea
plăcută a Paradisului plutea deasupra ei. Printre cei care au văzut-o
a fost şi mama sa. Unchiu’ Marto mi-a spus că era şi el acolo, dar
n-a putut s-o vadă prea bine. „Ai, Jesus, câtă lume era! N-am putut
să mă apropii destul.”
Sora Maria das Dores s-a reîntors la mănăstirea ei. Câteva
zile mai târziu Episcopul a poruncit strângerea de dovezi pentru
cauza beatificării celor doi care, dacă aceste eforturi sunt
încununate de succes, vor fi cunoscuţi într-o bună zi drept Sfânta
Jacinta şi Sfântul Francisco de Fatima.10

Cauza beatificării celor doi fraţi a fost deschisă în 1946. În 1989, Papa
Ioan Paul al II-lea i-a declarat Venerabili, Congregaţia pentru Cauzele
Sfinţilor i-a declarat Fericiţi la 13 mai 2000, iar canonizarea lor a avut loc
la 23 martie 2017, în cursul vizitei în Portugalia a Papei Francisc, cu ocazia
centenarului primei apariţii de la Fatima. Cauza beatificării Lúciei a fost
deschisă de Papa Benedict al XVI-lea în 2008 – n. red.
10
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EPILOG
Am avut privilegiul de a dialoga cu Sora Maria das Dores în
după-amiaza zilei de luni, 15 iulie 1946, la mănăstirea Surorilor
Dorotee din Vilar, lângă Porto. Iniţial părea deranjată, probabil că
aşa şi era, căci nu-i plac deloc asemenea interviuri şi le acceptă doar
dacă i se cere în mod expres. Îşi frământa mâinile cu nervozitate.
Ochii ei de un cafeniu deschis arătau mai degrabă precauţi şi
neprietenoşi. Vocea înaltă şi timorată nu suna foarte convingător.
Câteva clipe mai târziu aproape că uitasem această primă
impresie. Începuse să se simtă mai în largul ei. Râdea cu dragă
inimă; iar când zâmbea, câte-o gropiţă apărea pe fiecare obraz.
Glasul suna de-acum natural şi sincer. Faţa ei exprima isteţime şi
farmec. Era imposibil să n-o placi şi să nu-i acorzi încredere.
La început i-am prezentat câteva întrebări din America,
unele poate un pic prea vădite şi fără rost. Una, venită de la un
sculptor, era dacă rozariul din mâna Sfintei Fecioare conţinea cinci
sau cincisprezece decade.
„Nu le-am numărat”, mi-a răspuns ea pe dată, cu un zâmbet
maliţios.
„Atunci când Îngerul Păcii ţi-a dat Sfânta Împărtăşanie la
Cabeço, ai avut senzaţia unui vis, a unei vedenii sau a faptului real
al primirii Sfintei Împărtăşanii într-o biserică?”
Ea-şi căută cuvântul potrivit. „Nu pot fi pe deplin sigură în
privinţa asta, căci nu mă aflam în dispoziţia obişnuită din timpul
unei asemenea experienţe, şi era ceva atât de intim, de interiorizat,
atât de intens în toată apariţia Îngerului şi în ceea ce spunea şi
făcea. Dar cred că a fost ca experienţa reală a împărtăşaniei în
biserică, căci am simţit atingerea Ostiei.”
„L-ai văzut pe Domnul Nostru în 1927?”

„De două ori.” Răspunsul a venit prompt şi sec. Nu mi s-a
îngăduit s-o chestionez asupra a ceea ce El i-a spus. Şi nici despre
conversaţiile pe care le avusese cu Sfânta Fecioară din 1917
încoace. Este bine cunoscut faptul că au existat câteva asemenea
apariţii. Potrivit periodicului Voz da Fatima, publicat la sanctuar,
Maica Preasfântă i-a spus în chilie, pe 10 decembrie 1925:
„Priveşte, fiica mea, către Inima mea împresurată de spinii cu care
oamenii nerecunoscători o rănesc prin blasfemii şi nedreptăţi.
Măcar tu încearcă să mă mângâi şi dă de veste că eu făgăduiesc să
le fiu alături în ora morţii, cu harurile de trebuinţă pentru mântuire,
tuturor acelora care în prima sâmbătă a lunii, timp de cinci luni la
rând, se spovedesc, se împărtăşesc, recită o parte din Rozariul meu
şi rămân cu mine pentru un sfert de oră, meditând la misterele
acestuia, cu intenţia de ispăşire oferită mie.” Sora Maria das Dores
a făcut cunoscut acest lucru, dând astfel un puternic imbold
cultului Inimii Neprihănite.
Interviul a continuat:
„Când ai relatat spusele Îngerului şi ale Sfintei Fecioare,
le-ai redat cuvânt cu cuvânt, sau doar sensul lor general?”
„Cuvintele Îngerului aveau un caracter copleşitor şi intens,
ţinând de o realitate supranaturală, de neuitat. Păreau să se
întipărească singure, cu exactitate şi imposibil de şters, în
memorie. Altfel stăteau lucrurile cu spusele Sfintei Fecioare. Nu
pot fi sigură că fiecare cuvânt este cel exact. Mai degrabă sensul
lor a ajuns la mine, iar eu am exprimat ceea ce am înţeles. Nu-i
uşor de explicat asta.”
„Sfânta Fecioară ţi-a arătat multe suflete ajungând în iad. Ai
rămas cu impresia că mai multe suflete sunt condamnate decât
mântuite?”
Această întrebare o intrigă un pic. „Le-am văzut pe cele ce
coborau. Nu le-am văzut pe cele ce se înălţau.”
265

„Seamănă statuia de la sanctuarul din Cova da Iria cu
Doamna pe care ai văzut-o acolo?”
„Nu, nu prea mult. Am fost dezamăgită când am văzut-o.
Întâi de toate, este prea voioasă, prea alegre. Când am văzut-o pe
Sfânta Fecioară, ea era mai triste, sau mai bine spus, mai plină de
compasiune. Însă ar fi imposibil de descris Sfânta Fecioară,
precum ar fi imposibil şi de realizat o statuie la fel de frumoasă pe
cât este ea.” Părăsind încăperea pentru un moment, se întoarse cu o
mică imagine a Sfintei Fecioare, imprimată pe un soi de material
plastic transparent – cea mai simplă şi mai puţin împodobită
imagine pe care am văzut-o vreodată –, şi mi-a înmânat-o.
„Aceasta este imaginea care se apropie cel mai mult de ce am
văzut eu”, spuse ea. „Sfânta Fecioară părea a fi alcătuită în
întregime din lumină, de asemeni şi veşmintele. Nu avea tiv de aur,
nici podoabe.”
„În multe cărţi despre Fatima, rugăciunea pe care Sfânta
Fecioară a cerut s-o spuneţi la finalul decadelor de Rozariu este
redată în forma aceasta: «O, Isuse al meu, iartă-ne păcatele,
fereşte-ne de focul iadului, îndură-te de sufletele din purgatoriu,
mai ales de cele mai părăsite.» E corect?”
„Nu, nu este”, mi-a răspuns ea cu siguranţă de sine. „Forma
corectă este cea pe care am consemnat-o în relatarea mea despre
apariţia din 13 iulie: «O, Isuse al meu, iartă-ne şi fereşte-ne de
focul iadului; du în Cer toate sufletele, mai ales pe acelea aflate la
cea mai mare nevoie».”1
În originalul din Memoriul IV, p. 177: Ó, meu Jesus, perdoai-nos e livrainos do fogo do inferno; levai as alminhas todas para o Céu,
principalmente aquelas que mais precisarem. Folosirea cuvântului
alminha, diminutiv de la alma („suflet”), indică referirea la sufletele
răposaţilor, în particular a celor din purgatoriu, care ocupă un loc aparte în
pietatea populară în Portugalia, unde există şi un gen specific de
monumente dedicate acestora şi numite alminhas – mici altare sau căsuţe

1
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„Ai citit vreodată operele Sfintei Tereza de Ávila?” Mă
gândeam mai cu seamă la descrierea luminii necreate din Libro de
la vida.2
„Nu. Părţi din ele ne-au fost citite în refectoriu.”
„Ai avut vreo revelaţie din partea Sfintei Fecioare privind
sfârşitul lumii?”
„Nu pot răspunde acestei întrebări.”
„Unele persoane consideră că viziunea Jacintei despre un
Papă persecutat se referă la un anumit Pontif. Unii cred că cel pe
care l-a văzut ea este actualul Sfânt Părinte.”
„Jacinta a spus că era vorba despre un Papă. Nimic nu indica
un anumit Papă.”
„De ce n-ai spus nimic atâta vreme despre Îngerul Păcii?”
„Nimeni nu mi-a cerut. Eu sunt sub ascultare. Preotul căruia
i-am menţionat aceasta la momentul corespunzător mi-a cerut să
nu mai vorbesc vreodată despre asta. Nici n-am mai făcut-o, până
când Episcopul mi-a cerut să aştern totul pe hârtie.”
Ea explica diferitele efecte ale apariţiilor Îngerului şi ale
Sfintei Fecioare folosind termeni foarte apropiaţi de aceia pe care
îi utilizase în memorii. Părea foarte ataşată de cuvinte ca intimo şi
intenso. Rememorările sale erau clare şi precise. „Îngerul ne lăsa
extenuaţi, neajutoraţi, copleşiţi, şi rămâneam aşa pierduţi ore în şir.
Sfânta Fecioară ne făcea mereu să ne simţim cu inima uşoară şi
plină de bucurie.”
În sfârşit, ajunserăm la importantul subiect al celui de-al
doilea secret din iulie, despre care s-au publicat atâtea versiuni
diferite şi contradictorii. Lúcia lămuri răspicat că nu consacrarea
de piatră, cu nişe pentru icoane sau reprezentări religioase pictate pe
faianţă, ridicate la marginea drumurilor sau în localităţi – n. red.
2
Cartea vieţii mele, autobiografia Sfintei Tereza de Ávila, compusă între
anii 1562-1565 – n. red.
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lumii către Inima sa Neprihănită a cerut-o Sfânta Fecioară. Ce a
cerut în mod precis a fost consacrarea Rusiei.3 N-a comentat,
bineînţeles, faptul că Papa Pius al XII-lea consacrase lumea
întreagă, nu doar Rusia, către Inima Neprihănită în 1942. Dar
repetă, nu doar o dată, accentuând voit:
„Ceea ce vrea Sfânta Fecioară este ca Papa şi toţi episcopii
din lume să consacre Rusia către Inima sa Neprihănită, într-o zi
specială. Dacă acest lucru este înfăptuit, ea va converti Rusia şi va
fi pace. Dacă acest lucru nu este adus la îndeplinire, greşelile
Rusiei se vor răspândi în fiecare ţară din lume.”
„Înseamnă aceasta, după părerea ta, că fiecare ţară, fără
excepţie, va fi cuprinsă de comunism?”
„Da.”
Avea sentimentul că dorinţele Sfintei Fecioare nu fuseseră
încă aduse la împlinire, acest lucru era limpede. Lumea trebuie să
spună Rozariul, să facă sacrificii, să primească Împărtăşania în
cinci prime sâmbete ale lunii, să se roage pentru Sfântul Părinte.
Consacrarea lumii către Inima Neprihănită a Mariei din 1942 a fost
urmată de o nouă consacrare în iulie 1952, când Papa Pius al XII-lea a
încredinţat în mod special Inimii Neprihănite toate popoarele Rusiei, prin
intermediul scrisorii sale apostolice Sacro Vergente Anno. La 25 martie
1984, Papa Ioan Paul al II-lea a consacrat Inimii Neprihănite Rusia și
lumea întreagă, într-o ceremonie publică desfăşurată în Piaţa Sfântul Petru
din Roma, într-o formă care de data aceasta includea şi participarea
Episcopilor catolici din toată lumea. În decembrie 2001, Sora Maria Lúcia
i-a declarat Cardinalului Tarcisio Bertone, secretarul Congregaţiei pentru
Doctrina Credinţei, că tot ceea ce a primit de la Fecioara Maria a fost deja
făcut public odată cu documentul din 2000, care cuprindea al treilea secret
(vezi notele nr. 2 din Prefaţă şi nr. 9 de la Capitolul VIII), aşadar nu mai
există niciun secret nedezvăluit, şi a confirmat că în 1984 s-a făcut
consacrarea Rusiei către Inima Neprihănită a Mariei, consacrare care „a
fost acceptată în Cer”. Ea a răspuns astfel speculaţiilor din unele medii
ostile Vaticanului, conform cărora ar mai fi rămas revelaţii nefăcute
publice şi că nu s-ar fi realizat consacrarea Rusiei – n. red.
3
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„Ţi-a spus vreodată Sfânta Fecioară ceva despre Statele
Unite ale Americii?”
Îmi adresă o privire mai degrabă mirată, după care zâmbi
amuzându-se abia ghicit, ca şi cum ar fi sugerat că Statele Unite
n-ar fi pe-atât de importante în ordinea generală a lucrurilor pe cât
îmi închipui eu.
„Nu”, îmi răspunse cu blândeţe. „Niciodată. Dar mi-aş dori
să ţineţi Liturghii pentru mine în Statele Unite!” I-am promis, iar
ea mi-a promis că se va ruga pentru mine.
Se făcuse aproape opt seara, vorbiserăm cam trei ore. Maica
Pignatelli, care fusese prezentă la interviu împreună cu părintele
Galamba, părintele Rocha, părintele Furtado şi domnul Daniel
Sullivan, ne oferi tuturor limonadă şi prăjiturele. Ea şi cu Sora
Maria das Dores ne urmară în pridvor. O pisică neagră dormea aici
în căldura târzie a soarelui ce apunea. Parfumul rozelor şi al
gardeniilor cobora dinspre una din cele şase grădini ale mănăstirii.
Pe când ne despărţeam, Sora Maria das Dores, cea care intrase
cândva aici drept Lúcia Abóbora, se aplecă uşor peste balustradă şi
ne dărui un zâmbet fermecător de adio.
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POST SCRIPTUM

La întoarcerea din Portugalia am alcătuit câteva întrebări pe
care Excelenţa Sa Episcopul de Leiria a avut bunăvoinţa să le
remită Sorei Maria das Dores. Răspunsurile ei, datate 17 februarie
1947, au ajuns la mine puţin prea târziu pentru prima ediţie a
acestei cărţi. Astfel că le rezum şi le citez pe cele mai importante:
Cea mai particulară cerere a Sfintei Fecioare, aceea ca
Rusia să fie consacrată Inimii sale Neprihănite „de către Papa şi de
toţi episcopii din lume, într-o zi specială” a fost făcută în 1927, la
zece ani după revelaţiile iniţiale.
Întrebare: „Eşti de părere că Papa şi Episcopii vor consacra
Rusia către Inima Neprihănită doar după ce laicatul îşi va fi
îndeplinit datoria sa, prin Rozarii, jertfe, Împărtăşania în prima
sâmbătă din lună etc.?”
Răspuns: „Sfântul Părinte a consacrat deja Rusia, incluzând-o în consacrarea lumii, dar asta nu s-a făcut sub forma
indicată de Sfânta Fecioară: eu nu ştiu dacă Sfânta Fecioară
consideră că, făcut astfel, lucrul acesta corespunde promisiunilor
sale. Rugăciunea şi sacrificiile sunt întotdeauna mijloacele
necesare pentru a atrage asupra noastră harurile şi binecuvântarea
lui Dumnezeu.”
Întrebare: „I-ai scris Papei Pius al XI-lea dorinţele Sfintei
Fecioare?”
Răspuns: „În 1929 am consemnat în scris dorinţele şi
cererile Domnului Nostru și ale Sfintei Fecioare, care erau
aceleaşi, înmânându-le confesorului meu; pe atunci acesta era
venerabilul părinte Bernardo Gonçalves, iezuit, acum superior al

misiunii din Lifidzi, Zambezia (azi provincie din Mozambic – n.
red.): Sfinţia Sa le-a transmis Excelenţei Sale, Preasfinţitului
Senhor Episcop de Leiria, iar după ceva timp au fost transmise
Sanctităţii Sale Pius al XI-lea. Nu cunosc data exactă la care au
fost comunicate Sanctităţii Sale, sau numele persoanei de care s-a
folosit confesorul meu. Dar îmi amintesc bine că duhovnicul meu
mi-a spus că Sfântul Părinte a ascultat cu bunăvoinţă mesajul şi a
făgăduit să reflecteze asupra lui.”
Întrebare: „Îmi poţi furniza o relatare succintă asupra
oricăror alte revelaţii pe care le-ai primit de la Sfânta Fecioară, din
1917 încoace?”
Răspuns: „Mi se pare că ceea ce s-a publicat în privinţa
revelaţiilor ulterioare lui 1917 este suficient pentru a face posibilă
realizarea dorinţelor Domnului Nostru, iar eu nu cred că momentul
e oportun să mai adaug ceva.” – n. a.
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