
Pentru mine, în timpul celor 40 de ani preoție, Sărbă-
torile Crăciunului au fost, după Sfintele Paști, cele mai 
frumoase sărbători, cu tradiții, colinde și multă încărcă-
tură duhovnicească. 

Chiar înainte de prăznuire, de când mă știu, cu 5-6 zile 
înainte, am organizat cete de colindători, cândva for-
mate numai din adulți, apoi ani de-a rândul numai din 
tineret, iar în vremurile mai apropiate, din tineri și 
vârstnici, purtând la casele enoriașilor mesajul Nașterii 
Domnului nostru Iisus Hristos. Tineri, care, astăzi sunt 
căsătoriți, la rându-le cu copii aranjați la casele lor, 
adesea îmi mărturisesc că, cele mai frumoase amintiri 
pe care le poartă în suflet, sunt anii în care m-au 
însoțit cu colindatul. Întotdeauna Colindatul a atras o 
mare responsabilitate: organizarea colindatului, 
anunțarea gazdelor, organizarea grupelor de colindă-
tori, condusul mașinii (întotdeauna am fost șoferul de 
bază al colindătorilor), dirijarea grupului de colindători 
pe care-l conduceam, etc... Erau însă și peripețiile, 
bucuriile și momentele hazlii din acele perioade. Mă 
bucuram când tineretul avea sârg să mă însoțească 
cu colinda. Pe tot timpul traseului, și datorită 
distanțelor mari dintre gazdele plănuite pentru vizitare, 
tinerii își depănau aminiri, spuneau glume (odată un 
năzdrăvan de colindător, a legat șireturile de la teniși, 
ale unora de ații, iar la coborâre prin portiera din spate 
a van-ului, au căzut unii peste alții, ca sacii de cartofi!). 
Drept răsplătire, pentru prezența și eforturile lor, 
încheiam zilnic colindatul la un McDonald, a le oferi un 
hamburger, un French fries, un coke, sau ce doreau 
ei. Cu adulții era diferit. Gazdele primitoare le oferea 
ofrande adesea de post (câteodată și de dulce, pentru 
nepostitori!), însoțite de un pahar de pălincă (ha, ha!) 
sau ce avea gazda în casă, aflată în pline pregătiri de 
Crăciun. 
În acest subcapitol doresc a menționa o întâmplare 

sau două, din timpul acelor ani. Eram cu colindat 
în ajunul Crăciunului. Familia Nicolae Olar a ținut 
să ne însoțească la clădirile sale din Redondo 
Beach, unde erau administratori câteva familii de 
români.  
Ne-au însoțit la colindat și maestrul Dumitru 
Fărcaș, care tatona terenul rămânerii în America, 
și cântăreața Nicoleta Voica, care pe vremea 
aceea era în America. Timpul era aproape de 12 
noaptea. Fiind tărziu în noapte, dl Olaru îmi 
șoptește ca să nu începem colindatul de la ușă, 
așa cum obișnuiam, ca să nu deranjăm locatarii, ci 
să intrăm mai întâi în apartamentul administrato-
rilor și, apoi, ușurel să executăm programul. Zis și 
făcut, însă, maestrul Dumitru Fărcaș, care nu 
fusese prezent la conversația mea cu dl Olaru, de 
îndată ce am intrat pe poarta clădirii, construită 
oarecum în formă de careu, începu să cânte cu 
fermecătorul său taragot “O ce veste minunată!”. 
La geamurile locatarilor, pe diferite nivele ale 
clădirii, au început să se aprindă lumini, și să se 
deschidă geamuri, în toiul nopții, ca să asculte o 
melodie stranie pentru ei, executată la un instru-
ment, care și acela le era străin. 
Ne-am luat rămas bun de la gazede, familia Olar s
-a întors la casa lor din Palos Verdes, Fărcaș și 

Nicoleta Voica, au rămas în Torrance, unde erau 
găzduiți, iar eu și grupa mea, mi-am continuat dru-
mul către San Pedro, la ultima casă plănuită a fi 
colindată în ajunul Crăciunului, anume la familia 
Petru Mohan, care și ei erau din Banatul Yugoslav. 
Era déjà trecut de 12:00 noapte. Era Crăciunul. 
Când am terminat de colindat, era probabil vreo 
1:00 dimineața. Îmi încarc colindătorii în van (o 
autocamionetă cu vreo 14 locuri), pun cheia în 
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contact, și când să pornesc mașina, se rupe chia în 
contact. Nu aveam cheie de rezervă la mine. Rog 
gazda să invite colindătorii mei la ea în casă (la Ocean 
vremea este foarte rece după miezul nopții), și să-mi 
împrumute mașina lor că să merg până acasă să-mi 
iau cheia de rezervă, și să mă întorc înapoi ca să-mi 
iau camioneta, și pe colindătorii mei, să-i duc la casele 
lor. Mi se împlinește 
dorința. Iau mașina 
lui Petru Mohan, și-l 
invit pe Vasile 
Rotaru să mă 
însoțească (aveam 
de condus cca o oră 
dus/întors) să iau de 
acasă cheia de 
r e ze r vă .  E r am 
extenuat. La reîntoarcere spre San Pedro, conduceam 
cu peste 80 mile la oră. Viteza maximă era de 65 mile/
oră. Gonind eu pe autostrada #405, cu o viteză atât de 
mare, prin dreptul orașului Ingrewood văd Poliția în 
urma mea, cu girofarurile aprinse și sirena pornită, să 
trag pe dreapta. Din nefericire, mi s-a părut că nu am 
unde să parchez pe dreapta, de aceea, „am cărat 
poliția în spate” încă vreun km și jumătate până la 
prima ieșire, care avea un semafor cu lumina roșie. 
La această ieșire, întoarcerea spre dreapta, pe roșu 
era interzisă. Eu am întors totuși, crezând că având 
Poliția în spate, întoarcerea la dreapta, pe roșu, nu 
este o încălcare a legii. Am oprit mașina. Văd 2 polițai 
coborând furioși din mașina Poliției, cu mâna pe pistol, 
unul îndreptându-se spre geamul meu, iar celălalt 
către geamul pasagerului (Vasile Rotaru). Mi se cer 
actele la control. Nefiind mașina mea, nici nu știam 
unde-și ține Petru Mohan actele. Răspund că nu știu 
unde sunt. Ni se cere la amândoi (mie, și lui Vasile 
Rotaru) să ridicăm mâinile în sus și să nu mișcăm. 
Colegul polițistului care m-a somat, caută și găsește 
actele mașinii în compartimentul de ținut actele 
mașinii, și mi se adresează: - „A cui este mașina?” – 
„A lui Petru Mohan…” răspund eu, neștiind că mașina 
era înregistrată pe numele companiei sale. – „Carnetul 
dumitale de condus!!!” – Mă fâstâcesc în căutarea 
Licenței de condus, și realizez dintr-o dată că o 
lăsasem în van-ul, în care se rupsesem chia. – „Nu-l 
am la mine…” răspund eu. –„Ieșiți afară din mașină, 
cu mâinile încleștate la ceafă…!. și așezațivă, în 
această poziție pe trotuar”. Între timp le-au venit încă 2 
ajutoare. 
Se crease o suspiciune, care sunt sigur că era un 
„clasic caz, din manualul polițienesc”: goneam pe 
autostradă cu o viteză, cu mult peste viteza legală, nu 
m-am oprit atunci când mi s-a poruncit să opresc, am 
încălcat legea făcând la dreapta pe „roșu”, nu știu 

unde sunt actele mașinii, și nici cine-i proprietarul 
(suspiciunea că mașina era furată), nu am carnet de 
conducere, vorbeam engleza cu un accent străin, și 
mai presus de toate eram îmbrăcat cu o cămașă 
clericală. Din fericire, dl Vasile Rotaru avea toate 
actele la el. Cu toate că s-a identificat cu 
documente, totuși, pe trotuar, a fost și el nevoit să fie 

alături de mine, în 
aceeași postură. 
Eram păziți de 3 
polițai, ce țineau 
mâna pe armă, în 
timp ce unul ne 
ancheta. La început, 
dl Rotaru a fost mai 
mult el anchetat. Le-
a povestit polițailor 

cu lux de amănunte ce se întâmplaseră. În 
documentele mașinii era și numărul de telefon al lui 
Petru Mohan. Numai după ce au coloborat cele 
spuse de dl Rotaru, cu cele spuse telephonic de 
Petru Mohan (pe care-l sunaseră în timp de dl 
Rotaru era chestionat), atunci am fost și eu 
chestionat (nume, adresă, data nașterii, etc…). Între 
timp DMV le-a furnizat toate datele mele, care 
coincideau cu tot ceeace eu le declarasem. „Acum 
puteți să lăsați mâinile în jos, să vă ridicați după 
trotuar, și să vă urcați în mașină”. Ne-am supus 
ordinului, și așezați în mașină, nu știam ce ne 
așteaptă. „Aveți norocul că astăzi este Crăciunul, 
altfel acum ați fi fost în pușcărie”. Văd că-mi 
înmânează un tichet, zicându-mi „Merry Christmas”. 
 
La slujba de Crăciun 1987 
 
După toate cele întâmplate, extenuat peste măsură, 
emoționat până peste poate, zisei în gândul meu, ce 
om fără suflet poate fi acest polițai care, nu numai că 
m-a umilit, mai îmi și înmânează o amendă, 
spunându-mi ironic „Să ai un Crăciun Fericit!”... 
explicându-mi că acesta nu este o penalizare, ci un 
bon de verificare/identificare, în caz de voi mai fi 
„tras pe dreapta”, de vreun coleg de-al său, polițai, 
pe restul distanței de condus până în San Pedro. 
Ajuns întru târziu la Petru Mohan acasă, să-mi iau 
van-ul și colindătorii, pe la orele 3:00 dimineața, mi-a 
mai luat vreo jumătate de oră să mă disculp în fața 
gazdelor și a colindătorilor pentru întârziere. 
Crăciunul 1987 l-am petrecut totuși în biserică. 
Doamne ferește, putea să fie într-alt loc. Deci, cum 
aș uita vreodată Crăciunul anului 1987?   
 

SURSA: www.constantinalecse.com/capit-09-
amintiri-C-C3-teren.htm 
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