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- Să nu mergi la Dumnezeu, cu mâna goală. Fă şi tu 

ceva, să rămână la tine. 
- Cum, să rămână, la mine? 
- Încearcă, află singur. 
- Nu înţeleg. 
- Când mergi la fântână, după apă, cu ce mergi? 
- Cu găleţile. 
- Când treci dincolo de hotarul acestei vieţi, cu ce treci? 
- Nu înţeleg. 
- Ei, nu înţelegi! Trupul îţi rămâne aici, devine ţărână. 

Tu, dincolo, cu ce treci? 
Şi bătrânul se ridică şi îşi văzu de drum. Era un străin. 

Se oprise pe banca de la margine de drum. Îi era foame şi 
sete. În casă nu-l pofti nimeni şi nici nu–i aduse o felie de 
pâine. Ceru apă, dar i-au arătat fântâna de peste drum, 
numai că nu era nici o cană. 

- Bea din găleată. 
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- Nu. Şi a tăcut multă vreme. Şi oamenii, curioşi, 
aşteptau, să intre în vorbă cu ei. Iar acum, îl priveau cum se 
îndepărta. Ieşi din sat. 

- Suntem nişte proşti. 
- Poate chiar suntem, ciripi o femeie mărunţică. L-am 

lăsat să plece fără să ne spună şi nouă câte ceva, despre 
viaţa de dincolo. 

- Proastă eşti tu, cu mă-ta şi cu tată-to! Da  du-te tu şi 
vezi, dacă te crezi mai deşteaptă decât noi! 

Femeia se ridică, lividă şi intră la ea în casă. Era vecină 
cu omul care făcuse banca de lângă drum. 

- Şi dacă nu vreau să mor?, grăi femeia de la poarta sa. 
Şi dacă te duci tu înaintea mea? O să-ţi mănânc eu pomana! 

Omul, surprins de întorsătura discuţiei, rămase câteva 
clipe cu gura deschisă, apoi scăpără, dar nevastă-sa îi zise, 
că nu merită să se pună în gură cu o proastă. 

- Bine zici. Hai înăuntru, că lucrul nu ni-l face nimeni. 
Bătrânul ne-o scos afară. Nu era de pe la noi. Voiam să-l 
tragem de limbă, de una,  de alta. Da-i dus de pe lumea asta. 
Auzi, vorbă! Tu, dincolo, cu ce treci?! Da cu aia a mă-ti! 
Bine că te-ai dus! Că nu bea din găleată! 

- Dar o cană  tot trebuia să punem, la fântână. Că pe noi 
pică ruşinea. Casa de peste drum s-a pustiit. 

- O fură, tu. 
- O legăm. Şi sara o furăm noi şi zicem că nu ştim cine 

a furat-o. 
- Bună vorbă am auzit de la tine. O punem când or fi 

oameni la fântână şi aici pe bancă. 
Bătrânul călător ajunse într-o staţie de autobuz. Lumea 

plecase. Singur, pe bancă. De la un timp, traversă drumul. 
Vis-a vis, vreo câţiva oameni stăteau de vorbă, unii pe 
bancă, alţii pe nişte bolovani. Se ridicară, unul câte unul şi 
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plecară. Bătrânul, acum, avea două bănci. Seară plăcută. Se 
întinse pe bancă şi adormi. Dimineaţa strălucea de 
mulţumire. La fântâna din apropiere era o cană. Se spălă şi 
bău, mulţumind. Zi de târg anual. Târgul de Sfântul Ilie. Şi 
bătrânul nu se grăbii să plece de pe bancă. 

- Ascultă moşule, mai eşti bun de lucru, îl întrebă o 
tânără femeie. 

- Mai. 
- Vino. Era patroana unui mic magazin alimentar, cum 

sunt atâtea în lumea satelor. Deşi nu avea licenţa pentru a 
face mici, de Sfântul Ilie  ducea grătarul sub umbra pădurii. 
Cumpărase carne de mici. Avea spor la clienţi. Îşi vindea şi 
berea din magazin. Făcuse vad şi alţii nu îndrăzneau să vină 
şi ei cu mici. Oficialităţile locale o lăsau în pace. Bătrânul 
se dovedi îndemânatic şi patroana se lumină la suflet, aşa, 
din senin. 

- Moşule, sunt foarte mulţumită de dumneata. 
- Domnul şi Maica Domnului. Dar mai ai dumneata un 

grătar, pe acasă? 
- Mai. Şi fără să mai stea pe gânduri, trimise un băiat să 

aducă şi celălalt grătar. Era mai vechi, dar în bună stare. 
Nu-l mai folosea decât rar, acasă. 

- Iată şi al doilea grătar, moşule. Dar tot pe unul fac 
mici. Nu răzbesc pe amândouă. 

- Dar eu de ce sunt aici? Şi până să priceapă patroana, 
ocupată cu micul ei bufet, cu de toate, pentru copii şi adulţi, 
era montat şi al doilea grătar. Cărbuni. Jar. Mici. 

Moşul se spălase pe mâini, se încinsese cu un şort. 
Vindea mici şi de pe al doilea grătar. Angajaţii primăriei 
acopereau scena cu o prelată. Veniră şi ei la mici. 

- Dragii moşului, fără bani nu vă dau. 
- Plătim mai târziu. 
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- Nu, acum, nu sunt micii mei. 
Şi oamenii scoaseră bănuţii din buzunar. Şi patronii, 

mulţumiţi, se făcură a nu vedea. Şi veniră lângă moş şi îl 
întrebară, dacă vrea să mănânce. 

- De când nu ai mâncat, omule?, îl întrebă patronul. 
- De alaltăieri. 
- Nu eşti oprit să te serveşti, dar cu economie, să nu-ţi 

pice greu la stomac. Ce ai dori? Moşul arătă spre o sticlă cu 
băutură sifonată, lămâiată. Patronul îl servi. 

- Altceva? 
- Puţină pâine. Mi-o prăjesc eu pe grătar. 
- Pâine, pâine, dar cu ce omule? Poţi să serveşti mici. Îi 

meriţi. Sunt plata lucrului bine făcut. 
- Domnul şi Maica Domnului. 
- Dumneata vinzi, azi, micii, dumneata ei banii, de la 

clienţi. 
- Bine, suflete. 
Calculul patronului a fost rapid şi la câştig. Nimeni nu 

mai servea mici fără plată, nici prietenii, nici oficialităţile. 
- Câţi ani ai, moşule, îl întrebară poliţiştii veniţi la târg, 

să servească mici şi o bere, pe gratis. Moşul le răspunse cât 
au de plătit. Aceştia se conformară. 

- Gata, îl oprim pe moş pe lângă noi. Azi avem o zi 
foarte bună, zise patroana. 

- Ai răbdare, să vedem. Nu e nici amiază, îi răspunse 
soţul. 

La amiază, mare aglomeraţie. Moşul, cu zâmbetul pe 
buze. Veni patroana să-l înlocuiască, pentru a lua masa în 
pace. 

- Spune ce doreşti, omule? Îmi pare că ai mâncat pâine 
prăjită cu o gură de suc. Bere? 

- Dacă se poate, nu refuz o bere. 
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- Şi mici? 
- Şi doi mici. Dar îi iau eu, când voi dori. 
Şi moşul, mai colea, pe un scaun, fără grabă, îşi muia în 

gură, cu bere, o bucăţică de pâine prăjită. Apoi, reveni la 
lucrul său. Voiră să-i mai dea o bere. 

- O sticlă de suc. 
- Foarte bine, omule. Şi-i ajunse, până seara. Îi ajută pe 

patroni să-şi urce lucrurile în maşină, apoi, când să-l 
grăiască, nu-l mai văzură. 

- O fi prin lume. Mai sunt destui, la câte o vorbă. 
- Lasă că mă duc după el, zise patronul. Să mergem 

acasă şi să descărcăm maşina. Ajunşi acasă, nu se mai 
întoarse după moş. 

- Unde-l culcăm? 
- Unde, neunde, îi bun de vânzător, îi răspunse soţia. 
- De trei ori pe zi, de mâncare. Poate dispare într-o zi, 

cu banii încasaţi. 
 - Nu. Nu-i hoţ. 
- Atunci, du-te după el. 
- Măi bărbate, de ce nu ai avut răbdare, să-l găseşti? O 

fi plecat undeva, ca tot omul. 
 - Da ce, eu l-am trimis? De ce te legi la cap, dacă nu te 

doare? Unde doarme? Unde mănâncă? Unde a dormit si a 
mâncat până acum? 

- Că bine zici. 
Moşul se împrietenise cu paznicii de peste noapte şi se 

culcă pe scenă. Şi era linişte. Şi dimineaţa era aproape. Şi 
nimeni nu a mai ştiut de el, când a plecat şi unde. Călătorea. 
Îl luase un tânăr, în căruţă. 

- Unde mergi, tatae? 
- Cu tine, în satul tău. 
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- Bine. Şi tânărului nu-i trecu prin minte, că moşul nu-l 
cunoaşte şi nu are de unde şti  care-i satul său. Nişte plopi 
înalţi murmurau din orga lor de argint. Tânărul intră în 
ogradă şi dădu să deshame calul. 

- Ei comedie, dar moşul nu-i nicăieri. Când o fi 
coborât? Măi, măi! 

- Dragul mami, o veste bună! 
- O fătat vaca? Viţea sau tăuraş? 
- Nici, nici. 
- Nu pricep. 
- Două viţele.  
Nicolae lăsă calul nedeshămat şi se repezi în grajd. 

Vacile din sat fătaseră demult. Viţeii erau măricei, înţărcaţi. 
Vaca lui s-a gonit iarna şi n-aveau nici o speranţă. Încă 
dădea lapte. Îi veni să o sărute. Şi chiar îi luă capu, la piept. 
Şi vaca îşi băga botul sub braţul său. O mângâie. Viţelele 
frumoase şi sănătoase. 

- Mamă, o strigă el cuprins de entuziasm, întorcându-se 
în fugă, să deshame calul. Se opri. În poartă, moşul, ca un 
cireş înflorit. 

- Intră creştine, îl îndemnă mama. Şi-l omeni cu ce avea 
mai bun, la o măsuţă, afară, la umbră. Şi-i dădu apă rece, de 
izvor. Şi moşul începu să plângă. Şi le binecuvântă casa şi 
plecă. Şi femeia plânse şi ea, un plâns liniştitor. Nu-l 
întrebă cine e şi unde merge. 

- Am făcut, dragul mamei, pomană, de mulţumire lui 
Dumnezeu, pentru viţele. 

- Asta era, că nu te-am mai văzut dând ceva, cu dragă 
inimă. 

Aproape de vârful dealului, un izvor. Moşul îngenunche 
şi mulţumi şi îşi făcu palmele căuş şi bău şi se stropi pe faţă 
şi zâmbi, strălucind de bucurie şi iar mulţumii pentru tot 
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binele. Deasupra dealului. Un alt sat, în vale. Hainele 
moşului, cândva, albe. Părea un om de pe drumuri. Dar faţa, 
barba albă şi părul capului erau curate. Alb ca neaua şi cu 
obrajii uşor arămii, ca spicul ce dă în pârg, sub razele 
soarelui. Privi peste case. Inima lui pornise pe uliţe. Ajunse 
lângă o căsuţă, ce părea că se prăbuşeşte. Acolo agoniza o 
femeie uitată de lume.  Iarba din curte crescuse şi pe cărare. 
Drumeţul intră în casă. 

- Femeie, am venit să te iau de aici. 
- Eu nu mă pot opune. Şi-mi pare bine, aud glas 

omenesc. Nu ştiu dacă este adevărat, sau închipuire. Îl privi 
mai cu luare aminte. Doamne, ai trimis pe cineva, să mă 
ajute! 

- Cum să te ajut? 
- Cheamă preotul. N-am avut pe cine trimite peste deal. 
- Iată-mă, Valerie, am venit. Valeria dădu să se ridice. 

O ajutară. O pernă la spate. Moşul, în genunchi, preotul în 
picioare, cu patrafirul pe capul Valeriei, rugându-se. Când 
termină, moşul îl rugă pe preot să-l ajute, s-o aşeze din nou, 
în lungul patului. Luă o lumânare, pe care o găsi la 
îndemână, lângă pat şi i-o dădu preotului. Acesta o aprinse. 
Şi-i păru bine. I se înmuie inima. Se rugă iar. Valeria trecu 
pe lumea cealaltă. Moşul nu mai era nicăieri. Călătorea spre 
munţi. Dealurile, din ce în ce mai împădurite. Nopţile, reci. 
Prin părţile acestea de lume, noaptea, oamenii se acoperă, 
cu plapuma. Moşul tremura. Se închirci. Adormi pe un braţ 
de fân, smuls dintr-o căpiţă. Când se trezi, era ud. Roua îi 
umezise veşmintele. Porni, iar, la drum. Îşi frecă palmele şi 
obrajii, să se încălzească. Şi merse şi tot merse, pe sub 
umbra groasă a pădurii. Ajunse într-o limpezime. Fânaţ. O 
fântână. Se închină. Mulţumii şi bău. Soare. Îşi scoase 
cămaşa, să se usuce. Să se usuce şi el. Se încălzi. Porni, iar, 
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la drum. Atât rostea, mulţumesc, mulţumesc. Se făcuse 
cald. Amiazăzi. Soarele dogorea. Un autobuz opri la 
intersecţie. Coborâră câţiva oameni şi o luară pe un drum de 
ţară. Moşul, după ei. Oamenii cotiră pe o cărare şi se 
pierdură prin livezi. Moşul, pe drum. Primele case. 
Frumoase, ca nişte grădini înflorite. Trecu pe lângă ele. În 
centru. Un magazin mixt. Restaurant. Lume, nu prea. Erau 
care-încotro, la fân. Trebuia adus, în podurile grajdurilor, 
sau în clăi mari. Căruţele, încărcate, începură să apară. Dar 
nu se opreau la restaurant. Semne de ploaie. Şi chiar veni o 
răpăială scurtă. Moşul, în restaurant, la o masă. Singurul 
client. Barmanii îl lăsară în pace. Apărură şi clienţii. Nici 
nu-l băgară în seamă. Voci ridicate. Oamenii vorbeau de-
odată. Cel ce voia să fie auzit, ridica vocea, peste a 
celorlalţi. Parcă se prăvăleau bolovani, de pe un perete 
stâncos. Fum de ţigară. Moşul ieşi. Porni agale, prin sat în 
sus, mergând şi tot mergând. Şi satul rămase în urmă şi 
moşul intră în umbra înserării. Şi nu se opri şi nu încetini şi 
nu se grăbi. Un orăşel. În gară, două bănci. Se culcă şi 
adormi imediat. Poliţiştii îl văzură, în vârstă de tot şi-l 
lăsară să doarmă. Se trezeşte el, când vine trenul. Apar 
oamenii. Cine ştie în ce sat o  fi fost, în vizită, pe la cineva 
şi aşteaptă trenul din zori. Sau poate a sosit şi pleacă 
dimineaţă, pe undeva pe aproape. Nu ştim de unde o fi, dar 
după bătrâneţe-i din lumea cealaltă. Dimineaţă. Sala de 
aşteptare se umplu. La fel, peronul. Moşul se trezise. Stătea 
pe bancă şi privea la lume. Un copil îi întinse o sticlă cu suc 
de lămâie, iar surioara lui, o punguţă cu biscuiţi. Moşu le 
oferii tatălui copiilor. Acesta îl întreba, dacă le vrea. Atunci, 
primeşte-le. N-o să ne opunem voinţei copiilor. Lucru rar, 
dragii moşului. Şi rosti cuvintele, Domnul şi Maica 
Domnului şi făcu semnul crucii peste copii, 
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binecuvântându-i. La fel spre părinţi. Şi, tacticos, luă un 
biscuiţel, uşor de mâncat, subţirel şi sfărâmicios. Îl frânse, 
mulţumi şi începu să mănânce. Îşi uda buzele, din când în 
când, din sticla de suc. Mulţam. Mare boierie a dat peste 
mine, vorbi moşu cu cineva, nevăzut. Controlorii de tren se 
plimbau pe peron. Lumea se urcase. Moşul se îndreptă spre 
unul dintre ei şi-l întrebă dacă poate urca, fără bani. Dacă 
nu se poate, nu se poate, nu-i nici o supărare.  

- Ar fi de mers. Dar fie şi până la prima staţie. 
- Te iau până la Braşov. Mai departe, nu. E cap de linie, 

pentru trenul acesta. 
- E bine, până la Braşov. Şi moşul, bucuros, se instală, 

comod, lângă geam. Întrebă controlorul, dacă trenul e cu 
locuri.  

- Stai tataie, în pace, până vine omul. Atunci zici că ai 
greşit vagonul, te ridici şi pleci. Moşul îi mulţumi, 
controlorul îi răspunse, pentru puţin. Moşul închise ochii şi 
adormi un somn lin, de câteva ore, până la Braşov. Îl trezi 
mişcarea oamenilor. Toată lumea cobora. Cu ei şi moşul. 
Odihnit. Mulţumi iar, pentru purtarea de grijă. Hainele nu 
arată prea bine, îşi zise moşul. Ar trebui să fac şi o baie.  

- Taică, se adresă unui bărbat, care ieşea de la duş, ai un 
săpun pentru mine? Să mi-l dăruieşti. 

- Am taică, îi răspunse cel întrebat, în timp ce îl privea 
cu luare aminte. Cu o condiţie. Să primeşti un pantalon şi o 
cămaşă, de la mine. Ce număr porţi la încălţăminte? Şi nişte 
pantofi. Fii pe pace, totul e cumpărat. E drept, la mâna a 
doua, că mie nu mi-e ruşine să vorbesc româneşte, de aceea 
nu am zis, de la secănd hend. 

- Domnul şi Maica Domnului, zise moşul, 
binecuvântându-l, pe străin, care, bucuros, uită să-i spună, 
că sunt de pomană, pentru părinţi, pe care în ultima vreme, 
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îi visează şi se întristează la gândul că adesea îi supăra. Dar 
mă simt bine, îşi zise străinul. Am făcut un bine, unui om. 
Şi încă, din tot sufletul. Moşul întârzie la duş. Ieşi îmbrăcat 
frumos, iar în mână cu hainele lui de in şi cânepă şi cu 
încălţările vechi. Descoperi un loc mai dosit, îşi întinse 
rufele, să i se usuce şi porni, cu paşi vioi, prin Braşov. 
Pantofii, cu talpa moale, îi conveneau de minune. Un 
pantalon, la dungă şi o cămaşa tip bluză, cu buzunare la 
piept. Dar pe cine căuta, plecase la Domnul. Reveni la 
Bucureşti. Sfânta Maria Mare. La Mânăstirea Cernica,  
lume multă. Şi mai venea. Un cerşetor în cârje, paralizat de 
la brâu în jos, îi ceru bani. 

- Nu de bani ai nevoie. N-am. Dar pot să rog pe cineva, 
să aibă grijă de tine. 

- Pe cine? 
- Pe Domnul şi Maica Domnului. Şi moşneagul cu        

barbă-albă şi bluză de milionar, făcu semnul crucii peste 
cerşetor şi plecă mai departe, pierzându-se în mulţime. Nici 
nu luase in seamă ce se întâmplase în urma sa. Lumea se 
bulucea,   călcându-se în picioare. Infirmul dansa, ţinând 
cârjele sus, strigând, Domnul şi Maica Domnului. Câţiva 
oameni se repeziră spre cuvioşii părinţi să le ducă vestea 
unei minuni, întâmplate la mănăstire. Dar călugării îşi 
ţinură firea, văzându-şi de lucrul lor, în via Domnului. Ştiau 
ce va urma. Auzeau glasul lui Iisus, mergi şi te arată 
preoţilor şi spune ce ţi-a făcut ţie Domnul. Şi chiar aşa se 
întâmplă. Fostului infirm, urmat de martori, li se deschidea 
drum prin mulţime. Dar cine a fost domnul acela, cu barbă 
albă şi bluză de milionar, nu s-a aflat. Nu l-au găsit, în 
mulţime. El venise să se spovedească părintelui său 
duhovnic şi apoi să se întoarcă în lume. Şi aşa a făcut. A 
trecut în faţă şi lumea, care stătea la rând nici nu l-a luat în 
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seamă. S-a spovedit şi s-a împărtăşit şi a plecat. O geană de 
lumină înflori, în inima părintelui duhovnic. Numai el ştia 
taina moşului. Călugăr, pustnic, în codri Carpaţilor, până 
după al doilea război mondial, când au intrat în România, 
sub stindard moscovit, ostaşii celui ce este împotriva lui 
Cristos şi patriarhul a semnat, dimpreună cu şeful 
securităţii, o circulară, către pustnici, să renunţe la pusnicie 
şi să revină la mânăstirile lor. Şi tânărul pustnic de atunci, 
avea zece ani de pusnicie, s-a prezentat la mănăstire şi a 
murit şi în sicriu au îngropat un trunchi de copac, iar el s-a 
pustnicit în lume. Cu actele sale de identitate, pe care le 
pierduse înainte de a se călugări, dar pe care le găsise într-o 
haină de lucru, aruncată în podul grajdului, sub fân. S-a 
angajat ca muncitor necalificat, pe un şantier de construcţii. 
Şi-a făcut viză de flotant. Peste vreo şapte ani a prins o mini 
garsonieră, într-un cămin de nefamilişti şi a reuşit să îşi facă 
buletin de Bucureşti. Venise o lege pentru cei care lucraseră 
mai mulţi ani în capitală şi aveau un spaţiu de locuit, să-şi 
poată avea domiciliul permanent în Bucureşti. Între timp 
mulţi călugări şi călugăriţe luaseră drumul puşcăriilor, sau 
al suferinţelor, la anumite locuri de muncă, unde fuseseră 
trimişi să lucreze. Şi moşul de azi, după ce îşi făcu buletin 
de Bucureşti, luă, cu îndrăzneală, chipul nebunului pentru 
Cristos. A fost dus de miliţie la spital şi medicii l-au 
declarat slab de minte. La mânăstiri. La pomeni. Pe străzi şi 
în parcuri. Repede se află, că nu era un răufăcător. 
Miliţienii îl puneau să facă lună, în curtea miliţiei. Cuvântul 
poliţist a fost scos din uz şi înlocuit cu cel de miliţian. Îl 
mai puneau să facă lună, la grupurile sanitare. Şi-i dădeau 
drumul, dar să plece din localitate. Şi aşa a început călătoria 
cuviosului părinte la Irineu de la Cernica. Ieşise de la spital, 
cu un certificat medical, pentru motivarea zilelor în care 
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lipsise de la serviciu şi pentru o săptămână de concediu 
medical. Primi şi o reţetă, să îşi cumpere medicamente. 
Isteţ, reţinuse numărul de telefon al doctoriţei şefe. Şi 
călătorului îi stă bine cu drumul. Un peregrin nebun pentru 
Cristos, sub chipul unui muncitor de pe un şantier de 
construcţii. De aici înainte folosi în relaţia cu oamenii şi cu 
Dumnezeu, cuvintele, mulţumesc şi Domnul şi Maica 
Domnului. Dumineca mergea la biserică. Îngenunchea, îşi 
cobora fruntea în metanie şi aşa, uitat de lume şi uitat de 
timp, rămânea, până la sfârşit. Când ajungea la miruit, la 
cuvintele preotului, sănătate sau ce mai faci, răspundea 
dând din cap, ca un nebun. Era măsura sa de siguranţă. Dar 
cine îl oprea să vorbească oamenilor, în serile de iarnă? 
Despre cele sfinte, din ei înşişi. Şi celor care îl luau în  
maşină, sau în căruţă? Fără să-şi facă probleme că se 
deconspiră, ca om sănătos la minte. Unii bolnavi îşi mai 
revin şi atunci sunt ca toţi oamenii. Dar el tot mai avea o 
smuceală. Tot cu Dumnezeu şi Maica Domnului! Îi 
crescuse o barbă scurtă, pe care o tăia, mereu, cu foarfeca. 
Dungat, ca şi oile tunse. Un ofiţer de miliţie, aşa, ca să se 
distreze, îl duse la un frizer, să-l bărbierească şi să-l tundă. 
Pe gratis. Stătu cuminte, zâmbind, de parcă toată lumea era 
a lui şi toţi oamenii îi erau binevoitori. Un zâmbet înflorit, 
din limpezimea izvoarelor de munte. De ce râzi, Ioane? Iar 
Ion râdea pe mai departe. Faţa sa părea a fi chiar un izvor al 
zâmbetului. Luminată de lumina unui zâmbet, dintr-un 
izvor nesfârşit, bogat. Şi ochii zâmbeau, din limpezimea 
lor. Uneori i se umezeau. El, ştia de ce. Dar, repede îşi 
ascundea mila sfântă, faţă de cei din jur şi rămânea, la 
vedere, numai zâmbetul. E fericit. Cel mai fericit om din 
câţi am văzut, grăi comandantul miliţiei. N-are probleme. 
Se bătu cu degetul peste frunte, cu înţeles. Dacă nu are 
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probleme, zâmbeşte fără oprire. E frumos, bărbierit şi cu 
tunsura scurtă, ca un sportiv. Cuviosul Irineu îl privi pe 
comandant, cu blândeţe, drept în faţă. Pătrunse adânc, în 
sufletul acestuia, până în vremea prunciei, de la sânul 
mamei. Rămaseră aşa, câteva clipite, ochi în ochi, privire în 
privire. Comandantul, cu un uşor oftat, aproape 
imperceptibil, pentru cei din jur, plecă. Părintele Irineu, 
privi îndelung după el, până dispăru, apoi se întoarse către 
frizer şi cu o uşoară plecăciune, rosti, Domnul şi Maica 
Domnului. Nu ajunse la uşă şi frizerul îl chemă înapoi. 
Mâine, te rog să vii, chiar pe vremea aceasta, aici. Am să-ţi 
dau ceva. Şi cuviosul părinte, iar se plecă uşor, rostind 
cuvintele, Domnul şi Maica Domnului. Dar n-a mai venit 
nici în zilele următoare. Nu mai era de văzut, în orăşel. O fi 
plecat. Păcat, îşi zise frizerul. Era cam de înălţimea mea. Îi 
dam o cămaşă.  

Pe drumul de ţară, prăfuit, dar tare, de piatră tasată de 
vremi, cuviosul Irineu, mergea zâmbind, cu bucuria 
revărsându-i-se în afară, din prea multă plinătate. Avea tot 
ce-şi poate dori un om. Şi, pe deasupra, de-ale gurii şi apă şi 
loc pentru odihnă. Frământă în palme, câteva spice de grâu, 
mergând în ceată, cu Iisus, cu ucenicii şi apostolii. Şi 
lăcrimă, de atâta fericire. Apoi, oftând, privi în jur. Era 
numai el însuşi. Secerătorii ieşiseră la lucru. Femeile, 
aplecate, în metanie, cu secera într-o mână, tăiau 
mănunchiuri, mănunchiuri. Câte-un bărbat, cu un ţângău,  
le adunau în snopi, băiatul făcea legături, iar bărbatul îi 
lega, apoi îi aşeza în clăi sub formă de cruce, perfect 
aliniate, ca la armată. Cuviosul Irineu se apropie de 
secerători, salută sfios şi tăcu, privindu-i. Când stăpâna 
locului se ridică şi-l privi, întrebă dacă au nevoie de el, la 
lucru. Nu cere nimic. Femeia îşi chemă bărbatul, iar acesta 
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îi făcu afirmativ, din cap, arătând spre lanul de grâu, spre 
locul în care secera ea. Aceasta îi puse secera în mână şi-i 
arătă locul ei, din mica ceată a secerătoarelor. Şi cuviosul 
Irineu, mai degrabă mic de statură, decât mijlociu, atât 
aşteptă. Se învrednici să ajungă în rând cu celelalte şi 
echipa se militariză. Stăpânul holdei observă, şi-i făcu 
semn, femeii, să vină la el. Tu îmi faci legăturile, eu leg 
snopii şi băiatul face clăile. Înserarea îi găsi spre capătul 
holdei şi până la căderea serii, reuşiră, ceea ce în mod 
obişnuit rămânea pe a doua zi. Măi, măi, îşi zise stăpânul, 
uitându-se la omul străin. Nu ştia ce vârstă are, încă tânăr, 
dar cam trecut, dar îi plăcu sfiiciunea lui, care, îl aşeza mai 
degrabă între flăcăiandri.  

- Dar cu de-ale gurii cum stai, omule? 
- Când este, bine, când nu este, tot bine. 
- Mai rar aşa răspuns! Dacă mai rămâi pe la noi, am mai 

avea de lucru şi mâine.  
- Cu plăcere.  
- Atunci, cu noi, acasă, la mămăligă cu lapte. Asta-i 

masa noastră de seară. Dar ţi-om da şi brânză.  
- Mămăligă cu lapte, îi răspunse cuviosul.  
- Atunci, îi bine. 
Obosiţi, dar mulţumiţi, aproape veseli, ajunseră în 

dreptul lui Mihăilă, care îi invită pe toţi la cină. Dar ce, noi 
nu avem acasă, ce mânca? Lasă, lasă, cumnate, om veni 
noi, odată  şi  odată, dar acum e târziu şi ne aşteaptă mama. 
Şi cele două cumnate se îndepărtară la pas vioi. După ele, 
încă două femei, nu râmaseră la cină. Mâine la amiazăzi, vă 
dublez porţia de mâncare, strigă Mihăilă, după ele. Nu mai 
să nu uiţi, i se răspunse. Intră, omule. Şi cum zici că te 
cheamă? Ion. Îi dormi în podul grajdului. Prea bine, 
răspunse Ion. Atunci să dăm apă la vite, să mâncăm şi să 
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adormim, de om fi în stare, de atâta oboseală. Şi adormiră 
destul de repede şi dimineaţa se treziră bine dispuşi. 
Cuviosul Irineu se dovedi îndemânatic şi de mare folos. Au 
transportat clăile, la batoză, în carele bine încărcate, trase de 
bivoli şi carul plin de saci de grâu, acasă. Apoi, cuviosul 
Irineu, de negăsit . Mihăilă, tocmai vroia să-i spună, că nu 
mai are de lucru. Cuviosul plecase fără plată. S-a oprit în 
capul satului de din sus, la o femeie văduvă. Bărbatul i-a 
fost omorât, nu se ştie sigur de către cine şi a rămas cu trei 
copilaşi. Era femeia înjunghiatului. Toţi o ocoleau, fără să-i 
spună de ce. Copleşită de lucru, nu răzbea. Cuviosul Irineu 
s-a dus direct la ea şi i-a spus că o ajută la secerat, fără 
plată.  

- Ba cu plată, omule. Numai că, eu sunt văduvă. 
- Femeie, nu vin în casă şi dorm afară, pe câmp, să nu 

îţi iasă vorbe. 
- Ba vii, în casă, la masă şi de dormit, de-i vrea, în toată 

gospodăria, s-a găsi un loc. 
- Bine. Ai c-am întârziat cu seceratul. Acum spicul e 

prea copt. Cu o coasă ar fi fost, cu spor, mai înainte vreme. 
- Bine zici. Dar unde a fost de secerat cu mâna, am 

terminat. Avem şi holde mai dosnice. Ar merge şi cu coasa. 
Dacă nu, rămân de râsul lumii. Se scutură. Nu răzbesc.  

- Am înţeles, îi răspunse cuviosul. Locurile sunt 
aproape de izlaz?  

- Da, aproape. 
- Mâine, dimineaţă de tot, punem bivolii la jug. Luăm 

toţi copilaşii cu noi. Apoi dăm drumul la bivoli, pe izlaz. 
Eu, la coasă, apoi la legat. Şi nu  mai ridicăm snopii în clăi. 
Nu rămân pe  câmp. Ziua la secerat, noaptea cărăm pe arie, 
în apropierea batozei. Rezişti, femeie? 
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- La gândul că intru în rând cu lumea, rezist. Dar 
nimeni nu a mai transportat grâul, noaptea. Nu-i bine să fie 
umezit, de rouă. 

- Nu va fi umed. Dar, vom vedea. 
- Dacă-i lună, mai că-mi vine să cred. 
- Crede. 
Şi snopii apărură aliniaţi, ca la ordin, pe locul 

brazdelor. După ce cosise toată holda, cuviosul reveni la 
legatul snopilor, alături de femeie şi copilaşul cel mai mare. 
Micuţii îşi găsiseră singuri de joacă. Femeia mulţumi fără 
oprire lui Dumnezeu, pentru copii. De regulă, plângeau.  La 
prânz, cuviosul refuză să stea şi să mănânce. Lucra fără 
încetare. De la alte holde, apăru un bărbat, să le sară în 
ajutor, să ridice snopii în clăi, dar cuviosul, mulţumindu-i îl 
opri, spunându-i că în seara acesta îi va duce la arie.  

- Mare minune, îi răspunse omul, binevoitor. Poate cu 
două care.  

- Om vedea, îi zise cuviosul. Şi omul plecă grăbit spre 
holda sa.  

Pe câmp mai rămăseseră cuviosul, mama şi copii. 
Trimiseră băiatul, după bivoli. Femeia se culcă lângă 
pruncuţi şi-i adormi. Cuviosul, mai depărtişor, adormi şi el. 
Băiatul veni cu bivolii. Avură spor la lucru. Trecând pe 
lângă casă, lăsară copii şi iar nu plânseră. Spre dimineaţă, 
strălucind de mulţumire, terminară lucrul. Reveniră acasă şi 
dormiră câteva ore. Apoi, la arie, dar nu avură loc la rând. 
Erau alţii, care se ajutau între ei. Mereu era câte un car 
încărcat, de pe care, snopii erau daţi, pe batoză. Sacii se 
umpleau cu grâu, ca răsplată pentru sudoarea frunţii. 
Femeia nu avea pe nimeni de ajutor la saci, nici la paie. 
Snopii i-ar fi dat ea, dar nu ar fi răzbit cu tot lucrul, doar 
carul era încărcat, ceilalţi erau în claie. Cuviosul s-ar fi 
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urcat pe batoză, la primirea snopilor din car. Şi unii o şi 
înjurau, că o încurcă. Îi reproşau, că are claia prea aproape 
de batoză. Doar ea avea claie. Ceilalţi, la rând, cu carele 
încărcate. Snopii trebuiau daţi din claie, apoi în carul cu 
snopi şi de aici, pe batoză, iar acolo, preluaţi de alt om, 
care-i dezlega şi-i dădea celui care îi introducea în gura 
batozei, răsfirându-i. De la un timp, inimile unor bărbaţi se 
înmuiară. Îi săriră în ajutor. Îi aduseră carul încărcat, lângă 
batoză şi snopii din claie. Şi femeia îşi văzu sacii de grâu în 
car. Şi cuviosul i-a descărcat şi i-a dus pe prispă. Pe târnaţ, 
vru să zică femeia, ca pe la ea în sat, dar tăcu. Apoi 
cuviosul a dispărut fără urmă. A dormit pe câmp, zbătându-
se toată noaptea, de obosit ce era. Dar spre dimineaţă îl 
cuprinse un somn binevenit. Şi trezindu-se, porni pe calea 
din apropiere. Şi la umbra unui păr sălbatic adormi iar. Se 
trezi cu sufletul împăcat, iar cu trupul, ca bătut, peste tot. 
Asta-i bine, îşi zise. Osteneala cea bună. Şi, în metanie, se 
rugă până la amiazăzi. Şi prea mulţumit că îşi hrănise 
sufletul şi cu rugăciuni şi cu fapte bune, îl întrebă pe 
Domnul, dacă nu ar fi bine să îi facă nişte colibe, să rămână 
aici, cu apostolii şi ucenicii săi. Şi Domnul râse, cu bucurie 
şi-i zise, bine cuvioase Irineu, fă voia cea bună şi vom fi 
împreună, unde vrei, aici şi peste tot. Şi Domnul, cu 
apostolii şi ucenicii săi, dispărură. Cuviosul întrezări şi o 
ceată de sfinţi, dar dispărură şi ei. Mângâieri din mângâieri, 
adieri înmiresmate, din adieri înmiresmate. Singur. Fără 
casă, fără merinde şi desculţ. Îşi luase încălţămintele la 
subsioară, să nu i se strice, de atâta drum. Şi se ruga 
neîncetat, cu  uşurinţă. Şi era bucurie în sufletul său. Şi veni 
o ploaie de vară, rafale după rafale. Şi cuviosul îşi văzu de 
drum, până ajunse pe o coastă de deal. Calea deveni 
alunecoasă. Şi nu avea unde să se adăpostească. Se opri, 
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copac. Şi răbdă, adunându-si resorturile sufleteşti, în 
rugăciuni. Şi ploaia nu se mai sfârşea. Şi pe văiuga de mai 
jos de el, apăru o viitură.  

Cer albastru, cortul lui Dumnezeu peste pământ şi 
curcubeul. Cuviosul lăcrima de mulţumire. Ud până la oase, 
cum să merg în lume? Plin de noroi. Şi unde pot să-mi spăl 
hainele? Şi să le usuc? Ajunse pe coama dealului. Şi iată, o 
apă curgătoare, printre dealuri, cu ceva lăstăriş de soc, 
numai bine de ascuns, pentru un om complet dezbrăcat. Şi 
îşi spălă hainele de noroi, fără săpun, în apa tulbure şi le 
stoarse bine, apoi le scutură şi le atârnă de nişte crengi. Şi 
turnă iar, o răpăială şi-i mai limpezi hainele şi-i mai spălă 
pielea. Tunete, fulgere. Şi-l apucă tremuratul. Şi răbdă de 
frig toată noaptea. Veniră zorile. Se îmbrăcă. Hainele erau 
tot ude. Şi a ieşit la lumina zilei, aşteptând să vină soarele. 
De la o vreme hainele se mai încălziră, de la trupul 
tremurând. Şi-l apucă moleşeala. Se-ntinse pe iarba udă şi 
adormi. Se trezi târziu. Soarele dogorea. Din hainele 
cuviosului ieşeau aburi. Şi trupul i se încinse. Îi era foame 
şi dor după o casă de om. După un pat. Cuviosul ştia să îşi 
observe gândurile, dorinţele, sentimentele. După zece ani 
de pustnicie, zi de zi, cât e iarna, primăvara, vara şi toamna, 
nu-l mai speria o zi de vară. Dar în timpul cât a fost la 
şantier, mai pierduse din cele zidiri dobândite în pustnicie. 
Trupul voia să scape de sub control, dar îl aduse la 
ascultare. Spre a se şti că trupul nu este orice creaţie, ci 
Templul Sfântului Duh, în care sălăşluiesc toţi cei care au 
trăit până acum. Pe şantierul de construcţii lucrase cu multă 
hărnicie şi bine a făcut. Acum era liber, în codrii de oameni. 
Din nou, nebărbierit, dar curat. Ce fel de om o fi străinul 
acesta? Cauţi pe cineva, omule? Să intru slugă. Ai ajuns 
unde trebuie. Intră. Două rânduri de case cu multe camere, 
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grajduri, saivane, magazii. De lucru, nu glumă! Îmi dai 
buletinul. L-am uitat la o văduvă pe care am ajutat-o la 
secerat. De fapt l-am lăsat cu bună ştiinţă. Prea nu aveam 
unde-l ţine şi se jerpelea. Se uda. Pari un om vrednic.  Iată, 
dormi în magazie. Masă, casă. Restul, om vedea. Să trăieşti, 
boierule. Şi boierul se felicită. Îi cunoştea pe fomişti şi 
terchea-berchea prin lume. Dar ţuică nu dau. Nici nu 
trebuie. Şi boierul intră la griji. Nu bea?  Se abţine! O fi 
vreun hoţ! Dar şi-a găsit naşul! Cuviosul, în scurtă vreme, 
făcu o bună impresie. Îi reveni chipul de lumină pe faţă. A 
zâmbire. Văzură. Dar nu-i interesa decât lucrul. Nu lucra 
repede, dar toată ziua. Iar după o săptămână, nu mai era de 
alungat. Observară că e mai cu voie bună, la vaci. Şi era de 
lucru pentru doi şi făcea faţă singur. Să mănânci, omule. Ne 
pari slăbit. Eşti şeful vacilor. Lapte, brânză urdă, smântână, 
fără oprire. Şi ouă îţi iei din cuibare, câte vrei. Şi pâine şi 
mămăligă. Mănânci la tine, în magazie. Dacă nu mănânci 
pe săturate, eşti un prost. Văd că-ţi place la noi. Da, 
răspunse cuviosul, înflorind. Rămâi la noi, cât vrei. Şi-i 
bine să rămâi, că vine iarna. Vom găsi noi ceva haine mai 
groase. E cam dus cu mintea, dar foarte harnic şi la locul 
său. Şi dumineca dimineaţa se scoală de cu noapte şi îşi 
face lucrul la vaci şi apoi se spală. M-a rugat, clar, frumos, 
că atât îmi cere, drept plată pentru lucru, să îl las dumineca 
dimineaţa la biserică. Nu e în toate minţile, dar înţelegerea 
e înţelegere. L-am învoit. Nu mi-a mai cerut nimic. Are 
casă şi masă. Şi-i este de ajuns. La biserică, mi-au spus 
oamenii, stă jos, cu fruntea la podea, până la sfârşit, apoi, 
ridicându-se cu greu, merge la miruit şi fără să intre în 
vorbă cu nimeni, vine aici şi continuă lucrul, de  unde l-a 
lăsat. Şi oamenii înţeleseră că-i slab la minte, dar ce să-i 
faci?. Bine că îşi câştigă pâinea cea de toate zilele şi nu 
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ajunge prin şanţuri, câine vagabond. Şi cuviosul se făcu 
pământiu şi lumina dispăru, cum dispare apa în vremi de 
secetă. Au venit cu o maşină şi l-au dus pe boier. Ia-ţi copii 
şi fugi, i-a spus cuviosul, nevestei boierului. Taci, nu ştii ce 
spui. Bărbatul meu, nu-i un om rău. A doua zi a venit 
miliţianul şi a dus-o la primărie, unde cei din noua 
conducere a comunei, au culcat-o cu forţa. Hai boieroaico, 
să te vedem dacă eşti tot atât de bună, pe cât te ţii de mare. 
După ce a venit acasă, cuviosul a prevenit-o că a doua zi 
vor veni să o ia şi pe ea, ca şi pe soţul ei şi nu se ştie pe 
unde i se vor pierde urmele. Acum ai curaj? În noaptea asta, 
cât mai departe şi fără întoarcere. Altfel nici tu nu vei şti 
nimic despre copii tăi. Intră la un şantier de construcţii. 
Poate se află, poate nu, că aveţi ceva avere, dar până atunci 
copiii vor merge la şcoală. Şi femeia şi-a luat copiii şi a 
plecat în lume. Şi pe cuvios l-au arestat pentru complicitate  
cu duşmanii orânduirii socialiste. Zâmbea. La anchete, 
râdea, ca un dement, la toate loviturile. Nu avea buletin. Cu 
atât mai grav. L-au dus până la Sighetul Marmaţiei, în 
celulele pentru cei mai periculoşi români, guvernanţi, 
generali şi elitele din jurul lor. Fără buletin, li s-a părut a fi 
un om de legătură, cu rezistenţa armată, din munţi. Şi-l 
bătură, soră cu moartea, mai bine de o jumătate de an, până 
şi-au dat seama că, într-adevăr, e nebun. Şi pentru a fi 
siguri, au dat un telefon la spitalul în care fusese internat, pe 
când era muncitor la un şantier de construcţii. L-au mai 
ţinut în închisoare încă un an, spre marea distracţie a 
gardienilor şi a şefului închisorii. Nebunului i se năzărise să 
primească spovedania puşcăriaşilor şi să-i împărtăşească. 
Unii, se spovedeau. Ai păreri de rău de ceva păcate 
săvârşite? Am, părinte, îi răspundeau suferinzii, de pe patul 
de moarte. Am spus tot, la anchete. Se împărtăşeşte robul 
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lui Dumnezeu cu sângele şi trupul Domnului nostru Iisus 
Hristos. Şi cu o linguriţă închipuită, le dădea Sfânta 
Împărtăşanie, nevăzută. Mare lucru, nu aflaseră despre viaţa 
sa. Nu prea ştia să spună câte ceva despre părinţi şi nici 
despre domiciliul său stabil. Rostea din când în când un 
nume de oraş, fericit că ştia să răspundă la întrebările 
anchetatorului. Întrebările se refereau la altceva, dar el 
răspundea, Braşov. Acolo a căzut din nou pe mâna miliţiei, 
care, l-a pus la curăţenie, apoi în tren, să se ducă unde o fi şi 
cât o vrea. L-au îndreptat spre Cluj-Napoca. S-a dat jos în 
Câmpia Turzii şi de acolo, la pas , zi şi noapte, până la 
văduva pe care a ajutat-o la secerat. Acolo îşi lăsase 
buletinul. Îl uitase cu bună ştiinţă, într-un anume loc. S-a 
bucurat când l-a găsit. Femeia se măritase. I-au dat, în 
traistă, mămăligă şi brânză şi cuviosul a plecat de-ndată, 
călător în lumea largă. Într-un sat, un românaş începuse 
fundaţia unei case. Cuviosul se opri şi-i spuse că e 
meseriaş. N-avem nevoie de ajutor. Ne descurcăm singuri. 
Dar nu vă cer plată. Lucrez o săptămână pentru cât costă un 
bilet până la Bucureşti şi ceva în plus, pentru tramvai. Cum 
s-ar spune nu lucrez ca meseriaş, ci ca salahor. Lucrez şapte 
zile şi mă plătiţi pentru trei. Primele două zile, de probă. 
Dacă nu vă place de mine, nu-mi daţi nimic şi plec. Bine. 
Hai să vedem ce ştii. Săpară în continuare fundaţia, făcu, 
ajutat de românaş un cofraj clasa-întâia şi începură să 
toarne betonul. Lucrară cu spor. Peste o săptămână îl plătiră 
pentru trei zile. Cuviosul zburdă spre gară, dar pe şosea 
întâlni un camion cu număr de Sibiu şi ajunse la Săliştea 
Sibiului, într-o zi de duminecă. Eu rămân aici. Ai zis că 
până la Sibiu. M-am răzgândit. Ai vreo ibovnică, pe aici? 
Am de mers, la cineva. Bine. Să trăieşti. Domnul şi Maica 
Domnului, îi răspunse cuviosul. Măi, măi, îi zise şoferul, 
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mai rar aşa salut. Şi apăsând pe accelerator, îşi văzu de 
drumul său. 

- Aici eşti, Nicolae? 
- Care Nicolae? 
- Nicolae Oprea, lui Miclăuş. 

       - Bine ai venit, cuvioase Irineu. 
- Domnul şi Maica Domnului. Bine te întâlnii. Cuviosul 

Irineu închise ochii,  exprimându-şi astfel bucuria unei 
revederi din cale afară de plăcută. 

- Am nevoie de cuvioşia ta. A intrat Partidul Comunist, 
cu încălţămintea vrăşmaşului, în sufletele oamenilor. 

- Nici când te-au băgat austriecii în temniţă, în timpul 
imperiului, unde ai zăcut mulţi ani, până la moarte,  nu a 
fost aşa. Şi ai tăi şi biserica nu ştiau unde eşti, unde ai 
dispărut! 

- Toate vremile îşi au un aşa, mai mult sau mai puţin. 
Dar despre mine, nu-i de vorbit. Ştiu ce se pune la cale. 
Oamenii nu mai ascultă de glasul conştiinţei, deşi le spun 
mereu, despre ce este vorba. Tăvălugul răstignirilor lui 
Cristos, face ravagii. Vor să-l ridice pe lemn, pe întreg 
pământul. 

- Zilele mai de pe urmă? 
- Cuvioase, de ce-ţi baţi capul, cu aşa ceva? Tatăl 

ceresc ştie când vor fi şi e de ajuns. Noi trebuie să-i fim 
oşteni, aici, unde a fost exilat blestematul de vrăjmaş. I-a 
momit pe strămoşii noştri, scoţându-i afară din rai. În loc să 
păzească fericirea, în faţa exilatului, au ascultat de 
nefericitul înger. Şi toată omenirea este bolnavă de 
neascultare, de nefericire, de răutate, de bubele văzute şi 
nevăzute, ale păcatelor. Răstignitorii au dat năvală în 
templele Sfântului Duh. În noi înşine. La Iisus nu ajung, dar 
vor încerca să ne izoleze de Domnul şi Salvatorul nostru. 
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Vor întuneca mintea omului, aţâţând în ogor simţurile 
trupeşti, deşi pe acestea omul  le-ar fi avut după măsura şi 
rostul lor. Dumnezeu îşi are locul său central, fiind 
făcătorul vieţii pe pământ, iar trupul îşi are locul său bine 
stabilit. Ascultarea de el înseamnă reducţia personalităţii 
omului. Ascultarea de spiritual, nu exclude parametrii 
corpului, ci ieşirea din dimensiunea oarbă, în cea spiritual-
divină, din care decurg o serie de consecinţe benefice. Îţi 
simt bucuria de a constata pe viu, cum ţăranul Nicolae 
Oprea Miclăuş se distinge, în aceste gânduri, ca un 
profesor. Eu am beneficiat de cunoaştere, prin credinţă. 
Ceea nu exclude, în nici un caz, lenea intelectuală, lipsa de 
oameni învăţaţi. Ei înşişi pot şi beneficiiază de cunoaştere 
prin credinţă. 

- Dar noi, unde suntem? Pe  Dumnezeu nu-l pot scoate 
din existenţă, nu-l pot înlocui cu planurile lor. Vine un ceas 
în care luciferienii se vor prăbuşi a doua oară şi definitiv. 

- Aşa te vreau!, se bucură Nicolae Oprea Miclăuş. Iată, 
eu având privirea neîngrădită, asupra ce pun la cale cei 
potrivnici, îţi voi grăi în conştiinţa ta, ce trebuie să faci. 

- Mulţumim, dumitale. De ce nu eşti canonizat? Să-ti 
spun, Sfinte Oprea Miclăuş! 

- Vine şi ceasul acela, cuvioase Irineu. Pe preotul de 
aici vor să-l facă ofiţer de securitate. După ce va accepta, 
tovarăşii de dinafară şi de dinăuntrul Patriarhiei, unii în 
haine preoţeşti, vor propune Patriarhiei, sfinţirea mea. Mă 
auzi? 

- Da, te aud foarte bine. Dacă ai fi mers la Moscova 
imperială, nici vorbă de sfinţire, dar pentru că ai mers la 
Viena imperială, să ceri respectarea drepturilor românilor 
ortodocşi, vor da cale liberă Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Române, pentru sanctificare. 
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- Gândeşti bine, cuvioase, dar nu te îngrijora, sfinţirea e 
sfinţire şi un om sfânt e un sfânt. Dar tovarăşii acceptă să 
fiu beatificat şi pentru că aş fi un fel de Horea din Albac. 
Mai mic. 

- Când vei fi beatificat? 
- Anul acesta. În acatist nu vor pomeni niciodată 

cuvintele ungur şi austriac, adică să nu se prea ştie despre 
ce e vorba. Amestecă politica lor, cu credinţa noastră, 
estompând contextul politic şi aspiraţia neamului românesc 
spre supravieţuire, din timpul vieţuirii mele. Aici este 
eroarea lor. O sfinţire înseamnă un acatist şi oricât de 
neprecisă va fi în legătură cu contextul istoric în care am 
trăit, rugăciunea acatistului va fi deplină. Iată pentru ce te-
am chemat şi te-am aşteptat în Săliştea Sibiului. Faţă de 
serviciile secrete ale celui Potrivnic, din România, din alte 
ţări şi din URSS, noi creştinii avem în plus doar rugăciunea. 
Au aflat tot ce ştim noi. Rugăciunea. Aceasta este arma 
noastră.  Însămânţează lumină aproape şi la distanţă, în 
cunoscuţi şi necunoscuţi. Rugăciunea lucrează în adâncurile 
fiinţei omeneşti. Tovarăşii comunişti, să nu ştie de noi, 
rugătorii si noi să nu ne deconspirăm. Cu alte cuvinte ne-au 
adus în situaţia de a trăi, ca rugăciune, în ilegalitate. 
Legalitatea este condiţionată. O condiţionează. Şi iată, 
tovarăşii de la partid şi securitate, se tem cel mai mult, de 
cei ce se roagă. Acolo unde sunt doi-trei în numele meu. 
Ştiu şi ei. Ce păcat de noi, că deşi ştim, n-am practicat şi nu 
practicăm aşa ceva. Creştinii noştri, nici singuri, nici doi-
trei, nu se roagă. Dar şi în aceste împrejurări, vom birui. 
Avem ruguri aprinse. Grupuri de creştini, unii pentru alţii, 
în rugăciune. Unul a fost descoperit. Arestaţi, întemniţaţi şi 
chinuiţi inimaginabil. Ai cea mai grea şi mare lucrare, 
cuvioase Irineu. Omul să se roage. Să mai fie unul, să se 
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roage unul pentru altul. Şi când vor fi trei, va fi deplinătate. 
Să pomenească şi pe alţii în rugăciune, dar cu persistenţă şi 
permanenţă, ca pe un nucleu de foc, acest grup restrâns. 
Rugăciunea pentru alţii, va fi mai mănoasă. Că nici toţi soţii 
şi nici toate soţiile nu se vor deconspira, nu se vor trăda. Iar 
cei ce o fac, vai de ei. Dar învăţatu-i-am să se roage? Greu 
va fi, în multe case, imposibil. Deşi câştigul lor ar fi de 
mare preţ. În casele acestea să se roage unul, în secret. 
Fiind unul, este ca tine, un fel de nebun al casei. Dar şi el îşi 
adună merite. Ştiu că în felul acesta, eşti cel mai expus 
peregrin român. Cei mai expuşi peregrini români. 
Crucificatorilor li s-au adăugat austriecii, ungurii, ruşii, cu 
păcatele lor grele, iar azi, comuniştii. Pe post de executori. 
Fără inimă, fără tricolor, fără Dumnezeu. Noi să plugărim 
Cuvântul. Mereu vom fi sub grele şi mari poveri. Dar 
lumina e ca apa. N-o poate păstra pământul, în ascuns. Iese 
la suprafaţă. Iată drumul Golgotei tale! Şi sfântul Oprea 
Miclăuş a dispărut. Cuviosul Irineu păstră această întâlnire, 
în sufletul său, ca pe o comoară. Cum  să-l învăţ, pe român, 
să se roage, când şi înainte de holocaustul roşu, nu înţelegea 
ce armă de  nebiruit este rugăciunea. Fericit şi nebun, cu 
acte în regulă. Şi nu mulţumesc îndeajuns, Domnului, 
pentru tot binele! Şi se culcă, pe banca din faţa bisericii. 
Veni pe furiş, să nu îl vadă nimeni. Numai că a fost văzut 
de o femeie, care anunţă preotul, iar acesta sosi cu balamuc 
mare, de se alertară vecinii. Cuviosul, tăcut, aştepta, cu 
fruntea plecată. Din ce în ce mai multe mâini, îl ţintuiau, să 
nu fugă. Ce ai căutat aici, vagabondule?, strigă unul dintre 
oameni. Să furi odoarele bisericii?!, izbucni preotul. N-am 
unde pune capul, părinte. În trecere prin Sălişte, am zis să 
fiu mâine, la biserică, la Sfânta Liturghie. De ce aici şi nu în 
Sibiu, sau în altă parte? Aici e biserică de ţară, n-avem 
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sfinţi locali, să vii la ei. E clar, minţi. Să-l dăm pe mâna 
miliţiei. Să-l dăm, strigară toţi. Părinte, rosti cuviosul 
Irineu, iar când vorbea el, ceilalţi tăceau, altfel cum să se 
distreze, dacă nu aud ce spune, în Sălişte, este un sfânt. 
Părintele tresări, atins în adâncimile sufletului său. Nu, nu 
este nici un sfânt, dintre noi. Crede-mă. Ce  să fac, omule, 
ţi-aş da drumul, dar vezi câţi oameni sunt, se scuză, cu 
viclenie, preotul. Dacă trebuie, mă duc singur, la miliţie, îi 
zise cuviosul. Oamenii, slăbindu-l, cuviosul porni, uşor, 
printre ei, să nu se stârnească iar furtuna, se aplecă înaintea 
preotului, cerându-i binecuvântarea şi plecă. Preotul tăcu şi 
oamenii se împrăştiară. Cuviosul se ascunse la umbra unor 
pomi, unde se rugă în pace şi reveni tot pe banca din faţa 
bisericii. Se odihni împărăteşte. Intră cu mintea în cămara 
inimii  şi lăsă lumea, cu ale ei, în afară. Închise uşa şi trăi în 
rugăciune. Primea arvuna vieţii eterne. Era în pridvorul 
Vieţii, în pridvorul Spiritului pururi viu, în pridvorul 
Cerului. În cetatea sa de refugiu. Dimineaţa se stropi pe faţă 
cu o cană de apă, de la fântână, se clăti în gură, cu altă cană 
şi se duse la cimitir, locul unde nu deranja pe nimeni. 
Veniră femeile să aprindă câte o lumânare. Una, văzându-l 
că e străin, îl întrebă, cu vorbă frumoasă, dacă are pe 
cineva, aici, în cimitir. 

- Am, dar nu ştiu unde este înmormântat. Că nici 
lumânare n-am. 

- Îţi dau eu o lumânare, numai să aflu pe cine cauţi. 
- Pe Nicolae Oprea Miclăuş. 
- Mai spune o  dată. Oprea Miclăuş Nicolae? Nu sunteţi 

de pe aici şi căutaţi pe cineva din batrâni. 
- Bine zis. 
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- Dar aşa nume, în cimitir, nu-i. Eu îi cunosc pe toţi 
morţii, chiar dacă sunt o femeie mai tânără. Lângă bătrâni 
sunt înmormântaţi fiii şi tot aşa. 

Cuviosul întinse mâna după lumânare. O aprinse şi aşa, 
cu ea aprinsă, porni la pas domol, prin cimitir. Se opri pe 
alee şi aşeză lumânarea aprinsă, jos şi făcu trei metanii, 
apoi, tot domol, se îndreptă spre biserică. Femeia, ca 
prostită, rămase cu gura căscată, urmărindu-l pe străin, până 
ce ieşi din cimitir. Cuviosul, în biserică, sărută icoanele, se 
retrase spre intrare şi coborî  în genunchi, având fruntea 
plecată până jos şi aşa petrecu de minune, lăsând trupul 
acolo jos şi trăind în sinea sa, acolo, sus, unde rostea toate 
cuvintele serviciului divin de dimineaţă şi ale Sfintei 
Liturghii. Cuvintele rostite de preot. Şi spiritul său 
coliturghisea în altar. S-a miruit. A luat trei bucăţele de 
anafură şi le-a mâncat, cu bucurie înaltă, hrănindu-se. Şi 
dispăru din Sălişte. Şi lumea uită de acel străin. Nici nu 
prea era multă lume în biserică. Se tot răriseră oamenii, 
corul bisericesc, al tineretului, îşi încetă activitatea. Şi ce 
frumos rosteau cântările Sfintei Liturghii! Dar încă e bine, 
constată preotul. Nu vor închide biserica. Aşa îl 
ameninţaseră tovarăşii. N-o închideţi? Nu. Dar şi dumneata 
trebuie să pui umărul a făurirea socialismului. Pun tovarăşe, 
pun, cum sa nu pun. Foarte bine. Mergi în pace, la familia 
şi la biserica dumitale. 

Cuviosul ieşise la drumul asfaltat şi făcu un semn spre 
un camion. Şoferul opri. Se-ntâmplă să nu am nici un ban. 
Mă iei şi pe mine în cabină? Te iau, îi răspunse şoferul. Şi-i 
păru bine, că la primit. Se învioră. L-aş duce pe de gratis 
până la Bucureşti. Parcă-s alt om. Mi-a pierit somnul şi mă 
simt aşa, cum să zic, ca un sportiv. Mi-ai spus că nu ai bani, 
de la bun început, înainte de a te urca în cabină. Alţii îmi 
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spun, după ce coboară şi pleacă iepureşte. Aşa că te duc 
până la Bucureşti. Mulţam, îi răspunse cuviosul, ridicând 
palma, cu trei degete unite, aşa, prieteneşte. 

- Mă înviorezi, la volan. Cum zici că te cheamă? 
- Ion. 
- Pe mine Ilie Ionescu. Ştii să cânţi? Cântecul mă ţine 

treaz. Vin de la Baia Mare. 
- Ştiu să cânt, ce nu ştiu alţii. Am învăţat de la un 

cântăreţ de biserică, la care am fost slugă vreo doi ani. 
- Nu mai sunt slugi. Gata cu exploatatorii, bagu-i în mă-

sa pe toţi. La Gherla cu ei! Dar pe mine nu mă interesează 
ce cântece ştii, numai să cânţi. Cuviosul începu, Isaia 
dănţuieşte. Şi şoferul se puse pe râs şi voie bună. Ioane, nu 
vrei să fi ajutor de şofer? 

- Nu mă pricep. 
- Dacă nu eşti greu de cap, te învăţ eu. Şi o înjurătură, 

de toţi sfinţii, se lovi de caroseria camionului. Şoferul se 
prinse bine de volan. Reuşi să oprească.  Pană de cauciuc. E 
soare şi cald, de să mori. 

- Nu şi pentru mine, îi zise cuviosul. Stai la umbră şi 
spune-mi ce să fac. Reuşi să schimbe roata. Şoferul îi spuse, 
verde, în faţă, că vorbeşte cu tovarăşul lui de partid, pe 
fabrică şi cu inginerul. 

- Eşti ca şi angajat. 
- Aşa să fie. 
- Îţi place să umbli? 
- Îmi place. 
- Îţi place să cânţi? 
- Ce ştiu, de la biserică. 
- Bune şi acestea. Ia mai trage o dată, Isaia dănţuieşte. 

Şi şoferul râdea cu gura mare. Opri pe dreapta, lângă un 
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bufet. N-ai bani. Ţi-e foame? Mi-ai fost de mare ajutor! Ce 
vrei? Mici? 

- Tot ce mănâncă omul, dacă e sănătos, clasa-ntâia. Ori 
mititei, ori lapte, ori pâine cu ceai. Unii postesc. 

- Să le fie de bine, îi tăie vorba, şoferul. Noi mâncăm… 
- Mititei, sublinie cuviosul. 
- Mititei şi câte o halbă cu bere, completă şoferul. 
- Şi câte o halbă cu bere, zise şi cuviosul. Că nu ce 

mănâncă omul, mititei, sau brânză, sau o cană cu apă. 
Nimeni nu piere de foame. 

- Aşa-i, întări şoferul. Numai să nu moară de proşti, zise 
tot el, râzând gălăgios, ca de o glumă bună. 

La intrarea în Bucureşti, şoferul îl întrebă unde 
locuieşte. Îmi pare rău, eu merg în altă parte. Opri camionul 
şi-i spuse cuviosului, repede, repede, jos, aici nu am voie să 
opresc. Împinge portiera. Şi şoferul apăsă pe acceleraţie. O 
fi crezut, neamul, că îl fac ajutor de şofer? Isaia dănţuieşte. 
Şi în loc să meargă la întreprindere, trase în faţa casei sale 
şi lăsă în curte câţiva saci cu ciment, iar două sacoşe, pline 
cu bunătăţi de-ale gurii, le dădu soţiei. 

- E bine, îi zise soţiei. De nu cură, picură. Pic, pic, pic, 
nu-mi lipseşte chiar nimic. De apartament la bloc, nu am 
nevoie. Am această casă, ca la ţară. Îs domn. Isaia 
dănţuieşte, începu el să cânte, cu glas tare. Soţia râdea, să 
leşine. 

- Mă, tu te faci popă? 
- Mire, nevastă. 
- Na, că eşti însurat. 
- Naş. 
- Mai merge. 
- Ai dat pe traseu de vreo năşică? 
- Nu. Dar trag nădejdea. 
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- Mai bine mai trage o Isaia dănţuieşte, până îţi pun 
ceva pe masă. 

- Scoate o sticlă de roşu, tovărăşico, adică nu-i pentru 
oricine şi mai vezi, ce e pe acolo. Isaia dănţuieşte. 

- Măi omule, nu duci camionul şi bei după? 
- Bine zici. Să vedem, poate îl duc mâine. Să trăiţi. Am 

sosit. Am oprit pe acasă şi vă dau un telefon. Acuşica 
pornesc. Nu? Mâine dimineaţă? Să trăiţi! Nevastă, vinul! Să 
te văd la lucru, doar ţi-am spus că nu am găsit nici o năşică. 

- Să trăieşti, şefu! 
- Aşa te vreau! 
Cuviosul Irineu, fără un ban, fără să aibă ce mânca, fără 

să aibă unde dormi, începu să umble pe bulevard, până 
ajunse la poarta unei fabrici. Intră în vorbă cu portarul şi-l 
rugă frumos, să caute o sticlă şi să i-o umple cu apă şi să i-o 
dea cu totul.  

- Că mare bine mi-ai face. Îi căldură mare. 
- Îţi dau, omule, dar în sticlă a fost ceva vinişor. 
- E bine. Şi-i  oferi sticla cu inimă bună. Cuviosul şi 

înghiţi jumătate de litru de apă. Mi-o umpli, s-o am plină? 
- Cu dragă inimă. Dar de unde vii? 
- Din Satu Mare. 
- Cauţi de lucru? 
- Bine-ar fi. 
- Ai răbdare. Stai pe loc. Am eu relaţiile mele. Şi 

portarul reveni cu o întrebare. Ceva bănuţi, ai? 
- Nu. 
- De dormit? 
- Nu. 
- Cam mulţi de nu. Ar fi ceva de lucru. Dar trebuie să 

fii aici cam de cu noapte. Cum o să fii aici, pe la trei 
noaptea? 
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- Cu pasul.  
- De unde? 
- De unde o fi. 
- Nu-i bine. Dar aşa, un pui de somn, aici, fără mofturi? 
- Bun. 
- Vii mai spre seară. 
Şi cuviosul se duse, într-un parc, pe o bancă, 

mulţumind, şi iar mulţumind, pentru apă. Şi erau în jur 
pruncuţi pentru joacă, însoţiţi de părinţi, sau bunici. Şi-n 
pacea Domnului, se rugă, de parcă ar fi fost în văgăună de 
munte, singur, singur. Închise ochii. Îi deschise pe înserate. 
Se ridică, îşi făcu semnul crucii şi plecă. Dracu a mai văzut 
aşa om, să doarmă în gălăgia asta!, auzi, în urma sa, pe 
vecinul său de bancă. 

- Am venit tovarăşe. 
- Bine. Ceva de-ale gurii? 
- Nu. 
- Fac eu cinste. Dacă n-ai aici, şi arătă spre stomac, nu 

poţi nici lucra. Roşii cu brânză. Şi un pahar cu vin. 
- Nici regele Solomon, nu a mâncat aşa de bine. 

Dumnezeu să te miluiască.  
- Ascultă omule, eu îţi spun una şi bună, se repezi 

portarul, aici nu merge cu ăştia, cu sfinţii. Lasă-i! Îţi spun 
aşa, să nu zici că n-ai avut un prieten, în viaţa ta! Hai să-ţi 
arăt unde vei dormi. E un depozit al fabricii. De aici, 
nimeni nu fură. Înţeles? 

- Înţeles. 
- Bravo, aşa te vreau. Acolo e WC-ul şi o chiuvetă. Să 

bei apă, câtă vrei. Închid uşa. Dormi, că te scoală portarul 
de noapte. 

- Să trăiţi! 
- Aşa te vreau. 
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De cu noapte,  un camion, intră cu spatele în hangar, 
unde era depozitat parchet de stejar, pentru birourile 
direcţiunii fabricii şi pentru sediile PCR din sectoarele 
Bucureştiului.  

- Ce bine că sunteţi patru descărcători! Cuviosul nu se 
întoarse. Vocea şoferului, inconfundabilă, acum autoritară, 
de şef, îi semnală că de sus i se poartă de grijă şi că aici e 
trimis şi aici va intra în linia de foc. Îşi văzu de lucru. 
Şoferul îl observă, dar nu dădu de înţeles, că îl cunoaşte. Se 
făcuse ziuă şi tot mai descărcau. Secretarul de partid pe 
secţie şi şeful personalului îl aşteptau, în birou, pe cuvios.  

- Vrei să lucrezi? 
- Da.  
- Ai două recomandări bune. Şoferul şi portarul. Eşti 

angajat ca încărcător descărcător şi orice lucru de ajutor pe 
lângă şofer. De acord? 

- Da.  
- De mâine intri în pâine. Vorbeşte cu şoferul. Pleci cu 

el. Domnule Isaia, aşa am auzit că îţi este porecla, că Ioni 
avem destui, orice necazuri vei avea, orice probleme, să vii 
la mine, cu încredere. 

- Să trăiţi, tovarăşe, zise cuviosul şi plecă. Isaia 
dănţuieşte răsuna pe toate căile nevăzute ale spiritului, 
atingând sufletele şi rezonanţa se auzea în cer. Cuviosul 
Irineu era angajat. Mulţumesc ţie, Doamne, rosti cuviosul, 
în sufletul său fierbinte, de rugăciunea neîntreruptă. Şoferul 
îl apostrofă, să fie bărbierit. Aici nu-i nici un cioclu, pe 
schema de angajare. Bărbierit şi tuns, ca un om cu un rost 
în viaţă, cu serviciu.  

- Bine, şefu. După amiază, şoferul era la atelierul 
mecanic. Îl luă şi pe cuvios. Când secretarul de partid a zis 
mecanicilor, să fie, totdeauna, bine pus la punct acest 
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camion, însemna că şoferul are pe cineva. Şi făceau revizia 
şi reparaţiile cu mare grijă. Noaptea următoare a fost cu o 
oarecare îngrijorare pentru cuvios. Unde să doarmă, ca să 
nu ajungă pe mâna miliţiei? Tovarăşe Ionescu, daţi-mi voie 
să dorm în camion. Închideţi prelata şi gata. 

- Şi dacă vine miliţia şi priveşte înăuntru şi te vede? 
- Acum am sosit. Mergem în cursă, de cu noapte. 
- Bine zis. Ai noroc. Miliţienii mă cunosc. Şi chiar de 

aceea, ridică prelata şi privesc înăuntru. Dar îţi fac eu o 
ascunzătoare. Vino pe la zece. Să-ţi spun unde stau. Ridici 
prelata pe la mijloc şi un-doi, înăuntru şi dormi. Şi în zori, 
la drum.  

Nu departe de Bucureşti, un restaurant, în intrândul 
pădurii. Aproape nu e şofer să nu oprească. Şoferul îl 
chemă, din cabină, pe cuvios, ridică prelata şi-i spuse să 
ajute un tânăr, să încarce nişte lăzi. Erau cutii de lemn, de 
ambalaj, scoase din circuit. Arătau ca noi. Şoferul îi 
promisese şefului de restaurant, că le încarcă şi le duce 
undeva, departe, să nu mai ştie nimeni de ele. Pe un teren 
de gunoi. Bine, îi răspunse şeful de restaurant, aici   n-au 
fost, nu ştiu de ele. Cei doi lucrători umplură camionul, 
până la refuz. Tânărul îi arăta cuviosului unde poate face un 
duş. Şeful restaurantului îi dărui un halat albastru. Dacă nu 
ai un halat de lucru, rămâi în pielea goală. Şefu, îi zise 
şoferul, poate ai şi o cămaşă.  De lucru. Foarte bine. Şi 
cuviosul Irineu primi şi o cămaşă. Măi Isaia, cu mine te faci 
om, îi zise şoferul. Şeful de restaurant îi trimise şi 
cuviosului o friptură, cât farfuria şi o halbă de bere. Pe şofer 
îl servise personal. Hristoase Dumnezeule, binecuvântează 
mâncarea şi băutura robilor tăi, că Sfânt eşti, totdeauna, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Apoi continuă, tot 
în secretul inimii sale, că nu este mâncarea rea sau bună, ci 
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inima omului, din care ies atâtea răutăţi. Şi-i tihni, 
anahoretului, deşi aşa ceva nu i se întâmplase de multă 
vreme. Bău şi halba şi în camion se uită cu înţeles la şofer. 
Păi dacă aici este ce trebuie, zise şoferul, arătând spre 
stomac, un cântec face bine. Isaia dănţuieşte. Şi părintele 
Irineu cântă Isaia dănţuieşte, în timp ce şoferul hohotea de 
râs, de parcă îl gâdila cineva. Să-i vină lacrimile, de atâta 
râs. Isaia, o s-o duci bine cu mine. Şi şoferul ieşi de pe 
drumul naţional şi intră pe o şosea judeţeană. Ajunse într-o 
comună. Intră cu spatele într-o curte, unde, ai casei, 
descărcară camionul, în timp ce şoferul şi Ion erau la un vin 
şi brânză de burduf, aşteptând raţa din cuptor. Dormiră aici. 
Stăpânul casei îi vâră şoferului nişte bani în buzunar. Aveau 
ei, secretele lor. Dimineaţa merseră la primărie, apoi la 
grajduri şi încărcară nişte vaci, pentru abator. Şeful 
abatorului îl întrebă ce carne vrea. Nu vreau, sunt în cursă. 
Ceva bun şi ce nu se strică. Bine, cu plăcere. Iei omul 
nostru şi mergi până la magazin. O lădiţa cu conserve şi 
două bucăţi de salam. Da de acela de Sibiu, preciză şoferul. 
Acum, nu. Când te întorci, da. Să ne aduci şi nouă, de alea, 
de stejar. Acum nu pot, nu sunt. Avem noi de unde. De ce 
nu ai spus, şefule? De la ce distanţă? La vreo cincizeci de 
kilometri. Încărcare rapidă, descărcare rapidă. Acum! 
Acum! a repetat şoferul. Şi după ce a făcut transportul 
parchetului, zise că nu ia lădiţele de conserve şi nici 
salamul de Sibiu, nici carnea congelată. La întoarcere. 
Oricând. Ce e a dumitale, e pus de o parte. Ţi s-a umplut 
rezervorul, cu benzină? Da. Şi  inginerul şef, îi băgă în 
buzunar nişte bancnote. Aşa, să ai şi dumneata, de 
cheltuială. Şi fără să-i pese de întârzierea de o zi şi de o 
noapte, porni la drum, până unde îl trimise secretarul de 
partid, pe fabrică. Tot după parchet. Jumătate pentru o 
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adresă, jumătate pentru altă adresă, după care vine cu 
camionul în fabrică, pentru revizie. Şi timp de o săptămână 
nu-l întreabă nimeni de sănătate.  

- Cum stai cu haleala, Ioane? Cuviosul tăcu. Mare 
dăndănaie, pe capul meu cu tine. Dar norocul tău, că sunt 
un om cu obraz subţire. Ai un pat, la dormitoarele 
şantierului. Am aranjat eu.  

- Foarte bine, şefu, mulţumesc. 
- Ia şi tu câteva conserve. Iar bănuţii aceştia, să-i ai de 

cheltuială, până la salar, când mi-i restitui. 
- Să trăiţi, şefu. Şi cuviosul zbură spre dormitoarele 

comune, să se culce. Încărcatul şi mai ales descărcatul, îl 
strivise. Şi adormi buştean. Când se trezi, era ziuă. Toţi 
plecaseră la lucru. Obosit am fost, dacă nu m-am trezit de 
atâta mişcare de oameni. Ceru de la femeia de serviciu, să-i 
vândă un săpun, să-mi spăl hainele, femeie. Care? Astea de 
pe mine. Ptiu drace, n-ai altele? Ptiu, satano, înapoia mea, 
n-am altele. Şi cum rămâi? În halat. Toată ziua? Le storc 
bine, iar peste două ore le îmbrac şi se vor usca pe mine. S-
o văd şi pe asta. Numai că femeia de serviciu a plecat acasă, 
iar cuviosul Irineu, le-a tot întors la soare, până la amiazăzi, 
apoi le-a călcat şi ca un domn, bărbierit, cu hainele spălate 
şi călcate, ieşi la plimbare. Cucoanele se uitau după el. 
Văzu o biserică. Răcoare. Cumpără o lumânare. O aprinse. 
Se prăbuşi în metanie şi rămase multă vreme aşa. Femeia de 
la lumânări, o bună creştină, îl privi cu ochii bulbucaţi, de 
uimire. Doamne ai grijă de bărbaţii de la construcţii, se 
ruga, în taină, cuviosul. Seara cad de oboseală, ca nişte 
buşteni. Doamne întăreşte-mă, altfel cum să fac pe alţii, să 
se roage, când nici eu nu mă rog îndeajuns. Cerbul e-nsetat 
de lumină şi copacii strigă de sete şi strigătul lor ajunge 
până la Tine. O, Doamne, viaţa mea, o ştii. Mulţumesc 

 39



Fiului Tău, că s-a dăruit, ca medicament, pentru salvarea 
noastră. Cuviosul se opri în faţa bisericii în care se rugase şi 
îşi numără bănuţii, să vadă dacă i-ar ajunge dus şi întors, 
până la Mânăstirea Cernica şi de plată, să stea acolo o 
noapte. Cineva îi lăsă în palmă un leu, socotindu-l cerşetor. 
Cuviosul se plecă spre trecător şi-i zise, Domnul şi Maica 
Domnului. Trecătorul se opri. Unul în faţa celuilalt. Mi-ai 
dat ultimul leu. N-ai unde dormi, frate? Străinul tăcu. Vrei 
să lucrezi la fabrica de pereţi din beton armat? Străinul 
dădu din cap, afirmativ. Să mergem la bufetul Expres, de 
lângă hotelul Lido, să mâncăm. Faci cinste? De bună 
seamă, răspunse cuviosul Irineu. Şi luară câte un polonic de 
iahnie de fasole. Cuviosul ceru să li se dea apă de la 
chiuvetă. N-am bani de suc. Şi primiră. În parc. Străinul 
adormi de-ndată, stând pe bancă. Şi cuviosul Irineu îi 
protejă somnul. Când se trezi, după vreun sfert de ceas, 
cuviosul îl îndemnă să meargă mâine la şeful personalului, 
care e bun prieten cu secretarul de partid. Ce să-i spun? Că 
eu te-am trimis. Ce ştii să faci? Ce mă pune. Ai origine 
socială sănătoasă? Nu. Sunt călugăr aruncat afară din 
mănăstire. Din ce trăieşti? Din cerşit. Până mă prind. Şi 
după ce te prind? După gratii. N-o să mai ai probleme, zise 
cuviosul Irineu. Au ei, îi răspunse străinul. Anchete, bătăi, 
să le spun spionii de legătură. Chiar aşa, călugării sunt 
spioni? Nu ştiu. Nu mă duc la şefii tăi. Îţi stric şi originea ta 
socială. Eşti fiu de muncitor?, întrebă străinul. Nu. De 
ţăran? Da. Colectivist? Da. Îi bine de tine. Ai ce mânca şi 
bănuţi de buzunar şi unde dormi. Eu ca eu, dar tu cum 
trăieşti, cu ce te hrăneşti, unde dormi, cu ce te acoperi? Ţi-
am spus, dar fii cu luare aminte. Cuvântul lui Dumnezeu 
mi-e hrană, de dormit, cât e vara, se mai găseşte, de 
acoperit, nu mi-e de folos, iar azi cu mare minune mă 
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mângâie Dumnezeu. Văd că nu te repezi să terfeleşti 
călugărimea, nu mă înjuri, nu mă alungi. Vezi bine, îi 
răspunse cuviosul. Dar ce origine ai? Părinţii, muncitori? 
Nu. Ţărani? Da. Colectivişti? Nu. Sunt particulari, de la 
deal. Acolo n-au ajuns gospodăriile agricole colective, ale 
socialismului învingător. Ţărani bogaţi? Nu sunt ţărani 
bogaţi, ci pălmaşi, de pe o zi pe alta. Atunci ai origine 
sănătoasă. Ţărani săraci. Asta e. Unde ai lucrat, înainte de 
călugărie? Acasă, la tata şi al mama.   S-au dus la Domnul. 
Şi iată, s-au dus din lumea aceasta, cu fraţii nu te înţelegi, 
aşa că ai venit să intri la fabrica aceasta, cel mai mare 
şantier, pentru pereţii blocurilor, pentru apartamente. Spui 
adevărul şi laşi călugăria la tăcere. Şi când vor afla? Nu-ţi 
fă griji, ce vei răspunde. Dar dacă vrei şi vrei să nu te prea 
întrebe cine eşti şi de unde vii, decât o dată, la început şi 
dacă lucrezi, te lasă în pace, mergi pe şantierele de 
construcţii, doar vezi, apar cartiere noi de blocuri, cu patru, 
cu opt şi cu zece etaje. Acolo lucrează numai ţărani. Mâna 
de lucru ne calificată. Orăşenii sunt şefi. O să rezişti? Nu 
ştiu. Încearcă. La şantiere ai unde locui. Vara, în blocurile 
care se construiesc, iarna, tot în ele. Înainte de a se preda 
locatarilor. Ai şi curent electric şi te lasă în pace, cu un 
reşou, să găteşti şi să te încălzeşti. Rezişti, ai unde dormi la 
iarnă. Şi ţăranii rezistă! Şi în căsuţele pe patru roţi , tip 
vagon. Mare înghesuială. Au şi sobiţă. Şi după vreo zece 
ani, dacă rezişti, tovarăşii îţi fac buletin de Bucureşti. Nu-
mi trebuie. Dar un loc de muncă, să fiu uitat de miliţie şi 
securitate, o vreme, drept să spun, mi-ar face bine.  Lasă-te 
în voia Domnului. Ai buletin? Am. Că la mănăstire nu mi-
au făcut nici o viză. Cuviosul îi lăsă în palmă zece lei şi se 
îndepărtă rapid, cerşetorului să-i rămână în minte, ultima 
idee, să meargă la şantier. Şi angajarea a fost imediată. Te 
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angajăm, tovarăşe Aurel Pacoste, i-a spus  tovarăşul de la 
personal. E nevoie de braţe de muncă.  Să trăiţi, tovarăşe, îl 
salută Aurel Pacoste, în timp ce ieşea din birou. Un şantier 
cât un oraş. Se construia cartierul Drumul Taberei. 
Tractoare mari trăgeau platforma cu pereţi de diferite 
dimensiuni, spre şantierele din Bucureşti şi prin judeţele 
limitrofe Bucureştiului şi până sus, în judeţele subcolinare 
şi colinare. O astfel de întreprindere, în coasta 
Bucureştiului, pentru că în Bucureşti erau cele mai mari 
şantiere de construcţii din ţară. Miliţia rutieră avea ordine 
clare, să protejeze camioanele şi tractoarele acestui şantier. 
Ajungerea lor la timp, înseamnă locuinţe, locuri de muncă, 
salarii. 

Şoferul Ilie Ionescu era  un om de încredere,  membru 
de partid foarte activ la adunările generale. Ataşat, din 
convingere, idealurilor comuniste. Mulţi ani a tras mâţa de 
coadă, până a devenit nervos, din cale afară. Nu se 
chivernisea de loc, deşi şofer profesionist. Un coleg de-al 
său vămuia butoaiele cu ulei, din tren, înainte de a le 
încărca în camion, să le ducă la magazinele alimentare. Cu 
o damigeană, două, de ulei,  mai făcea câte un bine ici-
acolo, la unii prieteni, aşa, la un pahar de ţuică, dar în 
schimbul uleiului, bine plasat, avea băuturi şi salam. Când a 
prins în undiţă un şef de restaurant, nu mai ducea şi la alţii. 
Aici avea mititei cu muştar, bere şi  muzică. Numai 
Ionescu, din serviciu în serviciu, azi aici, mâine în altă 
parte. Ajunse şi la beton armat, dar nu pe post de şofer. Aici 
o să văd pe dracu, dar iaca, tac. De mă dau şi de aici afară, 
ajung la muncă ne calificată, pe şantiere, dar nu-i sigur că 
mă vor primi şi acolo. Şi norocul lui veni de la Partidul 
Comunist.  La primele adunări şi-a luat angajamentul că va 
fi harnic şi ataşat Partidului Comunist. Mă, ce tot zici acolo, 
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că te-o dat afară, din altă parte!, strigă un muncitor mai 
curajos. N-am fost dat afară, ci m-am transferat, la cerere. E 
drept, din cauza  gurii mele. Şi dumneata, tovarăşe,   mi-ai 
auzit glasul, da nu ai fost atent la ceea ce am spus. Dar ce 
am zis, aşa rămâne!, apăsă Ilie Ionescu, pe accelerator. 
Văzuse şi el cum e la adunările generale de partid, pe unde 
lucrase. Ştia că de o va ţine tot aşa, sus şi tare, bine va fi de 
el. Şi secretarul de partid îl îndrăgi, după ce îi citi 
caracterizările, de la celelalte locuri de muncă. Toţi, că are 
gura mare şi că e certăreţ. Gura mare de la şedinţele de 
partid, constat şi eu că o are, dar chiar cât şi cum trebuie de 
mare. Iar aici, la noi, la locul de muncă, tăios, pentru că el 
nu bea în timpul serviciului. Şi aşa, câteva certuri zdravene. 
Certurile acestea nu au nimic periculos în ele. Totuşi, într-o 
caracterizare se spune că a venit cu băuturi alcoolice în 
fabrică. Într-o zi, la noul său loc de muncă, de la betoane 
armate, secretarul de partid pe secţie, îl chemă la el şi-l 
cinsti cu un pahar de vin, că nu strică. Unul, tovarăşe 
secretar. Unul, tovarăşe Ionescu. Asta, aşa, să şti că îmi 
place cum te porţi. Iar la şedinţele de partid pe secţie şi la 
adunarea generală pe întreprindere, ai dat dovadă că citeşti 
documentele de partid şi ca eşti un membru de partid de 
toată încrederea. Peste câteva zile îl chemă iar şi îi spuse că 
locul lui ar fi la volan, nu la ştrol, la atelierul mecanic, unde 
a fost angajat. Avem un şofer în concediu medical. Îi ţii 
locul, pe o vreme. Cu plăcere. Să trăiţi, tovarăşe secretar. 
Tovarăşe Ionescu, la noi, la volan, e mare răspundere. Se 
face munca şi atât. De ce şi unde, ştiu tovarăşii noştri 
conducători, din întreprindere şi din fruntea ţării. Am 
înţeles, să trăiţi! Aşa e bine, să vorbească un tovarăş, îi 
răspunse, la salut, secretarul de partid. Ca dumneata! Pe 
unde mergi, atât ai de spus, nu verzi şi uscate. Primul 
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transport de vite, de la o întreprindere agricolă de stat, la 
abatorul din Bucureşti, de lângă Timpuri Noi. Să trăiţi, am 
înţeles! După ce termini la abator, să speli bine maşina, să 
nu mai fie nici un fel de miros, de vită, de balegă. Acolo, în 
abator. Să trăiţi, am înţeles! Şi a transportat o săptămână, zi 
de zi, vitele la abator. Ceva nu era în regulă cu ele şi cu 
conducerea IAS-ului a hotărât împrospătarea şeptelului, cu 
vite de performanţă. Dar cum aveau contract de lapte cu 
fabrica de lapte, care la rândul ei avea contract pentru lapte 
şi brânză cu unele spitale şi cantine şcolare, au dat vite la 
abator şi pentru alte IAS-uri, care astfel şi-au salvat vacile 
sănătoase. Aşa, nici acest IAS nu a întrerupt contractul de 
lapte şi brânză şi conducătorii lui nu au devenit duşmani ai 
poporului. A mers, un coleg, în delegaţie, la fabrica de 
lapte, un coleg la alt coleg. S-a mai subţiat laptele un timp 
şi toate au mers ca pe roate. Când reveni în Bucureşti, 
şoferul Ilie Ionescu, aduse acasă muşchi de vită de clasa-
ntâia. Ia, tovarăşe, ca semn de mulţumire pentru calitatea 
dumitale, ca bun membru de partid. S-a terminat cu boierii. 
Noi, clasa muncitoare, nu avem dreptul la o friptură clasa-
ntâia, după ce dumnealor au halit o mie de ani? Dar nu-i 
bine să te lauzi la nimeni. O duci acasă, pentru familie şi 
gata cu vorba. La Gherla cu ei!, izbucni şoferul. Să trăiţi, 
am înţeles! Directorul fabricii plecă şi el în cursă, cu maşina 
mică, la secretarul de partid pe întreprinderea de betoane 
armate. Cu port bagajul maşinii plin. Acesta telefonă la 
secretarul de partid pe secţie, să vină că are  să-i spună 
ceva. Şi secretarul de partid pe secţie merse şi el acasă, cu 
muşchi de vită clasa-ntâia. Şi cuviosul Irineu se dădu,    
vrând-nevrând, la friptură la pachet. Făcută de soţia mea, o 
bucătăreasă neîntrecută, îi spuse şoferul. Erau din nou, în 
camion, la datorie. Nimic din ce intră în om, nu-l spurcă, îşi 
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zise cuviosul în sinea sa, oare a câta oară, doar cele ce ies 
din inima omului, cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, 
uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, 
neruşinarea, ochiul invidios,  hula, trufia, neseriozitatea, 
uşurătatea. Acestea îl spurcă pe om.  

- Trai bun, Isaia. Acum e rândul nostru, al clasei 
muncitoare. Ia mai zi, Isaia dănţuieşte. Un cântec ce mi se 
pune la inimă. Bă, da prost am fost. Păi preoţii aceştia nu 
sunt atât de tâmpiţi, pe cât am crezut eu! Dănţuiesc şi în 
biserică. Nunta e dans, voie bună, haleală şi băutură. 
Botezul, tot o nuntă, mai restrânsă, cu ăla  din leagăn. Că 
nici înmormântarea nu-i altceva. La Gherla cu ei! După 
gratii!  

Cuviosul Irineu era numai flăcări-flăcări, rug nestins, 
rugăciune.  

- Şefule, îi grăi cuviosul, cu voce uşoară, diafană, ai fi 
fost mare, dacă ai tăi, ar fi avut bani, să te dea la şcoală.  

-Bine zici, Ioane, răspunse şoferul, surprins, amintindu-
şi prea bine că era greu de cap şi de aceea nu a mai mers la 
şcoală. Dar am început iar să merg la şcoală. Toamna 
trecută mi-am terminat clasa a cincea şi a şasea, la anul îmi 
dau a şaptea. Acum n-am vreme. Aşa, să am şi eu şcoală 
mai multă. Dar au trecut anii. M-aş înscrie la liceu, la seral. 
În doi ani l-aş da gata.     Băga-i-aş în mă-sa de profesori. 
Dar ce au meritat şi-au găsit! Profu de română, îi chiar la 
Gherla, cel de franceză la canal şi cel de engleză, la mă-sa, 
a murit! 

- Dar ce au făcut, de au ajuns acolo?  
- Da aia a mă-si, de unde să ştiu! Au avut ei ceva bube, 

aşa de florile mărului, nu erau azi la ocnă. Da de ce mă 
întrebi?  

- Nu te întreb. Ceva carte aveau? 
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- Păi cum mă-sa să nu aibă, profesori de modă veche, 
doldora de carte! 

- Îi bine, şefule, că, iată, toţi românii îşi completează 
anii de şcoală.  

- Chiar aşa, Ioane. Secretarul de partid pe secţie îi pe a 
noua, cel pe fabrică a terminat liceul la seral şi acum îi la 
şcoala de partid. Îi bagă pe mânecă pe profii ăia de la 
Gherla. Să-l vezi cum ştie tot programul Partidului 
Comunist Român. Tu ce bube ai, Ioane, de nu eşti membru 
de partid? Să te văd cum te porţi, vreo doi ani şi om te fac. 
Of, of, oftă cuviosul, uşurat că şoferului nu i-a trecut prin 
minte să-l facă om acum.  

Rug aprins, cu foc ce nu arde materia, dar luminează 
sufletul. Cuviosul simţi cum îl ceartă cineva. Cuvioase 
Irineu, pe unul singur, de-l vei face să creadă şi să aibă 
legătură cu Dumnezeu, prin rugăciune şi gânduri bune, că 
aşa e începătoria faptelor bune, vei avea răsplată în cer. Şi 
cuviosul înţelese că nevrednic este, dacă pe unul singur, de-
l va aduce la Domnul, va avea răsplată în cer. Pe unul 
Doamne, când potrivnicul captează mulţimile, într-un 
tăvălug ce distruge tot.  

- Ascultă şefule, îi vorbi cu blândeţe cuviosul, într-o 
oprire la margine de pădure, ce crezi despre Dumnezeu?  

- Ce să cred, despre ce nu există? 
- Sigur?  
- Dar ce, ai început să-l cauţi şi tu şi nu-l găseşti? 
- Da, îl caut. Iată, priveşte acest camion. Se alimentează 

cu benzină şi ce nu e bun, aruncă afară, prin ţeava de 
eşapament.  

- Ca omul, haleală şi funie de nisip.  
- Cine a făcut motorul?  
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- Omul, doar nu Dumnezeu. Nu-ţi merge dovleacul, 
Ioane. Da să lăsăm pe Dumnezeu pe altă dată. Iată aici 
suntem singuri. N-ai vrea să mă înveţi, Isaia dănţuieşte? 
Cuviosul reţinu, să lăsăm pe Dumnezeu pe altă dată. Şi se 
bucură de bobul de rouă din sufletul şoferului. Şi acesta, la 
gândul cum va cânta la unele petreceri cu prietenii săi de 
pahar, începu Isaia dănţuieşte ca din gordun, când pe o 
parte de drum, când pe cealaltă.  

- Merge, îl încurajă cuviosul. Numai că e un secret, la 
învăţare. În şoaptă şi cu urechile ciulite la mine. Porniră iar 
la drum. 

- Mare lucru. Eu nu ştiu a cânta. Chiar crezi că îl voi şti 
şi de unul singur?  

- Da, şefu. 
- Să te ţii lipit de mine, îi zise Ilie Ionescu şi să nu-mi 

ieşi din vorbă. 
- Înţeles, şefu. Şi cântară în doi şi trecuseră de liziera 

arămie şi intrară în câmp deschis, care-şi rotea evantaiele 
uriaşe, de porumb. Şi nici nu ştiură când ajunseră într-un 
sat.  

- Aici ne oprim. Avem unde dormi. E de ajuns pe ziua 
de azi. Aici am făcut şi eu oarecare bine. Nu-i ce crezi, 
bambine, ci oameni blânzi, cum n-am mai văzut în viaţa 
mea. Fratele tatălui meu. Am veri şi ei au copii. Îmi place 
să-i ajut. Aş încărca un camion cu cartofi, de pe pământul 
lor, dar acum, pământul e la colectiv. Aşa că le-am adus eu 
ceva, de-ale gurii şi o damigeană cu vin. Tu, oricum, nu ai 
gura spurcată, aşa că eu o să mă controlez, să nu vorbesc, 
aşa, ca la cârciumă. Veneam la unchiu şi când eram  mic, 
vin şi azi, ca un copil. Şi-mi pare rău după tata. A murit de 
câţiva ani, deşi era încă bine, pe picioarele lui. Prea strigam 
la el şi uite-aşa, vin la unchiu să-i spun, că nu  m-am purtat 
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cum trebuie cu tata. Intrară în casă. Într-adevăr, Ilie Ionescu 
deveni alt om. Viu. Cu sufletul deschis şi plin de bucurie, 
ca o floare plină de polen. Rugul aprins tresări şi cuviosul 
se lumină. O familie ca o lumină într-o grotă a vieţii.  Oare 
cine este viu, în această casă?, se întrebă cuviosul. Nu-i 
timp de aflat, ci de luminat. Şi dimineaţa, în camion, Ilie şi 
cuviosul cântau încetişor şi destul de plăcut.  

- Şefu, te rog şi eu ceva.  
- Te ascult.  
- Să cântăm Isaia dănţuieşte, numai când suntem noi 

doi. Ca să nu râdă lumea de noi, ca de nişte preoţi. Cu gura 
lumii nu-i de glumit. Cuviosul ţintise bine. Ilie era cam 
superstiţios şi evită să se dea în public. Avea el cotloanele 
lui, pe traseu. Dar de când   s-a transferat, mai mult de 
nevoie, decât de voie, nu mai are anturaj de cheflii. Gata, 
tovarăş familist, membru de partid, că prea am un serviciu, 
că nici la mama în braţe nu am dus-o aşa, îşi zicea în sinea 
sa. 

- Bine, Ioane. Dar aici, în cabină? Aici e foarte bine. 
Dumnezeu mi te-a scos în cale. Ptiu drace, se bătu peste 
gură. Na, Isaia dănţuieşte ne mai trebuie şi Dumnezeu! 
Dacă nu-l înjuri pe Dumnezeu, mai bine sa taci. Să nu 
ajungi să ţi se spună, ce ai tovarăşe, îţi arde de popit? Te 
popim! Iar eu nu vreau să fiu popit, cu un picior la spate şi 
o caracterizare proastă. 

Şoferul Ilie Ionescu devenise un fel de om de încredere 
pentru conducerea de partid, din una din cele mai mari şi 
productive întreprinderi din ţară. Acum ducea materiale de 
construcţii, pentru o cabană, cu circuit închis, lângă Pădurea 
Vânătă, pe un tăpşan, spre care s-a făcut un drum asfaltat, 
pentru o singură bandă, dar cu refugii vizibile, pentru cei ce 
coboară, pentru a nu se opri maşinile care urcă. De sus, de 
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pe tăpşan, aveai o perspectivă întăritoare, pădure peste tot, 
în semicerc, până jos. De jos, cabana era ascunsă privirilor. 
Cabană pentru odihna unor familii cu responsabilităţi în 
conducerea PCR a municipiului Bucureşti şi a secretarului 
PCR pe întreprinderea de betoane armate. Cu alte cuvinte, 
acesta din urmă era avut în vedere pentru promovare într-o 
funcţie de conducere pe linie de partid. La început, lama 
unui buldozer, precedase asfaltarea drumului, apoi curentul 
electric, adus de la o linie de înaltă tensiune, ce traversa 
zona, după care, betoniştii, cu o betonieră electrică şi 
meşterii lemnari. Ilie Ionescu a fost detaşat cu serviciul, la 
locul secret. Tovarăşe Ionescu, îi spuse secretarul de partid 
pe întreprindere, avem încredere în dumneata. Să trăiţi, 
tovarăşe secretar! Am înţeles! Şi au muncit o lună de zile de 
le-au ieşit ochii din cap. Ciment, balast, var, mozaic, 
parchet, veveriţe şi căprioare. Chiuvete, căzi pentru baie, 
duşuri, faianţă. Plasă de sârmă, pentru gardul de jur 
împrejur, vopsit în verde. Gardul avea o răsfrângere 
exterioară, ca un guler. Şoferul slăbise câteva kilograme. 
Într-o zi li s-a spus că sunt liberi şi se pot întoarce la 
întreprindere. Secretarul de partid îi felicită şi le-a zis că iar 
sunt detaşaţi, pe un şantier din Dobrogea. Cu alte cuvinte, 
aveţi liber două săptămâni, plătite, plus concediul-concediu. 
Mergeţi la casierie, vă luaţi banii de concediu, apoi, când 
veniţi din concediu şi din cele două săptămâni, direct la 
casierie, să vă luaţi salariul pe cele două săptămâni. 
Tovarăşe Ionescu, un bilet la mare, sau la munte. Pe zece 
zile. Cu soţia. La mare. Foarte bine. Tovarăşe Ion Zicală, 
unde, la mare, sau la munte? Tot prin sindicat. Gratuit. Pe o 
săptămână. Un refuz, ar creea suspiciuni, îşi zise cuviosul. 
Să trăiţi! La ceva staţiune cu apă sărată, cu nămol, se poate? 
Foarte bine. Te trimitem la tratament. Pe zece zile. Ce 
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tratament e acela, de şapte zile? Ilie Ionescu radia, cuviosul 
cu fruntea în jos, tăcea. Dar tot mai am destule zile de 
concediu. Ştie Dumnezeu, să îmi poarte de grijă. Şi după 
cele zece zile de tratament, care veniseră ca un dar de sus, 
deşi nu se gândise la un astfel de tratament, cuviosul 
călători direct spre Mânăstirea Cernica. La poarta de intrare, 
pe terenul mânăstirii, îl aştepta părintele duhovnic. Porni 
primul, pe drumul spre biserică şi cuviosul după el, apoi, 
printre alţi vizitatori, împreună.  

- Bine ai venit, că eu plec la Domnul.  
- Şi pe mine cui mă laşi, părinte?, întrebă cuviosul. 
- Domnului te las. Tu vei fi în continuare preotul 

duhovnic de taină, preot mai apărat decât mine. Să ştii că 
securitatea a tăbărât peste  mine, cerându-mi să colaborez, 
de fapt să trădez. 

- Şi? 
- Sunt colaborator, dar pe tine nu te-am trădat. Mai am 

trei fii duhovniceşti, pe care nu i-am trădat. Fără carte, altfel 
ar fi fost luaţi şi ei în vizor. Ştiu să citească. Dar cât ştiu nu 
le-ar fi de mare ajutor. Au o memorie de excepţie şi textele 
sfinte sunt vii în inimile lor. Pe ei ţi-i dau ţie, în grijă. Încă 
n-am trădat pe nimeni, dar m-am învoit să-i anunţ pe 
securişti, când apare părintele Serafim, după numele său din 
lume, Aurel Pacoste. Dar m-a apărat Dumenezeu, nu mai 
ştiu nimic de el.  

- Ştiu eu, răspunse cuviosul Irineu. L-am întâlnit la 
biserică şi i-am spus să se angajeze pe şantier. Nu ştie cine 
sunt. 

- El şi cei trei, să ştie. Le spui clar, sunt cuviosul părinte 
Irineu. Le vei fi preot duhovnic. 

- Amin. 
- Toţi sunt integri.  
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- Amin. 
- Pe cei trei ţi-i trimit acum.  
- Amin. 
- Plec la Domnul şi-mi este frică. Iertare îţi cer pentru 

orice ţi-am greşit, cu voie, sau fără voie. 
- Te iert pe tine părinte duhovnic şi-l rog cu inimă 

fierbinte pe Domnul nostru Iisus Hristos să te ierte de orice 
vei fi greşit cu voie şi fără  voie şi să te aşeze în ceata 
drepţilor. Amin. Părintele duhovnic se îndepărtă. La scurtă 
vreme apărură cei trei călugări.  

- Vă dezleg pe voi să vă spovediţi preoţilor din 
mănăstire, pentru a nu da de bănuit. De vă va trage de 
limbă, de una, de alta…  

- Suntem proşti, părinte. 
- E bine. 
- Dar noi, continuă cuviosul Irineu, ne vom vedea, 

pentru spovedit, când va vrea Domnul. Dar, iată, de azi 
înainte, în sufletul nostru, candelă vie, în rugăciune, toţi 
cinci, pe fiecare  să-l pomenim, după numele său. Cei trei 
erau cuprinşi de bucurie mare, ştiind cine era în faţa lor. 
Dar nu se arătau. Îi pregătise pentru clipa aceasta, bătrânul 
duhovnic. Al cincilea este cuviosul părinte Serafim. În 
sufletul lor tresăriră, întăriţi, din nou, în bucuria ce li se 
vesti, dar pe faţa lor nici un semn de uimire. Prea bine, îşi 
zise cuviosul Irineu. Şi acum mergeţi în pace, cu Domnul şi 
cu Maica Domnului. Amin. Şi părintele Irineu, în sufletul 
său strălucea de fericire şi cei trei călugări, pe care îi 
primise în grijă, pluteau de atâta lumină şi mângâiere. Şi, de 
bună seamă, cuviosul părinte Serafim, în aceste clipe, se va 
fi simţit întărit. Părintele Irineu se grăbi spre Bucureşti, să-l 
întâlnească pe părintele Serafim şi să-i grăiască faţă către 
faţă, cum lucrează Domnul şi cum îşi adună oastea.  
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Ultima lună de toamnă, ca o primăvară timpurie. Doar 
covorul de frunze din parcuri, anunţa sfârşitul. Cei doi 
angajaţi sezonieri au fost invitaţi să vină iar la şantier în 
luna martie. Iarna, activitatea de pe şantiere fiind mai 
redusă, lucrează doar cei din oraşe. Ţăranii se întorc la ei în 
sat. Ei mai rămăseseră  într-o cameră, de la un bloc în 
construcţie. Şi alţii, în alte camere. Nimeni nu-i împiedica. 
Cuvioşii aveau un reşou, făcut de şantierişti. Şoferul Ilie 
Ionescu păli de întristare. Pe zloată, toată iarna, ca fierar 
betonist, camionul său fiind în reparaţie capitală. Tovarăşii, 
pe timp de iarnă, nu prea au nevoie de mine. Ce să fac, asta 
e situaţia. Am trăit, la volan, ca un boier.  Cuviosului 
Irineu, după ce află de mutarea lui Ilie Ionescu la turnarea 
pereţilor, i se păru că nu e doar pentru că are camionul în 
reparaţie capitală. Poate nici nu e vorba de reparaţie 
capitală. Sunt pe urmele noastre. Îi împărtăşi gândul, 
cuviosului Serafim. Aşa e, suntem supravegheaţi, îi 
răspunse acesta. Dar pe mine mă vor, cuviosul Irineu este 
mort, de mulţi ani, şopti cuviosul Serafim. Dacă nu ne 
arestează azi, reluă firul ideii, cuviosul Irineu, deseară 
lăsăm lumina aprinsă şi ne facem nevăzuţi, pe la capătul 
celălalt al blocului.  Dar mai bine acum. Ne urcăm în 
tramvaiul acesta. Nu privi înapoi. Ai la tine bănuţii? Da, pe 
toţi. Şi eu. Ce bine că i-am economisit. Jos din tramvai. Prin 
parc. Avem pe cineva după noi? Nu. Da, trebuie să 
dispărem. Unde? Până la primăvară de nu va să fie altfel, 
ştiu. În munţi, în una din casele oierilor. Sunt abandonate, 
până primăvara. Apoi, vom vedea. Cunosc locurile foarte 
bine, din timpul pustniciei. Vezi ce văd eu? Ce? Autogara. 
Prea bine. Încă nu suntem înconjuraţi, dar la noapte ar fi 
fost posibil să ne aresteze. Crezi că nu supraveghează 
ieşirile din Bucureşti? Nu. Dar sunt deja în alertă. Ne-au 
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scăpat din vizor. Luaseră bilete până la Buftea. De acolo se 
urcară într-un camion şi respirară liniştiţi. Ieşiră din laţul ce 
li se pregătise. Se înţeleseră din priviri şi pentru o mai mare 
siguranţă coborâră la o intersecţie cu un drum de ţară. 
Intrară în oraş într-o căruţă şi luară trenul. Pe jos pe cărărui 
de munte. 

- Îţi dai seama care era securistul care ne supraveghea 
mişcările? Întrebă cuviosul Irineu. 

- Da, răspunse cuviosul Serafim, acum îl văd, mereu 
preocupat, când involuntar, ne întorceam cu faţa către el. 
Va avea mari necazuri, că ne-a scăpat. Îmi pare că s-a dat 
alarma pe ţară. Cum ar fi mai bine, de noi? Câte unul, în 
lume? Şi cu sufletul împreună! 

- Ştii drumurile, aici, pe unde suntem? Eu le ştiu în altă 
parte, dar până la locurile pustniciei mele e drum lung. 

- Da, le ştiu. Pe căi ocolite ajungem la mânăstirea de la 
Peştera Ialomicioara. 

- Bine. Lumea merge la peşteră, nu la mănăstire. O 
mănăstire cât un degetar. 

- Are doi călugări. 
- Ştiu, Serafime. 
- Şi cu noi, patru. Ne-om odihni sub cetina brazilor. În 

altă parte, e drum lung. De ieşim în lume, vom fi prinşi. 
Sub cetina brazilor, loc de rugăciune şi odihnă. Noaptea, 
brumă. Frig. Dimineaţă, ne va lumina Dumnezeu, ce avem 
de făcut. Şi iată, unul din cei doi călugări, bătrân, cu barbă 
şi plete albe, cu un pantalon soios, de la uleiul de la candelă 
şi de la lumânări, pantaloni, care, de bună seamă, nu-i mai 
spălase de cine ştie câţi ani şi nici nu avea de gând să-i 
spele. Părea un bătrân pripăşit, pe lângă mănăstire. 

- Binecuvântă, cuvioase Serafime. 
- Domnul şi Maica Domnului. 
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- Eşti căutat, cuvioase Serafime. Iar dumnealui trebuie 
să fie cuviosul Irineu. Ştiam că trăieşti, cuvioase. Alţii n-au 
aflat. Eu, aici la mănăstire, sunt Iuda. Câteva zile, aveţi 
pace. Stareţul a plecat la episcopie, la o şedinţă de partid. 
Da, e membru al PCR. Şi, singuri în bisericuţă, cuvioşii 
părinţi săvârşiră serviciul divin de seară. Apoi, adormiră, ca 
nişte copii. Aşa au trecut încă două zile, cu Sfânta Liturghie 
şi o fericire fără margini. Se retraseră, în aşteptare, sub 
cetina brazilor. Stareţul veni să-şi ia unele cărţi şi haine 
călugăreşti. Pleca la studii, în străinătate, trimis de 
Patriarhie. Îl lăsă pe bătrân, ca locţiitor de stareţ. 

- Prea cuvioase părinte stareţ, îngăduie să opresc, de-mi 
va aduce Domnul de ajutor, vreun creştin, să-l pun la lucru, 
că ne plouă în chilii. 

- Opreşte câţi poţi şi de eşti vrednic, fă chilii noi. De 
aceea eşti stareţ, să gospodăreşti mânăstirea cum trebuie! 

- Dar prea cuvioase părinte stareţ, eu sunt bătrân şi nu 
ştiu merge la episcopie, la şedinţe. Eu n-am plecat niciodată 
de aici, de copil.  

- Nici nu trebuie să mergi. 
Pace în cer şi între oameni bunăvoire. Apoi, într-o zi, 

iată-l şi pe dumnealui tovarăşul, în vizită de lucru, că până 
la primăvară, nu mai vine. 

- Cum o mai duci, părinte stareţ? 
- Am nevoie de ajutorul partidului. Eu sunt doar 

locţiitor de stareţ. Prea cuviosul părinte stareţ mi-a poruncit 
să înalţ aici chilii noi. 

- Şi cum să te ajutăm, părinte? 
- Cu aprobarea să tai copacii de trebuinţă. 
- Taie-i şi spune că eu ţi-am aprobat. Mână de lucru să 

ai! 
- Am nevoie de ajutor la liturghisire. 
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- Dacă faci rost  de călugări, îi ai, dacă nu, nu. Şi de 
bani, de la alte mânăstiri.  

- Să trăiţi , tovarăşe! Multe mulţumiri! 
- Multe mulţumiri tovarăşului secretar general al 

Partidului Comunist Român. 
- Mulţumiri tovarăşului secretar general al Partidului 

Comunist Român, repetă bătrânul. Şi se despărţiră, ca doi 
buni prieteni. 

Bătrânul îi aduse, de sub cetini, pe cei doi cuvioşi. 
- Acum suntem numai noi, până la primăvară. Sunteţi 

meşterii sfintei mânăstiri. Doborâm copacii, îi lăsăm să se 
usuce, facem chilii. 

- E nevoie de ajutoare, la lucru. 
- Spuneţi pe cine şi eu merg şi-i aduc. 
- La Mânăstirea Cernica. De acolo vei veni cu trei 

călugări vrednici, ascultători şi ne punem pe zidit chilii, 
trapeză şi arhondaric. 

- Şi o biserică, la intrarea în peşteră, zise cuviosul 
Serafim. 

Şi toate au fost precum s-au vorbit. A fost ajutat şi cu 
bani. Nici nu era chip de refuz, având în vedere că tovarăşul 
a aprobat! Şi stareţul de la Cernica îl dărui şi cu cei trei, 
bucuros că se duc. Grei de cap. La lucru. Să lucreze. De se 
vor pricepe, îi foloseşti, la strană. Şi mare bucurie, la 
sosirea bătrânului, cu ce trei, mai tineri călugări, Ioasaf, 
Pimen, zis Mierliţă şi Nicodim.  Unul avea la el şi un aparat 
de fotografiat. Să facă poze pentru noua identitate a 
cuvioşilor Serafim şi Irineu. Şi de-ndată îi trimise bătrânul 
stareţ, pe Ioasaf şi Nicodim, după cele de trebuinţă sfintei 
mânăstiri, dar mai ales să ducă aparatul de fotografiat unde 
trebuia. Şi după vreo săptămână, veniră din Bucureşti, de la 
Sfânta Patriarhie, dăruiţi cu vin pentru împărtăşanie, cu 
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smirnă şi cu iconiţe şi cu bani. Dacă tovarăşul a aprobat, 
dăm si noi ceva bani. Am da mai mulţi, dar nici noi nu 
avem. Şi cei doi călugări, se plecară până la pământ, 
primind binecuvântarea patriarhului. La întoarcere s-au 
abătut pe la un fotograf, de la care primiră câteva fotografii 
cu mânăstirea, cu bătrânul stareţ, încadrat de Ioasaf şi 
Nicodim. Lângă fotografii, două buletine de identitate. 
Cuviosul Serafim, acum se numea Nicolae Avădanei, iar 
cuviosul Irineu se concentră câteva secunde, pentru a-şi 
însuşi noul nume, Constantin Blănaru.  

- Iar suntem în rând cu oamenii, frate Nicolae. 
- Da, Constantine.  
- Ştii ce canon am? 
- Dacă îmi spui. 
- Să fac oamenii să se roage lui Dumnezeu. Să spere şi 

să creadă în Cel de Sus. 
- Am să te ajut, Constantine. E foarte greu, de unul 

singur. 
Şi după mieznoptică, hotărâră, cu frică faţă de 

Dumnezeu, organizarea obştei călugăreşti. Locţiitorul de 
stareţ, bătrânul călugăr, după ce îi rugă, cu blândeţe, ridică 
tonul şi-i aduse la ascultare. Voia un stareţ dintre cei doi 
cuvioşi, Serafim, sau Irineu, iar  el să rămână stareţ aşa, de 
ochii lumii. Şi toţi să-i dăm ascultare adevăratului stareţ, cel 
ascuns de ochii lumii. Iar acest adevărat stareţ, să-mi fie de 
ajutor. Aşa îl va şti lumea. Ajutorul stareţului. Iar obştea să 
asculte de ajutorul meu, ca de mine însumi. Eu sunt în 
vârstă. Şi de la mine hotărâre, toate slujbele, de la altar, se 
ţin. Între ele, se lucrează la înălţarea unor chilii noi, lucrul 
acesta, atâta vreme cât este de lucru, înlocuind canonul 
personal al fiecăruia. Nicolae şi Constantine, dacă trăiesc, 
peste câţiva ani, veţi fi preoţi, da, voi dulgherii şi tâmplarii 
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acestei sfinte mânăstiri! La anul vă îmbrac în haine 
călugăreşti. Până atunci, vă prefaceţi, de ochii lumii, că 
învăţaţi cântările Sfintei Liturghii, ale utreniei şi vecerniei. 
Ca să fiţi de folos, la strană. Vă îmbrăcăm în haine 
călugăreşti şi vă facem cântăreţi. Va veni şi vremea să fiţi 
liberi să slujiţi, ca preoţi, pe faţă. Şi acum, cine va fi 
stareţul, în secret? Ajutorul meu. Şi a fost să fie cuviosul 
părinte Serafim, iar cuviosul părinte Irineu, preot duhovnic. 
Şi au înălţat rugăciuni de mulţumire, iar la sfârşit nu au fost 
în stare să cânte cum trebuia, Apărătoare Doamnă, de 
lacrimile de pe obraji, de atâta mângâiere sufletească. Nu 
erau orfani. Erau vii în sufletele lor, trăind întru bucuria 
Domnului Iisus Hristos. Şi, duminică, urca lumea pe 
cărăruie, la mănăstire, cum bătrânul stareţ nu mai văzuse 
decât în copilărie. Ioasaf nu mai prididea să ia pomelnicele. 

- Doamne, strigă un olog, săgetând a tresărire prin toţi 
cei de afară. Doamne, umblu, am scăpat de cârjă. Bătrânul 
stareţ, cuviosul părinte Ariton, nu ştia ce e cu vânzoleala 
din faţa bisericii, dar se concentră şi îşi văzu de Sfânta 
Liturghie. Ceilalţi doi călugări, Pimen şi Nicodim, la strană. 
Cuvioşii Serafim şi Irineu, lângă ei, cântând abia şoptit. 
Vocea cuviosului Pimen, cu limpezimi melodice de 
apreciat, se auzea în toată vioiciunea ei. Cuviosul Nicodim, 
ochi şi urechi, la şoptirile celor doi lucrători, se istovea să 
păstreze linia melodică, dar mai trecea de pe un mal pe 
altul. Şi iar un strigăt, de data asta, de la o femeie. Văd, văd, 
văd! Nu mai sunt oarbă! Apoi totul intră în obişnuinţa 
celorlalte zile. Bisericuţa, din nou uitată de lume, cu cei 
şase cuvioşi, îşi vedea de rugul aprins. Excursioniştii 
treceau pe lângă ea, ca şi cum nu ar fi existat. Iarnă grea. Şi 
nu mai veniră nici excursioniştii. Dar toporul, joagărul şi 
barda lucrau, obştea fiind întru totul sârguitoare şi plină de 
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rod sufletesc. Cuvioşii părinţi Serafim şi Irineu începură un 
program de solidă zidire a celor trei călugări mai tineri. Şi 
bătrânul părinte Ariton asista, înflorind. Se întronase raiul 
pe pământ. Veni şi primăvara. Şi lucrul sufletesc şi la 
cioplirea buştenilor, sporea. Şi iar câţiva excursionişti, 
străini de biserică. Unul, singuratic, se îndreptă spre cei 
cinci lucrători. Bătrânul stareţ, moşnegind pe un buştean, îl 
privea. Era tovarăşul. De bună seama venise cu maşina, dar 
o lăsase mai jos, pe sectorul pietruit, al drumului de munte. 

- Bun lucru faceţi, părinte. 
- Mă bucur, de vorbele pe care mi le spuneţi. 
- Sunteţi oameni corecţi. Cum cere partidul. La lucru. 

Toţi. Cât despre mine, eu nu o să mai vin. Dar nu te amăgi, 
prietene. În locul meu vor fi alţii. Eu am venit pentru ultima 
dată şi cu o veste bună. Toţi călugării care au plecat de la 
mânăstiri, cu ani în urmă, cu voie, poate fără voie, au 
dreptul, dacă vor, să se întoarcă şi să fie în rânduiala lor 
mânăstirească. Şi cu  această veste, am plecat. Părinte, ce 
trebuie să spună un om când pleacă? 

- Binecuvântează, părinte. Şi tovarăşul rosti cuvintele, 
binecuvântează părinte. Şi părintele stareţ îl binecuvântă, 
făcând semnul crucii peste el. Şi tovarăşul a şi plecat, cu 
prima sa binecuvântare, de când era tovarăş! Obştea hotărî, 
să nu deconspire situaţia. Să păstreze taina şi faţa de noii 
tovarăşi, care vor răspunde de mănăstire. La cererea 
bătrânului stareţ, cuviosul Ioasaf a fost preoţit. Acesta s-a 
întors de la episcopie, numai în lacrimi de fericire. Bătrânul 
plecă la Domnul. Mânăstirea era întinerită şi bine păzită de 
cei doi experimentaţi părinţi, Serafim şi Irineu. Şi n-aveau 
telefon şi nici tovarăş. O vreme. Cât să înalţe chilii pentru 
şapte călugări. Nu le tencuiră, ca să se usuce lemnul. Aveau 
şi lemne de foc. Pentru două ierni. Şi la iarnă, părintele 
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Irineu va face un foc bun, să verifice soba, să aibă cenuşă, 
apoi va pune în sobă lemnuţe subţiri, iar deasupra lor lemne 
pentru jar, dar nu le va mai aprinde, doar în faţa vreunui 
ochi iscoditor. Îl dorea pe Iisus, cum cerbii, izvoarele, în 
verile încinse de căldura soarelui. Părintele Ioasaf, acum 
stareţul mânăstirii, îi îmbrăcă în haine călugăreşti, pe cei 
doi lucrători, Constantin Blănaru şi Nicolae Avădanei, 
apreciindu-i pentru ascultare şi hărnicie. Acum, cei câţiva 
vizitatori, care veneau şi la mănăstire, le spuneau şi 
acestora, părinte. Dar stareţul nu a riscat să-i lase să 
slujească şi Sfânta Liturghie, pe faţă, pentru a nu apare un 
tovarăş, care să pulverizeze această minunată obşte 
călugărească. Dar fiind în altar, slujeau într-ascuns, în 
sufletul lor, pe rând. Şi glasul sufletului lor era auzit de 
sufletele însetate după Dumnezeu. Slujeau în catacombe. 
Apăruseră pe la parohii şi preoţi cu carte puţină. Se 
inventase o şcoală de preoţi de vreo doi ani. Că la mânăstiri 
mergeau să se călugărească, tineri şi vârstnici abia ştiutori 
de carte, nu era o noutate. Şi nici nu va fi. La unii silabele 
nu se prea legau între ele, drept pentru care se evita cititul 
în public. Totuşi, cu anii, în competiţie cu alţi preoţi, acolo 
unde erau doi-trei, în bisericile din oraşe, neştiinţa lor de 
carte, dădea în afară. Se salvau cei iubitori de cele înalte, cu 
voce blândă, ne certăreţi, altfel spectacolul era public, 
dureros şi mereu. Constantin Blănaru şi Nicolae Avădanei, 
după noua lor identitate, absolvenţi de şapte clase, citeau cu 
uşurinţă. Şi învăţaseră tipicul şi cântările de la strană şi 
progresau la toate cele ce trebuiau făcute în biserică şi în 
timpul Sfintei Liturghii. Dar paradisul din această 
mănăstire, a fost supus unei grave ameninţări. A venit un 
ceas în care, din colegii de facultate ai cuviosului Serafim, 
un preot de mir, încercat în toate relele şi colaborările cu 
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tovarăşii, veni cu ginerele şi nepoţii săi, la Peştera, iar de 
dormit să, doarmă la mănăstire. Doar de aceea e preot! Ştia 
că nu i se poate opune un stareţ de schituleţ. Îl primeau, ca 
pe un episcop. Hâm, făcu preotul excursionist, această 
mănăstire avea doi călugări, acum sunt vreo cinci, că i-a 
lăsat statul, pe ăştia, speriaţii de lume, să se întoarcă la 
mânăstiri. Cuviosul părinte Serafim îl văzu primul. Îi făcu 
semn părintelui Irineu. I-a spus că părintele de mir este 
ofiţer de securitate, apoi se făcu nevăzut. Cuviosul Irineu, 
de-ndată la stareţul Ioasaf. Ceilalţi doi călugări, Pimen şi 
Nicodim, erau îmbrăcaţi în civil, ca nişte angajaţi la lucru. 
Fasonau nişte grinzi. Doar feţele, pletele şi barba îi arătau a 
fi călugări. 

- Binecuvântează, părinte, cerură ei, de-odată, 
binecuvântarea. 

- Să trăiţi, dragii mei, dar stareţul unde-i? Şi călugării, 
spre salvarea lor, se repeziră să-i spună stareţului. Acesta 
apăruse. Îi opri pe cei doi, se întoarse cu spatele spre părinte 
şi din buze le zise că e ofiţer de securitate. 

- Înapoi, la lucru! De-ndată! Unul era de ajuns să mă 
caute. Nu vă place hărnicia?! Nu vă place să lucraţi?! Şi le 
arătă cu degetul să se întoarcă la grinzi. Bine aţi venit 
părinte şi dumneavoastră, fraţi creştini. Poftiţi  la mine în 
chilie. 

- Unde vom dormi la noapte?, întrebă preotul. 
- În afară de chilia stareţului, care este şi secretariat şi 

bibliotecă, nu avem altceva. 
- Sunteţi cinci, îl contră cu blândeţe preotul Dumitru 

Vasilescu. Ei unde dorm? 
- Poftiţi şi vedeţi. O magazie de scânduri, printre care 

trecea soarele. Chiliile în construcţie nu aveau uşi, ferestre, 
tavan. 
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- Şi noaptea, când bate vântul? 
- Punem câte o pătură, în plus, pe ei, sau o pun pe 

perete. 
- Şi iarna? 
- Tot aşa. 
- Dar chilia? 

- Poftiţi. Înăuntru, curat şi o ordine desăvârşită, dar se 
umbla doar pe o cărăruie, până aproape de pat. De aceea ne-
am hotărât să construim o încăpere pentru oaspeţi. Şi pentru 
nevrednicii de noi, câteva chilioare şi o trapeză. Şi ni s-a 
aprobat. Că bine facem, ne-a spus tovarăşul de la partid, 
care a îndrumat mânăstirea atâţia ani.   

- Pe calea cea bună, sublinie preotul Dumitru Vasilescu. 
- Pe calea cea bună, reluă cu voce blândă, smeritul 

stareţ. 
- Dumnealor sunt veniţi din lume, din cei rătăciţi, care 

se întorc la mânăstiri? 
- Nu, părinte. Şi eu şi dânşii suntem călugări şi avem ca 

metoc Sfânta Mănăstire Cernica. 
- Aţi fost detaşaţi aici. 
- Da, părinte. Prin tovarăşul de la partid, bătrânul stareţ, 

care a murit, fie iertat, a primit aprobarea să aducă vreo 
câţiva călugări aici, pentru lucru, să nu fie loc pustiu. 
Rămăsese singur, ca locţiitor de stareţ, că prea cuviosul 
părinte stareţ a fost trimis de Sfânta Patriarhie, la carte, în 
Germania. 

- Să fim serioşi, cu Sfânta Patriarhie. A fost trimis de 
conducerea de partid şi de stat, a ţării, drept pentru care 
trebuie să fie recunoscător şi el şi sfinţiile voastre, că a fost 
ridicat la mare încredere şi instruire. 

- Aşa e părinte, răspunse smeritul stareţ. 
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- Bine! Ce faceţi, bine faceţi! Rămâneţi sănătoşi. Şi 
grupul de excursionişti se îndreptă spre spectaculoasa 
peşteră, prin care tot mergi şi mai e de mers, mai târâşi, 
apoi iar în picioare, până unde mai e de mers, nimeni nu 
ştie şi nici de galeriile ascunse n-a aflat nimeni. După ce 
gălăgioşii excursionişti s-au întors de la peşteră şi s-au 
îndepărtat de mănăstire, când primejdia a trecut, cei doi 
cuvioşi,  Serafim şi Irineu, au revenit la obşte. 

- Nu-mi place cum arătaţi, zise prea cuviosul Ioasaf. 
- Se vede?, întrebă cuviosul Serafim. 
- Da. 
- Preotul Dumitru Vasilescu este ofiţer de securitate, îi 

informă cuviosul Serafim, iar fiul său este tot ofiţer, da, 
atenţie, absolvent al facultăţii de securişti şi al Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti. După absolvire, a fost angajat ca 
secretar al facultăţii. De la o vreme, ca să nu fie civil, a fost 
făcut diacon, să vină la serviciu îmbrăcat preoţeşte. Ceilalţi 
colaboratori aveau o bună acoperire, fiind absolvenţi de 
seminar, unde erau selectaţi şi pregătiţi să colaboreze, de 
către un profesor, apoi deveneau studenţi la Teologie, cu 
intrare asigurată. La Patriarhie sunt uni preoţi securişti, în 
punctele cheie, de legătură cu tovarăşii din conducerea 
centrală de partid, cu bisericile din ţară şi străinătate şi cu 
mânăstirile. Sunt şi colaboratori, li se zice şi informatori, ca 
peste tot în ţară. Ochii partidului, peste tot. Obştile 
mânăstireşti, penetrate. La Mânăstirea Cernica s-a adus un 
tânăr absolvent de Teologie, călugăr de pe la o altă 
mănăstire. Destule mânăstiri îşi pierduseră pe prea cuvioşii 
părinţi stareţi şi pe prea cuvioasele maici stareţe, prin 
mahalalele Bucureştiului, în chirie şi pe şantiere şi în 
fabrici. Călugării, unde majoritatea mâinii de lucru era 
formată din femei. Călugăriţele, unde majoritatea mâinii de 
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lucru era formată din bărbaţi. Maicile au mai ajuns şi 
vânzătoare de bilete de tramvai şi femei de serviciu. Şi-n 
anumite localităţi din ţară, unde supravegherea şi opresarea 
lor psihică, erau mai uşor de realizat. Şi la spitalele de 
bolnavi psihici, pentru a fi cobai. S-au făcut experienţe, pe 
ele. Şi unii călugări au fost supuşi la tratamente, cu 
medicamente din categoria drogurilor, pentru sondări în 
mintea lor, încercând să fie determinaţi să aibă o altă 
mentalitate. Aşa cum se proceda cu unii deţinuţi sau arestaţi 
din motive politice. Atunci, când s-au desfiinţat unele 
mânăstiri, iar altora li s-au rărit monahii, am plecat să 
salvez pe unul din episcopii profanatelor mânăstiri şi 
biserici din Basarabia. Purta chipul unui simplu monah din 
obştea cernicană. Refugiat in 1940, în interiorul României, 
din faţa armatei Moscovei, care va ocupa în acel an partea 
de nord şi de răsărit a României, cu alte cuvinte, nordul 
Bucovinei, ţinutul Herţa şi Basarabia. După 1944 ocupantul 
sovietic şi-a extins imperiul şi peste nordul Maramureşului, 
un  străvechi teritoriu românesc. Episcopul, după 1945, a 
scăpat ca prin minune de vânătoarea de basarabeni, 
ordonată de Moscova. Îi aştepta Siberia. Armata URSS se 
instalase pe întreg teritoriul României. Şi instalată a rămas. 
Toţi românii eram prizonierii Moscovei şi al Partidului 
Comunist din România. Din România, nu român. Români 
în conducerea centrală, câţiva. Prea cuviosul părinte Cleopa 
ia binecuvântarea mitropolitului şi se pustniceşte în lume, 
pe la unele persoane, apoi în codru. Presimţise că se va 
acţiona împotriva mânăstirilor. Istovit, revine şi e arestat. 
Primeşte câteva palme, dar, după câteva zile este eliberat, la 
rugămintea patriarhului Iustinian Marina. Rămâne la 
mănăstire. Am trăit şi eu în codri. Nu m-am întors la 
mânăstirea mea de prin părţile Vrancei, dar m-am întâlnit 
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cu duhovnicul meu. După ani de trai în codri, eram foarte 
schimbat, de nerecunoscut. Preotul duhovnic mi-a spus că 
toţi călugării sunt captivi la mânăstiri, episcopii, la 
episcopii, mitropoliţii , la mitropolii şi patriarhul la 
patriarhie. Tu, trebuie să trăieşti în lume, în cea mai grea 
pustnicie. Nu patriarhul cheamă pustnicii din codri. Nu te 
supune satanei. Şi să ştii că nu te vor birui. Şi am petrecut 
în lume câţiva ani, până la desfiinţarea unor mânăstiri, cum 
v-am spus mai înainte şi când m-am dus să salvez pe prea 
sfinţitul părinte episcop. Avea tensiune arterială. În 
momentele de pericol, îşi înfigea un ac de seringă în venă şi 
pierzând o anumită cantitate de sânge, îşi revenea. Purta 
acul în buzunar, într-o batistă. Aveam la cine să îl las în 
lume, ca pe un bătrân bolnav şi tont. Mi-au luat acul din 
buzunar şi mi-au pus batista la locul ei, pe faţă, în plină zi. 
Dacă mai ai timp, dispari de-ndată, să nu te trezeşti în 
închisoare, sau în Siberia. Noaptea, am trecut peste lacul 
Cernica, prins de un buştean. Eu ştiu cine i-a luat acul. Şi 
mai ştiu cine i-a chinuit în închisoare pe Nichifor Crainic, 
pe părintele Dumitru Stăniloaie şi pe Radu Gir. Pe mine, 
tovarăşii securişti mă bănuiau de legături speciale cu spionii 
români. Într-adevăr am fost prieten cu un spion român de 
excepţie. Dispărând, după pustnicie, am fost dat în urmărire 
generală. Atât şi e prea mult de dus. Mosadul, am în vedere 
evreii din cadrul securităţii române, vrea să afle care 
membru al Comitetuluil Central al Partidului Comunist 
Român este legionar, sau dintre cei foarte apropiaţi 
Comitetuluil Central. Românii, ca apa din fântâni, urcau 
sus, în conducerea ţării. Li se făcea loc, mai de voie, mai de 
nevoie. Suspiciuni nu lipsite de temei. În 1953 s-au făcut 
epurări în PCR, legionarii fiind daţi afară. Din vechile 
servicii secrete, doar prietenul meu, spionul, reuşise să se 
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sustragă din calea tovarăşilor, fabricându-şi o nouă 
identitate, încă din 1941. Cuvioşii pricepură că ştie de 
existenţa actuală a acelui spion român de excepţie, dar nu-l 
întrebară nimic. Stareţul Ioasaf a vrut să afle de ce au fost 
vânaţi şi arestaţi mulţi preoţi, sub acuzaţia că sunt legionari. 
Chiar s-au înscris în partidul legionar?  

- Nici vorbă, răspunse cuviosul părinte Serafim. Acesta 
îşi dădea seama că stareţul Ioasaf, cu tinereţea sa şi cu lipsa 
de studii, trebuie servit cu un exemplu şi atât. Prea cuvioase 
părinte stareţ, legionarii Moţa şi Marin au luptat în războiul 
civil din Spania, în 1936,  împotriva comuniştilor. Au 
murit, au fost aduşi în ţară. La înmormântarea lor au 
participat peste trei sute de preoţi, fără să fie convocaţi de 
vreo autoritate politică sau bisericească. Convoiul funebru a 
fost filmat. Normal, era un eveniment public. Numai că de 
filmul acesta s-a folosit Partidul Comunist Român. Preoţii 
au fost arestaţi. Au avut de suferit familiile lor şi prietenii şi 
alte persoane. Dar să-i lăsăm pe legionari. Situaţia lor se va 
lămuri în alte vremi. Acum ştiţi mai bine, cine sunt eu. 
Rămân cu sfinţiile voastre, sau dispar.  

- Că rămâneţi, că dispăreţi, interveni stareţul Ioasaf, noi 
toţi, tot în aceeaşi situaţie suntem. Vânaţi, torturaţi, 
lichidaţi. Aşa că cel mai bine supravieţuim împreună. O 
ultimă întrebare.  

- Poftim.  
- Tovarăşii ştiu sigur că trăiţi, sau vă caută aşa, ca 

măsură de siguranţă? 
- Nu ştiu nimic. Nici de spion. A dispărut din lumea 

cunoscuţilor. Tovarăşii i-au zdrobit pe cei din vechile 
servicii secrete, să spună unde se ascunde. Pur şi simplu nu 
ştiau. Să fi simţit vremile care vin, cu arestări? Să-şi fi luat 
o altă identitate? Sau poate nu mai trăieşte. Vremi care vor 
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sparge rezistenţa sărmanilor oameni. Grindina se sparge-n 
trei, în cinci, în şapte, iar omul în nisip. Era o parolă de 
recunoaştere, pe care cuviosul Serafim, iată, o folosi în 
contextul celor vorbite. Îi încolţise în inimă o bănuială. Şi 
nu trecură câteva secunde şi cuviosul Irineu confirmă 
parola , cu răspunsul aşteptat, răspuns pe care de asemenea 
îl interferă în contextul discuţiei. Ceilalţi nu înţeleseră ce s-
a întâmplat. În mica obşte se ajunse la o oarecare linişte. 
Afară începuse a burniţa, apoi fulgii de nea umplură 
văzduhul. Iarna îşi desfăcea evantaiele peste munte. Rămaşi 
singuri, părintele Serafim îi spuse părintelui Irineu, că 
spionul trăieşte şi că va merge să-l vadă, cât mai repede.  

- Poţi afla dacă preotul Dumitru Vasilescu a venit 
întâmplător aici, sau nu?  

- Da. 
- Atunci, pleacă şi află .  
- Plec, dar nu te găsesc la mânăstire, ci pe versantul 

celălalt, în surpături, unde poţi să te adăposteşti de lapoviţă 
şi ninsori. Dar să ai răbdare.  

- Domnul şi Maica Domnului! 
Şi părintele Serafim plecă, dar pe căi ocolite .Trecuseră 

trei ani de când apelase la persoana de legătură. Acum se 
îndrepta iar spre ea. Într-o căsuţă dintr-o mahala amărâtă a 
Bucureştiului, cu străzi desfundate, cu o cişmea pentru apă 
pentru întreaga uliţă, trăia o bătrânică, pe care n-o vizita 
nimeni. Cuviosul Serafim ajuns în dreptul căsuţei, se 
sprijini de poartă şi lăsă înspre curte într-o cutie ruginită, 
bătută de stâlpul porţii, cutie ce o fi fost cândva pentru 
corespondenţă, o batistă. Trei colţuri ale batistei erau 
găurite. Însemna că părintele Serafim, o aştepta la locul 
ştiut. Uliţa era a farmecelor şi blestemelor, aşa că o batistă, 
cu cine ştie ce urâciuni, era purtătoare de ceasuri rele. Şi 
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bătrânica blestema şi ea din când în când, ba pe unul, ba pe 
altul, să se întoarcă blestemul, la cine l-a trimis. Şi bube sub 
limbă să aibă şi în altă parte! La cine să mă dau, se apără un 
ţigan, de vorbele ei, la bătrâna asta borşită, de se tot 
scarpină ?! O fi având ceva râie şi bube şi păduchi. Şi pe 
deasupra şi blestemă. 

Bătrâna veni la timp. Acolo o aştepta un domn. Îl 
recunoscu. Acesta îi dădu nişte bani. Sărmana, mulţumită, 
oftă de atâtea lipsuri. Era o persoană perfect acoperită. 
Marele spion şi-o formase pe cont propriu, făcându-si astfel 
o marjă de siguranţă, în cazul unor scurgeri de informaţii. 
Cuvioase, mâine, tot aici, tot la această oră, te va aştepta o 
femeie. Cum o s-o cunosc? E Maica Veronica. Cuviosul 
mai scoase nişte bani şi-i lăsă în palma femeii. Aceasta 
zâmbii. Se ridică şi plecă. A doua zi, primul sosi tot 
părintele Serafim. Binecuvântează părinte. Domnul şi 
Maica Domnului. Află părinte că peste câteva luni vor fi 
eliberaţi din puşcării, toţi întemniţaţii. Câţi mai trăiesc. 
Părintele se cutremură de veste.  

- Spiritul românesc şi creştin va vlăstări şi va da în pârg 
în multe suflete, din cei care n-au fost după gratii, dintre 
care, despre unii, antihriştii nu ştiu nimic. 

- Dar, continuă cuviosul părinte, spusele Maicii 
Veronica, starea noastră lăuntrică va decide,iar cel vânat şi 
cel hăituit şi cel întemniţat şi schingiuit şi asasinat va birui 
lumea şi de data aceasta! 

- Cuvioase părinte Serafime, vi se cere cu insistenţă, să 
continuaţi activitatea cu aceeaşi tenacitate, ca şi până acum. 
Aveţi identitatea asigurată. Tovarăşii mobilizează 
securitatea pentru a sufoca biserica. Aceasta va fi cernută de 
echipe bine pregătite. Vor instala, în mânăstiri, microfoane. 
Pe câteva zile, într-o mănăstire, apoi în alta. Echipele de 
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anchete, bazate pe înregistrări, vor stârni panică. Vor fi 
vizaţi regaliştii din mânăstiri. Sunt mulţi cuvioşi, regalişti. 
Iar în lume, îl vor vâna pe Iuliu Maniu. Deşi l-au omorât în 
puşcărie, tot le mai este frică de el.  

Trecuseră  câţiva ani şi părintele Serafim nu mai ştiuse 
nimic de marele spion român, ne identificat, ne capturat, 
mai degrabă mort, decât viu. Acum a fost iar, în apropiere. 
Rănile părintelui se vindecau. Cicatricele dispăreau. 
Robust, refăcut sufleteşte la standarde performante, 
părintele Serafim zâmbea fericit. Alături de el, sfinţi români 
liturghisitori, femei şi bărbaţi, într-o oştire sfântă, de 
nebiruit. Şi moartea n-o cuprinse şi luminile mielului 
palpitau. Noi am biruit lumea, auzi glasurile, ca într-un 
recitativ,  apoi se redescoperi singur. Observă, cu  discreţie 
lumea din jurul său şi îşi văzu de drum, spre mănăstire. 
Renaştem. Jupuiţi de vii, în temniţele satanelor. Stăpânitorii 
acestui veac şi-au găsit repede executanţi cu sufletele 
veştejite şi cu  poftă de schingiuire. Răstignitori instalaţi la 
conducerea poporului român. Nu încăpeau alte cuvinte între 
captivi şi ei, decât cele rostite de Iisus, iartă-i pe ei Tată, că 
nu ştiu ce fac. Părintele Serafim, ajuns la mănăstire, primi 
dezlegarea, din partea părintelui stareţ, să nu mai lucreze la 
lemnăria pentru  chilii, ci să vadă de Via Domnului, aşa 
cum l-a chemat şi înzestrat Dumnezeu. Părintele Nicodim 
primi o delegaţie, pentru a călători la mânăstiri, după bani, 
pentru chilii, arhondaric, trapez şi o biserică mai 
încăpătoare. Ştia părintele stareţ, că drumul după bani e de 
acoperire. Mergea şi părintele Serafim să îşi vadă fiii, dacă 
au înmulţit talantul, cu cât şi să verifice, cu răbdare, 
lucrătura sufletească a celor intraţi în reţea, apoi să le dea de 
lucru, după capacităţile şi înclinaţiile fiecăruia. Respecta 
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aceşti parametri de succes. Doar lui însuşi şi-a cerut să facă 
mai mult. Şi ceea ce nu se încadra în felul său de a fi .  

O, Doamne, acum îmi pot spune toate rugăciunile, pe 
drum, pe cale, în tren, în camioane, în mânăstiri, în sate şi 
oraşe. Şi intrară cu uşurinţă într-o rânduială călugărescă 
severă şi cu mâncarea. Atât, încât să li se pară că au luat 
masa. Şi zâmbetul reveni pe faţa părintelui Serafim. Iar 
părintele Nicodim, brunet, dar şi în rânduiala doliului după 
Mirele său sufletesc, că nu avea cum să fie vesel, până 
când, prin milă şi iertare, va fi lângă El. În doliu era şi 
pentru oamenii veacului acestuia, atât de penetraţi de 
întunecimi. Şi porniră spre Sarmizegetuza dacilor. Acolo se 
aflau două cuiburi de strajă. Veneau, cine ştie, poate de la 
facerea lumii. Oamenii de acolo au în adâncimile lor, 
tainele după care întreaga omenire aleargă. Şi n-au acces la 
ele, decât, dintre îngeri, arhanghelul Mihail cel ce 
străjuieşte comorile. Tainele sunt păstrate în trei ţări, dintre 
care, una, Dacia Zalmoxiană, în adâncimile din spiritul 
urmaşilor de azi, de mâine, din neam în neam. Că primii 
oameni au stat un timp împreună cu Dumnezeu, Creatorul a 
toate. Şi timpul acela, cu, încă inimaginabilele lui, este aici, 
în noi. Aşa cum fiecare om îşi are în sinea sa toate 
amintirile, întreaga viaţă, filmată, cu toate sentimentele, 
emoţiile, gândurile, mărturisite, sau nu, tot aşa, în primii 
oameni sunt înregistrate toate relaţiile şi trăirile dimpreună 
cu Dumnezeu şi toate tăriile. Prietenii arhanghelului Mihail 
se hrănesc cu capacităţile acestuia şi cu aşa iubire după 
Dumnezeu, încât nimeni şi nimic nu le poate echivala cu 
vreun beneficiu al civilizaţiei actuale. 

-Cuvioase Nicodim, nu ai văzut cetăţile dacilor. 
-Nu.  
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      -In vremi de dinaintea dacilor lui Decebal, a trăit un 
mare rege get, Sarmis. Era şi mare preot. Si atunci existau 
sfinţi, numiţi zei. Sarmiszeulgetuzei, tot aşa cum am spune, 
Decebalregeledaciei. Vine acum o maşină şi ne va duce. Şi 
mergeau liniştiţi, pe jos, spre înălţimile pământeşti şi 
sufleteşti de mai de mult, ale bunilor şi străbunilor, 
statornici pe aceste locuri, atunci şi acum, prin urmaşi. 
Străbuni martirizaţi de duhul  săbiilor celui potrivnic, ce va 
rămâne înafara lumii ce va să fie. Cuviosul Nicodim dădu a 
zâmbire, când apăru şi-i ajunse un camion. Şoferul opri şi-i 
pofti să urce, de parcă aveau înţelegere. Cum te numeşti, 
creştine? Dar înainte de a-mi răspunde, încetineşte, că vine 
un nebun în sens contrar. Acum, că ai încetinit, iată ai şi un 
refugiu. Trage pe dreapta şi să aşteptăm. Îmi placi, Ilie.  

- Ptiu, fir-aş al dracului, dacă nu zburam în prăpastie, 
dacă îmi spuneaţi cum mă cheamă, în timp ce conduceam. 
Dacă mă scoateţi dintr-un mare necaz, că numai Dumnezeu 
mă mai poate scoate, voi şti cine m-a salvat şi-i voi fi 
recunoscător toată viaţa. 

- Bine. Urmăreşte cu grijă camionul nebunului care 
coboară.  

- Care camion, părinte? Că de văzut nu se vede. E 
normal, curbele depăşesc o jumătate de cerc, dar nici de 
auzit, iar urechile mele sunt de iepure, şofer foarte bun, vă 
rog să mă credeţi. 

- Te cred. Acum taci şi ascultă. Ca o viitură, un camion 
încărcat cu buşteni, venea în voia vitezei, scrâşnind la 
curbe. Dacă nu ar fi fost în refugiu, era mort, aruncat în 
hău. Ei, Ilie, trebuie să recunoşti că acesta a fost cel mai 
mare necaz, de care ai scăpat. N-aveai timp nici să-ti fie 
frică. De celălalt, tremuri. Tremură şi alţii, când securitatea 
le intră în suflet.  
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- Gata, părinte, toată viaţa vă voi fi recunoscător. 
- Greşeşti, Ilie. Nu mie, ci lui Dumnezeu. 
- Vreau, părinte, dar dumneavoastră ştiu că existaţi. Vă 

văd. Vă pot atinge. Pot vorbi cu dumneavoastră. 
- Ilie, Dumnezeu, deşi nu-l văd, mi-a şoptit cine eşti şi 

ce mare pericol te ameninţă. Ca la şcoală. Doar şi ţie ţi-a 
şoptit  câte-un coleg.  

- Mi-a şoptit, părinte, că eram cam greu de cap. 
- Să facem o înţelegere. Dumnezeu te-a salvat, prin 

mine. Lui Dumnezeu să-i fi recunoscător, iar noi, toată 
viaţa să fim prieteni. Tot ce pot face e să-l rog pe 
Dumnezeu să-ţi şoptească şi ţie. O să-i auzi glasul în inima 
ta, glasul unui prieten ce te previne ce nu e bine şi te 
îndeamnă la cele bune. Şi nu dai în schimb, decât 
recunoştinţa, zicându-i, mulţumesc Doamne. Orice om cu 
obraz este recunoscător, în sufletul său, unui binefăcător.  

- Dar faţă de Dumnezeu, se trezi grăind Ilie, care nu-ti 
cere nimic în schimb, decât, aşa, să ai obraz, cu atât mai 
mult trebuie să-i zici mulţumesc şi sa-i fi prieten. Ptiu, fir-
aş al dracului, iată ce îmi grăi gura. Prieten cu cineva pe 
care nu-l văd şi pe care nu l-am văzut.  

- Nu te grăbi, Ilie. Dar un prieten, un binefăcător, după 
ce a murit, acolo, în sufletul tău, nu-ţi mai este prieten? Şi 
Iisus a murit. Acolo, în sufletul tău, zi-i mulţumesc, 
Doamne.  

- Mulţumesc Doamne, că mi-ai salvat viaţa. 
- Mai ai o treaptă. Prietenul acesta, Iisus, a trăit înainte 

de noi, ca om printre oameni şi trăieşte şi acum, cu o 
singură diferenţă, faţă de toţi muritorii. Toţi murim. Toţi 
morţii sunt vii cu sufletul, unii în bine, în lumină, alţii, vai 
de ei.  

- După cu s-au purtat în viaţă, interveni Ilie.  
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- Aşa, Ilie. Iar oamenii, după ce au murit, nu mai sunt 
vii şi cu trupul. Iisus s-a ridicat şi cu trupul, înviat, din 
mormânt. Asta înseamnă că Iisus, prietenul nostru, e mai 
tare decât moartea. Dar să nu uităm nici o clipă că Iisus este 
Fiul lui Dumnezeu şi că el însuşi este Dumnezeu. Cuvioase 
părinte Nicodim, o ectenie de mulţumire. Cuviosul Nicodim 
fusese sfinţit, ca diacon. Şi părintele Serafim, pe post de 
cântăreţ, răspundea cu Doamne miluieşte. Abia terminaseră 
şi şoferul începu Isaia dănţuieşte. Cei doi părinţi intrară, în 
şoptire, în dulcea cântare. După ce terminară, părintele 
Serafim, îi vorbi şoferului, cu vorbă blândă, despre necazul 
acestuia. Părintele Nicodim, ca de obicei, nu înceta a se 
ruga, în inima sa. Ilie, acum te poţi vindeca de frica de 
securişti. Dar trebuie să crezi. 

- Da, părinte, cred.  
- Omul care te-a învăţat Isaia dănţuieşte, e un om şi 

jumătate.  
- Tot prietenul dumneavoastră v-a şoptit? 
- Tot. Dar să nu stai la pândă, să tot întrebi, ce să faci şi 

cum să faci, ci să te rogi. Iar despre ce e bine şi ce e rău, tot 
omul ştie. 

- Domnule părinte, ce uşor înţeleg ce-mi spune-ţi, dar 
nimic din toate acestea nu mi-au trecut prin minte, decât 
aşa, pe vârful limbii, la trăncănit lângă un pahar, când 
fiecare om e cel mai deştept.  

- E bine, continuă părintele Serafim. Apoi, grăind către 
părintele Nicodim, îi atrase atenţia asupra a ceea ce i-a mai 
spus, că acest fel de discuţii sunt pe cumpănă şi e bine să fie 
amânate, până când avem o aşa stare sufletească, să nu-l 
pierdem pe cel din faţa noastră. Fratele Ilie Ionescu m-a 
crezut, dar tot atât de repede, omeneşte vorbind, ar fi fost să 
ne considere securişti informaţi, care îl încolţesc aici, pe 
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canionul Sarmizegetuzei . Cel puţin în legătură cu prietenul 
care l-a învăţat Isaia dănţuieşte. Dar a crezut şi a trecut 
puntea cea mare a neîncrederii şi a panicii. Desigur, frâul 
gurii îl va păzi, de cel ce se va da mare, deştept,  a toate 
ştiutor. Că securiştii tocmai pe gurile sparte le pândesc. 

- Şi asta am înţeles-o, părinte. Vă mulţumesc. Sau, să 
mulţumesc prietenului nostru. 

- Prietenului, în primul rând. Şi este civilizat şi frumos 
să zicem mulţam şi oamenilor care fac ceva bine. Oricine ar 
fi acei oameni. Prin mulţam întărim gândul de bine şi lumea 
are nevoie de această întărire, de gânduri bune. 

- Părinte, chiar prost nu sunt. Înţeleg tot ce aţi spus.  
- Ilie, depinde ce învăţător ai avut. Prietenului nostru i 

se mai spune Învăţătorul. Rabi. De aceea elevii lui mai 
harnici, vorbesc cu oamenii, despre trebuinţele lor 
sufleteşti.  

- Deci de aceea, tot ce vorbiţi, mi se potriveşte, ca 
ploaia peste pământul uscat? 

- Bine zis, îl întări cuviosul Serafim. Şi de unde se 
crede, că din pământ uscat, nu creşte nimic, după ploaie, 
poate fi rodul cel bun. Şi din deşertul udat cu îndestulare. Şi 
acum, iubite Ilie, porneşte motorul, controlează traseul, cu 
urechile tale de iepure şi înainte de a intra în curbe, 
claxonează. Şi o să stăm de vorbă numai când din faţă nu 
vine nici o maşină. De când lucrezi aici? 

- De vreo câteva zile. Şi-mi vine să-mi crăp capul. Am 
avut un serviciu, lapte şi miere. Dar aici am găsit serviciu 
de şofer, să car buşteni.  

- Dar ce ai făcut, ai fluierat în biserică?, îl întrebă 
părintele. 

- Cam aşa ceva. Dar dacă dumneavoastră nu sunteţi 
oprit de Dumnezeu să vorbiţi despre sfinţi, eu sunt oprit. 
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- Nu-mi vorbi, numai dacă te simţi în pericol. De frică 
ai scăpat? 

- Am. Pentru sfinţia ta îmi este frică.  
- E bine când ai grijă şi de alţii. Dă-i drumul. Ţi s-a 

spus, dacă vorbeşti, te belim. 
- Chiar aşa, părinte, sări surprins, Ilie. 
- Acum te rog să mai opreşti o dată camionul. Ai 

transpirat, pe frunte, în câteva secunde. E grav. Dar te vei 
întoarce la serviciul de lapte şi miere.  

- Oare? Părinte, vă duc gratuit, prin toată ţara. Îmbrăcat 
civil, altfel nu prea merge. Şi vă ţin cu lapte şi miere. Am 
ajuns. De aici eu merg mai departe pe drumul forestier. 
Poate vă prind la întoarcere. Să trăiţi, părinte.  

- Domnul şi Maica Domnului. Şi cei doi preoţi se 
apropiară pe jos, de Sarmizegetuza. Şi tot aşa, tăcură toată 
ziua, sus, pe lângă ziduri, prin şantierul arheologic părăsit, 
apoi, spre seară, obosiţi, se treziră faţă în faţă, ochi în ochi. 
Părintele Nicodim rosti, nu aici, dar nici departe. În 
adâncimi. La adăpost. În siguranţă. Părintele Serafim îşi 
aşeză reverenda în geantă şi rămase în civil. Şoferul Ilie 
Ionescu, văzându-i, opri, deşi în faţă era numai un preot, cu 
un om. Camionul se balansă, supraîncărcat cu buşteni. Cei   
doi se urcară în cabină. Ilie porni uşor şi ţinu sub control 
viteza camionului. Era în coborâre. 

- De nu m-ar ajunge din urmă, nebunul. Cum să mă 
ajungă, doar era la încărcare!  

- Vine Ilie, mai vine unul. Tu dă-i drumul şi nu mai 
aştepta furtuna şi pleacă de aici. Traseul acesta nu-i pentru 
tine. 

- Aşa-i, părinte. Ajunşi jos, trase pe dreapta, lângă 
cabană. 
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- Bine ai făcut, îl întări părintele Serafim. Şi numai ce 
se arătă din urmă un camion cu remorcă, ştergând totul în 
cale. Dumnezeule, Dumnezeule, nu e barieră aici, cu un 
telefon, să oprească alte maşini, când coboară camioanele 
cu buşteni?  

- Părinte, unde mergeţi? Nu cumva în Bucureşti? Că eu 
plec de aici. Să veniţi pe la mine, acasă. 

- Cu mare drag. Doar că mă numesc Nicolae Avădanei. 
Poftim şi buletinul. E adevărat că sunt şi preot. Ca preot îţi 
voi fi de folos şi ca om din lume, de ajutor.  

- Bine, Nicolae, îi răspunse Ilie, întinzându-i un pălmoi,  
într-o călduroasă strângere de mână. 

- Ce înseamnă toate acestea, părinte Serafim, îl întrebă 
cuviosul Nicodim. 

- Înseamnă sigiliul rugăciunilor părintelui Irineu, 
rugăciuni purtătoare de Cristos. De ele a beneficiat Ilie. Că 
Domnul se dăruie, cum a zis la Cina cea de taină şi cum a 
făcut pe cruce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie 
cu voi, cu toţi. Oare  nu aşa binecuvântăm, noi preoţii? Şi a 
cuvânta bine despre Dumnezeu, înseamnă a primi darul 
Sfântului Duh. Oamenii îl primesc. Sunt dăruiţi. Cu alte 
cuvinte, apa vie, pentru suflete. Şi părintele Nicodim, le 
cuprindea, prin trăiri lăuntrice, şi nu făcuse aşa ceva la vreo 
şcoală teologică. Şi se treziră amândoi cântând Isaia 
dănţuieşte. Urcară o costişă, un drumuleţ, apoi o cărăruie, în 
unele sectoare mergând în palme şi genunchi, ca să nu se 
rostogolească la vale, ca nişte arici. Se făcuse noapte grea. 
Îşi scoaseră un fel de pânză,  pe care să se culce. Să nu-şi 
murdărească hainele, să poată merge pe mai departe în 
lume. Şi frigul tăie aerul, ca un brici. Şi, până dimineaţă, un 
covor alb acoperi toate împrejurimile. Cei doi preoţi 
călugări dormeau, acoperiţi de zăpadă. Când se treziră, 
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izbucniră într-o bucurie copilărească, strigând şi alergând şi 
făcând mătănii. Îşi simţiseră sufletele, rugându-se de la 
sine. Bucurie în cer, bucurie pe pământ. Sufletele-n bucurii 
şi trupurile-n zbenguială. Şi mulţumiră Domnului şi urcară 
iar şi într-un târziu, în plină zi, ajunseră la o căsuţă singură, 
la margine de plai mioritic. Mai departe, la marginea 
cealaltă, două căsuţe. Şi-n pas domol, ca-n faţa unei taine, 
se apropiară de căsuţă. Din pieptul părintelui Serafim porni 
un glas rotund, bărbătesc, un marş, pentru oştiri din vremile 
de demult. Zalmoxe, Zalmoxe, ne cheamă în cer, Romanii 
ne cheamă la moarte, Cât fi-va şi-un singur oier, Cu Mielul 
în braţe, să-l poarte, Pe umerii lui, oştire din cer,           Se-
ntoarce la viaţă, din moarte. Intrară în casă, fără să bată la 
uşă. Părintele Serafim făcu semnul crucii peste ai casei, 
continuând să cânte, în şoptire, cântarea de demult, apoi 
tăcu. Luară loc.  Tăceau toţi. Făcu semn părintelui Nicodim. 
Acesta scoase din traistă o candelă de masă, o sticlă de ulei, 
smirnă şi tămâie. Aprinse candela. Mai lăsară pe masă o 
pâine, o carte de rugăciuni şi câţiva lei. Apoi, părintele 
Serafim se întoarse spre patul în care zăcea o creştină şi o 
privi. Aceasta îi veni în întâmpinare, plină de vervă.  

- Cred părinte, că de vei spune să mă vindec, chiar 
acum mă vindec.  

- În numele Domnului nostru Iisus Hristos, ridică-te şi 
umblă. Şi femeia, paralizată de la brâu în jos, se ridică şi 
umblă. Ai casei se prăbuşiră la pământ, de uimire şi frică. 
În aceste împrejurări, cei doi călugări ieşiră repejor din casă 
şi până să ia seama cei ai casei, cuvioşii părinţi erau de ne 
găsit. Afară ningea, reducând vizibilitatea, până la o 
lungime de braţ. Dacă pe masă n-ar fi rămas candela 
aprinsă şi în sufletele lor nu s-ar fi aprins lumina, ar fi zis 
cine ştie ce. Femeia luă sita şi cernu făină, pentru 
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pâinişoare, colăcei împletiţi, să-i ducă la biserică, să-i 
dăruiască. Pentru cine, mamă? Pentru Neamul Românesc. 
Cei  de demult sunt aici, Ioane. Sunt harnici. Şi în câteva 
zile, au uitat, de părea că nu s-a întâmplat nimic. Aşa 
trebuia. 

- Părinte Serafim, ce ar fi să-l întâlnim, iar, pe şofer? 
- Nu e necesar, părinte Nicodim. A avut un anumit rost, 

pentru cunoaşterea prin credinţă. Cunoaşterea purtării de 
grijă a Domnului şi a  Maicii Domnului. Părintele Nicodim 
se închină, aplecându-se, cu sfială, cu degetele până la 
pământ, în faţa Domnului său şi a Maicii sale. Suntem 
nevrednici, părinte, continuă cuviosul Serafim. Aşa că te 
rog frumos, fără grabă şi cu mare tact, formează-ţi o echipă 
de lumină taborică. Împodobeşte sufletele şi intraţi în 
Oştirea Sfinţilor martiri şi a tuturor sfinţilor. Părintele 
Nicodim iar se închină, aplecându-se cu vârful degetelor de 
la mâna dreaptă, până la pământ. Luminile sunt în toţi 
oamenii. În cei mai mulţi sub aluviunile vieţii acesteia. 
Salvând sufletele, multe alte lucrări se vor face. Nu te 
angaja în cele ale vieţii. Sunt destule. Dar, protejând, 
restaurând, eliberând, sădind, vei fi ca ploaia. Multe se fac 
prin ea. Iar această lucrare e de la Iisus şi de la apostolii săi 
şi de la toţi cei de atunci, până azi. Şi cât va fi numărul 
anilor acestei lumi. Şi unde e mai greu, acolo, lăuntric, în 
adâncimile ne bănuite ale celor ajunşi în greaua captivitate 
a păcatelor şi a prigonitorilor, se află Iisus. Cu întemniţaţii, 
cu bolnavii, cu sărmanii de pe drumuri. Cu idealiştii acestei 
lumi, oameni care, fie mai organizaţi, fie mai singuratici, nu 
acceptă ca sufleul lor să fie un cuib al întunecimilor. Şi nici 
al semenilor, aşa cum sunt ei, mai luminaţi, sau mai 
păcătoşi. Forţele potrivnice, pândesc. Sufletele trebuie 
ajutate. Prin viu grai şi prin rugăciuni. Acesta-i armamentul 
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nostru. Cuvântul şi gândirea, strigând sus, către Domnul. El 
este jos, în noi, în nătângii şi deştepţii lumii. Nimeni, 
niciodată, mai ales la marea judecată, nu va fi posibil să-l 
arate cu degetul, că nu a fost la îndemână, peste tot. Şi toate 
bălăcărelile, crimele, suferinţele, murdăriile, vor fi 
adeverite. Spre disperarea celor potrivnici, nu pleacă, 
rămâne întru fiecare om, ca şansă. Poţi ajunge, schingiuit, 
lângă schingiuiţi, în spital, lângă cei bolnavi, hăituit, lângă 
hăituiţii soartei. Cu asemenea misiune, vei fi pernă şi 
plapumă pentru alţii. Dar să nu-ţi fie frică. De aşa ceva se 
ocupă tovarăşii. Introducând frica în oameni, le devin 
stăpâni, prin teroare. Trebuie să fii ca un chirurg, rece, 
calm, fără să-ţi tremure mâna de frică. Ştiu că şi în 
mânăstiri, şi în toată ţara, se tremură de frică. Şi pe drept 
cuvânt. Ţara e un poligon experimental. În puşcării se 
nimiceşte  personalitatea omului, prin tortură fizică, psihică, 
alimentară, prin frig şi căldură sufocantă. Şi cei din aşa 
numita libertate sunt polizaţi, încadraţi, de voie si de 
nevoie. În puşcării oamenii trăiesc precum porcii în coteţ. 
Acolo îşi fac nevoile, în hârdaie. Unii dintre noi au ajuns în 
puşcărie ca voluntari. E drept, puţini. Făceau vro încălcare a 
legii, pentru a fi condamnaţi şi încarceraţi printre cei mai 
periculoşi români, printre preoţi, ofiţeri, politicieni, 
învăţători, oameni de cultură. În puşcării se afla 
suprastructura ţării. În locul lor, pentru a conduce 
mulţimile, s-au instalat trepăduşii, ca haită de pradă, oameni 
de din afara viţei româneşti. Cu trepăduşii dintre noi.Israele, 
Israele, când te vei spăla, de aşa grele păcate?! Şi trec anii şi 
nu se mai termină. Dar nu e sfârşitul acestei lumi. Însă tot 
atât de periculos e să fii sub acoperire, între tovarăşi, fără 
speranţa de a fi salvat, în caz de descoperire. Să fii pus în 
storcător şi făcut, încet, încet, funie, iar aceasta stoarsă bine, 
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de sânge, de viaţă. Iată, nu ţi-am ascuns nici aşa ceva. Doar 
ca să ştii. În caz de eşec, vei răspunde numai de ce ai făcut. 
Să spui că nazarineanul te-a învăţat. În puşcărie am fost, 
flămând, dezbrăcat şi în câte alte situaţii. Nu ieşi din textul 
biblic. Cel puţin te vor trosni pentru o singură vină, creştin. 
N-ai intenţii şi nici relaţii politice. Doar că aşa te-a învăţat 
Domnul. Ia-ţi crucea şi urmează-l. A biruit lumea. Şi nu eşti 
orice oştean, ci dintr-o oaste biruitoare. Dar nu le cădea în 
plasă. Fii vigilent. De ajuns şi să ne vedem cu bine. Şi 
lăsându-l pe părintele Nicodim pe drumul spre Costeşti, 
porni pe un povârniş, apoi merse pe un pârâiaş şi iar urcă şi 
se pierdu în codri, până ajunse pe un tăpşunel bine ascuns, 
închis de pădure, ca un umbrar. Încă nu căzuseră toate 
frunzele, iar cetinile de brazi, ascundeau şi ele acest locşor, 
cunoscut doar de părintele Serafim. Îşi dezbrăcă reverenda, 
o împachetă frumos şi o puse în gentuţă, apoi se dezbrăcă 
de toate hainele. Doamne, nevrednicul Serafim este cu ochii 
sufletului, ţintă spre Tine! Aici sunt Serafime, auzi un glas 
inconfundabil, rostit de dinlăuntrul trupului său, din 
Templul Sfântului Duh. Era lumina ce nu arde, lumină vie, 
blândă, plină de bunătate şi iubire, izvorând pe dinăuntru, 
spre în afară. Îşi simţi gândirea în toată maiestatea 
deplinătăţii, trupul spiritual înzestrat cu capacităţi, pe care 
nici nu le bănuim şi cu atâta fericire, că nu suntem în stare 
să o exprimăm. Îşi redescoperi trupul pământesc, simţind 
cum,        de-atâta fericire,  lacrimile îi coboară pe obraji. Se 
îmbrăcă, să se întoarcă în lume. Sunt aici la trai bun şi 
fericire, în timp ce Via Domnului este urgisită de năprasne. 
Lumina Taborului dispăru. În faţa părintelui Serafim, Iisus, 
ca om deplin. Doi oameni faţă în faţă. Eşti pe drumul cel 
bun, Serafime. Nu sunt vrednic, bâigui părintele. Eşti pe 
drumul cel bun, prietene. Vei fi cu mine în eternitate. Să ne 
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vedem cu bine. Şi, în faţa părintelui Serafim, lumina. Şi de 
atâta lumină, nu mai văzu. Apoi, nimic. Nici o urmă, nici 
un semn. Vântul începu să şficuie. Alicele de lapoviţă îl 
biciuiră. Dar nu era altul mai fericit în toţi munţii 
Sarmizegetuzei. Lacrimile porniră din nou, de fericire. 
Oştire încercată, din cele străinătăţi, îl încadra. Şi nu mică i-
a fost fericirea, recunoscând preoţi dacogeţi, în fruntea unor 
cete. Era oastea sutelor de mii de creştini primiţi în Dacia, 
cu braţele deschise. Unii ajunşi din urmă de urgia romană şi 
lichidaţi, în schingiuiri care depăşesc cu mult tot ce se 
întâmplă acum, în puşcăriile din România. Doamne, strigă 
părintele Serafim, de se auzi până departe, îţi mulţumesc! 
Da, aveam nevoie de această întărire. În jurul său nu mai 
era nimeni. Mergea cu pas avântat, cu uşurinţă de atlet. 
Deci asta era în Paradis, când am respectat regulile garante 
ale fericirii, lumina cugetului era dominanta fiinţei umane. 
Trupul spiritual. Azi e invers, dominant este trupul carnal. 
De el ascultăm. De el avem grijă. În jurul acestui trup, cu 
nevoile şi caracteristicile sale, se desfăşoară viaţa actualei 
civilizaţii. Şi spiritul din noi este barat, pe drept cuvânt, să 
nu vadă şi să nu treacă, spre pomul vieţii. Omul a trăit în 
Paradis, cu o singură interdicţie, să nu cunoască binele şi 
răul. Dar apropiindu-se de Lucifer, ce se împotrivise faţă de 
Dumnezeu, ne-am îndepărtat de pomul vieţii, de Dumnezeu 
şi am devenit mai trupeşti. Vederea trupească este una şi 
vederea minţii, care este ochiul sufletului, este alta. Şi 
tocmai această vedere a spiritului, am pierdut-o. Ochiul 
sufletesc, penetrat de întunecimi, nu mai vede. Ochiul 
sufletesc, înluminat, vede nestingherit prin cele materiale. 
Mintea, ochiul sufletului. Ochiul trupesc nu vede în noapte 
şi omul trupesc, în lumina zilei, trăieşte normal. Pierzând 
accesul la pomul vieţii eterne, trupurile au devenit 
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muritoare. Am optat pentru cunoaşterea binelui şi răului, 
dar drumul spre pomul vieţii îl aflăm numai pe calea 
binelui. Neascultarea ne-a dus la un hăţiş de greşeli, ne-a 
contaminat, încât numai pe drumul cel bun vom ajunge să 
fim spălaţi şi să devenim mai albi decât zăpada. Prin Iisus, 
pomul vieţii, beneficiem, în Paradis, de deschideri de 
dincolo de heruvimii de pază, de dincolo de sabia de flacără 
vâlvâitoare. Acum accesul ne este barat. Noi ni l-am barat, 
apropiindu-ne de Lucifer, intrând în Iad. Iisus, prin moarte, 
ajunge în pântecele Iadului şi smulge omenirea, la viaţă. Să 
devenim de neclintit de nici un duh al înstrăinării de 
Dumnezeu. Să fim atenţi şi cu iuţime în mânuirea armurii. 
Pe veci, de neclintit, ascultători până la jertfirea de sine. Cu 
trupul printre muritori, în acelaşi timp, după voia cea bună a 
gândului, în cerul spiritual, printre nemuritori. Iisus, prin 
starea de om, ne-a demonstrat că Adam şi Eva au fost 
nemuritori şi cu trupul. Toţi suntem Adami şi Eve, pe 
drumul recuperării Paradisului pierdut. Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa. Iisus ne vindecă de timp, trecându-ne în 
netimp, în necădere eternă. Aşa cum li se stă bine fiilor lui 
Dumnezeu. Mi-am părăsit Părintele. El nu m-a părăsit. Mă 
voi îndepărta definitiv de Lucifer, indiferent de preţul plătit, 
în această bătălie. Ştim, cu certitudine, că Dumnezeu există. 
A făcut cerul şi pământul, iar eu sunt rodul inteligenţei şi 
iubirii sale. Vreau sa mă întorc de unde am plecat. 
Întoarcerea mea este urcuş. Câştig de ne imaginat.  

Cuviosul Serafim ajunse în drumul Sarmizegetuzei. 
Apăru un camion. Opri. Acelaşi Ilie Ionescu. Şi cântară 
Isaia dănţuieşte. Tovarăşii din Bucureşti dăduseră un 
telefon la tovarăşii de la Deva. Îşi chemau şoferul la vechiul 
serviciu. Predă camionul. Luară trenul spre Bucureşti. În 
vagonul acestora urcă şi o femeie cu un copil în braţe. 
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Cuviosul se ridică şi-i oferi locul. Ilie Ionescu îi aruncă o 
vorbă a glumire. Să trăiţi. Se opri după să trăiţi. Era să 
spună să trăiţi, părinte. Să trăieşti, Nicolae! Părintele era 
îmbrăcat în haine civile. Cuviosul mulţumi Domnului, de 
sosirea femeii. În felul acesta, mai stând în picioare, mă mai 
ostenesc. În gară mai sosiră câţiva oameni sfioşi, însoţiţi, de 
bună seamă, de doi tovarăşi. Eliberează întemniţaţii, asta e. 
În grup, Sfântul lui Dumnezeu. Aşa i-au zis tovarăşii, când 
l-au tras de barbă, strigându-i, ţap nenorocit, o să punem noi 
mâna pe regele ăsta al vostru, acolo, unde mă-sa o fi fugit, 
ăla, neamţul de Mihai. Sfântul lui Dumnezeu, se află mai 
târziu, de la stareţ, era acuzat de legături cu regele. Că 
mânăstirile sunt regaliste şi mişună de spionii regelui şi de 
legionari. Călugării înţeleseră,  că pentru a întemniţa pe 
cineva, este de ajuns să i se spună, legionarule. Sfântul lui 
Dumnezeu nu-şi manifestase nici un fel de simpatie 
politică. Lui, din această cauză i s-a tras toată nenorocirea! 
Au vrut să-l racoleze. Fiind mai tinerel, au crezut că poate fi 
şi călugăr şi securist. Aceeaşi veche poveste. Nu vrei cu cei 
tari, te zdrobesc. Şi i-au strigat în faţă, că e legionar şi că în 
mănăstire nu mai e loc pentru el. Colegul său de monahism, 
acceptase. Sfântul trebuia înlăturat din mănăstire, pentru a 
nu se afla că viitorul stareţ e şi cu Dumnezeu şi cu 
Mamona. Sfântul lui Dumnezeu se urcă în celălalt vagon. 
Nu îndrăzni să intre, pentru a găsi un loc pe scaun şi rămase 
singuratic, pe  culoarul de la intrare. Ceilalţi urcaseră în 
vagonul părintelui Serafim. Acesta trecu în vagonul 
Sfântului, îi făcu semn să tacă şi să asculte.  

- Noroc. Pe mine mă cheamă Nicolae Avădanei. Da 
până unde mergi? Acasă, la ai tăi? 

- Cam aşa. Dar dumneata?, îl întrebă Sfântu.  
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- La mănăstire, sus la Peştera Ialomicioara. Vino cu 
mine şi bine va fi. Călugării au primit liber, care vor să se 
întoarcă la mânăstiri, să se întoarcă. Îţi va fi mai uşor, unde 
zic eu. Un moment, să-mi iau rămas bun de la cineva. Ilie, 
mulţam pentru vorbele şi gândurile bune. Când trec prin 
Bucureşti, te caut.    Mi-am găsit un prieten, de aici, şi arătă 
spre gară, şi mă opresc la el. Bine, îi răspunse Ionescu, 
năucit că nu ştia cum să-i spună, tovarăşe Nicolae, sau 
părinte Nicolae. Că mă doare capul. Celălalt i-a spus o dată 
părinte şi nu mai ştiu cum. Bine că se duce. Ba nu. Bine ar 
fi să mă caute. Părinte, îi spuse Ionescu, încetişor, după ce-l 
ajunse din urmă, să mă căutaţi. Bine, frate. Domnul şi 
Maica Domnului. Şi Ionescu se trezi răspunzând, amin. 
Părintele Serafim trecu în celălalt vagon, unde îl lăsase pe 
Sfântu. Şi-i spuse cuviosul Serafim cum a trăit, ca un 
dispărut. Şi ce face. Şi numele pe care l-a avut de la părinţi 
şi cel pe care îl are acum.  

- Părinte  Serafim, vă cunosc de copil. Aţi ieşit din 
desişuri, în anii pustniciei, de câteva ori, la tata, la stână. Eu 
am plecat spre mănăstire. Nu prea ştiu nimic despre fraţii 
mei. Tata s-a dus din lumea aceasta, fie iertat. Dar este 
extrem de periculos să vă destăinuiţi şi încă unui puşcăriaş 
care spune tot. Eu spun tot.  

- Ai spus tot, îi confirmă părintele Serafim, mai puţin 
un singur lucru, că mă cunoşteai. Şi cei doi se îmbrăţişară. 
Şi Sfântu începu să plângă. Se întoarse şi sprijini fruntea de 
peretele vagonului şi plânse şi iar plânse. Gata, îi zise 
cuviosul părinte Serafim. Coborâm. Domnul cu noi şi 
Maica Domnului. Domnul are un plan cu noi. La mănăstire 
te aşteaptă un oştean al lui Hristos, părintele Irineu.  

- Cum, nu e mort? 
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- Nu. În sicriu a fost înmormântat un buştean. Sfântul se 
prelinse pe jos, pe bordura părculeţului gării, ca o zdreanţă.  

- Nenorociţii, mă băteau, cu bună ştiinţă, pentru un 
mort, ca şi cum ar trăi. Am fost un fel de cobai, altfel nu 
înţeleg de ce s-au distrat pe seama mea. De dragul de a se 
distra. Unde sunt cei doi criminali, Irineu şi Serafim? Alţii 
întrebau doar de sfinţia ta. Mai întrebau de câţiva ofiţeri, 
din vechile servicii secrete. Se înţelege că n-au pus mâna pe 
ei. Doar de unul au dat. Îi tăiaseră fâşii-fâşii, de carne, de pe 
coaste să spună unde sunt ceilalţi. Omul urla că nu ştie, că 
tot ce a ştiut a spus. Nu se poate rezista, când eşti captiv. 

- Ştiu că nu se poate. Dar n-ai semnat abdicarea de la 
Cristos. 

- Nu. Părinte, am o mare rugăminte. Lasă-mă să merg 
acasă. Dacă merg la mănăstire şi tovarăşii mă întreabă cine 
m-a adus, eu nu pot să va salvez. În mine s-a născut frica. 

- Fii pe pace. Spune tot ce ţi-am spus eu. Şi spune-le că 
ai intrat sub ascultarea mea. Deci eu sunt de vină. 

- Binecuvântaţi, acceptă Sfântul. 
- Domnul şi Maica Domnului. Şi începu a plânge şi 

părintele Serafim. O căldură aparte îi inundă fiinţa. 
Doamne, grăi părintele Serafim, nu mie, ci cuviosului 
părinte Teofil, aci de faţă. De bună seamă, auzi un glas în 
conştiinţa sa. Cuviosul Serafim îl privi  pe cuviosul Teofil 
cu mila dragostei. Cuviosul Teofil era cuprins de 
transpiraţie. Broboane, broboane, pe frunte, pe tâmple, pe 
faţă, ca bobiţele de struguri. Şi părintele  Teofil îşi pierdu 
cunoştinţa. Când îşi reveni, îl privi uimit pe 
părinteleSerafim. 

- Tot aici sunt? 
- Dar unde ai fost? 
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- Cu Domnul luminilor. Părinte Serafim, izbucni 
cuviosul Teofil, sărindu-i în braţele acestuia. Şi rămaseră un 
timp, aşa, îmbrăţişaţi, apoi, în tăcere îşi văzură de drum. 
Rugăciunile aduceau lumină în suflete. Cuviosul Teofil 
începu să plângă după Iisus. A plecat. 

- Da, a plecat foarte aproape, în cel mai ascuns loc din 
sufletul cuvioşiei tale, loc de neidentificat de nici un 
potrivnic. De nici un tovarăş. Calea, Adevărul şi Viaţa, în 
vecii vecilor. Părintele Teofil, de fericire, mulţumi 
Domnului, toată ziua şi toată noaptea. Şi aşa, ajunseră la 
mănăstire. 

- Tovarăşe Avădanei Nicolae, bine ai venit. Pacea 
Domnului peste tine. Înţelese cuviosul Serafim despre ce 
este vorba. Stareţul Ioasaf îl văzuse cu un străin. Şi 
stareţului i-a fost uşor să obţină de la episcopie, aprobarea, 
pentru cuviosul Teofil, să rămână la această mănăstire, sub 
ascultarea sa. Şi tovarăşul preot paroh, funcţionar al 
episcopiei, a zis bine. La tine să rămână. Avea părerea sa 
despre mânăstirea de la Peştera. Trei călugări, cam proşti şi 
doi şantierişti fără nici un rost în viaţă, azi îmbrăcaţi în 
civil, mâine călugăreşte. Prea bine. Iar Sfântul e numai oale 
şi ulcele. Aici va fi mai izolat de lume şi mai bine de ţinut 
în evidenţă. 

- Sigur. Prea cuvioase Ioasaf, mai ai un preot, dar bine 
ai zis, sub ascultarea ta, altfel nu se poate. Ce vrei, anchete? 
Să ştii că e un individ periculos. Să n-avem probleme! 

- Păi n-am eu pe Constantin şi Nicolae, doi oameni cu 
palmele bătătorite de  muncă? 

- Clasa muncitoare, cuvioase, bine zici! 
- De mă necăjeşte, îl dau pe mâna clasei muncitoare. 
- Ai crescut în ochii episcopiei. Mergi în pace. Şi prea 

cuviosul părinte Ioasaf, tropa-tropa, cu paşii mici, 
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călugăreşti, fuguţa la mănăstire. Şi scoase o sticlă de vin 
bun, pentru prima dată în anii stăreţiei sale şi cu peştele pe 
care l-a cumpărat de la o margine de lac, petrecură, 
adevărată agapă, cu mulţumiri către cei de sus. Dar toţi 
simţeau acelaşi gând. Domnul ne-a protejat şi ne-a acoperit, 
cu purtarea sa de grijă, dar suntem noi vrednici? Nu 
suntem, Doamne, dar iată, ne vom hărnici, zise cu viu grai 
stareţul Ioasaf. Crescuse lăuntric şi făcea parte, cu 
vrednicie, din ceata rugului aprins. Şi părinţii Irineu şi 
Serafim, iar îmbrăcară hainele de salahori. La făcutul 
betonului, la zidit, la îmbinatul bârnelor. Şi aşa cum se 
aşteptau, vizita de la episcopie, nu întârzie să apară. 
Episcopul, însoţit de câţiva călugări, într-o maşină de teren. 
Cam prăfuiţi de drum, dar mulţumiţi, când ajunseră în 
frumuseţea fără seamăn a locului. Cei doi lucrători coborâră 
de pe schelă şi sărutară mâinile episcopului, apoi se urcară 
iar pe acoperiş şi îşi văzură de lucru.  Jos, Sfântul pregătea 
şindrila, legături, legături. Se plecă în faţa episcopului şi a 
suitei sale, dar aceasta nu-l luă în seamă. S-a înţeles de ce. 
Un puşcăriaş, care a făcut mult rău mânăstirilor. De ce nu a 
stat la locul său, cuminte, în mânăstirea sa! Că nu a ajuns el, 
în puşcărie, pe degeaba! Părintele Nicodim se ostenea şi el 
la bucătărie, iar cel de-al treilea călugăr, Pimen, zis 
Mierliţă, tencuia în interior o chilie. Episcopul crezu că 
stareţul lipseşte, dar se bucură,  văzându-l. Aducea, în 
roabă, un bolovan. Intră cu stareţul, în bisericuţă. Şi 
episcopul îi ispiti despre puşcăriaş. 

- La lucru, Prea Sfinţite. Aici avem aprobare să facem o 
mănăstire şi o facem. 

- Bravo, prea cuvioase. Iată adevărul! Cine îşi vede 
corect de călugărie, i se aprobă să facă o mănăstire. Nu-l 
pierde din ochi şi să n-aibă parte de odihnă. În timp ce în 
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ţară se munceşte, dumnealui a zăcut, la odihnă, în puşcărie, 
ani de zile. Prea cuvioase Ioasaf, nu-i de glumă! Răspunzi 
de el, cu capul! N-am nevoie de anchete la episcopie! 

- Priviţi, Înalt Prea Sfinţite Părinte, clasa muncitoare, 
bărbaţi zdraveni, şi priviţi-l şi pe dumnealui, numai oase şi 
piele. 

- Ne-am înţeles?! Nu vreau anchete! 
- Înţeles, să trăiţi! Şi episcopul îi întoarse spatele şi 

împreună cu ceilalţi, mulţumit de clasa muncitoare, care îl 
avea în pază pe schilod, porni spre maşină, pentru a ajunge 
la o altă mănăstire, unde nu ştia, cum o să scoată cămaşa. 
La acea mănăstire reveniseră nici mai mulţi, nici mai puţini, 
decât şapte călugări, patru puşcăriaşi şi ceilalţi, din lume, 
unde au fost încadraţi în câmpul muncii. De ce nu au rămas 
în lume? Şi aceştia, de ce au ieşit din puşcărie! Dar mor de 
curiozitate, să aflu cum vorbesc. Cum arată cuviosul 
Calinic. Pe acesta l-au atârnat în belciuge, de tendoanele 
călcâielor, să spună unde se află banditul de Serafim şi un 
alt bandit, Irineu, care nu s-au mai întors din pustnicie, 
căzând astfel din jurământul depus la călugărie, de a rămâne 
în ascultare faţă de biserică şi ierarhii bisericii. Apoi, i-au 
spus că îl vor măruntării numai pe o jumătate din trup, 
pentru Serafim. Cealaltă este salvată, că banditul de Irineu e 
mort. Dar acum, tovarăşii noştri conducători vor afla totul. 
Cei veniţi din puşcărie, vor degusta mierea libertăţii. În 
schimbul ei, vor informa, fără ezitare. Dar eu n-o să ştiu 
care sunt cu noi şi care tac. Aşa că, să fiu hotărât şi 
credincios Partidului Comunist! 

- Înalt Prea Sfinţite Părinte, aleargă stareţul Ioasaf, după 
episcop. 

 - Ce e? 
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- Binecuvântaţi să merg la mânăstirile mai bogate, după 
bani, să pot termina ce am început aici. 

- Si mânăstirea cui o laşi?! 
- Poate voi trimite clasa muncitoare, zise stareţul, 

arătând spre cei doi lucrători. 
- Pe unul, cu un monah, dar răspunzi! Chiar nu înţelegi 

pe cine ai în mănăstire?! 
- Înţeleg, să trăiţi! Chiar dacă are numai oase şi piele, 

eu tot scot untul din el, că de când a venit aici nu am somn, 
să nu-l pierd din ochi! De aceea am zis că îi stă mai bine în 
civil, de va veni vreun om la mănăstire, să-l ocolească. E un 
lucrător şi atât. 

- Ai crescut în ochii mei!, îl gratulă episcopul. 
- Să trăiţi!, îi răspunse stareţul. Privi după maşină, până 

nu se mai văzu, apoi căzu în metanie şi rămase aşa, în 
mijlocul drumului, în rugăciune. Domnul lucrează pentru 
noi. Am  primit aprobarea să trimit pe unul din cei doi 
lucrători, după bani, pe la mânăstiri. Cuvioşii Irineu şi 
Serafim făcură câte trei mătănii. La fel şi ceilalţi. Sfântul îşi 
simţi armătura sufletească şi trupească, într-o binevenită 
întărire. Alergă şi intră în biserică. 

- Lăsaţi-l în pace, grăi cuviosul Irineu. Noi să ne vedem 
de lucrul nostru. Trec eu, la şindrilă. Părintele Pimen veni la 
cuviosul Irineu, duhovnicul mânăstirii şi-i mărturisi că are 
păcatul lenevirii la rugăciuni. Ai ajuns, părinte să te lupţi, 
pentru a te ruga, precum într-o bătălie? Nu. Atunci fii atent, 
potrivnicul va încerca să-ţi anuleze voinţa, s-o înfrâneze. 
Vrea să te umilească. Ai ocazia să îl pulverizezi. Dar va 
trebui să fii mereu în trevzie, netrebnicul ne uitând că ai dat 
cu el de pământ. Mergi în pace. Trimite-l la mine pe 
părintele Teofil. Şi călugărul numai piele şi oase veni la 
ascultare. Ceru binecuvântarea. Părintele Teofil, avem  
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dezlegare, să trimitem iar, un om, pe la mânăstiri, după 
bani. Va merge Nicolae Avădanei. A mai fost. 

- Nimeni nu-l recunoaşte. Dacă, în tren, nu voia să ştiu 
cine e, nu aş fi ştiut. 

- Dar nu aceasta e grija noastră. Nici a banilor. Ci a 
sufletelor venite de după gratii şi din lume. Sufletele care 
vor mai fi  fiind după gratiile interioare, invizibile. Părintele 
Teofil începu să tremure. 

- Ştiu ce vreţi de la mine. Nu cine a semnat, că abdică 
de la  Cristos, sau a făcut declaraţii nedrepte. Au fost 
constrânşi, în mod bestial. Cine a devenit informator! Vrei 
să le vindeci rănile, iar ei te dau pe mâna securităţii. Cunosc 
destule suflete, care după ce au dat declaraţii sub teroare, au 
continuat să informeze, încât securitatea ştia tot ce 
şuşoteam între noi. Acestora, în mânăstiri, sau în afara lor, 
unde vor să trăiască, le va merge bine, lumeşte vorbind. 
Părintele Serafim va umbla pe grenade fără siguanţă. 
Oricând pot exploda. Iată, nu-mi pot opri tremuratul. Mai e 
ceva. Dacă ştiu oameni de încredere. Da, ştiu. Mai degrabă 
pe aceştia să-i caute. 

Cuviosul părinte Serafim porni spre capitală. Avea ca 
obiective, Patriarhia, Facultatea de Teologie, mânăstirile 
Antim şi Cernica. Aici, în interiorul acestora trăiau luminile 
diriguitoare, dar pătrunseseră şi întunecimile. Părintele 
Sofian, de la Antim, tânăr cuvios, dulce la vorbă şi blând cu 
zdrahonii de temniceri, cu torţionarii, n-a semnat, dar 
văzându-l aşa de maleabil, au încetat să-l mai constrângă, 
îndreptându-şi energiile spre marile personalităţi ale 
bisericii. Şi s-a întors părintele Sofian, la mânăstirea Antim, 
mânăstirea sa de metanie. Cuminte din fire, înţelepţit de 
urgiile din puşcărie, sfios şi ascultător, începu a intra în 
îndatoririle sale preoţeşti. În scurtă vreme săvârşi Sfânta 
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Liturghie, duminecă de duminecă şi tot cuvioşia sa era lăsat 
să miruiască pe credincioşi. Era şi mâna lui Dumnezeu şi a 
tovarăşilor, care, ţinându-l mai în faţă, lucrau mai uşor, în 
interiorul mânăstirii. Părintele Sofian trăise în Rugul Aprins 
de scânteierea unui poet, chiar Autorul Acatistului Rugului 
Aprins al Maicii Domnului era chiar poetul. Cuvioşi părinţi 
şi suflete din lume, întreţineau focul sacru al acestei 
grupări. Totul a început cu doi-trei ani înainte de preluarea 
conducerii ţării de către comunişti. Şedinţele publice, de 
înaltă spiritualitate - cercetări şi comunicări ştiinţifice, 
lecturi de creaţii literare, etc. – s-au suspendat, dar nu şi 
unele întâlniri fireşti, între prieteni şi nici rugul aprins de 
rugăciuni – unul pentru toţi, toţi pentru unul. Această 
situaţie a fost considerată activitate subversivă şi gruparea a 
fost arestată şi întemniţată. Numai că părintele Sofian şi 
înainte de a fi arestat, dar şi după gratii, avea candela 
rugăciunii, mereu aprinsă. Şi nu părea a fi un practicant al 
rugăciunii neîntrerupte. Şi-l ajuta Dumnezeu şi după ce a 
ieşit din puşcărie. Acolo, unde nu avea cum să acţioneze pe 
faţă, în Via Domnului. La miruit, în vreme ce atingea 
fruntea vreunui suflet, cu ulei din candelă, îi spunea, abia 
şoptit, din mişcarea aproape imperceptibilă a buzelor, 
roagă-te, adună Duh Sfânt. Şi aceste cuvinte lucrau în Via 
Domnului, în mintea şi inima creştinului şi părintele Sofian 
ştia de această sfântă lucrare. În timpul Sfintei Liturghii, 
sufletul părintelui Sofian fu străbătut de o mulţumire 
deosebită. O coloană sonoră se înălţa în biserică, deasupra 
unui creştin. Părintele ştia despre ce este vorba, încă din 
anii de ucenicie în ale călugăriei, când preotul său duhovnic 
aştepta la mânăstirea Cernica,  un tânăr cuvios părinte din 
Ardeal. Venea pe alee. Cei doi îl văzură. Coloana sonoră se 
înălţa din creştetul tânărului cuvios părinte. Preotul 
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duhovnic privi spre mine cu înţeles, îşi aminti cuviosul 
părinte Sofian. Nu era nevoie de folosirea graiului omenesc. 
Pe alee venea un călugăr cu o viaţă foarte îmbunătăţită. 
Coloana sonoră încetă dintr-odată. Eu am fost îndemnat să 
merg la cele ce aveam de făcut, iar părintele duhovnic îşi 
aşteptă oaspetele drag. Acum, aici în biserică, aceeaşi 
coloană sonoră. Acum ştiu că numai noi o auzisem. Altfel, 
azi, toţi din biserică ar trebui să îşi întoarcă faţa spre  cel 
din sufletul căruia se înălţa. Părintele Sofian îşi văzu cu 
vrednicie de Sfânta Liturghie. La miruit, în faţa se, un om 
de rând, în haine nici scumpe, nici uzate, îmbrăcat onest. 
Din creştetul său se înălţă iar, vreme de o  clipă, coloana 
sonoră. Cuviosul părinte Sofian îl privi drept în ochi, în 
timp ce-l mirui şi ochii lor au fost uniţi de un fel de energie. 
Întârziară câteva clipe, privindu-se, apoi creştinul înaintă 
până la anaforă şi luă o bucăţică şi o mestecă, încet, încet, 
cu mare plăcere şi bucurie. Se hrănea cu îndestulare. 
Lumina rugăciunii din sufletul părintelui Sofian, palpită. Şi 
se rugă cu dăruire profundă şi cu mare bucurie. Cuviosul 
părinte Serafim trăieşte. Şi este aici în biserică. Iisuse, nu 
sunt nevrednic de atâta mulţumire, dar sufletul meu este în 
genunchi. Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
pentru rugăciunile Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi 
ale tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-mă pe mine păcătosul 
robul Tău şi pe cuviosul Serafim. Şi de aici înainte, îl 
pomeni pe cuviosul părinte Serafim, în gând, şi-n şoptirea 
din cerul gurii şi la Sfânta Liturghie şi pe peste zi şi peste 
noapte. Dar şi părintele Serafim. În lumina candelei 
lăuntrice se întâlneau oştenii, pentru vindecarea rănilor, 
pentru întărire. Rănile se cicatrizau şi neputinţele dispăreau. 
Şi tovarăşii nici nu bănuiau. Se realizase un zid protector 
între oştirea celui potrivnic şi între fraţii Domnului. De 
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părintele Sofian nu era recomandabil să se apropie. Dar, cu 
îndrăzneală, urcă treptele spre încăperile înaltelor feţe 
bisericeşti, care vin în Bucureşti şi rămân un timp la 
mănăstire.  

- Binecuvântaţi prea sfinţite părinte, se plecă Nicolae 
Avădanei, în  faţa unui episcop, care cobora treptele. Acesta 
tresări, ca speriat. Nu se aştepta, ca un mirean, un 
necunoscut,  să-i apară şi să-l oprească. 

- Ce vrei?, îi răspunse răstit. 
- Milă vreau, Doamne!, îi răspunse răspicat, Nicolae 

Avădanei. 
- Milă, milă, dar te văd zdravăn, bun pentru muncă! Dar 

dacă vrei milă, uite, îţi dau. Se făcu a căuta nişte bani. Dar 
n-am. Cuviosul Serafim observă tulburarea şi pierderea de 
sine a episcopului şi plecă treaptă, cu treaptă, calm. 
Episcopul se repezi după el, ca după un infractor, care vrea 
să dispară. În curtea mânăstirii, îl ajunse din urmă. Se 
stăpâni şi nu-l prinse de braţ, dar strigă, cine este omul 
acesta?! Nu e nimeni, aici, de pază! Intră cine vrea, unde 
vrea?! Părintele Serafim ieşea din mănăstire. Ce e cu mine 
tremur tot?, îşi zise episcopul. Mi-a cerut milă. E drept, că 
m-am speriat. Urcase sus, unde nechemaţii nu au ce căuta. 
Cum a zis? Milă vreau, Doamne! Îmi păru a nu se fi adresat 
mie, ci Domnului. Cine este individul? Şi episcopul începu 
a striga. Şi de după clădire, apărură în pas alergător, doi 
indivizi, în civil. 

- Ce e ? 
- Ce să fie, zise episcopul, bătând în retragere. Un 

creştin se urcase până sus, pentru binecuvântare. Dar aici e 
locuinţă  şi unele birouri, ale mânăstirii. 

- Avem noi grijă. Unde-i? 
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- Lăsaţi-l. A plecat. Totuşi, cei doi se repeziră spre 
ieşirea din mănăstire. Smeritul părinte Sofian văzuse şi 
auzise tot, din umbra uşii bisericii şi înţelese că episcopul 
nici nu bănuia cine   i-a tulburat liniştea. Nu trecu nici un 
sfert de ceas, când, la Patriarhie, se repetă aceeaşi scenă, de 
data asta cu patriarhul. Curtea bisericii este încadrată de 
biserică, de palatul patriarhal şi de clădirea Marii Adunări 
Naţionale. Patriarhul ieşise din palat şi mergea la Marea 
Adunare Naţională. Era îmbrăcat în splendidele veşminte 
patriarhale, albe. În faţa patriarhului, răsări, ca din pământ, 
Nicolae Avădanei. Se plecă şi rosti cu fermitate, milă vreau, 
Doamne! Rămase aplecat vreme de câteva secunde, în care 
patriarhul, contrariat, că a fost oprit, dădu  să-l ocolească, 
dar îşi reveni. De regulă, cei ce doreau să-i sărute mâna, 
erau într-o parte, sau alta, dar aşa, de-a dreptul, în faţa sa şi 
încă să îl oprească, nu. Apoi, cuviosul Serafim se trase într-
o parte şi plecă domol, domol. Patriarhul se bâlbâi. Se 
enervă, aproape ca un om din lume.    Asta-i bună! Dar nici 
aşa! Unde aţi fost?!, se răsti la suita de călugări, care 
trebuiau să-l însoţească. Rămăseseră în urmă, în loc să-l 
flancheze. Duminicile, la ieşirea din altar, în biserică, 
apăreau, ca din pământ, câţiva bărbaţi mai vânjoşi, care îi 
deschideau calea, printre oamenii care se înghesuiau, să-i 
atingă veşmintele, să primească binecuvântarea, sau, cei 
mai fericiţi, să-i sărute mâna. Cuvioşii călugări nu ar fi 
rezistat la presiunea lumii şi nici nu ar fi fost recomandabil. 
La fel, la ieşirea din biserică, până la palatul patriarhal, dar 
pe acest traseu, erau mai puţini creştini, majoritatea fiind în 
biserică. Aici îi tăie drumul cuviosul Serafim. Într-o zi de 
lucru. Patriarhul se întoarse, urcă în mare grabă treptele 
palatului, intră în holul palatului şi-i spălă cu apă şi oţet pe 
călugării însoţitori. În faţa clădirii Marii Adunări Naţionale, 
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câţiva civili văzuseră că patriarhul s-a întors. E ceva în 
neregulă?  Cuviosul părinte Serafim alese drumul scurt, în 
jos, pe lângă palat, dar glasul său răsunase în sinea 
patriarhului,  lovindu-se ca de stânci, reverberând  cu valuri 
de ecou. Patriarhului îi păru rău că nu sesizase imediat 
garda de securişti civili de la clădirea Marii Adunări 
Naţionale. Ce a zis? Milă vreau, Doamne! Dar când ceri 
milă, te rogi. Avea o voce autoritară, fermă. La Antim, 
părintelui Sofian îi veni a tropăi uşor, ca la Isaia dănţuieşte. 
Îi veni a joc sfânt, a bucurie nevinovată. Oastea Domnului 
îşi permitea şi câte un acroşaj. Deci n-au pus mâna pe toţi. 
Iar din cei rămaşi în afara puşcăriilor, câţi au fost lăsaţi la 
mânăstiri şi biserici, cei vrednici au reuşit să se retragă în 
sinea lor, liturghisind cu credinţă. Oare nu pentru mine a 
făcut aşa ceva părintele Serafim? Dacă stau bine şi mă 
gândesc, de pe treptele palatului Antim, mi-a trimis o 
privire. Ce i-a spus prea Sfinţitului Părinte Episcop? Milă 
vreau, Doamne! Oastea Domnului! Şi părintele Sofian, în 
metanie, cu fruntea jos, plângea, rugându-se. Milă vreau, 
Doamne! Milă vreau, Doamne! Milă vreau, Doamne! Şi 
părintele Sofian observă cum în orele şi zilele următoare, 
rugăciunea Doamne Iisus Hristoase, fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă pe mine păcătosul, atât de proprie călugărilor, 
a fost înlocuită, de la sine, de Milă vreau, Doamne! Acceptă 
schimbarea. Şi spre marea sa bucurie i se relevă prin 
vibraţii energetice inconfundabile, oştirea luptătoare, a 
pământenilor. Aici suntem părinte Sofian şi peste tot, în  
Via Neamului Românesc. Dihania neromânilor roşii nu ne-
a înghiţit. Avem forţe noi, tinere, iar cei dintre noi, care au 
trecut dincolo, în ceruri, în oştirea triumfătoare, sunt tot 
aici. Şi nu în numărul celor din viaţa aceasta, ci în calităţile 
luptătorilor, trăieşte, triumfător, Cristos. N-ai teamă. 
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Domnul tăriilor e cu noi. Ştim că eşti în oştire. Avându-l pe 
Iisus, în fiecare din noi şi răspunderea faţă de salvarea 
Neamului Românesc, ce ne mai trebuie?!  Avem de toate, 
cele bune cu îndestulare! Îşi îndreptă gândul spre cuviosul 
Arsenie Boca. După ani de puşcărie, i se interzisese să se 
întoarcă la mănăstire. Supravegheat în permanenţă de 
securitate, dar liber să trăiască lângă bisericile de parohie, 
din lumea satelor. Pictarea unei biserici durează multă 
vreme, încât era supravegheat la punct fix. Cu nici un chip 
la mânăstiri. Iar în lumea vreunui sat, nu ca preot călugăr, ci 
ca pictor, dar nu în îmbrăcăminte călugărească. Şi, destui 
pictori aveau barbă. Că refuzase, cu autoritatea-i 
inconfundabilă, să-şi radă barba şi să-şi taie pletele. 
Dumineca, la biserică, asculta Sfânta Liturghie, 
coliturghisind, cu spiritul în altar, alături de preotul paroh. 
Îi erau supravegheate vizitele, dar nu tocmai îngrădite. Câte 
un student de la Teologie, mai era trimis, la cuviosul 
Arsenie Boca, pentru binecuvantare. Preotul Constantin 
Galeriu liturghisea la o biserică din Ploieşti. Urmează 
puşcăria. Apoi la un timp, în Bucureşti, profesor la 
Facultatea de Teologie şi preot la Biserica Sfântul Silvestru. 
Aici predică dezlănţuit, cu o ardoare fără seamăn. Trimitea, 
cu toată discreţia, studenţi şi la preacuviosul părinte Arsenie 
Boca şi la preacuviosul părinte Cleopa, la acesta mai cu 
uşurinţă, acesta fiind stareţ la mânăstirea Sihăstria. Buni 
studenţi. Cine şi-a pus grumajii, zălog, pentru ei? Cine a 
garantat? Cine a trăit, fie şi într-un oarecare prieteşug, 
colaborare, cu tovarăşii? De ce? Unii dintre aceşti studenţi 
au ajuns la mânăstirea de lângă Sinaia, pentru practică în 
ale preoţiei, dar şi pentru a fi pregătiţi, pentru bisericile din 
străinătate. Pe lângă cei cu stele pe umăr, era nevoie şi de 
nevinovaţi, cuminţi, sub ascultarea feţelor bisericeşti şi 
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civile, care i-au favorizat, să ajungă preoţi în exteriorul 
ţării. Altfel, imposibil. Civilii reliefau cu tact faţa 
bisericească care-l comandase pe tânărul absolvent de 
Teologie, încât acesta, se încadra în parametri acceptabili 
pentru tovarăşi. Dacă nu, revenit în ţară, la diverse şedinţe, 
sub chemarea Sfântului Sinod nu se mai întorceau, 
rămâneau în ţară, ca preoţi, în ţară. Ştiind că oricând îşi pot 
pierde postul din străinătate şi mai văzând că în Occidentul 
Europei, tovarăşii comunişti erau cam peste tot, trăiau în 
ascultare. Dar avantajaţi, faţă de preoţii ofiţeri. Nimeni nu-i 
mutilase sufleteşte şi nici nu-i oprea să fie buni preoţi, 
dimpotrivă. Că preotul Constantin Galeriu şi-a înmulţit 
harul şi l-a iubit pe Hristos cu ardoare, nu există nici o 
îndoială. Şi semenii. Şi suferinţa sa şi-o descoperea acestor 
studenţi, arătându-le, conspirativ, în tăcere, cărţile de 
marxism-leninism, de istorie a PCR, pe care era obligat să 
le citească. Şi se bucura de puţinele cuvinte, pe care le 
aduceau aceşti studenţi, de la cuviosul Arsenie şi de la prea 
cuviosul părinte Cleopa. Câteva cuvinte. O propoziţie-două. 
O frază. Iar acestea deveneau un fel de pateric legendar, de 
taină, într-un cerc restrâns. Şi cuvintele se transformau în 
sprijin, întărind. Unul din studenţi, întors de la spovedit, de 
la părintele Cleopa, susţinea, revoltat şi speriat, că acesta la 
turnat securităţii. Cum pot să-l determin, doar printr-un 
semn, să tacă?, se întreba cucernicul părinte profesor 
Galeriu Constantin. Poate ţi se pare. Studentul, la un an-doi, 
după absolvire, a fost instalat ca preot, la o patriarhie din 
Occidentul Europei. Cuviosul Serafim ştia totul. Părintele 
Dumitru Stăniloaie, umilit ca şi alţi umiliţi, pentru a semna 
abdicarea de la Cristos. Eliberat din puşcărie mai înainte de 
vreme, s-a întors la catedră, tot ca profesor universitar. Dar 
s-a retras, adânc în harul protector al Sfântului Duh şi nu 
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spre tovarăşi. L-au lăsat, aşa, ca personalitate teologică, 
uneori să meargă în străinătate, socotind că umilirea din 
puşcărie va fi un garant, că va rămâne cu stricteţe pe teren 
teologal şi că nu se va refugia în străinătate. Numai că 
acasă, în locuinţa sa, nu avea frica ce pătrunse în toate 
locuinţele românilor, cum că securitatea  are instalate urechi 
peste tot. Şi într-adevăr, acasă la preotul Dumitru Stăniloaie 
nu existau microfoane. Altfel repede l-ar fi luat la întrebări, 
după ce ar fi aflat că unor tineri creştini, care i se plângeau 
de anumite situaţii, le recomanda să se adreseze postului de 
radio Europa Liberă. Dar la schit, pe malul mării, la 
cuviosul părinte Arsenie Papacioc, erau. Acesta evita să-l 
asculte pe câte-un creştin, punând repede patrafirul pe capul 
acestuia, rugându-se, apoi, în grabă, peste altul şi peste 
altul. Iar prietenia dintre Dumitru Stăniloaie şi Constantin 
Galeriu, în interiorul Institutului Teologic, i-a salvat de la 
uzură accentuată. Împreună, îi simţeau, pe cei din jur, ce 
vor. Cuviosul Serafim ştia totul şi despre aceşti preoţi. 
Părintele Stăniloaie, suflet de bun român şi creştin, de înalte 
şi cereşti trăiri. Acasă la dânsul veneau şi persoane dintre 
puternicii zilei. Părintele era lucrător în sinea lui cu acea 
integritate care îl caracteriza. Din captiv, îşi exercita 
capacităţile de modelator de conştiinţe. Printre persoanele 
de sus se găseau şi dintr-acelea care vibrau la sentimentele 
româneşti şi creştine. Cât îl priveşte pe părintele Galeriu, n-
a prea beneficiat de tovarăşi instruiţi în care pecetea 
credinţei să vlăstărească. Îşi împlineau datoriile pe linie de 
partid şi de securitate, consultându-l, pentru o reeditare, dar 
rămânând pe dinăuntru tot politruci. Cuviosul Serafim 
ajunse în satul unde avea de lucru părintele Arsenie Boca. Îl 
simţi. Se afla în biserică, retras, lateral. Cu pletele-i legate 
la spate şi cu barba stufoasă. Civilul care apărea repejor, 
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când, peste săptămână,  venea la pictor, câte-un vizitator. 
Dumineca nu participa la Sfânta Liturghie, dacă nu exista 
un motiv întemeiat. Cuviosul Serafim înaintă, sărută icoana 
şi se întoarse cu privirea exact spre cuviosul Arsenie Boca. 
Ajunse în faţa lui şi din mişcarea buzelor îi spuse Domnul 
şi Maica Domnului. Şi ieşiră în priddvor. Şi cuviosul 
Arsenie îl privi, cu ochii săi de vultur, şi îl penetră, cu  
sufletul său integru. S-au înţeles, în tăcere, timp de câteva 
secunde. Cuviosul Sertafim, printr-un gest, îi transmise 
mesajul, nu ne-au dat de urme. Şi prin buze îi zise iar, 
Domnul şi Maica Domnului. La fel, cuviosul Arsenie. Şi 
cuviosul Serafim se plecă. Şi începu să plângă. Rugăciunile 
cuviosului Arsenie Boca îl potopiră vindecător. Rănile şi 
suferinţele oşteanului se închideau şi dispăreau. Era supus 
unei restaurări în adâncime, cu              de-amănuntul. Era 
prima restaurare, prima refacere de care beneficia cuviosul 
Serafim, de atâţia ani, mereu pe linia întâi a frontului. Milă 
vreau, Doamne! Amândoi cuvioşii plângeau şi sufletele lor 
cereau milă. Şi mângâierea se urca în sufletul cuviosului 
Arsenie, aşa cum urcă apele în fântâni. Nevrednic sunt, 
Doamne. Eu lucrez la biserici. Ai grijă de cuviosul Serafim. 
El lucrează sub ploi şi arşiţă, sub ninsori. Şi e căutat de 
forţele celui rău. Mi-au spus că mă scot din puşcărie şi îmi 
dau drumul în străinătate, liber să vorbesc ce vreau, dacă le 
dau un semn despre cuvioşii Irineu şi Serafim. Apoi, doar 
despre Serafim, Irineu trecând la Domnul. Mereu le-am 
simţit şi le simt prezenţa în spirit. Suspectaţi de spionaj şi 
de reţea de spionaj. Doamne ce bine e cu Tine, cu Moise, cu 
Ilie, cu Petru. Acolo, în acea lumină, vor să ajungă. Au 
încercat în fel şi chip să te identifice în templele acestea vii, 
în trupurile omeneşti. Locul unde eşti. Singura lor 
experienţă nereuşită. Celelalte le-au adus câştig de cauză. 

 98



Ştiu tot, dar sunt nimic. Orice forţă întemeiată pe ştiinţă, 
fără iubire, e ceva monstruos  şi până la sfârşit nu va fi 
nimic.   Şi noi oamenii, vom trece prin dureri, uneori de 
nesuportat, dar Iisus este cu noi. Şi n-avem nevoie de 
altceva. Şi toate au un sfârşit. Şi urgiile de acum. Iar noi 
vom fi mereu pe căile Luminii Vii, până când Lumina se va 
arăta în deplina ei glorie. Este o bătălie cosmică, pentru 
restaurarea omului. Aceasta e bătălia pe care noi o vom 
câştiga neîndoielnic, azi, mâine, poimâine, la sfârşitul lumii 
acesteia, când Dumnezeu se va arăta în toată splendoarea sa 
victorioasă. Şi va fi o lume nouă şi un pământ nou. Şi fraţii 
lui Iisus vor primi toate capacităţile întrupatului şi 
înviatului Iisus. Iată oamenii viitorului aceluia. Şi de vom 
cădea noi, vom înlumina în mintea vreunui fiu al Neamului 
Românesc. Cuvintele, seminţele de spirit, aşteaptă vremea 
lor de irumpere şi înflorire. Noi ştim cu certitudine că 
suntem şi vom fi mereu vii în sufletul românilor şi oriunde 
e nevoie de noi pe mapamond. Mereu vom fi aproape şi 
mereu vom fi de folos. Vom conlucra cu ei şi de dincolo de 
mormânt. Te rog Doamne ai grijă de cuvioşii Serafim şi 
Irineu şi de ucenicii şi de cunoscuţii lor, că noi toţi suntem 
fraţii tăi şi vrem să trăim împreună în lumea ce va să vină. 
De ce eşti convins, suflete al meu, că Irineu trăieşte? 
Cuviosul Arsenie Boca îl simţi pe securist. Apăruse lângă 
biserică. 

În dumineca viitoare, cuviosul părinte Arsenie Boca, 
îmbrăcat în reverendă şi cu patrafir, se opri la uşa altarului 
şi ceru voie preotului paroh să litughisească împreună. 
Ochii acestuia se măriră cât cepele. Privi sus, în cerul 
spiritual, întrebând ce să facă. Şi printr-un gest, arătă spre 
altar, să slujească Sfânta Liturghie. Civilul nu apăruse, dar a 
fost informat chiar de către preot, care a plecat pentru 
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câteva minute din biserică. După această duminică, 
părintele Arsenie Boca se îmbrăcă iar în civil şi în două luni 
termină de pictat biserica. Nicolae Ceauşescu, prin curajul 
său, pe măsura marilor aspiraţii naţionale, înfruntă deschis 
URSS, refuzând să participe alături de armatele acesteia şi 
ale celorlalte ţări socialiste, la invadarea Cehoslovaciei. Dar  
spiritul românesc vertical a trebuit să fie ascuns, vecinătatea 
cu URSS, forţa militară de temut, presupunând grave 
ameninţări la adresa României. Şi iar, vremuri grele. Tot 
dictatură. Şi un opresiv cult al conducătorului. Cuviosul 
Serafim nu se mai întorsese la mănăstire. O fi lucrând pe la 
vreun şantier. Nu-i ardea lui de călugărie, închise capitolul, 
stareţul Ioasaf. Cuviosul se dusese la mânăstirea Cernica. 
Simţi vrednicia cuvioşilor părinţi, penetrând sau ocolind 
presiunea tovarăşilor. Şi reuşiră cuvioşii să trăiască o viaţă 
dublă, una pentru Cristos şi Maica Domnului, bine ascunsă, 
dar permanentă şi victorioasă, cealaltă de umili călugări, pe 
care tovarăşii îi cheamă la şedinţele de învăţământ politic. 
Şi li se spune unuia şi altuia, aşa, în particular, că 
rugăciunile lor sunt o problemă de telepatie şi de un număr 
cât mai mare de călugări, de obşte, de  unde efectul  la 
distanţă al rugăciunilor. Încercau să le fure sacrul, să-i 
pustiască de Dumnezeu. Şi pentru că unii călugări se mai 
plimbau cu câte un tovarăş, pe drumul asfaltat dintre lacuri, 
discutând de una, de alta, iar unul se cobora în pivniţele 
mânăstirii, cu tovarăşii, la vin şi la voie bună, întreţinută 
chiar de către acest călugăr, se aprecia că obştea monahală, 
încetişor-încetişor va aluneca pe linia dorită de tovarăşi. 
Raportau totul şi glumele mai tari şi cântecele de voie bună, 
prin care înveselea pe cei ce petreceau. Solidaritatea întru 
Cristos a creat o unire sfântă, chiar şi între călugării cu mai 
puţină experienţă. Între ei, un tânăr care balansa între lume 
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şi mănăstire. Venea pe timpul verii, cu hârleţul, în cimitir, 
să sape morminte. Şi la coasă. Şi, aşa, dintr-odata, din şapte 
zile , începu să postească trei şi jumătate. Nici un fel de 
alimente şi nici apă, lunea până marţea dimineaţă, 
miercurea, până joi dimineaţă, vinerea, până sâmbăta şi 
dumineca, până la amiază. Şi un monah-ţăran, responsabil 
cu cele gospodăreşti, venit la mănăstire de doi-trei ani, la o 
vârstă înaintată, nu înceta să facă mătănii, de mulţumire, 
faţă de Dumnezeu, pentru acest sfânt, apărut la mănăstire. 
Şi-l apăsa, dându-i de lucru, până la istovire. Şi tânărul 
tăcea şi lucra. Îl seca la inimă să fie în biserică, la 
înmugurirea zilei, la utrenie, să participe şi la cele de 
dinlăuntrul bisericii, dar era trimis la lucru. Şi mergea. Doar 
dumineca participa la sfintele slujbe. N-a rămas la 
mănăstire. N-a ajuns călugăr. S-a întors în lume. Mânăstirea 
nu forţa pe nimeni să rămână între zidurile ei şi nici nu 
refuza. Dar tânărul a avut toată viaţa fereastra sufletului 
deschisă spre Dumnezeu. Şi cei ce veneau la mănăstire, fie 
şi numai pentru câteva ore, se întorceau altfel. Doar cei ce 
îşi lăsaseră porţile sufletului închise, străjuite de potrivnic, 
veneau şi plecau. O simplă excursie. Cei ce căutau ceva, 
doreau ceva, sperau într-un anume sprijin, mai veneau, dar 
nu ca excursionişti. Intrau în biserică şi se plimbau între 
cele trei biserici. Obştea spirituală monahală, neidentificată 
de tovarăşi, era lucrătoare, în spiritul celui ce dorea ceva, 
din partea Bisericii. Iar Sfântul Calinic odihnea tâmplele 
celor ce îngenuncheau lângă sicriul său şi-i însoţea pe 
drumul de întoarcere, în lume. Aici, la mănăstire, două 
lumi, văzută şi nevăzută, îşi duceau cu intensitate viaţa. 
Cuviosul Serafim ştia ce postitori şi rugători au fost şi sunt 
la Mânăstirea Cernica, sfinţi şi nesfinţiţi, dar oşteni în 
Oastea Domnului. La această oştire pământească, mergea să 
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primească mângâieri de la Domnul. Pentru ostenelile 
acestor părinţi, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui 
Dumnezeu, îndură-te spre noi şi spre mine, sărmanul Tău 
oştean. Se aşeză pe o bancă, în faţa porţilor, aproape de 
izvor şi se lăsă în voia lacrimilor, ca un om zdrenţuit şi 
fugărit de mai marii şi mai tarii zilei. Serafime, Serafime, 
intră în bucuria Domnului Tău, auzi în sufletul său, glasul 
inconfundabil. Obişnuit cu acest glas, tresări şi de-ndată 
intră în bucuria Domnului. Pentru câteva clipe se 
abandonase pe sine, încetând sa se roage şi întristările 
acestei lumi, izvorâră lacrimile însingurării şi durerii. Aici 
sunt, Doamne. Şi de-ndată simţi spiritualitatea cernicană 
mângâindu-l şi întărindu-l, smulgându-l deasupra lumii, cu 
sfâşierile ei fără rost. Ne întristaşi, Serafime, să-i dai celui 
potrivnic şansa de a te hăcui şi măcina, în hărţuielile acestei 
lumi. Nu-i mai lăsa nici o şansă la porţile de acces spre 
mintea, spre sufletul tău. Şi acum, treci la tratamentul de 
însănătoşire, în genunchii smereniei tale, chiar lângă sfântul 
Calinic. Până mâine după utrenie. Apoi mergi şi încearcă 
să-L salvezi, pe Domnul, de pe cruce. După ce de zeci de 
ori L-au răstignit pe crucea suferinţei, acum, pe cei ajunşi în 
libertate, vor să-i asasineze. Noi nu suntem nişte sinucigaşi 
şi nici nu stăm de voie bună cu capul pe butuc, în faţa 
călăilor. Când călugărul de serviciu cu închiderea bisericii a 
vrut să iasă, un bătrân cuvios părinte, îi puse degetul pe 
buze, îi luă cheia şi-i spuse, prin gest, să închidă uşa pe 
dinafară. De fapt, bătrânul preot închisese biserica, pe 
dinăuntru, cu cheia. Îngenunche lângă sfântul Calinic şi se 
rugă împreună cu părintele Serafim, într-o absolută  tăcere, 
apoi se retrase într-un loc mai întunecos. Cuviosul Serafim 
ceru un cuvânt de învăţătură. 
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- Monahii sunt în linia întâi a frontului, pentru 
întoarcerea în Paradis. În deplină smerenie, altfel luptă în 
zadar. Acum să-ţi spun, ce se întâmplă aici. Pe trei au 
hotărât să-i asasineze. Pe unul, că le-a scăpat de sub control. 
Ca şi sfinţia ta. Părintele Argatu. Al doilea, pe episcopul 
greco-catolic, Iuliu Hosu. Al treilea, pe legionarul Ghiţă 
Unguraşu. Al treilea nu-i călugăr. Mirean, cu familie. 

- M-am gândit mereu la preasfinţitul episcop Iuliu 
Hosu. Pe cine să mai fi aşteptat, din puşcării? Pe cine să 
vadă, sau de eliberarea cui să se bucure, când ierarhia 
greco-catolică, cu o excepţie sau două, a fost zdrobită în 
puşcărie, de dihania anticreştină? E limpede că vor să 
arunce ţărâna şi peste episcop. Flacără vie a Unirii de la 1 
Decembrie 1918.  

- Aşa e, confirmă bătrânul cuvios. Îl vor transfera de la 
Mânăstirea Cernica, la Mânăstirea Căldăruşani, de unde se 
intenţionează să-l treacă pe lumea cealaltă. Fă ceva, părinte 
Serafime, să împiedici această oroare. Iar Gheorghe 
Unguraşu, nu numai că nu a abdicat de la convingerile sale 
de legionar, sub nici un tip de tortură, dar fiind liber, cei ce 
au dirijat torturile, se simt umiliţi. 

- Să-l iau pe episcopul Hosu şi să-l ascund? Se poate. 
- Nu. Nu acceptă fuga. Mai degrabă, martirajul. 
- Bine. Sper într-un ordin, de sus în jos. 
- Ştiam eu că se poate. Nu trebuie să-l vezi pe episcop. 

Să nu te observe cineva. Îi spun eu tot ce am discutat. 
Vrednic este! 

- Cuvioase părinte Damian, pentru Ghiţă Unguraşu e 
prea târziu. A fost asasinat în patul de spital, de tovarăşi. 
Au intrat în spital, în halate albe, au ajuns în salon, i-au dat 
o injecţie, au plecat, ei la serviciul lor, iar Gheorghe pe 
lumea cealaltă. 
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- Se confirmă, cuvioase părinte Serafime, că 
informaţiile mele sunt exacte. 

- Aşa e, îi răspunse cuviosul Serafim. De părintele 
Argatu, mă şi mir că mai trăieşte. Aveţi aici în mănăstire, 
un Iuda. Nu ştiu cine e. 

- Fereşte-ne, Doamne, tresări bătrânul preot. 
- Prea sfinţitul episcop Iuliu Hosu mai e aici. Voi face 

tot ce se poate să rămână în viaţă. Mânăstirea Căldăruşani, 
cu multe înalte feţe bisericeşti, este izolată de restul lumii. 
Binecuvântează, cuvioase Damian. 

- Domnul şi Maica Domnului. 
Duminecă dimineaţa, pe când a venit monahul la 

serviciu, biserica era deschisă. Sosiră călugării şi începură 
serviciul divin de dimineaţă. Pe o latură a bisericii mai era 
cineva. Un creştin. Abia mai târziu, în plină zi, ieşi din 
biserică. Şi au apărut unii bucureşteni. Alţii plecau. Printre 
ei şi cuviosul Serafim. În autobuz, oficia în sufletul său, şi 
se rugă pentru toţi cei de faţă, din autobuz. Mergea spre 
Bucureşti. Îşi căuta protectorul, înaltul ofiţer român, de 
spionaj, bine instalat între cei de sus, în serviciile 
informative. Voi propune ca episcopului Iuliu Hosu   să-i 
fie de ajuns izolarea de la Căldăruşani. Viteaz şi înţelept 
prelat. După război, a lansat, de la Cluj, un apel, prin 
excelenţă politic. Legionari, intraţi în partidul comunist din 
România, altfel, la conducerea României vor ajunge evreii, 
ungurii şi ţiganii. Tentaţia minoritarilor de a fi, cu sprijinul 
Moscovei, stăpânii ţării şi încă dictatoriali, nu trebuie 
ignorată. Români, intraţi în rândurile comuniştilor. După 
cuvintele acestea, rămânerea episcopului în viaţă, 
neîndoielnic este un miracol. Nu pentru cei cărora li s-a 
adresat, ci pentru cei spre care a arătat şi care au impus 
dictatura proletară în România, prin terorismul de stat şi 
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care şi-au făcut aliaţi pe unguri şi ţigani. Ca să nu mai 
punem la socoteală, că era episcop greco-catolic, iar greco-
catolicii au fost scoşi în afara legii, fiind socotiţi spioni în 
serviciul ţărilor capitaliste. Acesta era punctul de vedere al 
Moscovei în legătură cu catolicii. Scoaterea greco-
catolicilor în afara legii şi lichidarea ierarhiei în puşcării, 
acoperită de enigme. Poate, mai târziu, se va şti exact de ce 
şi prin cine. Enigma este întreţinută de tratamentul diferit, 
faţă de catolicii propriu-zişi. Nu au fost scoşi în afara legii. 
Ceea ce a fost bine.  

Cuviosul Serafim se întâlni cu spionul dispărut. 
- Voi face tot ce se poate pentru episcopul Iuliu Hosu. 

Dar, va rămâne pentru totdeauna la Mânăstirea Căldăruşani. 
Aici sunt şi alte feţe bisericeşti considerate periculoase. 
Îmbătrânim, cuvioase părinte, dar nu am trăit degeaba. 

- Cu ajutorul Domnului, îi continuă vorba, cuviosul. 
- Cu ajutorul Domnului, confirmă şi spionul. Incredibil 

ce soartă am avut şi am, să fiu spion român în structurile 
informative ale statului comunist. 

- Voia Domnului, sublinie iar cuviosul Serafim. 
- Şi pentru aşa ceva îi sunt profund recunoscător, 

continuă spionul. Într-o bună zi voi pleca la Domnul, dar în 
urmă îmi rămân oameni de toată nădejdea. Sfinţia ta, cu 
ajutorul Domnului, avem oameni în toată ţara. Ştiţi prea 
bine. Dintre oamenii noştri o parte-s tovarăşi ofiţeri care au 
în grijă biserica, inclusiv în teritoriu, mitropoliile, 
episcopiile, mânăstirile, bisericile de ţară. Nu sunt mulţi, 
dar buni. E vremea să faci legătura între şefii de oaste şi ei, 
să se obişnuiască unii cu alţii şi să meargă în continuare, în 
viaţă şi după ce noi nu vom mai fi. Fiecare grup de oaste va 
fi de sine stătător. Conducerea, de către căpeteniile 
diriguitoare, încetează. Pentru mai multă siguranţă. 
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Cuviosul Serafim îl binecuvântă, făcu semnul crucii peste el 
şi plecă în marea învolburată a vieţii. Mulţumim, Doamne. 
Mulţumim Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. 
Mulţumim sfinţilor apostoli. Mulţumim sfinţilor de 
pretutindeni şi sfinţilor români. Amin. Doamne Iisuse 
Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine 
păcătosul.  

La Căldăruşani, episcopul Hosu era vizitat din când în 
când, de către nişte tovarăşi, de regulă tineri. Cu unii avea 
conversaţii, până la un punct, acceptabile. Nu trecea 
episcopul dincolo de acest punct. Dar se ruga pentru aceşti 
tovarăşi, ca şi pentru fiii săi duhovniceşti. Simţea cum unii 
îl făceau să se simtă bine. unul i-a adus binecuvântări din 
partea unui alt înalt ierarh greco-catolic, Todea. Cu această 
bucurie, episcopul Hosu închise ochii trupeşti, pentru câtă 
vreme va fi veacul acesta. Vestea a fost dusă la ierarhul 
Todea, care a fost rugat să tacă, până când se va afla, în 
mod public, de moartea episcopului. Şi a tăcut. 

Treceau anotimpurile, dar cuviosul Serafim nu mai 
ţinea seama de ele. Toate erau de la Dumnezeu, frumoase şi 
cu rostul lor, chiar şi ploile mari şi gerurile năpraznice. 
Poate spală Dumnezeu văzduhul, de atâtea otrăvi şi filtrează 
apa, prin straturile de pământ. Îl judecăm pe Dumnezeu, 
pentru zbuciumul naturii, nu pe om, asasinul propriului 
mediu de viaţă. În jur, totul arămiu, într-o toamnă răvăşitor 
de frumoasă. Dar cuviosul nu vedea în afara sa. Viaţa 
triumfa în altarul inimii sale. Doamne ajută-mă să-i pot da 
un semn de întărire cuvioasei maici Veronica. Ce viaţă! S-a 
făcut ascultătoare faţă de tovarăşi, într-un fel de trai, familie 
în toată regula, cu un bărbat. Şi tovarăşii au respirat uşuraţi. 
Aşa, Veronico, eşti o femeie normală. Şi mai aveau vizita 
unor prieteni familişti, la ore nepotrivite. Şi-i găseau în 

 106



pijama, împreună, în pat. Apoi, nu-i mai sâcâiră. Gata cu 
vizitele la ore nepotrivite, la prânz. Mai dorm. Mai au ceva 
activitate de recuperat. Şi Veronica şi soţul ei pricepură că 
vor fi lăsaţi în pace. Câştigaseră o grea bătălie. De acum vor 
dormi liniştiţi, în încăperi diferite. Dar a fost supusă şi la o 
altă grea încercare. După viaţa de la mănăstire, în care, cu 
greu reuşi să domesticească stomacul, să fie mulţumită cu 
cât i se dă, în lume, un timp, a trebuit să primească unele 
vizite şi să viziteze. Şi ca să nu se deconspire, servea la 
masă, de toate, inclusiv băuturi alcoolice. După vreo 
jumătate de an, după ce le-au fost penetrate toate simţurile, 
iar dihania stomacului era mereu cu gâtlejul gata să înghită 
şi mai cerea, au început să se sustragă invitaţiilor şi să evite 
să fie vizitaţi. Se izolară. Ieşeau în fiecare duminecă la 
biserică. Foarte puţini ştiau cine este acea femeie, îmbrăcată 
în haine lumeşti, cu un bărbat lângă ea. Asta cruce, îşi şopti 
sieşi cuviosul Serafim. Dar, n-am încredere în nimeni. Voi 
merge în spatele lor. O să văd ce pot face. Intersecţie. 
Pietoni. Cei doi se amestecă printre trecători. Cuvioasa 
Veronica rămase mai în urmă. Stop, zise cuviosul Serafim, 
se schimbă semaforul, pe roşu. Maica Veronica se opri. Nu 
mă cunoşti. Trăim şi lucrăm în Via Domnului. Ochii maicii 
se umeziră. Domnul şi Maica Domnului, îi zise cuviosul şi 
trecu strada, pe semnalul verde. Se lăsă ajuns. Maica 
Veronica parcă aşa ceva aştepta. La picioarele Dealului 
Mitropoliei, lăsă poşeta să-i cadă. Cuviosul i-o ridică. 
Mulţam, domnule. Cu plăcere. La biserică?, îl întrebă 
însoţitorul maicii Veronica. Eu cred că tot la biserică vine, 
chiar dacă patriarhul nu slujeşte azi. E în Grecia. Asta voia 
cuviosul să audă. Viu, cu plăcere. Dar, singur? Bine aţi zis. 
Singur. Îmi câştig şi eu pâinea cum pot, pe şantierele de 
construcţii, în Bucureşti, în provincie, unde este de lucru. 
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Dar daţi-mi voie să mă prezint. Mă numesc Nicolae 
Avădanei. Se prezentară şi cei doi. Mai rar să văd un 
muncitor de la construcţii, mergând a biserică, grăi 
însoţitorul cuvioasei maici. Tovarăşe, îi răspunse cuviosul 
Serafim, eu nu lipsesc de la biserică. Şi când nu pot fi, arare 
ori, sunt cu gândul la biserică. Toţi suntem biserica. Azi am 
auzit de la un muncitor, cât de la o Facultate de Teologie, 
mărturisi însoţitorul. Chipul maicii Veronica strălucea de 
mulţumirea de  a-l fi reîntâlnit pe cuviosul Serafim. Îşi 
aminti de venirea cuviosului la mănăstire, doar cu trei zile 
înainte de a fi vandalizată de tovarăşi. Măicuţă Veronica 
eşti ca o pasăre în colivie. Nu îndrăznesc să te invit să te dai 
la fund şi să trăieşti toată viaţa cu o altă identitate. Ţi s-ar 
părea prea mult. Şi nici nu simţi balaurul roşu, care este 
foarte aproape. Deci îţi dau un canon. Să rămâi fecioară. 
Alte cuvioase, vor fi date  pe mâna acestor animale. Vei fi 
ocolită de asemenea atrocităţi, dar nu vei fi ocolită de 
cererile care aprind simţurile. Îţi vor zbârnâi nervii, ca într-
un cuptor de foc. Şi când ţi se va părea că nu mai poţi, 
gândeşte-te că fugi  prin ţară. Unde? Câtă vreme? Şi că, 
prinsă, te vor arunca după gratii, la îndemâna unor ţigani. 
Ani şi ani. Îţi spun, pentru că ştiu. Îţi văd cununa. Să n-o 
pierzi, din slăbiciune. Şi să ştii că ne vom vedea şi în lumea 
acesta şi în cea viitoare. Şi totdeauna să fim smeriţi şi să-l 
iubim pe Domnul din tot sufletul şi din tot cugetul nostru. E 
singurul care ne iubeşte şi ne va iubi. Cu preţul sângelui 
său. Şi are pentru prietenii săi cununa din chiar iubirea sa 
eternă. Nu prea înţelegi azi despre ce grozăvii vorbesc. Îţi 
pecetluiesc buzele. Nu rosti nimănui despre această 
întâlnire, cu mine şi îţi va fi mai uşor decât foarte, foarte 
greu. Domnul îşi cheamă oştirea. Vom trece prin multe. Dar 
cine va răbda până la capăt, se va salva. Domnul şi Maica 
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Domnului. În timp ce cuvioasa maică Veronica rememora 
întâlnirea din urmă cu buni ani, cuviosul Serafim ajunse în 
pridvorul bisericii. Unde e? Poate a intrat în biserică. Nu l-a 
mai văzut, dar rugul ce l-a primit pe Moise, ardea în sufletul 
ei. Imaginar, maica Vronica se descălţă şi în picioarele 
goale, ascultă Sfânta Liturghie. Îl văzu, în  sinea ei, pe 
cuvios, în vremea pustniciei. Ningea peste un om îmbrăcat 
sumar şi desculţ. Dar acum, pe şantierele de construcţii? Ori 
pe şantierele Domnului, de zidire, maică, auzi în sinea sa. 
Şi îşi aminti ce i-a spus la trecerea de pietoni. Trăim şi 
lucrăm în Via Domnului. Apără-l, Doamne! Apără-l, Maica 
Domnului! Apăraţi-l sfinţilor apostoli şi toţi sfinţii! Rugul 
ardea, înăuntrul ei, toate neputinţele. Jarul trupesc, al unei 
femei încă tinere, ce trăieşte lângă un bărbat, se stinse şi 
cuvioasa reuşi să alunge aproape într-o clipă atracţiile 
trupeşti şi să-l alunge pe satana.  Ştiuse că necuratul o va 
asalta cu umiliri, vicleşuguri şi ameninţări, dar Mirele îi 
veni, acum, în întâmpinare şi o atinse cu lumina Taborului 
şi întunecimile luară foc. Drumul e lung, maică Veronica, 
dar nu vei schimba această lumină, cu întunecimile.  Rămâi 
în ea şi eu sunt întru tine, aşa cum am promis.  Şi suntem şi 
vom fi mereu împreună. Se va alege neghina din grâu. 
Maica Veronica plângea cu lacrimi şiroitoare. Neghina a 
pătruns în noi oamenii şi o ducem aşa, ca mamele, pruncii 
în pântece, îşi zise maica. Este adevărat, îi răspunse 
Domnul. Dar cei ce vor să fie cu mine şi eu cu ei, vor fi 
biruitori. Şi maica Veronica nu s-a folosit de libertatea 
oferită de tovarăşi, pentru a se întoarce la mănăstire, ci a 
rămas, ca o femeie din lume, în lume, mai decisă ca 
niciodată să fie o vrednică ostăşiţă din Oastea Domnului. Şi 
vin tot aici, la Patriarhie, unde cel potrivnic a reuşit să 
anihileze voinţa ostăşească, amorţind ostaşii, sub efectul 
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fricii. Ostaşi paralizaţi de frică. Iar trepăduşii îşi fac de cap. 
Măcar ştiu că nu sunt sub ascultarea celor paralizaţi. Vine 
ceasul când toate se vor da pe faţă. Vai de cei preoţi şi de 
cuvioasele care se vor ruşina, ca Adam şi Eva. Unde să te 
ascunzi? Dacă dumnealor, amorţiţi de frică, înghit momelile 
şi se tăvălesc în cele ale vieţii, dimpreună cu tovarăşii, 
zicând, ce să facem, doar suntem ca în insectar, pot face tot 
ce vor cu noi. Înmuindu-ne şi codoşindu-ne, continuăm. Ce 
continuaţi? Edificarea socialismului ateu biruitor? Mai grav 
e că au reuşit să vă clatine, să vă îndoiţi de existenţa lui 
Dumnezeu. Din clipa aceasta sunteţi lăsaţi în pace. Mai 
câte-o momeală, mai câte-o părere de rău, sau nu. A început 
un tontoroi, de râsul lumii. Convocaţi, de tovarăşi, la 
adunări, lăsaţi parohiile, lăsaţi serviciile divine, lăsaţi 
studenţii de izbelişte şi vă prezentaţi. Şi abia vă întoarceţi la 
treburile voastre şi iar sunteţi convocaţi. Ţurca. Sârba. 
Învârtita. Căluşari îmbrăcaţi în reverende. Şi ce aplauze! Ce 
ai face viteazo, dacă ai fi episcop?, se auzi, maica Veronica, 
întrebată. Le-ai întoarce spatele şi le-ai da mâinile să ţi le 
încingă cu cătuşe? Dat viermilor şi ţiganilor homosexuali, 
în puşcării? De ce judeci? Ieşi în faţă. Spune cine eşti. Ce 
ţi-au făcut ţie şi celorlalte cuvioase. Şi arată cu degetul spre 
cei potrivnici. Şi fă aşa încât să te audă cât mai mulţi 
oameni. De ce nu faci? Ferească Dumnezeu să uiţi această 
întrebare. De ce nu am făcut? Da. Deci nu mai judeca. Nu 
arăta cu degetul. Dar fă cât şi cum poţi. Şi în primul rând să 
nu uiţi că dispui de credinţă, arma care a biruit lumea. 
Credinţa, ascultarea de Dumnezeu şi rugăciunea. Aşa, 
inima e vie. Şi e de folos. Da, răspunse cuvioasa maică, in 
loc să pierd vremea, judecând, mai bine să fiu de folos. Să 
ai grijă de tine. Protejează-ţi credinţa, prin rugăciune şi paza 
minţii. Să-ţi fie cugetul mereu treaz. Şi n-ai teamă. Mirele 
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te iubeşte, mireasă a lui Cristos! Mulţumesc, cuvioase 
Serafime. Nu mie. Nu greşi atât de mult. Domnului şi 
Maicii Domnului. Dar un bine îmi poţi face? Roagă-te şi 
pentru mine, Serafim, nevrednicul. Câteva lacrimi se iviră 
în ochii maicii Veronica. Boabe de rouă. Adevărat ai grăit, 
părinte. În colţul buzelor, un zâmbet plăpând. Zâmbet de 
lumină. Şi maica Veronica îşi redescoperi statura de oştean. 
De acum şi cât voi trăi, Doamne! Şi îşi văzu de activităţile 
ei zilnice, în timp ce sufletul îi era în genunchi. Acesta-i 
adevărul. Sufletul în rugăciune, la masa Sfântului Spirit, 
plină de toate bunătăţile. Şi virtuţile vlăstăresc. Şi, Doamne, 
da, te iubesc. Şi mi-e ruşine, cât de mică sunt. O 
lumânărică. Dar, Doamne, ştiu că eşti viu, în inima mea. Şi 
lumina aceea şi trupul omenesc sunt lucrarea ta. Şi că 
iubirea ta este incomparabilă. Şi mi-e ruşine de nevrednicia 
mea. Dar, te iubesc. Aşa, cu aceste trăiri sufleteşti, ieşea 
Maica Veronica, din biserică şi dumineca următoare. În 
pridvor, aşteptă. Venea patriarhul. Din altar, spre palatul 
patriarhal. Privirile li se întâlniră. Cuvioasa îl privi pentru 
prima dată, în faţă, direct în ochi, îndrăzneală ne mai 
întâlnită pentru o călugăriţă.  Totul, aşa, de la sine. 
Confruntare. Patriarhul voi să-i întindă mâna, să i-o sărute, 
dar se abţinu şi îşi văzu de drum. Ce mai vrea? Bărbat, are. 
Şi nu-i reproşează nimeni, nimic. Însoţitorul Veronicăi o 
luă de mână şi o trase spre alee şi plecară spre casă. Ce 
vrei? Pleacă fruntea şi fă cât poţi şi cum poţi, pentru 
Cristos. Dacă, mai ridici fruntea, un singur deget spre tine 
din partea patriarhului şi te trezeşti după gratii. Şi-i vai şi de 
mine. Sau te duc la mănăstire. Şi dacă duhovnicul de acolo 
e informator şi informează că eşti fecioară? Şi toată forţa 
întunecimilor se va prăvăli peste tine?  Sunt sigur că ai uitat 
să te rogi. Numai aşa se explică lumescul şi semeţia. 
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Potrivnicul te va pierde. Şi prin tine, mulţi vor lua apă. 
Scapă repede de el. Ai greşit. Aşa este, îi răspunse Maica 
Veronica. Tovarăşul. Aici, îi zise însoţitorul, arătând spre 
crengile copacilor, de pe străduţa pe care ajunseseră, aici 
mai poţi zice una, alta. Bine că am tăcut pe aleea patriarhiei. 
Acolo şi copacii au urechi, îi întări spusele Maica Veronica. 
Biserica şi palatul patriarhal şi clădirea Marii Adunări 
Naţionale şunt într-o zonă de maximă securitate.  Patriarhia 
este ca un cuib în mâna securităţii. Mai bine zis, în mâna 
partidului comunist, în slujba căruia sunt securiştii. Tot 
comunişti şi ei. Controlul se extinde şi asupra Facultăţii de 
Teologie, care e la un pas de Patriarhie şi de Palatul Marii 
Adunări Naţionale.  

Cuviosul Serafim mergea pe un trotuar larg, de pe 
bulevardul dintre Liceul Gheorghe Lazăr şi Piaţa Unirii. Un 
omuleţ, cu pantalonii, nici la dungă, nici şifonaţi şi într-o 
cămaşă albastru-închis, cu o ţigară din care trăgea cu năduf, 
se trezi umăr la umăr cu părintele Serafim. Oftă, scăpând 
parcă de o suferinţă, din atâtea dureri şi îngrijorări pe care 
le avea de dus. Ochii i se fixară pe cei ai cuviosului 
Serafim. 

- N-avem nici o coadă, i se adresă cuviosul Serafim, 
părintelui profesor, rectorul Institutului teologic. 

- Mă bucur că mai trăieşti şi nu te-au prins. 
- N-am emoţii. Am o altă  identitate, deci îmi văd cu 

intensitate de lucru în Ogorul Domnului. 
- Bine faci. Tâlharii aceştia au pătruns pe dinăuntru, în 

biserică, prin absolvenţii lor de teologie, desacralizaţi, da 
preoţiţi. Ca să nu mai vorbesc de colaboratori. Au trecut 
zeci de ani de la instaurarea comunismului şi noi 
supravieţuim. Postul şi rugăciunea în secret ne ţin spiritul 
viu şi sfânta îndărătnicie. Nu ne pot birui. Şi cei ce s-au dat 
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pe brazdă, aşa cred tovarăşii, au o sfântă îndărătnicie şi o 
mare iubire faţă de Cristos. Atât am să-ţi spun. 

- E cu îndestulare, îi zise cuviosul Serafim. La cele 
aflate adaug eu, că suntem destui integri, în ostăşie continuă 
cu vrăjmaşii bisericii. Tot îndărătnici. 

- Dumnezeu mi te-a scos în cale, părinte Serafim, zise 
părintele Chialda, zâmbind satisfăcut. De poţi fac ceva mai 
mult, anunţă postului de radio Europa Liberă, următoarele 
nume, fie civili, fie feţe bisericeşti, de la Ministerul 
Cultelor, de la Patriarhie, de la Institutul Teologic. Sunt 
ofiţeri de securitate. Informatorul e altceva, un nenorocit cu 
diverse avantaje, sau recompense băneşti, dar ofiţerul e 
ofiţer. Să le mai dea peste nas, în emisiunile atât de 
ascultate de români. 

- Unii au mai fost pişcaţi în aceste emisiuni, dar nu poţi 
deconspira public, o întreagă reţea, fără să nu expui şi 
oamenii noştri. Iată îţi spun şi eu două nume. 

- Pe primul îl bănuiam, de al doilea nu ştiam nimic. 
Atunci să faceţi cum credeţi mai bine, părinte Serafime. Dar 
mie mi-ai făcut un mare bine! În rănuirile mele credeam că 
dihania dintre noi, nu e cunoscută, în ramificaţiile ei. 
Totuşi, cei de la Europa Liberă nu cred că ştiu de preoţii 
care sunt trimişi în străinătate, fie la parohii, fie la diverse 
simpozioane şi care, înainte de a pleca, sunt prelucraţi. Şi 
când vin în ţară, dau rapoarte peste rapoarte. 

- Părinte Chialda, multe se ştiu, poate, mai multe nu se 
ştiu. Dar ştiinţa de orice fel, fără iubire, adică fără Cristos, e 
nimic. Ori cât ne-ar îndurera, odată şi odată se va alege 
praful şi pulberea de ei. Când?, întrebă părintele Chialda. 
Atunci, îi răspunse cuviosul. Aşa-i, întări părintele profesor. 
Rămâi cu îndărătnicie în Cristos, continuă cuviosul. 
Potrivnicii sunt nimic. Doar eşti un ostaş. Iată îţi spun ceva 
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în clar despre frăţia ta, din ştiinţă, dar întru iubire. Ai 
semnat, în două rânduri, nişte hârtii de colaborare cu 
organele de stat şi partid. După prima ai ajuns lector, după a 
doua eşti rector. Dar înăuntrul tău eşti un oştean al lui 
Cristos, în nişte împrejurări speciale, într-o funcţie înaltă, 
de mare responsabilitate. Cerbicia ta sfântă nu a intrat în 
colaborare cu potrivnicii. Şi nici a altora, de la Teologie. 

- Aşa e, confirmă părintele Chialda. 
- Eşti împreună cu alţii, biserica vie. Mergi mai departe 

tot aşa şi vom fi împreună aici pe pământ şi prin purtarea de 
grijă a Domnului şi dincolo.  

- Cuvioase părinte Serafime, aveam mare nevoie de 
această întâlnire. Iată, azi, Domnul m-a întărit, pentru cât 
mai am de trăit. Poate că ar trebui, da, ar trebui să ne 
despărţim. Ne apropiem de străduţele de lângă Institutul 
Teologic, de unde începe una din zonele de înaltă 
supraveghere teritorială. 

- Bine. Cred că nu trebuie să vă spun, că pompierii de 
vis-a vis de institut sunt ofiţeri de securitate. 

- Nu. De atâta lucru mi-am dat seama şi eu. De altfel, 
de mine nu se ascund. Cel puţin de la cinci adrese de pe 
aici, mă salută cu complicitate. 

- Mde, semănaţi cu cei din lume. Sunteţi fumător şi încă 
ce fumător. Nu-ţi fă probleme din cauza fumatului, chiar 
dacă ar trebui scos din viaţa omenirii. Sunteţi pe linia-ntâia 
a frontului. Pe linia-ntâia a unui război adevărat. Principalul 
că sunteţi pe linia cea mai grea a frontului. O adevărată 
redută spirituală. 

- Să nu folosim vorbe mari, şopti smerit părintele 
Chialda. Şi acum, mergi la dreapta, eu înainte. Domnul şi 
Maica Domnului să  te aibă în pază. 
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- Domnul şi Maica Domnului!, îi răspunse cuviosul 
Serafim. Şi mergând prin aglomeraţia din Piaţa Unirii, 
lumea i se păru minunată. Şi cum să nu fie aşa, când, iată, 
nici unul din oştenii încercaţi ai Domnului, nu judecă pe 
nimeni. Ştiu că duşmanii Domnului au pătruns în cetăţile 
spirituale şi că trebuie să lupte împotriva lor. Dar nu să 
judece fraţii, pentru căderile din timpul bătăliilor. Dar la 
Cernica, mânăstirea răposatului Irineu, Dumnezeu să-l ierte, 
cum o fi? Căzuţi, umiliţi, unul ofiţerizat, dar oşteni 
încercaţi, nu vin la trapeză, la masa de prânz, sau la cină, 
dar nici nu se dau de gol, că flămânzesc alături de Cristos, 
pe munte. Vin la cantină şi pleacă, defilând, cu farfuria 
plină de bucate. Aşa cred mulţi. Până şi securiştii. Şi 
oamenii de rând, care vin la mănăstire. Poate nu toţi. Dar 
aici, la mânăstirea aceasta, este bine grădinărit ogorul 
Domnului, comoara cea vie. 

Cuviosul Serafim îşi neglijă strunirea şi se trezi măgulit    
de-un glas lăuntric. Tu vii cu mine în lumea-aceea, că lucri 
mult şi mulţumeşti, Celui de Sus şi când îţi este greu. Şi 
începu să i se opună, dar îi răspunse, într-un mod 
neaşteptat. Frumos şi dulce glas al conştiinţei, de poţi mai 
spune, să te-ascult, răsai în mine din izvorul vieţii şi îmi adu 
ulciorul cu binecuvântări. Dar        de-ndată se opuse, 
strigând, înapoia mea, Satano! Nu vin cu tine-n lumea-
aceea. Şi aici şi dincolo, doar cu Dumnezeu. Nici un dialog, 
nici o tentaţie. Şi nici scriitor nu vreau să fiu. În nici un caz, 
pe mâna ta. Toate cele bune sunt de la Domnul Luminilor. 
Şi inspiraţia pentru scriitori şi revelaţia pentru evanghelişti 
şi pentru sfinţii apostoli. Eu nu cer Domnului să las în urma 
mea o carte şi nici un nume, ci doar atât, să pot lucra în via 
neamului român, pe calea-ntoarcerii spre patria pierdută. 
Aici în lumea-aceasta să lucrez, nu să mă monumentalizez. 
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Ceea ce nu înseamnă că binecuvântările mele nu sunt şi 
peste scriitorii şi creatorii de orice fel. Toată suflarea are 
binecuvântări, de la Bunul Dumnezeu. Aici sunt trecătoare 
toate care nu se-ntorc de unde au căzut. Ce face omul azi şi 
cum trăia atunci! Mocirliţi în tot felul de zoaie, minciuni şi 
viclenii şi ură şi ucideri şi desfrâu. Trăim într-un timp 
trecător, de carantină şi tratament, pentru cine vrea să se 
salveze. Cei ce refuză vor fi şterşi pentru eternitate, din 
patria cerească. Acces imposibil pentru totdeauna. 
Debusolarea fericirii eterne nu se va mai produce niciodată. 
Tatăl a acceptat sacrificiul propriului Fiu, deşi noi am 
greşit, grav, prin neascultare. Dar Tatăl nu poate lăsa etern, 
fiii ascultători, să fie hărţuiţi, chinuiţi, adesea cu vrăjmăşie 
şi nu de puţine ori, omorâţi. Porţile salvării sunt deschise 
pentru toţi cei care vor, dar nu pentru totdeauna. Şi în destui 
oameni se aciuează duşmanul. Cu duşmanul acesta nevăzut 
ne luptăm noi. Cu Lucifer şi luciferienii săi, cu diavolii, cu 
dracii, cu potrivnicul, sau oricare altă denumire ar avea, e 
vorba de aceleaşi duhuri decăzute. Alături de noi, 
însângeratul Domn, de dragul nostru. Miel urcat pe cruce. 
Dar, prin înviere ne-a transmis capacităţile de a fi şi noi 
învingători. De murit, cu trupul, murim, dar drumul său e 
singurul drum spre patria cerească. E o bătălie în spirit, pe 
care o ducem fiecare, prin victorii, căderi şi iar ridicându-
ne, la asalt. Suntem pe drumul cel sigur, protejaţi şi 
binecuvântaţi. E un triumf şi bucurie-n cer, de aceea şi aici, 
în lumea aceasta să lucrăm cu drag şi bucurie, indiferent de 
greutăţi, de hula aţâţată, pe faţă sau cu vicleşug spre 
valorile creştine, trecând prin clipe blânde sau bolovănoase, 
ţinta fiindu-ne de-ajuns, Mielul şi-L vom simţi iubindu-ne. 
Cine vrea îl poate învinge pe potrivnic şi se poate întoarce 
din captivitate, în triumf. Asta e tot. Aşa că nu doresc să mă 
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apuc de scris. De scris, oricum. Dacă litera e Sabia 
Sfântului Duh, pentru unii dintre oşteni, să fie! Eu doar 
mărturisesc prezenţa Domnului şi a Maicii Domnului. Sărut 
mâinile, Mamă a Domnului meu. Sunt fiul tău şi fratele 
Domnului. Mă cutremur de priveliştea dureroasă pe care o 
avem în ţară. Sărut mâinile însemna un mare respect. Am 
sărutat mâna mamei, în anumite împrejurări şi a tatălui. Şi 
de regulă, a preotului. Un gest sfânt a fost contaminat cu 
viclenie. Iară, sărutul mâinii este adesea un semn al 
desfrâului. Ar trebui să fim cel mai civilizat popor. Dar nici 
vorbă de un respect deosebit faţă de fata, sau femeia căreia i 
se sărută mâna, sau este salutată cu, sărut mâna. Urarea de a 
avea o zi bună, adică bună ziua, aproape că se pierde şi nu  
bine. Nici nu pot vorbi, în faţa celor de sus, despre mocirla 
din care luptăm să ieşim. Orice se poate spune, numai că ne 
trăim viaţa frumos, nu. Nici frumuseţe, nici fericire. Deşi se 
poate. Şi mai există. Se poate pregusta viaţa din cer. 
Fericirea nu ne este interzisă. Ba, din când în când, 
invincibilă, ni se arată. Doamne, ţine-mă aproape de Tine. 
Şi acum, drumul spre Sfânta Mânăstire Cernica, îşi zise 
cuviosul Serafim. Au trecut anii. Faţa mi s-a arămit de 
soare, palmele s-au bătucit de lucru, trupul s-a îndesat. 
Nimeni nu mă mai ştie. Poate nici la mine, în Vrancea, dar 
acolo nu mă duc. Nici înainte nu prea veneam pe aici. Doar 
cuviosul Irineu mai doarme, buştean, la capul crucii. Aici 
vreau, Doamne să adorm şi eu, dar facă-se voia ta. Că 
vrednici oşteni au sfinţii Calinic şi Sfântul Gheorghe, tot de 
la Cernica.  Iar Sfântul Gheorghe foloseşte şi de dincolo, 
biciul cutezanţei şi hărniciei fără seamăn, iar Sfântul 
Calinic, cu rod întru spiritul unionist. Şi cuviosul trecu de 
porţile de la şosea şi înaintă agale spre Biserica Sfântul 
Gheorghe. În faţa ei se opri, făcu o metanie călugărească, 
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apoi continuă să meargă pe drumul flancat de apa lacului. 
Semnalul, în spirit, părea sunet de oboi, sau de clarinet, 
ritmic întrerupt, se înălţa deasupra creştetului său. Voia 
Domnului, zise cuviosul. Dinspre Biserica Sfântul Nicolae 
venea stareţul mânăstirii, prea cuviosul părinte Roman. Se 
oprise mulţumit, văzând de la distanţă închinăciunea 
creştinului, dar de-ndată rămase uimit şi bucuros, de 
semnalul în har. În faţa sa se afla, neîndoielnic, un cuvios 
preot, cu viaţă îmbunătăţită, trăitor în lume, ca un om de 
rând. Îl lăsă să se apropie şi-l întrebă cine e şi ce vrea. 
Cuviosul Serafim se plecă şi-i zise, binecuvântaţi 
preacuvioase părinte stareţ. Domnul şi Maica Domnului. 
Dar de unde şti că sunt prea cuviosul părinte stareţ? După 
asprimea vocii. Stareţul zâmbi, atins de dibăcia răspunsului. 
Sunt un lucrător cu barda, prea cuvioase. Împreună cu un 
frate, am terminat chiliile de la Peştera Ialomicioarei şi 
trecând prin Bucureşti, am venit la mănăstire, să mă închin 
şi să mulţumesc lui Dumnezeu. Mergeam la arhondaric să 
plătesc un pat pentru o noapte. Nu plăteşti nimic. Vin eu cu 
frăţia ta, la arhondaric. Călugărul ce răspundea de cazarea 
creştinilor, apăru repejor înaintea stareţului, aplecându-se 
de-ndată şi cerând binecuvântare. 

- Dumnealui doarme şi ia masa la trapeză. Nu plăteşte. 
- Am înţeles, prea cuvioase părinte. Cei doi îşi 

continuară drumul, spre stejarul cu ramuri rotate, bogate. 
- Ei, ce vrei să-mi spui, întrebă răstit stareţul mânăstirii. 
- Prea cuvioase, Biserica Sfântul Nicolae este închisă de 

zeci de ani, de la cutremurul din 1940. Are turla crăpată. 
- Asta vrei să-mi spui? Ştiu şi orbii. 
- Scurt, prea cuvioase, fără ezitare să începi să o repari. 

Acum. 
- Acum?! 
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- Acum şi nu oricând. Azi, cel mai târziu mâine 
dimineaţă, la Sfânta Patriarhie. Cereţi insistent şi categoric 
să vă înregistreze cererea. Ce veţi cere? Aprobarea pentru 
repararea bisericii. Luaţi numărul de înregistrare, apoi, fără 
nici o pauză mergeţi la Ministerul Cultelor. Şi acolo, la fel. 
Ca să vi se aprobe, se presupune că vi se va cere ceva în 
schimb. 

- Nu înţeleg. 
- Nu azi. Şi cuviosul Serafim se întoarse, lăsându-l pe 

stareţ mergând agale. Când stareţul îşi dădu seama că 
rămăsese singur, nu-l mai căută, nici din privire, pe cel cu 
care stătuse de vorbă. Şi aşa ceva se face, nu mâine, ci azi. 
Ajunse în grabă la secretariat. Trimise după şofer. Scrise în 
grabă cererile, foarte scurte, vă rugăm să ne aprobaţi să 
reparăm Biserica Sfântul Nicolae. Luă ştampile de la 
secretariat, ştampilă cererile şi porni spre uşă. Prea 
cuvioase, opriţi-vă. Cererile trebuie înregistrate şi 
contrasemnate, îl preveni secretarul. Nu, cuvioase părinte, 
acestea nu vor avea nici o contrasemnătură, îi răspunse 
stareţul. Îmi asum toată răspunderea. Secretarul telefonă 
valvârtej la Ministerul Cultelor că stareţul vine cu o cerere. 
Nu ştie ce solicită. A văzut că este adresată Ministerului 
Cultelor. Şi alta către Prea Fericitul Părinte Patriarh. Prea 
fericit? O fi!, îi răspunse cineva, la telefon. Bine, bine, eu 
aşa am văzut scris. Vă mulţumim pentru informare. Să 
trăiţi, încheie convorbirea părintele secretar. La Patriarhie, 
scandal în toată legea. Nu voiau să-i înregistreze cererea. Să 
meargă la Ministerul Cultelor, dacă are ceva de cerut. Vreţi 
scandal? A început. Îmi înregistraţi cererea şi plec, apoi veţi 
hotărî ce vreţi în legătură cu cererea şi cu mine. Dar numai 
după ce îmi daţi un număr de înregistrare. Da?! Da! Şi i-au 
dat un număr de înregistrare, fără să completeze nimic în 
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registrul de evidenţă şi fără să scrie nimic pe cerere. Un 
simplu număr pe un petic de hârtie. Stareţul îl luă şi plecă 
de-ndată, ca dus de furtună. E nebun, auzi în urma sa. La 
Ministerul Cultelor a fost primit cu blândeţe şi chiar cu un 
pahar de vin şi trei biscuiţi. V-am fi dat pişcoturi, dar 
biscuiţii sunt de post, auzi stareţul. Veniră cu un registru 
mare. Înregistrară cererea, menţionară conţinutul cererii, 
scriseră numărul de înregistrare pe cerere şi spre uimirea 
stareţului apărură două cuvinte. Se aprobă. Semnătura era a 
unui director general. Acesta îl informă pe stareţ, că 
ministrul ştie despre ce este vorba. Şi vă felicită pentru 
iniţiativă. Şi vă urează succes. Cu cererea într-un dosar, 
stareţul plecă, mulţumind şi binecuvântând pe ministru şi pe 
directorul general. Tot timpul se abţinu să nu plângă, să nu-
l vadă şoferul. Intră în chilie, se închise pe dinăuntru şi 
izbucni într-un bocet al tuturor plânsurilor sale ne plânse. 
Secretarul radia. I-au dat un şut, asta e. Stareţul se spălă pe 
faţă şi sever, ca în zilele lui bune, intră în secretariat, să dea 
un telefon. Ascultă frate-meu, se adresă fratelui său mai 
mare, de profesie arhitect, am aprobarea oficială pentru 
repararea Bisericii Sfântul Nicolae. Când ai obţinut-o? 
Chiar azi. În urmă cu două ore. Şi îndemnul de a reuşi. Ai 
grijă să nu faci nici o mişcare fără mine. Nu te costă nimic, 
pentru cea mai atentă evaluare a situaţiei şi pentru cele mai 
eficiente metode de consolidare. Să şti că va fi mai 
rezistentă decât până în 1940. Asta şi vreau! Slăvit fie 
Domnul!, izbucni stareţul într-o voie bună pe care nu o mai 
trăise niciodată. Apoi, către secretar, înregistrează te rog, 
cererea. Ea va rămâne la mine. E nevoie pentru tot felul de 
aprobări de materiale. Binecuvântaţi, prea cuvioase, de-
ndată, aşa fac. Stareţul luă cererea şi rosti, O, Doamne! Şi 
continuă în gândul său, nici nu ştiu numele creştinului care 
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aproape că m-a dus pe sus, la Patriarhie şi la Ministerul 
Cultelor. Dar la Tine, Doamne, toate sunt ştiute! Poartă-i de 
grijă, te roagă nevrednicul de mine, Roman, stareţul Sfintei 
Mânăstiri Cernica. Şi prea cuviosul stareţ se concentră de 
câteva ori, să-şi amintească ce i-a spus creştinul, ceva 
deosebit şi nu reuşi. Veniră ajutoare şi materiale. Se 
deschise un adevărat şantier. Doar biserica e monument 
istoric. Dar eu o renovez pentru oficierea Sfintei Liturghii, 
nu să o ţin închisă, aşa cum e de zeci de ani. Şi din aceste 
gânduri îl scoase directorul general de la Ministerul 
Cultelor, care privea în sus, spre turla bisericii. Se salutară 
călduros.  

- Care este dorinţa prea cuvioşiei voastre, privind cum 
se repară biserica? Să se repare cât mai repede? 

- Nu cât mai repede, ci cât mai bine. Dar dorinţa,      
îngăduiţi-mi, e alta. 

- Ascult 
- Da? 
- Da. 
- Să se oficieze Sfânta Liturghie, ca în oricare biserică. 
- Sunteţi un prea cuvios credincios şi cinstit faţă de 

biserică, de aceea şi statul şi conducerea de partid vă 
sprijină. Cât priveşte oficierea Sfintei Liturghii, sincer fiind, 
să mai vedem, dar vă asigur că dorinţa prea cuvioşiei 
voastre va fi cunoscută sus. 

- Vai, mie, nevrednicul! 
- Nu, părinte Roman, noi preţuim inima deschisă, 

gândul direct, vorbirea pe faţă. O să raportez că aici totul se 
desfăşoară foarte bine. Va fi o sfinţire a bisericii? Părintelui 
Roman i se tăie răsuflarea, de surprinzătoarea sugestie. 

- De bună seamă. 
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- Foarte bine, părinte. Şi omul partidului îşi luă rămas 
bun şi plecă. Doamne apără şi păzeşte, se ruga părintele 
Roman şi ajută să slujesc aici Sfânta Liturghie. Şi plecă la 
câţiva din dascălii săi, preoţi mai învârstă şi le spuse toată 
istoria. Îţi vor cere ceva în  schimb. Vai, mie! Te va înălţa 
în funcţie. Vai, mie! Poate au nevoie de un episcop 
ascultător, doar l-au servit împărăteşte. Şi mânăstirea cui o 
las? Iată întrebarea, îi răspunse unul din bătrânii preoţi. 
Înălţându-te vor pune mâna şi pe Sfânta Mănăstire Cernica. 
Noul stareţ, cine va fi părinte? Iaca, nu ştiu. Răspunsul e la 
tovarăşi, vom trăi şi vom vedea, dacă cele vorbite de noi, 
azi, se adeveresc sau nu, încheie bătrânul preot discuţia. Şi 
pe când, prea cuviosul stareţ traversa curtea mânăstirii, 
secretarul, fuga, cu plecăciuni, prea cuvioase părinte, la 
telefon! Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin. Secretarul 
tropăia a grabă, prea cuviosul mergea agale, cu sufletul în 
cele înalte. 

- Prea cuvioase aveţi binecuvântările patriarhale pentru 
reuşita restaurării Bisericii Sfântul Nicolae. Şi să şti că şi 
noi am pus o vorbă unde trebuie, pentru Sfânta Liturghie. 
Om trăi şi om vedea. Dar să ştii prea cuvioase că fratele 
prea cuvioşiei voastre, continuă lucrul şi singur, aşa că ar fi 
bine să mai veniţi pe la Patriarhie. Aşa, mâine, să oficiem 
Sfânta Liturghie împreună. Binecuvântaţi Prea Fericite 
Părinte, răspunse stareţul. Ascultarea de ierarhi, sublinie 
patriarhul, este unul din legămintele călugăreşti. 
Binecuvântaţi Prea Fericite Părinte! Domnul şi Maica 
Domnului. Când ajunse la Patriarhie, patriarhul îi vorbi pe 
scurt şi deschis. Iată de ce te-am chemat. Să rămâi aici, pa 
lângă mine. Mă gândesc să fii episcop al Bucureştiului. 
Prea cuviosul părinte Roman se zgudui, strigând, nu mă 
pedepsiţi, astfel, Prea Fericite, pentru păcatele mele cele 
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multe. Era în strigătul acela un refuz şi o rugăminte 
tulburătoare, de a nu fi obligat la aşa ceva. Acum, că ştii 
despre ce e vorba, întoarce-te la mănăstire, unde ai destul 
de făcut, recunoaştem, cu mult mai puţine decât te aşteaptă 
aici. Domnul şi Maica Domnului. Şi preacuviosul reveni la 
mănăstire. Toată obştea aflase. Înalt Prea Sfinţite Părinte, îl 
întâmpină părintele secretar. Prea cuviosului îi veni să-i 
spună, piei, înapoia mea tovarăşe, dar se abţinu, văzându-şi 
de drum. Secretarul făcu un semn, cu înţeles, către călugării 
care îl ajutau la secretariat, că prea cuviosul s-a înălţat 
ierarhic şi nu mai ia seama la cei mai mici. Părintele Roman 
se închise în stăreţie, fără apă şi fără mâncare şi nu mai ieşi 
două zile şi două nopţi. Avea bătături la pumni, la nodurile 
degetelor, de anii de mătănii. Sute şi sute şi sute de metanii 
şi rugăciune fără sfârşit şi în aceste zile. Doamne, nu mă 
duce de la Mânăstirea Cernica. Dar, facă-se voia Ta. Într-o 
bună zi primi o adresă din partea Ministerului Cultelor în 
care i se aducea la cunoştinţă data în care va fi înscăunat ca 
episcop al Bucureştiului. Prea cuviosul, cu faţa 
pergamentoasă de postire şi rigori, deveni mai pergamentos, 
iar sub veşmintele călugăreşti era şi mai subţire, mai 
costeliv. Într-o zi de sâmbătă a venit după stareţ o maşină 
de la Patriarhie. Dumineca, a fost sfinţit ca ierarh. I s-a dat 
un spaţiu de locuit în Seminarul Teologic de la Negru-
Vodă. La Cernica nu mai avea timp de vizită. Tovarăşii 
veniră la mănăstire cu un călugăr tânăr, absolvent al 
Facultăţii de Teologie şi-l instalară în încăperile stăreţiei. 
Tot acolo aduseră primul televizor din mănăstire. Pe noul 
sosit îl vizitară câteva călugăriţe. Şi tot fără pregătiri, într-o 
zi se făcură cele necesare şi a fost numit stareţ al Mânăstirii 
Cernica. A fost prezentat, de către acei tovarăşi, obştei 
călugăreşti, apoi tovarăşii nu mai veniră la mănăstire. 
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Călugăriţele de la stăreţie, se zvoni că au un alt rost. Cum 
că stareţul ar trăi cu ele, după obiceiul său din anii de 
dinainte. Dar acestea, după câteva zile, plecară şi nu mai 
veniră la Cernica. Noul părinte stareţ ieşea des din 
mănăstire. Avea la dispoziţie o maşină nouă şi un şofer dat 
de Patriarhie, un tânăr ucenic în ale călugăriei. La mănăstire 
viaţa se dinamizase. Tânărul stareţ părea că ştie foarte bine 
să conducă. Avea vorbe puţine, aspre, la obiect. Atât. Şi toţi 
se osteneau. Semn bun pentru cine îl adusese ca stareţ. 
Apoi, prea cuviosul părinte stareţ a plecat de câteva ori în 
străinătate. La mănăstire, când nu oficia Sfânta Liturghie, 
stătea, lângă strana din dreapta, pe scaunul de stareţ, chiar 
lângă cel patriarhal. Şi călugării treceau  pe lângă prea 
cuvioşia sa , aşa cum se obişnuieşte la mânăstiri, în buna 
rânduială călugărească, aplecându-se în metanie, sărutând 
dreapta stareţului şi primind binecuvântarea. Nici o 
presiune de ordin politic. Părea o umbrelă bună pentru 
liniştea călugărilor. Dar, până când, se întrebau cei mai în 
vârstă? Iar cei mai tineri se mai lipeau de noul stareţ,  care-i 
poftea, din când în când, la el, în stăreţie, la vreun film, la 
televizor. Uluiţi. Apoi stareţul, oprea televizorul în timpul 
filmului şi-i scotea afară. Gata, de prima dată aţi văzut 
destul. După ce plecau, dădea drumul la televizor şi vedea 
filmul până la capăt. De la un timp, unii monahi pricepură 
că prea cuviosul, ori nu mai are timp pentru canoanele sale, 
pentru rugăciuni, metanii, pomeniri, ori nu pune preţ pe ele. 
Dar alungară aceste gânduri  şi rămaseră în buna lor 
rânduială. Cuviosul Serafim primi o informare fără echivoc 
în legătură cu noul stareţ. Este omul tovarăşilor, care îşi fac 
planuri de viitor cu prea cuvioşia sa. Dar ce fel de suflet 
are, nu află. Aşa că se hotărî să-i sugereze cuviosului Irineu, 
să descindă la mânăstirea sa. Cuviosul Irineu nu se grăbi. 
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Oficie zilnic Sfânta Liturghie. Seara se retrăgea în codri, de 
unde revenea în zori. Pletele i se năclăiră de ploaie, hainele 
i se înnoroiră şi se peticiră cu frunze umede. Şi după ce 
înălţă mulţumiri lui Dumnezeu de  atâta bine, îl chemă pe 
prea cuviosul părinte Ioasaf şi-l rugă să-l tundă şi să-l 
bărbierească.. Părul scurt, frizura în faţă, fără barbă, fără 
mustaţă. Îmbrăcă hainele sale de lume, îşi luă buletinul şi 
mai privi o dată la numele său, Constantin Blănaru. Plecă 
împreună cu părintele Pimen. Îl însoţeau oştiri nevăzute. 
Acum defilezi cuvioase, îşi zise sieşi, dar să te văd la filtrul 
securiştilor, dar mai ales cum vei pătrunde în sufletul 
cuvioşilor, ca un oştean venit în ajutor! Înapoia mea, 
Satano! Nici acum, nici atunci nu voi defila. Eu sunt oştean 
al Domnului şi atât. Tot binele e de la Domnul. Şi dacă vrei 
să ştii, sunt robul Domnului, titlu de nobleţe pentru omul 
eliberat din mrejele tale. Robule! Da, numai că robul e 
fratele Domnului şi dimpreună moştenitor al împărăţiei lui 
Dumnezeu. Şi Satana dispăru de parcă nici nu ar fi fost 
prezent, cu viclenie, pentru a-l prinde pe cuvios în 
mărăcinişul lumii. Mielul plângea de dragul lumii şi de 
fericire. Părintele Pimen, zis Mierliţă, ajunse la Mânăstirea 
Cernica şi trecu de poarta de la şosea, nebăgat în seamă de 
nimeni. Se bucură. Se apropie de curtea bisericii. Se opri în 
faţa bisericii şi făcu o metanie. Stareţul apăruse în balconul 
stăreţiei. Îi făcu un semn, să urce sus. Părintele Pimen, se 
înclină în metanie, cerând binecuvântarea. 

- Ei, spune, părinte Pimen! 
Cuvintele stareţului pătrunseră adânc, în sufletul 

părintelui Pimen, căruia îi veni în minte buşteanul 
cuviosului Irineu şi chipul cuviosului Serafim. I se păru că 
stareţul vede în locul ascuns din sufletul său. Dar îşi reveni 
repede, fără să dea nimic de bănuit. Şi răspunse că de aici 
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de la Cernica sunt la Peştera trei călugări. Şi mai avem doi 
lucrători. Le-am dat o reverendă, aşa, de ochii lumii. Sunt 
respectuoşi, ascultători, dar cam instabili. Se mai întorc în 
lume. Dacă sunt de folos, lasă-i aşa cum sunt, îl sfătui 
stareţul. Aşa îi las. Acum, părintele Pimen strălucea pe 
dinăuntru, abia reuşind să se abţină. Mierliţă, gata chiliile?, 
se auzi numit, ca altădată. Veniseră la mănăstire cam de-
odată. Stareţul era mai tânăr. Ce ar mai fi de făcut? Spune. 
Pot să-ţi fiu de ajutor. Părintele Pimen se apropie, aşa, 
prietenos, spre stareţ. Spune, Mierliţă, aşa cum vorbeam, 
când ni se părea că toţi au ceva cu noi. Ne trezeau la miezul 
nopţii, pentru rugăciune. Îţi aminteşti când am vrut să 
fugim, dar nu ştiam unde? Eu am fost la altă mănăstire, 
unde am fost călugărit. Dar ce ar trebui de făcut acolo, la 
Peştera? O biserică sub bolta de intrare în Peşteră.  Bine, îi 
răspunse stareţul. Adu-mi înălţimea peşterii, lăţimea la 
jumătate şi lăţimea, jos. Iată, le ştiu pe dinafară. Am făcut 
măsurători de câteva ori. Mierliţă, peste câteva săptămâni 
vei avea proiectul aprobat. Dar să nu-mi ceri bani, că n-am 
de unde. Iată aici un tenculeţ, dar să nu spui că-i de la mine. 
Să trăiţi!, răspunse Mierliţă, ca la armată. Binecuvântaţi 
prea cuvioase părinte. Domnul şi Maica Domnului. Prea 
cuvioase părinte, mai e cineva. Cine. Lucrătorii. La 
arhondaric. Cuviosul Pimen se retrase, mai cerând o 
binecuvântare. Parcă avea aripi. Dar vestea ajunse înaintea 
sa. Episcopul primise un telefon de la Ministerul Cultelor să 
întocmească un proiect şi să dea drumul al lucrare. De ea, 
din partea mânăstirii, va răspunde cuviosul părinte Pimen. 
Episcopul porni însoţit de arhitecţi, de cercetători de la 
Institutul de Speologie, de un tovarăş activist PCR. Se ştia 
că un telefon de la Ministerul Cultelor, de la un colonel de 
securitate, de a se face ceva în domeniul bisericesc, acesta, 
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obligatoriu are aprobare şi mai de sus, de la familia 
conducătoare. Şi cuviosului părinte Pimen i se vorbi mai cu 
atenţie şi plecăciune, decât patriarhului. Aprobarea s-a 
obţinut datorită politicii de stat şi de partid pentru 
evidenţierea permanenţei multimilenare a poporului român 
pe actualul teritoriu. Biserica era un argument şi al 
continuităţii pe plan religios, preoţimea dacilor acceptând 
trecerea lină spre religia revelată prin Iisus Hristos. Ceea ce 
e adevărat. Episcopul i-a adus cuviosului Pimen o duzină de 
sticle de vin bun, să ai pentru împărtăşanie şi aşa, un pahar-
două, să vă întăriţi, doar aici va fi şantier, nu glumă! E 
puţin. Doar pentru călugări. Chiliile care le-aţi făcut rămân 
aşa, dar vom face o trapeză, vor fi oaspeţi la masă, de 
asemenea câteva camere, pentru unii oaspeţi ierarhi, sau 
diverse delegaţii şi un arhondaric pentru creştinii de rând, 
un dormitor comun pentru femei şi altul pentru bărbaţi. 
Dormitoare cu cât mai multe paturi. Să fie! Şi drumul de 
acces spre mănăstire se va asfalta. Aici va fi o curte 
asfaltată, alei asfaltate. Pe cât se poate, nu vom pietrui, să 
nu avem necazuri cu iarba. Peste prăpastie, spre gura 
peşterii va fi o punte suspendată, foarte bine făcută, nu ca 
aceasta. Mai largă. Fără balansare, de se poate. Sau cu o 
balansare foarte mică. Bine fixată. Şi indicatoare rutiere, 
pentru cei ce vor veni aici, cu maşinile. Indicatoare pe căile 
pentru creştinii ce vor veni pe jos. Apoi episcopul îl 
binecuvântă pe cuviosul Pimen şi plecă. Părintele Pimen se 
făcu nevăzut. Nu-i prea era la îndemână să vorbească în 
lume, cu atât mai mult cu nişte oameni învăţaţi. 

Constantin Blănaru şi Nicolae Avădanei rămăseseră la 
Cernica. Se prezentară la stareţ, cu paşi muncitoreşti, 
apăsaţi. Se aplecară într-o parte, a metanie, în faţa prea 
cuviosului stareţ, spunând că au venit la lucru. 

 127



- Nu prea e în regulă, tovarăşi, îi presă stareţul. Ori în 
haine călugăreşti şi cu barbă, ori vă lepădaţi de hainele 
călugăreşti. 

- Hainele monahiceşti nu  sunt ale noastre, vorbiră de-
odată, ci ale părintelui stareţ Ioasaf. Dumnealui ni le-a dat. 

- Bine, am înţeles! Vă lăsaţi barbă! Şi când e de lucru, 
lăsaţi veşmintele şi vă îmbrăcaţi în haine de lucru. Aşa, ca 
nişte oameni ai mânăstirii. Cu barbă. Gata, plecaţi. Aceştia 
se buluciră la uşă şi se întoarseră. 

- Ei, ce mai e?! Se răsti stareţul la ai. 
- Unde să mergem, în mănăstire, să dormim. În vreo 

chilie sau la arhondaric? Şi dacă e voie să mâncăm la 
trapeză. Sau ne cumpărăm noi, săptămânal, provizii, din 
Bucureşti. 

- La trapeză. Cine vine aici, nu se plimbă prin 
Bucureşti. Şi acum, gata cu vorba. Mergeţi la părintele 
secretar. Aveţi cărţi de muncă? 

- Avem, să trăiţi, îi răspunse muncitoreşte cuviosul 
Serafim. Ajunseră la părintele secretar. 

- Mânăstirea e săracă. Masă şi dormit şi ceva-ceva, de 
buzunar, să aveţi şi voi. Atât! 

- Cam puţin, părinte, interveni cu fermitate, cuviosul 
Irineu. Mai adăugaţi. 

- Cât? 
- Atât. 
- Mult, mult. Pe jumătate. Aveţi o chilie lângă Biserica 

Sfântului Nicolae. Plecaţi şi să nu vă mai prind pe aici, 
decât după bănuţi, lacomilor ce sunteţi. Şi cei doi plecară 
încântaţi de zgârcenia părintelui secretar. 

- Puţin primim, masă, casă, dar suntem înfipţi în inima 
comorii. Lăudat fie Domnul! 

- Puţin, Nicolae, rosti cuviosul Irineu. 
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- Foarte puţin, consimţi Constantin. Nu stau mult aici 
pe atâţia bani. 

- Ba stăm. Îi mai lăsăm aşa, vreo două luni şi mergem 
în audienţă la stareţ şi-i spunem că suntem oameni ai 
muncii, să ne mărească salariul, cu vreo cinci-cincisprezece 
procente, să avem şi noi de o lumânare. Şi aşa au făcut. 

- Cinci procente? Peste cap. Să nu vă mai prind la mine, 
cu asemenea prostii. Aici ard lumânări, fără oprire. Ne 
rugăm şi pentru voi, păcătoşilor. Că numai la bani vă e 
gândul. Să-mi spuneţi drept, vă e a pleca de la Cernica? 

- Nu, răspunseră ca la comandă. 
- Bun răspuns, tovarăşi oameni ai  muncii. Ştiţi, bani nu 

prea avem. Cinci la sută, de la anul. Daţi-vă şi voi bine pe 
lângă părintele secretar. El are pâinea şi cuţitul. El e 
administratorul mânăstirii. 

- Da?, se uimi cuviosul Irineu. Nu e numai cu salariile? 
- Nu. Ce pot eu să fac pentru voi? Dar să nu spuneţi la 

nimeni. Vă ofer cu drag o sticlă de vin bun. V-aş da două, 
dar vă îmbătaţi şi am necazuri. 

- Nu ne îmbătăm. Nu bem decât aşa, de-un deget, vin, 
într-un pahar. Sfinţia ta, se căciuli cuviosul Irineu, două 
sticle! 

- Bine, tovarăşe Constantin. Dar n-am în cele pune. Nu 
trebuie să le vadă nimeni. 

- Nu le vede, intră voiniceşte în vorbă şi cuviosul 
Serafim. 

- Bine. Poftim. Să vedem cum le duceţi. Şi cei doi luară 
sticlele, ca la comandă, subsioară şi le strânseră cu braţul să 
nu le cadă. 

- Binecuvântaţi. 
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- Domnul şi Maica Domnului, zise părintele stareţ, 
făcând semnul crucii peste ei. Şi cei doi ajunseră în chilie 
plini de voie bună. 

- Să ştii, Consantine, că stareţul ne mai dă câte un vin. 
- Aşa-i. Am simţit şi eu. Ar vrea şi el oamenii lui, de 

încredere. Dar şi dumnealui a simţit că nu suntem buni de 
informatori. Şi că nici de turnătorii nu ne ocupăm. E dat cu 
tovarăşii, ar nu de tot. Lucrează paralel şi cu isteţime. Ţine 
minte ce îţi spun. 

- Om vedea. Nu mă grăbesc să trag nici o concluzie, dar 
constat că prea cuvioşia sa ne-a ales pe noi. Deci au ceva 
informaţii exacte despre cuvioşii Pimen, Nicodim şi Ioasaf. 
Călugări cu puţină carte, plini de evlavie şi ascultare, dar 
care nu sunt informatori şi nici turnători. E bine. Avem câte 
un pic de vin, din când în când. 

- Pe cuviosul stareţ trebuie să-l introducem în 
rugăciunile neîntrerupte de la altarele vii ale frăţiilor 
noastre. Avem un drum lung şi greu. E încadrat de tovarăşi. 
A făcut nişte paşi, cum au vrut ei. Îl vor înălţa. Cu cât îi 
ascultă, cu atât va ajunge mai sus. Dar acolo, în altarul 
inimii sale, vom fi noi, liturghisind fără încetare. Pentru 
vremile ce vor veni. Când lumina va ieşi la suprafaţă, în 
jerbe. Şi amândoi se prăbuşiră în metanie, în rugăciune. Aşa 
îi găsi înserarea. Conveniseră cu secretarul administrativ, să 
fie liberi sâmbătă după amiază şi dumineca. Dumineca da, 
că e duminecă, dar oamenii muncii lucrează şi dumineca. 
Vă dau liber începând cu sâmbăta de la prânz. Dar până la 
prânz, lucraţi cât pentru toată ziua. 

- Să trăiţi, să trăiţi, se căciuliră cei doi şi plecară. 
 - Ce crezi, Nicolae, am obţinut liber, sâmbăta, 

începând cu ora prânzului? 
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- Nu, că legile muncitoreşti, sun legi. Aici la mănăstire, 
părintele secretar e administrator şi nu poate hotărî altfel 
decât prevede codul muncii. 

- Mă Nicolae, mă, de proastă clasă muncitoare suntem, 
sublinie cuviosul Irineu. 

- Cum aşa, Constantine?, întrebă, mirat, cuviosul 
Serafim. Mă făcuşi atent. 

- Păi noi, de luni, până vineri seara, călcăm codul 
muncii în picioare lucrând zilnic o normă şi jumătate. În loc 
de opt ore, douăsprezece. Nu mult am avea să facem într-o 
zi două schimburi. Aşa că numai sâmbăta lucrăm opt ore. 

- Nici aşa nu se poate, Constantine. Păi, noi avem pauză 
de prânz. Mergem la cantină şi ne luăm masa, sau ne 
aducem în sufertaş, în chilie. Când mergem, când ne 
întoarcem, nu ne ţine nimeni socoteala. Dar gustarea de ora 
zece? Sâmbăta vom avea obiceiul să nu mergem la trapeză. 
Uneori, da. 

- De când lucram pe şantier, îi răspunse cuviosul Irineu. 
Şi acolo se lucra toată ziua, unii şi noaptea. Că doar nu vrei 
să spui că pe şantier, oamenii lucrează fără să mănânce? Şi 
că li se trăgea din salar, pentru pauza de masă? Numai că 
părintele secretar ne-a zăpăcit şi nici nu mai discută cu noi, 
dacă după munca de zi lumină, de luni până vineri, nu mai 
lucrăm alte ore, sâmbăta, şi nici nu mai avem ce căuta la 
părintele stareţ, pentru mărirea salariului. Şi nici gura nu o 
mai deschidem. Mergem o dată pe lună, că aşa e la 
mănăstire, banii se dau o dată pe lună, semnăm ştatul de 
plată şi tăcem. Altfel, ne cerem transferul. 

- Constantine, ai crescut în ochii mei, îi zise cuviosul 
Serafim. Te cinstesc. Un vin bun. 

- Lasă-l Nicolae, în sticla neîncepută, să nu se strice. 
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- L-aş lăsa eu, dar nu mă lasă prea cuviosul părinte 
stareţ. Cred că trece în inspecţie. Şi dacă vede sticlele 
neatinse, intră la idee. Şi dacă îi spunem că l-am băut, nu ne 
mai dă, că gâtlejul e sac fără fund. 

- Bine zis. Ce zi e azi? 
- Sâmbătă. 
- Şi cât e ceasul? 
- Ora două. 
- Avem sufertaşul cu mămăligă şi peşte? 
- Avem. 
- Atunci, repejor. Abia făcură rugăciunea şi destupară o 

sticlă şi umplură paharele, să fie, aşa, pline şi pe masa cu 
bucate şi părintele stareţ în uşa chiliei. 

- Poftă bună, Nicolae, poftă bună, Constantine. Şi 
observă cealaltă sticlă, întreagă şi cea de pe masă, abia 
începută. Sunteţi economi, oameni buni. Aceştia erau în 
picioare, din respect faţă de stareţ.  

- Prea cuvioase, când terminăm săptămâna de lucru, 
luăm şi noi un pahar. Nu zicem nu, nici peste săptămână, 
aşa , un    deget-două. Vinul e bun, abia l-am gustat. Aşa că 
îl bem cu multă economie, să mai avem. 

- O să mai aveţi. Mai fac eu rost. Luaţi loc şi mâncaţi în 
pace. Şi plecă. 

- Ai văzut, Nicolae?, întrebă cuviosul Irineu. 
- Am văzut, Constantine, îi răspunse cuviosul Serafim. 

Am văzut cum ne poartă de grijă Domnul şi Maica 
Domnului. 

- Nu cumva se sfătuiesc între ei, părintele stareţ, cu 
părintele secretar? 

- Rămân la părerea mea. Părintele stareţ navighează şi 
pe lângă secretar. 
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- Aşa-i, confirmă cuviosul Irineu. Tovarăşul secretar e 
şeful informatorilor şi turnătorilor, din mănăstire. Prea 
cuviosul părinte stareţ nu se amestecă în probleme ce i-ar 
vătăma conştiinţa, gen turnătorie. Tovarăşii i-au propus 
deci, să fie ofiţer, nu turnător. Îl şcolesc, de aceea e mereu 
plecat. Sufletul său caută sprijin. Iată, şi de la noi, lucrătorii. 
Pe prea cuviosul părinte stareţ l-au înălţat, ca episcop al 
Bucureştiului, la insistenţa unor tovarăşi. În felul acesta au 
acaparat întreaga Mănăstire Cernica. Sâmbăta seara la 
vecernie, duminica dimineaţa la utrenie şi Sfânta Liturghie. 
Aşa îşi petreceau timpul liber, cei doi lucrători. După ce se 
închinau şi sărutau icoana, se retrăgeau spre uşă, de partea 
dreaptă şi acolo stăteau cuminţi, până la sfârşit. Erau ultimii 
la miruit. Dumineca la prânz luau masa la trapeză. În zilele 
celelalte veneau şi nu veneau. Se presupunea că mai 
primesc de pomană, sau îşi cumpără ce vor. Nimeni nu le 
ţinea evidenţa, aşa că intrară din ce în ce mi adânc în 
rânduielile mult dragi inimii lor. Trei zile şi jumătate din 
săptămână, luni, miercuri, vineri şi duminică până la prânz, 
nici mâncare, nici apă. Totuşi, de era prea cald şi munca, 
grea, nu se opreau de la apă. Pentru cele sufleteşti şi pentru 
ascultarea celor trupeşti, de cele sufleteşti, într-o firească şi 
sănătoasă convieţuire şi omul, în ascultare faţă de 
Dumnezeu. Şi rugăciunea era la ea acasă. Şi nu le lipsea 
nimic. Şi mulţumeau Domnului şi Maicii Domnului, că i-au 
dus la Cernica. Şi-au fost lăsaţi în pace de tovarăşi, ca şi 
cum nu ar fi existat. Mai aspru era cu ei părintele secretar, 
aşa, din gură, dar de ei răspundea arhitectul, fratele 
episcopului Roman. Fortificase zidurile şi turla. Apoi la 
tencuit în interior şi exterior. Urma Biserica Sfântul 
Gheorghe. Toată mânăstirea intrase în reparaţii şi 
înfrumuseţare. Şi chiliile de la cele două biserici. Şi 
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arhondaricul. Arhitectul mai rămăsese cu patru lucrători, 
doi detaşaţi de la un şantier, plătiţi de stat şi cu Nicolae şi 
Constantin, ai mânăstirii. Lucrările erau pe sfârşite. Au 
plecat şi cei doi şantierişti. Cuviosul Irineu îşi găsise singur 
de lucru, la cimitir, rămas cam de izbelişte, de când murise 
monahul ce se ocupa de cimitir. Iarba şi bălăriile se 
înmulţiseră. Părintele de la arhondaric nu făcea faţă. Doar 
din când în când, mai tămâia mormintele. Cuviosul Serafim 
îi ceru voie să tămâieze şi el, zilnic. Da, cu dragă inimă. Şi 
cei doi schimbară faţa cimitirului şi al aleilor dintre  biserici 
şi al fânaţului din jurul stejarului. Părintele secretar îi 
anunţă că vor primii ultimul salariu. Nu mai avem de lucru 
în mănăstire şi pentru voi. 

- Dacă nu este, noi nu suntem trântori, în câteva zile 
plecăm. 

- Este de lucru, dar fără bani. Îmi place cum lucraţi la 
cimitir, la coasă. Dar sunteţi doi. Monahul Casian, să-l ierte 
Dumnezeu, era singur. 

- Mai avea ajutoare şi chiar plătite. 
- Măi, măi, da de când ţineţi voi evidenţa mânăstirii? 

Ajutam şi noi nişte studenţi de la Teologie. E drept că pe 
monahul Casian îl ajuta mai mult şi monahul Pavel, dar 
erau monahi. Fără bani. 

- Noi nu avem nevoie de ajutoare, nici la îngrijitul 
cimitirului, nici la coasă, nici la adunat fânul. 

- Dar când trebuie săpat vreun mormânt? Că toţi suntem 
muritori. 

- Cât suntem în stare, cât nu plătim, din salariul nostru, 
pe careva, să ne ajute. Cu noi, mânăstirea nu cheltuieşte 
nimic în plus. 

- Ce vă spun? Dacă nu găsiţi repede de lucru, rămâneţi, 
aici. Aveţi casă, aveţi masă.  

 134



- Rămânem, părinte, rămânem, că suntem în prag de 
iarnă, dar aşa, fără un bănuţ de buzunar, nu se poate. Nu o 
să avem nici de autobuz, spre Bucureşti. 

- N-avem bani, dar iaca, vă ţin în câmpul muncii, pe 
cartea de muncă aveţi continuitate, plecaţi oricând, prin 
transfer şi vă dau, la fiecare, bani de buzunar, un sfert din 
ce aţi primit. 

- Fiecare! 
- Fiecare. 
- Să trăiţi. Si cei doi zburdară de fericire. Acum suntem 

ai mânăstirii. Nu ne mai alungă nimeni, avem lucrul nostru, 
care nu ne împiedică de la mersul la biserică, nici în lume. 
Lucru să fie făcut. Nu mai avem program de zece ore. 
Deasupra noastră e mâna Domnului. Lăudat eşti Doamne, 
în vecii vecilor. 

Prea cuviosul Părinte stareţ al mânăstirii Cernica a fost 
trimis la studii, în Occident, pe câţiva ani. În locul său a fost 
numit de la Patriarhie, de fapt de Ministerul Cultelor, ca 
locţiitor, un cuvios părinte cu o viaţă îmbunătăţită, dar firav 
şi bolnav, ca să fie cineva, până se întoarce părintele stareţ. 
Peste câteva săptămâni, peste câteva luni. Mult. Eu sunt 
bolnav. Nici o problemă. Deleagă şi dumneata pe cineva, pe 
părintele secretar, doar dânsul administrează mânăstirea şi 
acum. Cam toate au trecut şi trec pe la cuvioşia sa. Câteva 
săptămâni. Bine. Şi bine a rămas. Părintelui secretar i s-a 
oferit şi biroul stăreţiei, lângă chilia stareţului, birou care 
era şi cameră de primire. A racordat telefonul şi în acest 
birou, dar după câteva zile a luat telefonul şi s-a retras la 
secretariat. Aici erau registrele, banii, pe aici treceau toate 
problemele administrative. La arhondaric a venit un grup de 
excursionişti. Au instalat microfoane în toată mânăstirea, în 
locuri dinainte alese. După un număr de zile şi-au luat 
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aparatura şi au plecat. În urma lor a rămas un frig sufletesc 
şi o stare de teamă. Părinţii în vârstă, se vânzoleau. Alţii, 
mai tineri, îi întrebau, cu tâlc, ce au, parcă nu se simt bine. 
Nimic, nimic, ripostau aceştia. Chiar nimic?, apăsau 
întrebătorii, pe pedală. Ce să fie! Iaca, nu mă simt prea 
bine. Bătrâneţea. Aşa o fi. Tovarăşii cu microfoanele şi 
aparatele de ascultare şi înregistrare îl căutau pe regele 
Mihai, în sufletele monahilor. Aşa se făcea că îi lasă în 
pace, în legătură cu legionarii. Dar unii din cei mai în 
vârstă, simţindu-se pândiţi, transferaseră informaţiile spre 
păstrare, în sufletele celor mai tineri. Aşa, la gestare, să dea 
rod sufletesc, peste ani. Iar ei, părinţii spirituali acceptară 
de bună voie să atragă hăituitorii şi să pătimească pentru fii 
lor sufleteşti şi în cele legate de istorie, nu numai pentru 
comoara comorilor, Iisus. Se solidarizau în felul acesta cu 
toţi prigoniţii, întemniţaţii, maltrataţii. Legionarii 
martirizaţi, în frunte cu conducătorul lor Corneliu Zelea 
Codreanu şi, după război, un rege prigonit. Că generaţiile 
noi sunt minţite, prin ocultarea adevărului. 

La începutul iernii, prea cuviosul părinte stareţ Ioasaf 
telefonă la Cernica, după Nicolae şi Constantin. Gata cu 
boieria. Am nevoie de ei. Dar prin transfer. Prin transfer, 
zise şi stareţul Ioasaf. Daţi-le cărţile de muncă. Şi cei doi 
călugări se urcară în tren, în haine călugăreşti, negre. Şi 
barba albă ca zăpada. Şi liturghisiseră în sinea lor tot 
serviciul divin de peste zi şi se rugară şi pomeniră pe toţi ce 
îi aveau în grijă, obştea cea mare, monahicească, din care 
făceau parte şi Oastea Domnului, din monahi şi ne monahi. 
Şi seminţele de lumină ajungeau în sufletele oamenilor şi 
rodeau. Şi de la unii, se însămânţau la alţii, prin darul 
rugăciunii şi iubirii de Dumnezeu şi aproapele. Ajunşi la 
Peştera, îmbrăcară odăjdiile preoţeşti şi slujiră ca preoţi. 
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Ninsese atât de mult, că nici un tovarăş nu mai venea. Apoi 
prea cuviosul părinte stareţ i-a rugat să intre iar în 
anonimat, ca preoţi şi să rămână în viaţa publică drept 
simplii călugări lucrători. Ne-a îndulcit Domnul o 
săptămână întreagă, la altar. 

- Care e porunca prea cuvioase părinte stareţ? 
- Eu şi părintele Pimen mergem la episcopie, iar la 

mănăstire mai trebuie cineva, pe lângă părintele Nicodim. 
Şi cuvioşii Serafim şi Irineu, îşi plecară frunţile, în 
ascultare. Două biserici înpodobeau locul. Una la intrare în 
peşteră, alta lângă chilii. Cuvioşii Ioasaf şi Pimen, abia 
răzbeau, prin zăpada înaltă. La şedinţă, la episcopie. 
Tovarăşii de la partid vorbiră despre edificarea omului nou, 
conform învăţăturii lui Marx, Engels şi Lenin. Stalin nu mai 
prea era pomenit. Dar pe locul liber, se înălţa tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidul Comunist 
Român. Biserica aduce, prin mijloace specifice, o 
contribuţie la munca pentru pace. Atât s-a spus despre 
biserică, în cadrul învăţământului materialist dialectic. 
Desigur aceste cuvinte erau într-o cuvântare a tovarăşului 
secretar general al PCR. Asta era biserica, o instituţie 
publică ce aducea şi ea, o contribuţie la lupta pentru pace. 
Şedinţa se sfârşi. Episcopul făcu un semn. 

- Ioasaf, la mie! Ai făcut un bun lucru, aşezământul de 
la Peştera e nou. Mierliţă acesta cântă frumos. Îl detaşăm la 
episcopie. 

- Părinte, ripostă cuviosul Pimen. Eu nu pot să cânt, mă 
pierd, fără prea cuviosul părinte Ioasaf. 

- Ba o să cânţi şi mai şi. Mierlele şi piţigoii, numai din 
colivii cântă aşa frumos. Şi papagalul, doar de unul singur 
începe să vorbească. Prea Sfinţitul părinte episcop îl privi 
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mai cu atenţie pe cuviosul Pimen. Avea faţă de panicat. 
Mde, se pare că aşa-i. Bine, mergeţi. 

Cuvioşii Serafim şi Irineu se despărţiseră. Unul, într-o 
chilie, la apus, celălalt în latura dinspre răsărit. Şi au intrat 
în pustie. Apăreau dumineca la Sfânta Liturghie. Îşi luau 
câte o mână de prescuri, o cană de apă sfinţită şi până 
dumineca următoare nu-i mai vedea nimeni. Aşa au 
petrecut şase luni, până la Paşti, de când, uşor, uşor, intrară 
în viaţa de obşte, dar cerură dezlegare, pentru a pleca în 
lume. Prea cuviosul părinte Ioasaf îi opri.  

- Vremile sunt grele şi cuvioşiile voastre în vârstă. Şi 
prea sunteţi călugări. Şi monahii, în regimul comunist, nu 
sunt persoane publice.  

- Dar ce sunt? 
- Persoane de obşte călugărească. Atât şi nimic mai 

mult. Sau vă radeţi bărbile şi vă tăiaţi pletele şi lăsaţi 
veşmântul călugăresc aici şi tovarăşii pensionari Constantin 
Blănaru şi Nicolae Avădanei, nu sunt persoane de obşte. 
Dar, în cazul acesta să vă mutaţi la oraş, sau la sat. Cei doi 
cuvioşi se plecară, cerând binecuvântarea şi se retraseră în 
chiliile lor. Doi bătrâni acceptaţi pe lângă mănăstire. Doar 
n-o să-i aruncăm pe drumuri. Fac şi ei ce mai pot. Sunt 
ascultători. În felul acesta prea cuviosul părinte stareţ îi 
scoase din interesul episcopiei. Cazul lor era clasat. Şi mai 
ştia stareţul Ioasaf că purtarea de grijă, apără de primejdii. 
Erau o comoară, la care nu trebuia să ajungă potrivnicul. O 
fântână cu apă vie şi poate că această fântână, va avea apă 
şi după plecarea lor din această lume. Comoara există. Şi 
de-ndată îi veni în minte un colind nou. Încă neauzit, încă 
neştiut. Am pornit la colindat/ Şi comoara am aflat,/ 
Comoara de apă vie,/ Chiar la Dumnezeu în vie/ Am ajuns 
la ea, acum/ În zi sfântă, de Crăciun./ Cine merge-a 
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colinda,/ Apă vie i s-a da./ Celor care o doresc/ Şi spre ea 
călătoresc./ Doamne, la naşterea Ta,/ Fântână-n inima mea,/ 
Să avem pe drum o apă,/ Apă vie, ce nu seacă./ Şi-i aşa 
precum v-am spus,/ Apa vie e Iisus./ Rămâi gazdă 
sănătoasă,/ Noi plecăm la altă casă!/ Rămâneţi cu 
Dumnezeu/ Şi la bine şi la greu! Şi părintele Ioasaf, cuprins 
de sfiiciune, aştepta dumineca, după Sfânta Liturghie, să 
ducă această colindă cuvioşilor părinţi Serafim şi Irineu . E 
bine, îi ziseră aceştia. Şi iar plecară în pustia Egiptului, doar 
cu o gură de apă sfinţită şi câte-un cubuleţ de prescură. Şi 
cuvioşii îşi pierdură obrajii de clasă muncitoare. Slăbiseră 
la greutatea trupească, dar dobândiră o bucurie fără margini, 
de care se considerau, cu toată sinceritatea, nevrednici. Într-
o seară, stareţul bătu cu discreţie, la uşa cuviosului Irineu. 
Venea la spovedanie. Cuvioase părinte, mi-a intrat şefia în 
cap. Cum că trebuie să facem ceva. În Bucureşti, din 
ordinul lui Nicolae Ceauşescu, a fost rasă de pe suprafaţa 
pământului Biserica Sfânta Vineri. Da, răspunse cuviosul. 
Intră de unde ai ieşit, lepădându-te de şefie. Ea duce la 
acţiune publică, iar noi suntem câţi suntem, dar mai există o 
ţară întreagă. Iar noi nu suntem legume, pasive. Noi suntem 
în faţă, în felul nostru. Nu ieşim în locul altora. Dar te 
felicit că ai venit la spovedit. Biserica lui Mihai Viteazu, cu 
ziduri de cetate cu tot, mai spuse, abia şoptit prea cuviosul 
părinte stareţ. Cu atât mai grav şi nebunesc. Biserica au 
ascuns-o între nişte clădiri, au dărâmat doar cetatea. Cu atât 
mai grav şi nebunesc, îi replică, la fel, pentru a doua oară, 
cuviosul Irineu. Istoria neamului are pe dinăuntrul nostru, 
din tată în fiu coloana de spirit. Treci te rog, acum şi pe la 
cuviosul părinte Serafim. Poate are şi cuvioşia sa, de spus 
ceva. Bătu la uşă, intră, ceru binecuvântarea, cuviosul îi 
răspunse Domnul şi Maica Domnului şi spuse prea 
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cuvioase părinte stareţ Ioasaf, să-l ţii pe cuviosul părinte 
Irineu în mănăstire, aproape de altar. Atât am avut să-ţi 
spun. Binecuvântaţi. Domnul şi Maica Domnului, răspunse 
cuviosul Serafim. A doua zi se prezentă la părintele stareţ 
îmbrăcat în haine de lume, potrivite pentru trupul săi subţiat 
de postul aspru. 

- Binecuvântaţi prea cuvioase părinte stareţ. 
- Domnul şi Maica Domnului. 
- Plec. Eu sunt muncitor, învăţat cu şantierele. Locul 

meu e în lume. Am pensie de la stat. Poate voi găsi unde să 
locuiesc. 

- Dacă nu găseşti, vino iar aici, tovarăşe Nicolae. 
- Nu mai vin, părinte. Sunt bătrân. Când să mai vin? Şi 

plecă Nicolae Avădanei. Şiroaie de lacrimi îi udau obrajii. 
Simţea, aşa, o ruptură, o despărţire fără întoarcere. Îşi auzi 
glasul conştiinţei îngereşti, care îl îndemna să îşi revină, dar  
se lăsă pradă acestei trăiri. În staţia de autobuz se simţi 
bătrân, sleit, neputincios. Ne paza minţii deschise porţile 
celui potrivnic şi tot efortul său se risipi. Intră în primul 
bufet şi mâncă pe săturate şi bău o sticlă de bere. Apoi, 
greoi, somnoros, adormi în tren, ore în şir. Trecu de staţia 
de coborâre. Se trezi. Întrebă cât e ceasul. Acceptă cu calm 
noua situaţie şi se dedu jos la prima staţie. Nu ştia unde se 
află. Îşi aminti, de parcă era acum, de cuviosul Irineu, la 
ieşirea   dintr-o biserică. Cuviosul, crezând că e cerşetor, îi 
dăduse ceva bănuţi, apoi aflând cine e, îl îndreptă spre un 
şantier. Şi de atunci au rămas împreună. Bine cuvioase 
Irineu, mergem mai departe. În sufletele noastre. Am ordin 
de la spion, primul ordin primit în viaţa mea, să mă retrag 
într-o localitate şi să trăiesc până la sfârşit acolo. Fără să 
mai am legături în afara localităţii. Retragerea mea e spre 
siguranţa oştirii celei sfinte. 
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Anii deveniseră iar apăsători. Că nici cei dinainte nu au 
fost altfel. Statul comunist reuşise să aibă o uriaşă armată 
de supraveghere, de influenţare şi de opresare, în toate 
instituţiile şi întreprinderile ţării. Conducerea PCR, 
securitatea, lucrătorii politici, că şi directorii de şcoli sunt 
lucrători politici, doar profesorii nu ştiu, cât şi alţi şi alţi 
directori, apoi informatorii, şi o masă de salariaţi, obtuză, 
care acţionează de la sine împotriva celor care gândesc, 
masă de salariaţi, care nici  măcar nu îşi dă seama, că nu 
gândeşte. Mintea îi este standardizată. O bandă rulantă. 
Oameni duri, cu o părere foarte bună despre ei şi sfidători la 
adresa celor care gândesc altfel. Sfidători şi agresivi. Oştirii 
Domnului îi este şi mai greu. Trebuia să se interfereze în 
această energie dominatoare şi să lase seminţele luminii 
înăuntrul oamenilor, pe cât se poate, la adăpost, să aibă 
timp de rodire. De cele mai multe ori prin rugăciune 
secretă. Lanul de lumină are un timp de germinare, de 
încolţire şi de ieşire în limanul minţii, înfruntând 
intemperiile acesteia şi ale lumii în care trăieşte omul. 
Zideau, cuvioşii părinţi, în suflete, nevinovăţie, Miei de 
Lumină, să reziste şi prin mocirlele vieţii, prin care este 
târâtă omenirea. 

Spionul sosi la Peştera Ialomicioarei, la mănăstire şi-l 
căută pe Constantin Blănaru. Acesta îl întâmpină cu 
blândeţe. 

- Cuvioase am venit să te rog să laşi un om mai tânăr să 
păstorească grupul, apoi să revii la Peştera şi să trăieşti în 
pace. Nu mă mai poţi căuta. Şi nici nu este cazul. Nu mai 
exist. Femeia de legătură a decedat. Apoi continuă, în sinea 
sa, cu strângere de inimă şi nici eu nu o să te mai văd, 
cuvioase părinte Irineu. Nu-i spuse nici că de mica oştire a 
Domnului, formată din şapte grupuri, nu se ştie nicăieri pe 
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pământ, doar în cer. Îi zise, prin viu grai, că tot ce a fost 
organizat în vechiul regim, pe linie de partid, tineret, 
asociaţii, cluburi, siguranţa statului, a fost capturat şi 
nimicit. Prima etapă, în masă, prin schingiuiri fără seamăn, 
la securitate şi la puşcării. A doua, selectiv, în sate şi oraşe, 
prin cei al căror nume a fost rostit de cei din puşcării şi a 
treia, prin cei al căror nume a fost rostit de cei din sate şi 
oraşe. Iar, permanent, prin cei ce reclamau la partid şi la 
securitate, informatori ocazionali şi prin informatorii de 
profesie. Cuvioase părinte Irineu de grupul cuvioşiei tale, 
nimeni de pe pământ nu ştie. Am înaintat în vârstă, 
continuă spionul. Azi, mâine, ies la pensie. Vorba fie. Cei 
ca mine nu se pensionează niciodată, doar că vor avea o 
activitate din ce în ce mai restrânsă. Progresiv, în doi-trei 
ani nu voi mai avea acces la informaţii. Ne ştiind, nu mai 
pot preveni. Dar iată a sosit vremea să mergeţi înainte, fără 
mine, şi alţii, fără cuvioşia ta. Noi ne-am apropiat de 
trecătoare, spre lumea cealaltă. Şi de acolo, din trupurile 
celor care vor fi în viaţă, vom şti cine conlucrează cu noi. 
Vom fi împreună, întru oştire. În Via Domnului. Via 
Neamului Românesc. De dinainte de Zalmoxe, până azi şi 
până va veni iar, Iisus, pe faţă, printre oameni. 

 Şi aşa trec anii peste pensionari. La început câte 
unul, apoi unul, cât doi. Şi Nicolae Avădanei, într-un sat, pe 
o ulicioară mărginaşe, de parcă era singur pe lume. Şi chiar 
de aceea era de plâns. Arăta binişor, deşi cam slăbit. Îl pun 
eu la mâncat. Om fac din el, îşi ziceau şi căsătoritele şi ne 
căsătoritele, tinere şi bătrâioare, că are pensie. Dar omul, 
morocănos, nu prea intra în vorbă, când lumea trecea pe 
lângă odăiţa sa, la fân. De la o vreme nu-i mai adresară nici 
un cuvânt. Şi, după obiceiul locului, nu-l mai salutară. Şi 
ceva nu-i chiar în regulă cu el, bărbat în toată firea, 
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duminecă de duminică, la biserică. Strică firma satului. În 
toată biserica, doi bărbaţi, cântăreţul, în faţă, la strană, şi la 
intrare în biserică, mai spre dreapta, dumnealui. De se 
întoarce mintea babelor după el, că unde-i, o mai fi în 
biserică, sau nu. Fiecare visând în felul ei. Şi la miruit îl 
aşteptau, toate, să vină, să fie miruit înaintea lor, doar de 
aceea e bărbat. Acum îl priveau în voie, până pleca de la 
miruit, apoi nu mai întorceau capul. Şi a venit Revoluţia din 
Decembrie 1989, când s-a prăbuşit comunismul, instalat de 
nişte indivizi străini de ţară şi de neam, care cu timpul, mai 
de voie, mai de nevoie, au împărţit frâiele puterii cu 
tovarăşii români. Dar că au fost străini, n-ar fi nimic, 
românii nu fac diferenţa între români şi străini, dacă sunt 
deştepţi, harnici şi loiali integrităţii teritoriale a statului 
român, numai că dumnealor, internaţionaliştii, erau loiali 
Moscovei, expansiunii teritoriale a URSS. Şi ideologic. Şi 
această loialitate au dovedit-o prin lichidarea adversarilor 
politici. 

- Ei, ce ziceţi, îl întrebă un pestedelean, pe Nicolae 
Avădanei. 

- Rapid, în aceeaşi zi, într-o oră, procesul, condamnarea 
la moarte şi executarea. 

- Foarte bine! Dar eu i-aş fi executat numai după ce aş 
fi tăiat feliuţe, feliuţe din ei. Ceauşescu a ordonat să se tragă 
în popor. Din cauza acestui ordin, între 17 şi 22 decembrie 
au fost împuşcaţi şaizeci de mii de români! 

- Dar dacă n-au fost şaizeci de mii de morţi? 
- Dar câţi? 
- Vreo câteva sute. Ştiu eu? 
- Dumneata eşti prost? N-ai auzit ce a spus la televizor 

Silviu Brucan?! 
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- Am auzit. Dar n-am televizor. Aşa, pe apucate, la 
unul, la altul. 

- Păi spune, domnule, că nu ai televizor. 
- Dragul meu, mie nu-mi merge mintea. 
- Se vede. 
- Am o întrebare. 
- Vă rog. 
- Pe 22, la prânz, l-au arestat. De ce nu a fost judecat pe 

22, sau 23, pe 26 sau pe 27 decembrie?  Şi cine o fi zis, 
gata, pe 25 îl judecă şi îl dăm pe mâna plutonului de 
execuţie?! Şi l-au executat pe 25. Dar în această zi este 
Crăciunul. 

- Asta nici eu n-o ştiu. Şi nici nu-mi bat capul. Credeam 
că mă întrebi de zecile de mii de morţi! 

Se despărţiră. Nicolae Avădanei, în sufletul său, îl 
întrebă pe pestedelean, dar dacă se va dovedi că cei şaizeci 
de mii de împuşcaţi sunt o invenţie premeditată a numitului 
Silviu Brucan, pentru a-i asmuţi pe români împotriva lui 
Ceauşescu şi pentru a fi judecat şi executat în orele acelea 
de asmuţire? Ce zici, românule, nu ne-am afla în faţa unui 
asasinat? Şi dacă ar  fi aşa, cei vinovaţi de acest asasinat, 
vor fi judecaţi? Fără asmuţire. Iată întrebarea. Doar Silviu 
Brucan nu este orice evreu, ci un bolşevic.Un ateu. El i-a 
determinat pe 22 decembrie, pe cei ce au acceptat ce e de 
făcut, că trebuie împuşcat. Când? Rapid, nu mai pierdem 
timpul, pe 25 ! Cu televizoru au minţit poporu. Mintea prea 
multor români a fost capturată de întuneric, cu mare 
vicleşug, de fiii minciunii, frate pestedelene şi nu ştiu când 
se vor elibera din această captivitate. Dar se vor trezi, 
biruind, Mila Domnului! Satanele roşii,  în acest secol XX, 
răstignind Biserica, au încercat să-l scoată pe Iisus din viaţa 
omenirii.  
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Pe uliţa principală se auzea mare gălăgie. Revoluţia din 
Pestedeal! Ieri în Timişoara, azi în toată Tara! Grupul se 
mărea şi se rostogolea spre primărie, să-l descalţe de şefie 
pe primar! Acesta fugise acasă, dar auzind vuietul, cum se 
apropie de casa sa, a fugit prin grădină şi s-a pierdut prin 
vâlcea. Căzuse între nişte tufe, gâfâind. Nu mai avea aer. 
Era gras şi nu mai fugise de ani de zile. Când voi să se 
ridice, ameţi. Se rotise pământul cu el. Ne găsindu-l acasă, 
revoluţionarii s-au întors în faţa primăriei, huiduind şi 
aruncând cu pietre în geamuri. Înăuntru nu mai era nimeni. 
La miliţie!, strigă unul. Uraaa! Ieri în Timişoara, azi în toată 
ţara! La miliţie, nimeni. Au plecat, imediat după 
împuşcarea împuşcatului, îi informă o vecină. N-ajung ei 
departe, strigă unul din mulţime. Erau în civil, mai preciză 
femeia. Huo, huo, huo, îi huidui mulţimea. Să ducem 
revoluţia peste tot, în comună. Ieri în Timişoara, azi în toată 
ţara! strigau, înaintând pe uliţa principală. Veniţi cu noi! 
Veniţi cu noi! Veniţi cu noi, fiţi şi voi eroi! Veniţi cu noi, 
fiţi şi voi eroi! Jos teroriştii! Jos teroriştii! Pe cai, fraţilor şi 
cu toporul, să ne apărăm poporul! Uraaa! Şi câţiva alergară 
şi reveniră călări, cu toporiştile de coadă, înălţate ca la atac. 
Voi, călări, în faţă. Uraaa! Azi în Pestedeal,/ Cine    are-un 
cal,/ Să vină călare,/ Pe uliţa mare! Uraaa! Vin teroriştii! 
Fugiţi! Strigă un tânăr ce sosi în fuga mare. Şi toţi, ca la 
ordin, se dispersară, pe ulicioarele mărginaşe şi pe gârlă şi 
pe ocolite ajunseră acasă, închiseră uşile pe dinăuntru şi 
toată seara nu mai aprinseră lumina. Revoluţia din 
Pestedeal a luat sfârşit, fără nici un mort. Aşa că au rămas, 
tot şaizeci de mii de împuşcaţi.  

 Nicolae Avădanei ieşi mai des în lume, la magazin. 
Încerca să se lipească de oameni, să intre în vorbă cu ei. Şi 
chiar reuşi, cu cei de la care se abonase la lapte şi cu vecinii 
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acestora. Îl îngăduiau două-trei minute, apoi, dintr-odată, 
porneau la activităţile lor, lăsându-l la jumătatea cuvântului. 
Dar cuviosul câştiga, puţin câte puţin. În minutele acelea 
pătrundea, prin viu grai, spre zonele sacre, închise, 
întemniţate, în subsolul fiinţial, al sărmanilor creştini. Şi de 
preot se lipi. Singurul voluntar fără plată, la ridicarea primei 
case parohiale din comuna Pestedeal şi din celelalte 
localităţi aparţinătoare de Pestedeal. Şi era supus şi 
respectuos şi preotul prinsese drag de el. Şi Nicolae 
Avădanei se apropie de cântăreţ şi cânta cu acesta doar 
Apărătoare Doamnă sau Fericirile. Atât ştiu. M-a învăţat un 
creştin. Un preot. Poate îl cunosc. Nu, un creştin, ieşi din 
capcană cuviosul. Nici nu era cântăreţ de strană. Cam atât 
ştia şi el. Şi cuviosul plecă iar în lume, într-o nouă lume, în 
care în mod sigur nu mai era căutat de oficialităţi, lume în 
care nu există delictul de opinie, sau nu va fi, după ce se vor 
linişti apele învolburate. Dar nu va reveni la suprafaţă. Cei 
ce nu au reuşit să-mi dea de urmă sunt sus. Şi anii trecură.  

La sfinţirea Troiţei de la margine de sat, pe data de 8 
noiembrie, a participat şi Gheorghe Prăvale, abia venit în 
comună, ca pensionar. I s-a lipit inima de oameni şi s-a 
hotărât să facă ceva pentru ei. Ştia, dintr-o activitate publică 
îndelungată, în Bucureşti şi Chişinău şi din alte localităţi, să 
organizeze reuşite întâlniri pe teme culturale. Pestedealul 
poate deveni un centru de o intensă viaţă spirituală. Miza pe 
receptivitatea intelectualilor din Pestedeal, dar şi a celor cu 
serviciul în alte localităţi. Dar şi pe oamenii de rând. Fie cu 
puţini, dar vii, receptivi şi se începe un drum al vieţii, cu 
deschideri, bucurii şi şanse. Aşa, ca până azi, viitorul se 
îndepărtează de pestedeleni. Redactă o invitaţie. În fiecare 
an, de ziua Sfinţilor Mihail şi Gavril, la 8 noiembrie, 
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău, organizează, în 
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Pestedeal, o întâlnire de suflet creştin românesc. Ne va face 
mare plăcere, ca la această activitate, să se asocieze 
Biblioteca, Biserica, Primăria, Şcolile, oricare fiu al 
comunei. Rugăm ca propunerile de program să se facă până 
la 15 iunie, iar materialele să fie prezentate, până la 1 
octombrie. Înmână personal, invitaţia, celor vizaţi. 
Încântaţi. Promisiuni. Era vremea. Pestedealul are trei şcoli, 
două biserici, oameni valoroşi, studenţi şi elevi, zise 
Gheorghe Prăvale. Directorul primei şcoli îşi exprimă 
dorinţa să organizeze la şcoală o întâlnire cu unii scriitori. 

- Îi invitaţi dumneavoastră, domnule Prăvale. 
- Cu mare plăcere. Au masă şi casă, la mine. 
- Mobilizez toţi profesorii şi elevii. Cine sunt invitaţii? 
- Unul dintre scriitor, e profesor. 
- Nu, domnule Prăvale, mie nu-mi trebuie aici, un 

profesor, ci un scriitor! Fostul director scrie versuri şi i le 
recită elevii, la serbări! Avem noi, scriitorul nostru! 
Dumneavoastră chiar aşa părere aveţi despre noi, ăştia din 
Pestedeal? 

- Preşedintele Academiei Romane? 
- Nici aşa de sus. 
- Dar până sus, domnule director se urcă, de jos. Aţi 

respins ideea scriitorului profesor, fără să mă întrebaţi 
numele scriitorului. Şi unde predă, la un gimnaziu, la un 
liceu, la universitate, la Academia Militară, la Serviciul 
Român de Informaţii. 

- Oho! Oho! Cine este? 
- Acum nu vă mai spun eu, cine este. Acesta ar fi avut 

şi o anume solidaritate de breaslă cu profesorii de aici. Nu 
vreau să vă răpesc prea mult din timp. Aş lăsa nişte cărţi 
pentru biblioteca şcolii. 

 147



- Ooo!, cu mare plăcere! Gheorghe Prăvale îi înmână 
un pachet. Directorul îl deschise, cu grabă. Şi privi, ca 
blocat la cele cinci cărţi răsfirate pe birou. Cum, şi 
dumneavoastră sunteţi scriitor?! 

- La revedere. Merg şi la cealaltă şcoală, să le dau 
aceste cărţi şi colegilor de acolo. Şi invitaţia. 

- Mergeţi degeaba! V-am spus că vă sprijin! 
Şi a trecut un an şcolar. Tăcere. Vacanţa mare. Nici un 

cuvânt. Tăcere şi din partea bisericii şi a primăriei, ori 
răspundeau că nu-şi amintesc de invitaţie, sau că au uitat, 
sau dădeau din umeri şi îşi vedeau de ale lor. Toamna 
nimic. 

În jurul căsuţei cuviosului Serafim crescuseră bălăriile. 
Cuviosul plecase din sat. Reveni, moşneag cu barba albă, 
până la brâu şi cu pletele tot albe. Şi nimeni nu-l mai 
cunoştea, dar înţeleseră că este acelaşi pensionar, ce se 
pripăşise în comuna lor. La biserică, tot câteva băbuţe. Şi 
dacă vara mai veneau câţiva bărbaţi vârstnici, iarna era 
numai cântăreţul cu băbuţele. Dar vara, mai ales de unele 
sărbători, intrau în biserică vreo câteva zeci de  femei şi 
fete, mergeau la altar, cu o lumânare aprinsă şi bani şi-i  
şopteau preotului câteva nume pentru pomenire, pe care 
preotul le repeta şi plecau. Aşa făcuseră şi mamele şi 
bunicile lor. Mai apăreau la biserică, la nuntă, la botez, la 
înmormântare. 

- Părinte, îi zise cuviosul Serafim, aici în comună ar fi 
de mare folos o mănăstire. 

- Ar fi. 
- Să încerc, să vedem cum începem? 
- Încearcă, domnule Avădanei. 
- Binecuvântaţi, solicită, cuviosul, pentru  prima dată, o 

binecuvântare. Părintele, surprins, îi spuse câteva cuvinte, 
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dar nu descoperi expresia consacrată, sau una din expresiile 
consacrate. Dar cuviosul, primise în duh ceea ce ceruse şi 
plecă mulţumit. Şi de cum se înierbă câmpul şi crengile de 
sălcii înmuguriră, pensionarul de pripas, fără gospodărie, 
fără femeie, hălăduia pe dealurile acoperite cu grădini şi pe 
cele împădurite. Părea ieşit din minţi. Aşa îşi petrecu 
aproape toată primăvara. Şi nimeni nu ştia de ce. Şi 
preotului i se păru un pic rătăcit la minte. Până      într-o zi, 
când îi bătu pentru prima dată la uşă. Preotul, surprins, îl 
invită în casă şi-l trată cu o cafea, apoi îl întrebă pentru ce a 
venit. 

- Spuneţi, vă ascult cu toată atenţia.  
- Pentru mănăstire. Am găsit locul.  
- De aceea.  
- Da, de aceea am măsurat cu pasul, săptămâni la rând, 

toate dealurile. 
- Locuri. Nu era mare lucru. 
- Părinte, locul, şopti tainic, cuviosul monah Serafim. 

Unul este rânduit pentru aşa ceva. Preotul îl privi cu atenţie, 
cu drag.  

- Ascult. 
- La Oglinda Cerului. Sus, pe piciorul de plai. Izvor 

bogat, ce nu seacă nici în vremi de mare secetă. Şi un mic 
lac. Pare pus de Dumnezeu acolo, pentru un heleşteu de 
peşte. Apoi, zona e dăruită cu ciuperci şi fructe de pădure. 
Orice monah, care primeşte binecuvântarea, se poate 
retrage să pustnicească în pădurea din jur. Preotul se topi, 
prins lăuntric de o bucurie, despre care ştia de unde vine, 
dar din cauza grijilor vieţii îşi pierduse entuziasmul din 
primii ani de preoţie, deşi tânăr mai era şi acum. S-a trezit 
în viaţa lumii acesteia, precum a comunităţii ce aparţinea de 
parohia sa. Venise aici să cultive lumina, de la om la om, 
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din casă în casă. Prin viu grai. Dar din acest punct de 
vedere, a fost învins. Umblase în chirie, din casă în casă, cu 
un prunculeţ în braţe, până când deveni primul preot 
învrednicit să construiască prima casă parohială, în această 
parte de lume. Cât e Moldova şi cât e Ardealul, nu se află 
nici un sătuţ fără biserică şi fără locuinţă pentru preot. Se 
mutase în casa parohială, în care orice preot locuieşte până 
la pensionare, sau până se transferă la altă parohie. Dar tot 
nu-l dorea nimeni, de parcă nici nu ar fi fost. Ba mai mult, 
într-o zi, un meseriaş, pe care l-a rugat să-i dea o mână de 
ajutor, a urlat la sărmanul preot, aşa cum urlă, ca sărit din 
minţi, la cei pe care simte că îi poate domina. După vreo 
săptămână, ca şi cum nu ar fi fost nimic, a lucrat cu hărnicie 
la finisarea unor componente din fier. Dar satul nu i-a sărit 
în ajutor, nici financiar, nici cu mâna de lucru, deşi casa nu 
este a preotului, ci a bisericii, iar biserica este a comunei. Şi 
chiar dacă ar fi fost a preotului, sau a oricărui consătean,  o 
mână de ajutor e văzută de Dumnezeu. Preotul, pentru 
această casă, a beneficiat de inima bună a unor sponsori şi 
de sprijinul episcopiei, care sesiză conjunctura favorabilă. 
Şi casa se construi repede. Părinte, binecuvântează să merg, 
să aflu, cine e fostul proprietar. Sau foştii proprietari. Pe 
când li se va da noul titlu de proprietate, la anul, noi e bine 
să ne asigurăm că vor dona locul pentru mânăstire, sau îl 
vor vinde mai ieftin. Mai târziu, nu se ştie. Bani, se găsesc. 

- Domnule Avădanei, mă ocup eu de treaba asta. 
Cuviosul înţelese că de bani, pentru locul de cumpărat, dacă 
nu-l vor dona. 

- Atunci eu mă duc să întreb de ce localitate aparţine 
Oglinda Cerului, de Pestedeal, de Negura, sau de Căpriori. 

- Păi nu v-am spus că mă ocup eu? Aflu eu şi cine sunt 
proprietarii. Vor dona pădurea. Pentru biserică. 
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- Pentru biserica mânăstirii. 
- Păi eu n-am zis altfel.  
Şi a trecut vara şi Nicolae Avădanei îl întrebă pe preot, 

părinte aţi aflat cine sunt proprietarii de la locul de 
mănăstire? 

- De la locul de mănăstire? 
- De la Oglinda Cerului. 
- De la Oglinda Cerului? 
 - Nu-i nimic, mă interesez eu, în Negura. 
- Nu. Acolo am eu pe preotul de acolo. Îl întreb eu. Mă 

interesez eu.  
- Bine, părinte. Şi a venit iar primăvara şi părintele tot 

nu a deschis gura. Şi a trecut Paştele. Cuviosul Serafim se 
încinse cu armura sfântă şi îşi zise să meargă aşa, cum n-a 
fost niciodată, pe uliţa principală, dintr-o parte în alta a 
comunei. Un soare dogoritor, încă de dimineaţa. Şi merse şi 
iar merse, tot rugându-se şi iar rugându-se şi nu se mai 
termina de mers.  

- Doamne, dar ce comună e aceasta? 
- Lanţul durerilor şi poverilor, îşi auzi o formulare în 

sinea sa, dar nu înţelese şi alungă şoptirea. Şi tot mergea. Şi 
soarele ardea. Şi satul mai era. Şi iar de mers şi mersul 
mergea. Aici e capătul satului? Nu, mai aveţi de mers. 
Treceţi podul. Şi merse. Şi casele se terminară şi drumul 
mai drumui cât mai drumui şi ajunse la pod şi-l traversă şi 
intră într-o altă localitate. Şi înţelese. Citi numele satului şi 
dedesubt, comuna Pestedeal. Şi merse ce merse, dar satul 
nu era un lanţ al durerilor şi poverilor, ci mai rotat. Şi, pe 
uliţa principală, întrebă unde e biserica. Dar de ce întrebaţi? 
Aşa, s-o văd şi să mă închin. Vezi-ţi de drum şi închină-te 
unde vrei, îl repezi un creştin. Şi iar merse ce merse   şi-l 
lumină o băbuţă. Aici nu-i biserică. S-a dărâmat la vreun 
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cutremur, sau într-un incendiu? Dar dumneata eşti cam greu 
de cap, că de auzit, auzi. Şi iar merse. Şi întrebă unde-i 
biserica. În loc de răspuns oamenii îl priviră cu suspiciune. 
Dar de ce te interesează unde-i biserica?, îl bruscă un 
bărbat. Şi străinul merse mai departe. Şi săteanul rămase cu 
gura căscată. Îşi luă seama că privea ca un prost, după 
mama care l-a făcut de străin! Dar ce-l interesează pe el 
unde-i biserica! Şi cuviosul întâlni o fetişcană şi voi să o 
întrebe ceva, dar aceasta îl ocoli, speriată, şi fugi ca o 
săgeată. Iată un bărbat şi o femeie. Bună ziua oameni buni, 
da Pestedealu-i gata? Şi arătă cu mâna înainte. Oho, mai 
aveţi de mers. Urcaţi până sus, dacă vă ţin picioarele şi mai 
mergeţi. Şi vă duce drumul, până încep casele. Da-i de 
mers. Şi merse şi iar merse. Şi-i plăcu sălbăticiunea locului. 
Şi drumul coborî uşor. Undeva, jos, o întindere nedesluşită, 
secretizată de crengile arborilor. Se opri. Am auzit ceva? 
Mi s-a părut. Am auzit. Un cântat de cocoş. De unde? Şi se 
apropie de marginea drumului. Atenţie. Un singur pas greşit 
şi nu mai este nici o scăpare, până pe lumea cealaltă. Un 
behăit de oaie. Se aplecă, dar se retrase  de-ndată. Chiar nici 
o scăpare. O coastă atât de abruptă, îmi pare a nu mai fi 
văzut. Şi nici la baza ei, o gospodărie sau două. Dar 
împotriva apei de ploaie?  Fără acel cocoş, o trupă de 
cavalerie ar fi trecut, fără să bănuie, că jos trăiesc oameni. 
Şi cum să bănuie, când nimeni nu s-ar fi coborât după calul 
şi călăreţul, care ar fi mers prea aproape de marginea 
drumului. Şi iar merse. Şi privi iscoditor spre povârnişuri să 
vadă de nu va descoperi vreun alt aşezământ, de-al dacilor. 
Agăţaţi  de dealurile ce proptesc munţii şi de munţi. Se opri. 
Citi. Satul, apoi comuna Pestedeal. Şi iar merse. Apărură 
casele, de-o parte şi de alta a drumului. O cârciumioară-
magazin alimentar şi cuie şi lopeţi şi cazmale. Cuviosul 
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salută respectuos. Înăuntru, doi-trei bărbaţi şi o femeie. 
Aceasta cumpără pâine şi plecă. Ceilalţi, mai degrabă 
stăteau de vorbă. N-aveau în faţă nimic de băut. Vânzătorul 
îi răspunse la salut şi-l întrebă cu ce îl serveşte. Cu o bere? 
Cuviosul se uită în jur. Vânzătorul a priceput. Îi ridică un 
scăunaş, de după tejghea. Şi cuviosul se aşeză. Vânzătorul 
îi arătă o sticlă şi-l întrebă prin semne, dacă să o deschidă. 
O şi deschise. Unul din bărbaţi o luă şi i-o dădu cuviosului, 
dar şi comandă trei sticle şi zise, fac eu cinste. Grupul se 
învioră. De unde sunteţi, dacă nu vă supăraţi. Mai rar un 
străin, să vină până aici, la noi! Dragii mei, răspunse 
cuviosul, bătrâneşte, dacă mă credeţi şi mie mi-e greu să 
mai ştiu de unde sunt. Atmosfera se destinse. Chiar râseră. 
Luară de bune vorbele cuviosului. Era un om în vârstă. Un 
om în vârstă şi cu barbă albă şi rotată şi plete albe, nu-şi 
aminteau să mai fi văzut. Greu la deal, cu boii mici. Pe aici 
pe la noi, străinii se duc singuri înapoi, de-a rostogolul. Eu 
am înaintat, în câteva locuri şi cu palmele, ţinându-mă de ce 
găseam în cale, răspunse cuviosul. Drept a spus. Beţi, că vă 
mai fac eu cinste cu încă o bere. Tânărul se învioră. Dorea 
să intre în vorbă, să spună şi el, să-l audă şi pe moş. Am de 
pus o singură întrebare. Şi mai multe, rostiră în grabă 
consătenii. Unde-i biserica? Aici!, îi răspunseră toţi. 
Cuviosul era înconjurat. Te prohodim cu apă de prună, din 
zi amiazăzi, până pe lună. Şi cuviosul se prăbuşi spre 
cealaltă lume. Într-o pătură-l luară şi pe drum îl deşertară, la 
întoarcerea din sat, un bătrân ce s-a surpat. Deschise ochii. 
Înconjurat de întuneric. Părinte al luminilor, aici sunt. Şi 
întunericul îl slăbi din strânsoare. Şi ieşi din drum, pe un 
mal de surpătură şi se culcă, ostenit. Dimineaţă. Nu ştiu în 
ce parte e Pestedealul. Se hotărî să urce. Iar auzi cântecul de 
cocoş şi un dulce glas, ce-l mustra. Puţin credinciosule. 
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Doamne! Şi se prăbuşi în metanie, în mijloc de drum şi se 
rugă şi iar se rugă, până uită de sine şi trăi înăuntrul 
cuvintelor, într-un univers al iubirii şi fericirii. În biserica 
de dinlăuntrul nostru. Iisus în persoană. Şi cuviosul era 
foarte, foarte mulţumit şi nu voi să se lase ridicat de nişte 
oameni ce opriseră căruţa lângă el. E viu. Nu se lasă ridicat. 
Ce să facem? Cum ce să faceţi?! Bărbaţi sunteţi?!, îi 
mobiliză o femeie. E un moş. O fi căzut de bătrâneţe. 
Săltaţi-l şi-l aşezaţi în căruţă, pe fânul calului. Iată, îl răsfir 
eu, să-i fie moale. Ce ai tataie?  Unde ai fost? Sau unde vrei 
să mergi? Da unde să meargă tu, îi răspunse omul de la 
hăţuri. La capătul drumului. De-am ajunge acasă, la ai lui. 
Deşi eu îl cred căzut de la o mănăstire din cer. Şi de ce crezi 
aşa ceva? Ca să-l ducem noi, la una de pe pământ. Aici nu-i 
nici, nici. Vorbeşte, femeie, să te înţeleg şi eu. Dacă eşti 
greu de cap, n-am ce-ţi face. Eu am înţeles ce ai zis. Tu n-ai 
înţeles ce am zis eu. Am înţeles eu, dar nu te lasă. Cine? 
Vezi, nici tu n-ai înţeles. Şi rostiră numai din buze, unul 
către altul, cuvintele popa prostu. Bărbatu-i făcu semn, să-şi 
ţină gura. Aici nu-i nici şi nici. De ce să fii deştept, când 
poţi fi prost, rupse tăcerea, unul din căruţă, de lângă cuvios. 
Popă după popă, popa prostu, cu o parohie de vreo mie de 
familii. Cât e taxa şi cât e peste taxă, nu ştie nimeni. Şi nici 
nu întreabă. Şi nimeni nu vrea să ştie. Bărbatul şi femeia 
tăceau.  Pe noi ne-o blestemat un popă, continuă să 
vorbească bărbatul de lângă cuvios, să n-avem nici şi nici, 
sau noi am blestemat să nu fie loc de pernă, pentru popă în 
satele, îngemănatele. Şi de sute de ani blestemul lucrează de 
nici pe un mai marele popilor nu-l paşte gândul, că noi 
suntem aici mai de demult. De când suntem?, grăi 
căruţaşul. Noi am fost primii aici pe pământ, apoi au venit 
dumnealor, să ne boteze, continuă să vorbească bărbatul. Şi 
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preotul ne botează în legea lui, nume scris pe hârtie şi noi în 
legea noastră, nume scris în inimi şi pe buze. Din Carpaţi, 
până la vale, nu dai nume, dumitale, noi pe voi vă 
răspopim, cu alt nume ne numim şi aşa călătorim. Ai vorbit 
ne vorbirea şi ţi-ai pierdut călătoria, îi zise femeia. Bine că 
moşu-i dus şi n-a auzit ce-ai spus. S-o prăpădit când o căzut 
din cer. Bărbatul cu ne tăcerea, căzu din căruţă şi din ne 
dibăcie s-a coborât pe dealul fără întoarcere. Nu s-a auzit 
nici cocoşul cântând, nici mioara behăind. L-om duce pe 
moşu în poteca urşilor. Şi-l coborâră pe o ţoală şi colo, îl 
lepădară. Şi s-a dus vestea s-a dus, de-un bărbat căzut pe 
coastă, de-o trecut şi prin fereastră de-o ajuns în ceea lume, 
dar de ce nimeni nu spune. Dimineaţă, moşul era în staţia 
de autobuz, de lângă pod. Se întorcea în Pestedeal. Adormi 
în maşină.  Se trezi într-o staţie în timp ce cobora lumea. 
Nu ştia până unde a ajuns. Coborî. Întrebă în ce parte e 
biserica. Voia, în felul acesta să se orienteze. Nu cunoştea 
comuna. Biserica? Aşteptă în sens invers un autobuz. Mai 
ai de aşteptat vreo oră şi jumătate şi mergi dumneata până 
la pod. Treci podul şi vezi biserica. La dreapta. Dacă nu 
aştepţi, mergi pe jos, e ceva de mers. Şi porni, cătinel, 
cătinel. Mişcarea îmi va face bine. Şi uită de sine, tot 
mergând. Ieşi din comună, merse un timp pe un drum 
asfaltat şi ajunse la un pod. Ceva nu era în regulă. Se hotărî 
să întrebe, doar era străin, unde se află, din ce sat a venit, ce 
sat e înainte şi ce sat e la dreapta, peste pod. De unde ai 
venit e Negura, comună ce aparţine de Pestedeal. Unde-i 
Pestedealul? Tot înainte. Dar peste pod, ce localitate-i? 
Negura. Păi eu n-am venit din Negura? Ce legătură este 
între Negura din care am venit şi Negura în care merg? 
Bună întrebare. E-o singură Negură, dar sunt două. Nu 
înţeleg. Între ele o singură legătură, suspendată. Tot nu 
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înţeleg. Nici nu-i de înţeles. O punte lungă de vreo treizeci-
patruzeci de metri, pe care se trece la pas. Câte-un om. O 
legătură, pentru un om la pas? Alta nu-i? Este! La pas, un 
kilometru-doi, cum ai venit dumneata. Treci podul şi eşti tot 
în Negura. Omule, am venit din Negura de Jos şi merg în 
Negura de Sus? Nu, ai venit din Negura şi mergi tot în 
Negura. Câte biserici sunt? Cum, câte sunt. Treci podul şi 
dai de biserică. Nu-i de ajuns una? La ce bun a doua, să 
fluiere vântu-n amândouă? Asta a apărut, aşa, că Negura a 
fost o vreme comună, centru comunal, cu primărie. Altfel 
rămâneam şi noi fără preot. E navetist. În Pestedeal sunt 
două biserici, fiecare biserică are preot. Eu ştiu că fiecare 
localitate îşi are biserica şi preotul său. Şi dacă localitatea e 
mare, are mai multe biserici. Moşule, eşti cam greu de cap. 
Păi n-am zis eu că în Pestedeal sunt două biserici. Dar 
satele din partea de sus a Pestedealului nu au biserici şi nici 
Negura de Jos. Auzindu-l, omul locului zise, scurt, pe la noi 
nu-i obiceiul de care vorbeşti! Şi, gata! Şi cuviosul, 
înţelegând situaţia, se urcă în autobuz şi plecă în Pestedeal 
şi ajunse la căsuţa sa şi se certă cu asprime, puţin 
credinciosule, de au râs duhurile rele de tine! Mi-au legat 
mintea, de nu mult mai era să nu pricep cât de dosădită-i 
realitatea, deşi la lumina zilei. M-am întâlnit cu fiii 
minciunii. Cum să-şi reboteze copiii, cu alt nume şi numai 
acest nume să fie cunoscut, nu cel de la botez? Aşa ceva nu 
există! Îşi bate necuratul joc de mine! Înapoia mea, Satano! 
Îşi dădu seama că nu se mai ruga, nici în gândul său şi nici 
în sufletul său, de unul singur. Se usca, se micşora, se ducea 
să adoarmă-ntr-un vis de ne visat.  Toate sunt sub purtare 
de grijă. Nu hrăneşti sufletul cu rugăciune, de la o vreme se 
stinge, ca focul. Cu ce? Cu gânduri curate şi fără păcate. Că 
păcatul îi, când nu te opui, când nu te ridici să-l atingi cu-n 
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bici, împletit din focul cel prea luminat, foc de pus pe rana, 
oricărui păcat. Iată, gândul doarme şi s-a-nţepenit ochiul 
minţii, i s-a veştejit şi atunci doar trupul, pipăie şi vede, cât 
în lume ară, seamănă şi şede. Astăzi este, mâine-i de 
poveste. Dincolo nu ştie, de o fi sau nu-i şi îi fură, viitorul 
lui. Doamne, nu-i nevoie să-nţeleg ce ştiu, sufletul se 
stinge, trupul este viu. Gândul ca o moară, macină idei şi tot 
gânduri, gânduri, fără să ai loc, să-mi  alungi uitarea de la 
cele-nalte, să trăieşti în lume, eu în Dumnezeu, cum ne-a 
învăţat, însuşi Fiul Tău. Iată, mă pornesc pân-acas la preot, 
să îl rog să urce şi-astăzi la altar şi să ceară ploaia Sfântului 
Tău Har, peste cuviosul rătăcit în lume, slab în rugăciune, 
slab în fapte bune. În faţa casei parohiale, ceartă. Voci 
ameninţătoare, strigăte, acuzaţii de tot felul. Preotul era 
încolţit de femei. Părinte Iulică, păi dacă te lepezi de mama 
ta, de ce nu te lepezi şi de preoţie? Parcă aşa a zis Iisus, iată 
mama ta, iată fiul tău. Cuviosul Serafim simţi pe cel necurat 
cum şantajează, făcând uz de citate biblice. Apărând în 
grup, a fost ales martor. Domnule nu ştiu cum te cheamă, 
după ce mama te dezmiardă în leagăn, după ce în copilărie 
ai trăit cu numele acesta, dar şi în tinereţe şi ai ajuns om la 
casa ta, cu nevastă şi copii, de ce să-nchizi gura oamenilor, 
să nu-l mai rostească! De ce îţi e ruşine de el? Oameni buni, 
eu nici nu ştiu cum îl cheamă pe părintele!  Aşa-i, că eşti 
străin. Cum să-l cheme, cum ştim toţi, părintele Iulică! 
Acum te ascultăm, că eşti om umblat prin lume. Mă 
ascultaţi? Te ascultăm. Numele de Iulică e un nume 
frumos! Bravo, bravo!, strigară femeile. Eu, se auzi una, 
pentru vorba asta îl ţin pe moşu la căldurică, de o să fie şi 
de împrumut! Râsete. O voce se ridică peste gălăgie şi 
gurile amuţiră. Avem de faţă un om deştept. Aşa-i, îi 
întăriră cuvintele, femeile. Grupul se tot mărea. Ba apărură 
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şi bărbaţi. Dar, este un dar, începu cuviosul să vorbească. 
Dacă pe cineva îl cheamă Ion, mama şi prietenii din 
copilărie şi oamenii din sat, îi pot spune Ionică?! Poot! Dar 
de la Gheorghe, îi pot spune Gicu? Poot! Dar de la Nicolae, 
îi pot spune Nae sau Nicu? Poot! Poate că domnul părinte 
vrea să i se spună pe numele întreg, adică nu părinte Gicu, 
sau Ghiţă, ci părinte Gheorghe. E bine? E biine! Părintele 
încearcă să spună ceva, dar a fost oprit, prin tot felul de 
expresii, rostite de-odată, de cei prezenţi. Se auziră şi vocile 
bărbaţilor. Apoi, tăcere. Spune, domnule. Şi cuviosul vorbi. 
Oameni dragi, dacă părintele nu mai vrea să-i spuneţi 
părinte Iulică, spuneţi-i pe  numele întreg, dat la botez şi 
scris în buletin, părinte Iulian. Preotul îşi trosni obrajii cu 
palmele, privind în sus, a disperare şi plecă în casă. Nu-i în 
toate minţile, trase concluzia un bărbat.  Nu-i, confirmară 
femeile şi grupul, în hohote de râs, se subţie. Se apropia 
seara. Oamenii veneau din grădini, de la lucru. Şi cuviosul 
rămase singur, părăsit, la margine de drum. O fi având 
dreptate părintele. Dar cum îl cheamă? Iulică, nu-i un nume 
de botez. Şi porni cuviosul spre staţia de autobuz cu gândul 
de a merge până la cealaltă biserică. Simţea nevoia 
comuniunii în duhul rugăciunii, cu un preot. Dar se 
răzgândi. Era târziu. A doua zi o luă de la capăt, tot spre 
cealaltă biserică. O femeie ce trecuse pe drum, în timpul 
spectacolului din faţa casei parohiale, se lăsă ajunsă de 
cuvios. Intră în vorbă. 

- Dar ce s-a întâmplat, de a fost aşa scandal. Preotul a 
început, sau femeile? 

- Drept să spun, nu ştiu. 
- Mai bine. Dacă te bagi în tărâţe, te mănâncă porcii. Îs  

ne duse la biserică. Astea mai tinere. Nu ştiu ele de biserică. 
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Păi când eram eu mică, mă ducea mama la biserică, să trec 
pe sub masă! Sunt nişte proaste, n-ai cu cine discuta. 

- Aş merge până la cealaltă biserică. Am nevoie să stau 
de vorbă cu un preot, să se roage pentru mine. La părintele 
acesta-i mare supărare. 

- Îi de râsul lumii. Nu ştie să se poarte cu oamenii. 
Foarte bine că mergeţi la biserica din sus. Acolo-i preot 
Biciulică. E un preot popular, nu ca acesta, cu nasul pe sus. 
Părintele Biciulică, în treizeci de ani, nu ne-a spus 
niciodată, să nu-i mai zicem pe nume. 

- Doamnă… 
- Doamnă profesoară. Aici m-am născut, aici am 

copilărit, aici am fost profesor. La ambele şcoli. Biserica 
din sus e între ele, dar la mare depărtare de fiecare şcoală. 
N-am făcut mulţi pureci pe aici. M-am făcut bucureşteană. 
Şi m-am căsătorit cu un om care a făcut Teologia. E drept 
că l-am ţinut eu de scurt! Nu era el de preot! 

- Cum de v-aţi dat seama? 
- Păi de preoţi e nevoie în ţara aceasta?! La muncă, 

neică! 
- Doamnă profesoară, am trecut o dată pe lângă biserica 

din sus. E o căsuţă în curtea bisericii. E casă parohială? 
- Ce casă domnule. Păi aia-i casă?! 
- Aşa-i, doamnă, reacţionă cuviosul, ne contrazicând-o. 

Vreau să spun, acolo e locuinţa preotului? Acolo stă preotul 
Biciulică? 

- Nu ştiu. 
- Cum nu ştiţi, doamnă. E casă parohială sau o cameră 

mortuară. O capelă! Sau o magazie. 
- Dracu s-o ia! De unde să ştiu?! Da ce, n-am avut 

altceva mai bun de făcut decât să umblu creanga, pe la 
biserică?! Păi am gospodărie, domnule, porci, găini, vacă. 
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Şi mai taie-ţi barba asta de călugăr, că sperii copiii, 
domnule! Fi serios! Că dracu m-o pus să intru în vorbă cu 
dumneata şi să mă compromit, mergând împreună pe drum! 
Cine-s eu în sat şi cu cine am ajuns să merg, pe drum! Du-
te domnule la nebuni! Aici nu-i mănăstire! Şi nici n-a fi! N-
avem nevoie de mănăstire! Cuviosul Serafim ştia cine 
vorbeşte şi încercă să o determine, pe sărmana femeie să 
sesizeze şi ea, cine vorbeşte. 

- Doamnă, vă rog, o singură întrebare, apoi, intru pe 
uliţa din dreapta şi aţi scăpat de mine, să nu-şi dea seama 
lumea, cât v-aţi compromis, mergând cu mine. Altfel merg 
şi eu înainte, sau înapoi, unde mergeţi şi dumneavoastră. V-
am vorbit eu, sau oricine din sat că vrea să facă aici, în 
Pestedeal, o mănăstire? 

- Nu. 
- Asta-i. Necuratul a vorbit prin gura dumitale. 

Leapădă-te de el! şi cuviosul o coti pe ulicioară. 
- Blăstămat să fii, bătrân nenorocit şi afemeiat, că mi-ai  

ieşit în cale! N-ai mai avea zile, să n-ai! Şi nici loc de 
îngropăciune să n-ai, aici în comuna asta, de oameni 
harnici! Omul harnic e sfânt! Aşa m-a învăţat mama şi tata! 
Şi să te duci din satul nostru, cât îi vedea cu ochii, de unde 
ai venit! Că numai tu şi nenorocitu de bărbatu-meu! Ptiu, 
bărbate, aşa-i fi fost şi tu, fără mine, ca acesta, om bătrân, în 
ziua mare, după femei! N-am să spun că m-a acostat pe 
stradă. O fi ceva de capul  lui? Mai ştii? Las că aflu eu, 
cine-i trece pragu! Or fi mers, mironosiţele noastre pe la el, 
cu schimbul! Îmi spun ele, tot. Le dau în cărţi şi în cafele. 
Ştiu, care cu care. O distracţie pe cinste. Dar de ce i-am 
picat eu cu tronc? Boşorogul dracului! Păi ce, eu sunt de 
el?! Huo, anticristule! 

 160



Şi cuviosul, bodogănind, ca un om ieşit din minţi, 
ajunse la gârla mare, secată de apă, durută de soare, rănită 
de sticle sparte şi copleşită de gunoaie. Sunt într-o altă 
lume. Simt în spate răsuflarea popii prostu. Şi cuviosul 
Serafim se-ntoarse în staţia de autobuz şi merse până la tren 
şi cu trenul ajunse la parohia părintelui protoiereu. Că aşa-i 
rânduit în Biserica Ortodoxă, ca un preot, să fie întărit de 
episcopie să răspundă de toate bisericile din jurul parohiei 
sale. Şi cuviosului îi plăcu localitatea. Şi-l cuprinse un fel 
de bună dispoziţie. Şi-şi zise să intre în lume, să vadă şi să 
audă. Şi aici, ca peste tot în ţară, apăruseră localuri de 
buzunar, două-trei mese, cu scaune şi o umbrelă mare. Luă 
loc şi comandă o sticlă de apă minerală. 

- E bună şi asta, intră în vorbă un muşteriu, ce tot 
mângâia o sticlă de bere. 

- E bună. E mai multă decât a dumitale. Şi ţine de sete. 
Nu mai  cumpăr una. 

- După punga omului. 
- Nici a dumitale nu mi se pare, că se rupe de atâta 

bănet. 
- Nu pot zice nu, dar nici nu mă plâng. Sunt meseriaş. 

Am o echipă de zidari cu mine. Lucrăm aici, în Petriţa, la 
biserică, la părintele Codiţă. Taică său, după nume tot 
Codiţă, a fost preot în Pestedeal. Aşa am ajuns eu, din 
Pestedeal, aici, cu echipa mea. Sâmbăta ne întoarcem în 
Pestedeal şi luni dimineaţa suntem iar, aici, la lucru. 

- Părintele Codiţă, din Pestedeal, a fost înaintea 
părintelui Iulică? 

- A fost la biserica din sus. Şi cu mulţi ani mai înainte 
de a veni părintele Iulică la biserica de din jos. Dar ce 
interes aveţi la părintele Codiţă? Că nu-l găsiţi. E plecat la 
episcopie. Şi nu vine în seara aceasta. 
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- Sunt pensionar şi-mi place să cunosc locurile acestea. 
- De unde sunteţi? 
- Din Pestedeal. 
- Stai că ştiu cine sunteţi. Nicolae Avădanei. Aţi 

cumpărat odaia de la un văr de-al meu. Şi meseriaşul se 
duse la bar şi reveni cu două sticle de bere. Cinste! 

- Mulţam şi să trăieşti sănătos. 
- Că nici un preot din Pestedeal nu-i din Pestedeal. 

Părintele Iulică a venit cu nevastă cu tot. Părintele Codiţă a 
fost tot venit, fie iertat, că s-a dus pe lumea cealaltă, iar 
părintele Biciulică îi tot venit, dar prin căsătorie. Şi-a găsit 
un teren de casă pe o uliţă şi şi-a făcut casă. A avut noroc. 
A locuit la părinţii nevestii până   şi-a terminat o cameră. 
Acum are o casă frumoasă, cu mai multe camere. Îmi place. 

- A avut socri de treabă, de a preferat să stea la ei, nu în 
casa parohială. 

- Care casă parohială, domnule?! Cine-i vrednic, îşi 
face casa lui! Preotul Iulică e vai de el. Dacă  nu sărea satul 
şi episcopul şi nişte sponsori, era ca ţiganul cu cortul, pe la 
casele oamenilor. Nu se poate compara cu părintele 
Biciulică. Acesta a luat taurul de coarne, a muncit până i-o 
sărit ochii din cap, dar are casă! Au şi copiii lui, unde sta? 
Au! Preotul Iulică primeşte un şut undeva, când va veni un 
preot ca lumea!  

- Şi noul preot o să-şi facă o casă frumoasă, ca părintele 
Biciulică. 

- De ce să-şi facă, domnule, dacă-i rămâne goală casa în 
care stă, dumnealui, preotul Iulică! 

Şi cuviosul Serafim se retrase, cuminte, în cetate, la 
îndatoririle sale. Şi oficie rugăciunile pe care ar fi vrut să i 
le citească unul din cei trei preoţi, apoi incantă cei nouă 
psalmi ai zilei. Începu să-i pomenească pe cei pe care îi 

 162



avea în grijă şi iar o rugăciune scurtă şi continuă 
pomenirile, în pacea sihăstriei sale. Coborâse din tren, se 
urcase în autobuzul de Pestedeal, dar se coborî la podul de 
la Negura, pe timpul vecerniei. Şi începu, mergând agale, 
sfânta slujbă a vecerniei. Intră în curtea bisericii. Avea 
altarul spre şosea şi intrarea, pe partea cealaltă, ferită de 
lume. Şi singur, în faţa uşii închise, intră în biserica 
sufletului său şi termină vecernia. Ieşi în stradă. Chiar peste 
drum de biserică, restaurantul căruţaşilor. Întrebă unde 
locuieşte preotul. Mesenii se uitară unii la alţii, ca prostiţi. 

- De unde să ştim noi? În  mintea cuviosului, iar, un 
început de pâclă. I se încetinea vioiciunea,  iuţimea 
observaţiei. Bătu în retragere şi trecu după ziduri, în 
straşnica strajă a rugăciunii. Plecă pe drumul asfaltat, în 
adâncimea Negurei. Se opri la un gărduţ. În faţă o căsuţă 
din alte vremi. În prispă o femeie. Cuviosul spuse bună 
seara şi voi să o întrebe unde locuieşte preotul. Ideea de 
preot navetist o respinsese. Femeia fugi în casă. E seară. Nu 
ştie cine sunt. I-o fi fost frică. Înapoi, în Pestedeal. Ajunse 
la pod. Un grup de negureni veneau din staţie. Autobuzul 
plecase. Cuviosul se întoarse cu ei, ca să nu-i oprească din 
mers şi-i rugă să-i spună unde locuieşte preotul. Nu ştim, 
auzi mai multe voci. Rămase, ca prostit, singur pe pod. În 
staţie, nimeni. Până în Pestedeal, drum destul de lung, dar 
nu avu de ales. Trecu în stare de rugăciune. Trupul mergea 
uşor-uşor, pe pământ, iar sufletul cuviosului, în cer, în 
pacea rugăciunii. A doua zi, duminică. Şi cuviosul se 
învioră în comuniune cu cei de aici şi cu cei din cer, în 
Templul Sfântului Duh şi dimpreună, la biserică. Şi picura 
lumină şi preotul trăia întru cei de sus, pentru cei de jos. Şi 
predica era vibrantă şi la locul ei, până ce părintele a 
coborât, cu totul, pe pământ. 
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- V-am rugat să nu-mi mai spuneţi părinte Iulică. Vă 
rog şi acum! Vă rog! Mama mi-a spus Iulică şi prietenii din 
copilărie şi oamenii din satul meu, dar iată, numele meu a 
venit după mine şi în Pestedeal! Nu mă numesc Iulică. 
Numele meu, de botez şi de pe buletin este Petru. Spuneţi-
mi părintele Petru. Cuviosul Serafim era cât pe ce să cadă. 
Îl cuprinse ameţeala. A ieşit afară din biserică şi s-a aşezat 
pe bancă. Asta e. Mare întuneric ţine sub ascultare lumea de 
aici. Toţi trei preoţii nu sunt cunoscuţi după numele de 
botez. Numai după numele dat de mama şi de tata. Preotul 
Biciulică şi atât. Nimeni nu a ştiut să-mi spună nici numele 
de familie. Nici la preotul Codiţă. Şi nici la preotul Iulică. 
Cuviosul intră în biserică, se mirui şi plecă la o scurtă 
plimbare duminicală, prin sat. Şi iar o toropeală, o mare 
oboseală îl luă în stăpânire. Se aşeză pe bordura de ciment a 
unui gard. Asta o fi bătrâneţea, îşi zise cuviosul. 

Septembrie, Gheorghe Prăvale înaintase, pentru 
întâlnirea anuală, de suflet creştin românesc, tot atât de 
mult, de parcă azi ar fi cu un an  urmă, când a lansat 
invitaţia. 

- M-am adresat, Doamne, bibliotecii, bisericii, primăriei 
şi şcolilor, îşi zise Gheorghe Prăvale. Mutism. O comună cu 
mulţi oameni, cu multă carte, studii superioare. Mulţi elevi 
de liceu, în oraşele din apropiere şi mulţi studenţi. 
Gheorghe Prăvale începuse să fie ocolit. Invitaţia 
dumnealui era cunoscută şi de eleve şi de studente. Dar 
Prăvale rostea prea multe vorbe în public. Propunerea era 
prea ocolitoare. Veniţi să încercăm. Vă veţi simţi bine… 
Era mai simplu să spună, fă-mi o vizită acasă. Aşa te 
adresezi unei femei căsătorite, necăsătorite, unei tinere. Nu 
oprind un grup, cu vreo fetişcană. I se adresa numai ei. O 
considera binevenită, o va ajuta, să ştie cum să se remarce. 
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Apoi invita tot grupul. Era format din femei de ţară, cu 
şcoală puţină şi muncă multă. După ce pleca, vorbele erau 
aceleaşi. Pe tine te vrea. Şi dacă nu-l vreau eu?! Asta e 
altceva! Şi era de voie bună. Intrase în gura lumii. 
Bisericosul, dar îl duce gândul după trufandale. Intelectualii 
comunei tăceau. Vrea să-şi facă şi el clientela lui. Culturală! 
Dar apare între noi, ca un implant. Şi organismul viu al 
localităţii îl respinge. Sau nouă, nu ne convine, să apară 
unul şi să îşi facă un nume, poate un renume şi să ne 
umbrească pe noi. Gheorghe Prăvale, străin de toate 
vorbele, constată că rămase singur, pentru o acţiune pe care 
o anunţase cu multă vreme înainte, pentru a fi bine pregătită 
şi să producă un anumit impact în mass-media şi să aibă 
acea bază de pornire, care să-i asigure prezenţa unor invitaţi 
în fiecare an. Şi de ce nu, anumite surse de finanţare. Ne 
mai depinzând de nimeni, nu acceptă situaţia şi începu să 
acţioneze. Îi scrise episcopului de care depindea 
Pestedealul. Înalt Prea Sfinţite Părinte Miron, vă aducem la 
cunoştinţă activitatea Societăţii Culturale Bucureşti-
Chişinău, pentru schimbarea târgurilor săptămânale, din 
ziua de duminică, din timpul Sfintei Liturghii, în zi de 
sâmbătă. Anul trecut ne-am adresat, cu prima scrisoare, 
Prea Fericitului Părinte Patriarh şi forurilor politice 
competente. Anul acesta am reluat activitatea. Vă anexez a 
doua scrisoare, adresată Înalt Prea Sfinţiei Voastre. Intrarea 
în normalitate este posibilă. Oricare primărie poate hotărî 
încetarea târgului săptămânal în zi de duminecă, în comuna, 
sau oraşul respectiv. Vă rugăm ca la întâlnirile oficiale, sau 
particulare, pe care le aveţi, cu cei ce pot face acest bine 
ţării, să ridicaţi şi această problemă, spre o fericită 
rezolvare. Acestea fiind spuse, aflaţi că Societatea Culturală 
Bucureşti-Chişinău organizează o activitate de suflet 
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creştin, în comuna Pestedeal, pe data de 10 noiembrie a.c. 
Din program: Participarea la Sfânta Liturghie. Inaugurarea 
Cercului Deceneu – literar, artistic, de studii, de opinii, de 
proiecte de interes civic, de îmbunătăţire a vieţii cultural 
creştine. Lansarea unui volum de poezii, a unui poet din 
Bucureşti. Cercul Deceneu va avea, sperăm, o activitate 
permanentă, în după amiaza ultimei dumineci, din fiecare 
lună. Ar fi memorabilă, în comuna Pestedeal, oficierea 
Sfintei Liturghii de către Înalt Prea Sfinţia Voastră. Daca nu 
veţi veni, binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Voastre, pentru 
activitatea pe care o desfăşurăm, o aşteptăm cu toată 
smerenia şi bucuria. Primiţi vă rog volumele Societatea 
Culturală Bucureşti-Chişinău, La apus de soare şi Valea 
Hăjdăţii.  

După ce expedie scrisoarea, întrebă, în dreapta, în 
stânga, dacă are cineva un tricolor. În împrumut. 

- Dar de ce tot întrebi, domnule, vrei să faci un miting, 
aici la noi? Vrei să-i dai jos, pe ăştia, de la primărie?! 

- Am nevoie pentru o activitate culturală. 
- Cu tricolorul pe uliţă! Dumneata susţii opoziţia. Lasă 

că ştim noi. Mai ţinem noi minte. Noi avem ţinere de minte. 
V-am văzut la televizor. 

- Pentru Basarabia.  
- Aici nu-i Basarabia! Înapoi în Bucureşti, să vă huiduie 

bucureştenii! Că opoziţia s-a dus pe apa sâmbetei şi nu-i. Să 
nu faceţi dezordine în Pestedeal!  

- Dumneata ai vreo funcţie aici? 
- Nu, domnule, eu sunt om la casa mea! 
- Am înţeles. Să trăieşti. Şi din partea mea numai bine. 
- Eu am vorbit de la mine. S-a dus vestea şi nu-i bine ce 

vreţi. Aici opoziţia nu vă urmează, pentru că nu există. Cei 
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câţiva, de-ai opoziţiei, sunt lăsaţi în pace, pentru că nu au 
pui. Vă place în Pestedeal? 

- Da.  
- Atunci fără tricolor. Gheorghe Prăvale porni de-ndată, 

cu autobuzul ce oprise în staţie, la oraş, la o fabrică de 
confecţii şi a cumpărat pânză pentru mai multe tricolore. Şi 
le-a confecţionat o doamnă, la maşina ei de cusut.  

- Vă sunt îndatorată, domnule Prăvale, pentru tot restul 
vieţii. Plata pe care mi-aţi dat-o, un tricolor, pentru munca 
făcută, îmi dă sănătate. Nici în oraşul acesta, nici un om nu 
are un tricolor, de parcă ar fi fără neam, fără ţară, fără 
Dumnezeu. De multe ori am vrut să fac aşa ceva şi eu şi nu 
am fost în stare să trec peste cuvintele de batjocură, care mi 
se spuneau.  

- De unde sunteţi, doamnă Livia? Nu păreţi  a fi de aici.  
- De la Cluj-Napoca. Din părţile Clujului, dar am trăit 

mulţi ani în Cluj. Acum îmi pare bine că sunt eu prima, în 
acest oraş. Ajutaţi-mă să-l înalţ în balcon. Gheorghe 
Prăvale, ajuns în Pestedeal, înălţă trei drapele tricolore, sus, 
de stâlpii pridvorului casei sale şi atunci i s-a aruncat o 
vorbă grea. Numai un nebun a mai ridicat tricolorul în 
ograda sa, după Revoluţie, lângă portretul lui Nicolae 
Ceauşescu! Şi oamenii cu înaltă carte şi fără carte, treceau, 
în căruţe, sau pe jos, pe lângă ograda cu drapele, fără să 
privească spre tricolor, de parcă nici nu ar fi existat. Dar tot 
ştiau că există. Le vedeau de departe. Şi Gheorghe Prăvale 
rugă pe un tâmplar, să-i facă un avizier. Contra cost. Şi 
agăţă avizierul de poarta mare, de fier. Anunţă tuturor celor 
interesaţi, activitatea ce urma să o desfăşoare Societatea 
Culturală Bucureşti-Chişinău şi Fundaţia Deceneu. Vorbi 
iar cu bibliotecara. Aceasta, entuziasmată, îl rugă să fie 
implicată şi biblioteca, să fie o activitate comună. Să fie 
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trecută pe avizier, ca organizatoare şi biblioteca! Şi 
Gheorghe Prăvale se conformă şi scrise Societatea 
Culturală Bucureşti-Chişinău, Biblioteca şi Fundaţia 
Deceneu organizează. Şi părintele Petru, cu avânt, îşi 
exprimă dorinţa de a fi şi biserica organizatoare. Scrieţi la 
început, biserica. Şi Gheorghe Prăvale se conformă şi 
scrise, Biserica, Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău, 
Biblioteca şi Fundaţia Deceneu organizează. Preotul şi avea 
de ce să fie entuziasmat! Citise, pe avizier, activitatea ce 
urma să o desfăşoare Societatea Culturală Bucureşti-
Chişinău şi Fundaţia Deceneu. Apoi, implicarea bibliotecii. 
Nu-i convenea să rămână pe dinafară. Şi vă rog frumos să 
aduceţi avizierul în faţa bisericii. Acolo e locul lui. 
Avizierul rămâne unde este, părinte. Dar dacă vreţi unul, 
vorbim cu tâmplarul care l-a făcut pe acesta. Nu costă mult. 
Programul:Vineri, 8 noiembrie, Acatistul Sfinţilor Mai 
Marilor Voivozi Mihail şi Gavril. Sâmbătă, 9 noiembrie, 
Gheorghe Prăvale, lectură din romanele în lucru. Duminică, 
10 noiembrie, participare la Sfânta Liturghie. În continuare, 
la Căminul Cultural, inaugurarea Cercului Deceneu, literar, 
artistic, de studii, de opinii, de proiecte de interes civic, de 
îmbunătăţire a vieţii spiritual creştine, de informare şi relaţii 
cu românii din teritoriile anexate prin Pactul Ribbentrop-
Molotov. Lansarea unui volum de poezii. Invitaţi. Toţi cei 
care doresc să participe. Şi preotul Petru veni acasă la 
Gheorghe Prăvale, pentru a-şi exprima entuziasmul. N-am 
mai auzit de o organizaţie sau de un partid să îndemne 
lumea să meargă la Acatist şi la Sfânta Liturghie şi abia 
apoi, la activitatea propriu-zisă. Da, domnule Prăvale, 
biserica vă sprijină! Totuşi, nu e bine ca biserica să apară ca 
organizatoare. Dumneavoastră hotărâţi, părinte. Fără 
biserică. Ştiam eu domnule Prăvale, că nu vă supăraţi. Nu. 
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Şi Gheorghe Prăvale mai scrise o dată, conform dorinţei 
preotului Petru. Şi n-au trecut două sau trei zile şi veni 
bibliotecara. Ştiţi, domnule Gheorghe Prăvale, şefii de la 
judeţ mi-au zis, să ne desfăşurăm activităţile, separat, în zile 
diferite. Eu am în program alte probleme. Bine, doamnă. 
Dar vreau să ştiu dacă Societatea Culturală Bucureşti-
Chişinău îşi poate desfăşura activitatea în Căminul Cultural, 
aşa cum am convenit împreună. În ziua fixată. La ora fixată. 
Să nu am surprize. Să ştiu sigur. Şi nu-i nici o supărare, o să 
fac activitatea acasă, acolo unde am înălţat tricolorul, unde 
este avizierul şi unde am spaţiu suficient. La Cămin, dar nu 
la Cămin răspunse bibliotecara. Nu înţeleg. Vă explic eu. 
La Căminul Cultural nu mai e o sală de festivităţi, 
funcţională. Activităţile culturale se desfăşoară la Căminul 
Cultural, în sala bibliotecii. Doamnă, cum să scriu, la 
bibliotecă, sau la Căminul Cultural? La Căminul Cultural. 
Bine. mulţumesc. A doua zi bibliotecara veni iar. La 
Căminul Cultural. Scrieţi. Sigur, domnule Gheorghe 
Prăvale! Nu mai era nici o îndoială, telefonase la judeţ, iar 
în sat îl întrebase şi pe primar. Era salariata primăriei, iar 
Căminul Cultural era administrat tot de primărie. Şi ca 
organizatori au rămas, ca la început Societatea Culturală 
Bucureşti-Chişinău şi Fundaţia Deceneu. Apoi a urmat ce a 
urmat, de era să se aleagă praful şi pulberea de Gheorghe 
Prăvale.  

Cuviosul Serafim ieşi din nou în comună. Ştia cu 
siguranţă cine era răufăcătorul. Îl vedea în nevăzut. Şi intră 
în cetate, închise porţile dinspre lume şi prin rugăciune trăia 
în comuniune cu cele înalte. Se îndreptă spre casa 
parohială. Bătu la uşă cu sfială. Ieşi preotul. Închise uşa de 
la casă după el, ceea ce înseamnă că îl ascultă afară.  
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- Părinte, pe 8 noiembrie, de ziua Sfinţilor Mai Marilor 
Voivozi Mihail şi Gavril, vin şi eu la biserică. La acatist.  

- Foarte bine faceţi. Poate mai aduceţi pe cineva, să fim 
mai mulţi.  

- Părinte, am vorbit cu Mihaela Bătrâna, să ne adunăm 
câţiva şi să veniţi şi să citiţi acatistul la dumneaei acasă. Iar 
dacă din binecuvântate pricini nu veţi veni, să citească 
acatistul altcineva. 

- Cine? 
- Dacă nu se oferă altcineva, îl citesc eu. N-ar fi pentru 

prima dată.  
- Ziceţi că sunteţi câţiva? 
- Da.  
- Veniţi la biserică.  
- Minunat. Dar, părinte, dumneavoastră, în biserică, 

citiţi acatistele tuturor sfinţilor?  
- De ce mă ispitiţi cu această întrebare? 
- Doar, aşa. La mânăstire… 
- Aici nu suntem la mănăstire!  
- În bisericile de ţară nu se practică citirea acatistului, 

decât de două-trei ori pe an, după Sfânta Liturghie. Iar la 
acatistele de peste săptămână, lumea nu vine. Am aflat că în 
primul an eraţi în biserică şi în alte zile ale săptămânii, 
singur, citind acatistul sfântului de rând. 

- Vinerea. Avânturile tinereţilor.  
- Slab avânt, zise cuviosul în sinea sa. N-a ţinut decât 

vreo câteva vineri. Bine ar fi fost să ţină până azi. Dar nici 
de azi înainte nu e prea târziu. Aţi început ca unii preoţi din 
oraş. Nu lipsesc nici într-o vineri de la acatist.  

- E altceva.  
- Şi dacă aţi avea doar femeia de la lumânări. Şi o altă 

persoană, cu timpul, tot ar mai veni şi alţii. Părinte, vreau să 
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vă întreb ceva. Acatistul poate fi citit, acasă, de cel care are 
numele sfântului?  

- Grea întrebare. Sigur că poate.  
- Şi tot omul poate citi, acasă, cu faţa spre icoană şi alt 

acatist? 
- Da.  
- Dar, de ziua sfântului, pot participa, acasă, la acatist şi 

alţi membrii ai familiei şi unii cunoscuţi? Doar nu se va 
închide, singur, în casă. Şi ar fi, de ziua sfântului, în primul 
rând, o petrecere în duh. Cu o mică trataţie, după rugăciune.  

- Ştiu şi eu ce e aceea agapă. Mă anunţă, vin la biserică 
şi le citesc acatistul. 

- Şi dacă sunteţi plecat din localitate? 
- Unde vreţi să ajungeţi, cu întrebările, domnule? 
- Dacă sunteţi plecat din localitate, nu poate citi 

altcineva, pentru membrii familiei şi invitaţii care vor să 
participe la acatist? Şi va fi posibil, cu timpul, ca fiecare 
sărbătorit să dorească rugăciunea acatistului în casa sa. 
Doar când nu veţi fi la dispoziţie, în biserică. Sau nu veţi 
merge acasă, la sărbătorit. 

- Învăţăm lumea să nu vină la biserică. 
- Învăţăm lumea să se roage. 
- Domnule Avădanei, ortodocşii nu sunt sectari, să se 

roage pe la casele oamenilor. 
Şi cuviosul, în zadar încercă să spună că Acatistul e 

parte a Sfintei Tradiţii, iar aceasta face diferenţa dintre 
ortodocşi şi sectari. Între ortodocşi şi catolici şi toţi 
protestanţii şi neoprotestanţii.  

- Eu citesc, la biserică, toate acatistele sfinţilor, în ziua 
sfântului, rosti preotul un neadevăr flagrant.  

- Dar sunt mulţi oameni cu nume de sfinţi. Şi nu vin la 
biserică. Să meargă biserica la ei. 
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- Dar nu sunt atâţia sfinţi. Aduceţi-i la biserică.  
- Chiar aşa ceva vreau. Biserica să fie vie, aici în Casa 

Domnului şi în casele lor. Altfel, mor, din neam în neam, 
fără să ştie ce-i acela un acatist. Şi cuviosul a rămas în faţa 
casei parohiale, singur, cu dorul după creştini. 

Şi cuviosul porni prin sat. Îşi ţinu cu greu, zăvorâte, 
porţile cetăţii zgâlţâite de cel potrivnic. Dar ce-i văzură 
ochii? Trei tricolore îşi desfăşurau faldurile, până sus, la 
acoperişul unei case. Zâmbeau în lumina soarelui, în culori 
proaspete, vii. Grăbi pasul, atras ca de un magnet. Un 
avizier. Vineri vă invităm, la biserică, la Acatist. Duminică, 
la Sfânta Liturghie. După Sfânta Liturghie, adunare, la 
Căminul Cultural. Aici e un lucrător în Via Domnului, îşi 
zise cuviosul. Această bucurie îi lumină tot sufletul. Se 
simţi întărit. Cuviosul îi vorbi primul, cum numai un cuvios 
părinte era pregătit să vorbească.  

- Mulţumim pentru rugăciune, frate. 
- Domnul şi Maica Domnului, îi răspunse Gheorghe 

Prăvale. Vă rog intraţi în casă. 
Sufletul cuviosului înflorise ca un prun. 
- Şi mai este cineva de faţă, spuse cuviosul. Cel ce a 

făcut cerul şi pământul. 
- Ne vedem duminică la biserică. 
- De bună seamă. 
- Şi la Căminul Cultural. 
- Şi la Căminul Cultural. Deci despre dumneata a vorbit 

preotul în biserică. A pregătit sufleteşte pe creştini, pentru a 
şti că dumineca viitoare, vor merge împreună, la Căminul 
Cultural. 

- Şi mie mi-a spus, personal, că va veni în fruntea 
creştinilor. Iată-mă, Doamne, hotărât să dau o mână de 
ajutor. Localitatea poate deveni un centru spiritual, cultural, 
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turistic şi nu numai. Şi, tac. Vorbele de rostit, duminică 
după Sfânta Liturghie. Dar sufletul cuviosului auzise şi cele 
negrăite şi palpită. Inima i se zbătu. Ştia cuviosul că 
zbaterea aceasta nu e boală de inimă. Da, rugul taboric, el a 
palpitat. De acolo, de unde trăieşte Iisus, un tainic şi mistic 
semnal. 

Duminecă. Utrenie. Sfânta Liturghie. Predica. Miruirea. 
În biserică, trei bărbaţi, cântăreţul, Nicolae Avădanei şi 
Gheorghe Prăvale. Primul la miruit, Nicolae Avădanei. Al 
doilea Gheorghe Prăvale. Cântăreţul. O femeie, alta şi alta. 
Gheorghe Prăvale. Prăvale se apropie de preot şi-i spuse, 
părinte, ne-aţi promis că veniţi cu toţi creştinii, la Căminul 
Cultural. Azi nu aţi mai spus nimic şi oamenii pleacă acasă. 
Bine, bine, îi răspunse preotul şi mai mirui câteva creştine. 
În biserică lume mai multă decât de obicei. Dintr-un total 
de vreo douăzeci şi câţiva de oameni, şapte plecaseră. În 
fine preotul se opri din miruit şi vorbi celor de faţă. De fapt 
i se adresă direct lui Gheorghe Prăvale.  

- Domnule Prăvale, aici suntem la biserică. Noi nu 
semnăm convocatorul pentru a veni la biserică şi nici unde 
vreţi dumneavoastră să se meargă. Cine vrea să meargă, 
merge, cine nu, nu. Gheorghe Prăvale rămase încremenit, în 
timp ce băbuţele, una câte una, ieşeau din biserică. Îl mai 
auzi pe părintele zicând, nici eu nu merg, am un botez, 
acum, într-o altă localitate. Sunt aşteptat de preotul de 
acolo. Gheorghe Prăvale se repezi spre ieşire şi pur şi 
simplu bară drumul babelor, rugându-le să vină la Căminul 
Cultural. Dar preotul a zis că nu-i obligatoriu. Aşa-i, dar 
nici n-a zis, nu mergeţi. Au rămas în cumpănă. Atunci le-a 
rugat iar, frumos, şi au mers împreună la Căminul Cultural. 
Chiar atunci sosise o maşină cu invitaţi din Bucureşti. Unul 
dintre invitaţi, politicianul Doru Penteleu, îi zise, cu o 

 173



uşoară tristeţe, e bine, împreună suntem vreo douăzeci. 
Apăru cântăreţul. Douăzeci şi unul, îi replică Gheorghe 
Prăvale, în acelaşi ton. Zece erau familia lui Gheorghe 
Prăvale şi invitaţii. Doru Penteleu a vorbit frumos despre 
Dumnezeu cel veşnic şi viu, despre buna înţelegere între 
oameni şi despre binele celor care merg la biserică. 
Gheorghe Prăvale, despre bucuria duhovnicească pe care o 
au cei care merg, când pot, la mănăstire, apoi despre 
binefacerile unei mânăstiri şi despre construirea unei 
mânăstiri în perimetrul comunei Pestedeal. Singura 
persoană transfigurată, dintre pestedeleni, străpunsă de 
bucurie sfântă, era cântăreţul bisericii. Invitaţii s-au întors 
de unde au venit, femeile au dispărut pe la casele lor, iar 
Gheorghe Prăvale îl avu ca oaspete pe Nicolae Avădanei. 
Şi-i spuse acestuia, că nopţi la rând nu a avut somn, fiind în 
cumpănă, dacă să invite, la această activitate publică, 
ziarişti, televiziunea, politicieni şi oameni de cultură. Le 
scrisese despre planurile sale, fără a-i invita. Îi pregătise 
pentru a fi invitaţi. 

- Dumnezeu m-a oprit. Am fi fost prezenţi familia mea, 
dumneavoastră şi invitaţii. Nu cred că aş mai fi avut vreme 
să sesizez, că de la biserică nu vine nimeni la activitatea 
noastră, dimpotrivă! Şi, complet expus lipsei de 
credibilitate, mi-ar fi fost anulată posibilitatea de a face 
binele, atât cât pot face. Nici aşa nu-mi va fi uşor. Cum să 
motivez faptul că nu i-am invitat pe cei cărora le-am scris? 
Sau că am invitat doar pe Doru Penteleu, cu apropiaţii 
dumnealui? Dar l-am invitat la această activitate, pe Înalt 
Prea Sfinţitul Părinte Arhiepiscop Miron. E drept, fără să-i 
aduc la cunoştinţă că vom lansa chemarea de a înfiinţa o 
mănăstire în Pestedeal. Mai avem o lansare de carte, un 
referat despre poezia lui Vasile Voiculescu, pe care s-a 
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angajat să-l susţină chiar preotul Petru, apoi a renunţat, 
zicând că va vorbi despre un sfânt Şi alte momente n-au 
mai avut loc. O lectura dintr-un roman în lucru. Mă 
pregătisem să vorbesc, în locul preotului, despre 
Voiculescu. Nu mai am nimic de spus, doar să mulţumesc 
lui Dumnezeu, că am fost cei vreo douăzeci de oameni, 
suficienţi pentru a încerca să fac ceva în această comună. 
Dacă nu aş fi fugit în faţa bisericii, să le iau, aproape cu 
forţa, pe bunele creştine, eram doar noi şi invitaţii. 
Faliment. 

- Eu ştiu ce s-a întâmplat, grăi cuviosul Serafim. 
Invitaţia aţi făcut-o în numele Societăţii Culturale 
Bucureşti-Chişinău. Aşa scrie cu litere mari în avizier. 

- Am făcut-o cu o lună înainte. 
- Episcopul, la acea dată, avea, sau a planificat o 

activitate de la care nu trebuia să lipsească. Resfinţirea unei 
biserici. Dar episcopul a hotărât, ca preotul Petru să nu vină 
cu creştinii la Căminul Cultural! Ba mai mult, nici să nu-i 
îndemne să meargă. Dimpotrivă. Şi preotul şi-a retras în 
mod public îndemnul de dumineca trecută. Înalt Prea 
Sfinţitul Părinte a făcut o mutare greşită şi nu se va mai 
despovăra de ea. I-a convenit şi preotului. Au trecut vreo 
doi ani de când l-am rugat să afle cine erau foştii proprietari 
ai pădurii de la Oglinda Cerului, apoi reîmproprietăriţii. Nu 
s-a interesat. 

- De ce l-aţi rugat? 
- Pentru o mănăstire. 
- Doamne, mulţam pentru bucurie! Frate Nicolae 

Avădanei, dumitale îţi aparţine începătoria, izvorul.  
- Nu mie, Domnului şi Maicii Sale. 
- Aşa-i. 
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- Dar de ce nu a venit episcopul?, continuă cuviosul 
Serafim. Ar fi avut posibilitatea să trimită pe cineva care să-
l reprezinte. Chiar pe preotul Petru. Ştiu sigur de ce. Pentru 
că dumneata nu eşti ofiţer de securitate. Aşa-i? 

- Aşa.  
- După câte sunt eu informat sunt trei asociaţii mai 

active, care au legături mai strânse cu românii din Chişinău 
şi Cernăuţi. Nu am în vedere şi asociaţia care se ocupă de 
românii din Ţinutul Herţa. Una din cele trei are în 
conducere şi ofiţeri de securitate şi neofiţeri şi la vârf, un 
colonel, cealaltă, tot un colonel, de bună seamă, tot de 
securitate, colonel care a tot manevat pentru a-l face şef 
peste asociaţiile din domeniu, pe celălat colonel.. Formal a 
şi reuşit . Dor peste Bucureşti-Chişinău,nu Când tovarăşul 
colonel, nu mai spun care, îl invită pe Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române la activităţile publice, acesta vine fuguţa-
fuguţa, de parcă tovarăşul colonel ar fi Patriarhul ecumenic. 
Şi se îmbrăţişează în public. Şi numai zâmbete-zâmbete. La 
dumneavoastră, de ce sa vină? Ca să nu mai spun că frăţia 
ta l-a trosnit public pe acel tovarăş colonel, acuzându-l de 
trădare de neam şi de ţară, în nişte împrejurări istorice 
excepţionale, favorabile Reîntregirii României. Ca 
subordonat KGB, a raportat Preşedintelui României, 
personal tovarăşului Ion Iliescu, pe atunci mai erau 
tovarăşi, că este într-o situaţie favorabilă, pentru a  anexa 
Podul de Flori, deşi mai erau doar câteva zile, până la 
trecerea Prutului. Zis şi făcut. Spre bucuria Preşedintelui, 
diversiunea a reuşit. Pe vremea aceea Ion Iliescu dorea un 
comunism luminat, în tovărăşie cu URSS. Au participat la 
diversiune şi anexare, tovarăşii de la televiziune, alţi înalţi 
ofiţeri KGB şi tovarăşi din provincie. Dumneata ai avut de 
partea dumitale înalţi ofiţeri ai armatei române. Cartea are 
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titlul Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău. Şi încă ceva. 
În casa tovarăşului colonel erau nişte civili. Vorbeau bine, 
româneşte. Membrii ai Ambasadei URSS, ofiţeri KGB de 
înaltă clasă. Împreună cu dumnealor a pus la cale anexarea 
şi deturnarea trecerii Prutului. Şi printr-o aprobare specială 
dată de Moscova, tovarăşilor KGB-işti de la Chişinău. Aţi 
fost atras în cursă. Aţi fost acasă la tovarăşul colonel. Acolo 
se aflau nişte civili. Aceia erau! În faţa inevitabilei treceri a 
Prutului, iniţiată şi organizată de Societatea Culturală 
Bucureşti-Chişinău, s-a acţionat, pe ultimii metri, pentru 
temperarea avântului unionist şi deturnarea evenimentului 
istoric, într-un festivism fără un scop imediat. Deplasarea 
ideii Reîntregirii într-un viitor incontrolabil. Gheorghe 
Prăvale încremeni de uimire. Deci se ştia. Omul din faţa 
mea ştie. Şi cuviosul îl întrebă ce are de gând să facă.  

- Să merg mai departe, ca şi când nu aş înţelege 
dedesubtul situaţiei. Episcopul avea, la acea dată, o altă 
activitate, preotul avea un botez, într-o altă localitate, la 
care preotul acelui loc era prezent. Poate nici nu a trebuit să 
meargă. Poate nici nu a  avut loc aşa ceva. Iar că în fapt a 
determinat oamenii de la biserică să meargă pe la casele lor, 
n-o să-mi amintesc. Doar au fost şi prezenţi. Mă fac a nu-mi 
aminti nici de promisiunea sa repetată, că va veni cu 
creştinii din biserică, la Cămin. În câteva minute ar fi fost la 
Cămin, însoţit de creştini, şi ar fi cerut scuze, că nu poate 
rămâne, ar fi rostit Tatăl nostru şi ar fi binecuvântat pe cei 
prezenţi şi ar fi plecat, tot la aceeaşi oră, unde a zis că 
trebuie să meargă. Dar dacă evidenţiez aşa ceva, decopertez 
sustragerea, cu bună ştiinţă, de la această activitate. De fapt, 
boicotarea ei. Şi mai grav, o lovitură sub centură. O 
activitate fără participanţi. Dacă nu-mi promitea, cu mare 
bucurie, că vine cu toţi creştinii din biserică şi dacă nu ar fi 
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subliniat, că nici nu ar trebui alţi invitaţi, fiind o activitate a 
noastră, dar fără să treceţi pe avizier, ca organizatoare şi 
biserica, e de ajuns Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău 
şi Fundaţia Deceneu. După cum aţi văzut şi dumneavoastră 
şi Fundaţia Deceneu apare ca organizatoare a acestei 
activităţi. Am invitat oficialităţile şi  profesorii, prin 
directorii de şcoli. Toţi au spus da, însă nu a venit nimeni. 
Şi nici alţi localnici .Pe avizier scria, negru pe alb, că sunt 
invitaţi toţi  pestedelenii care doresc să participe. E adevărat 
că avizierul nu atrăgea pe nimeni. Lumea trecea fără să se 
oprească. Rar, câte un om mă întreba de ce am pus 
steagurile şi avizierul. Dacă ştiam că preotul va schimba 
macazul, însumi planificam o altă variantă de activitate. O 
masă rotundă, cu mai mulţi invitaţi din Bucureşti, cu tema: 
Ce se poate face pe plan cultural şi religios în comuna 
Pestedeal? Chiar dacă nu ar fi venit nici un localnic, 
activitatea tot ar fi fost reuşită. Şi am fi făcut ceva valuri în 
mass-media. Şi poate era un început pentru întâlniri anuale. 

- V-am ascultat cu răbdare, grăi cuviosul Serafim. În 
încheiere, voi trage concluzia. Nici o problemă. Dacă 
ceilalţi ofiţeri de securitate, acum în dizgraţie, ar fi fost la 
guvernare, ierarhii bisericii ar fi ascultat de sfaturile 
acestora. Problema e alta. E una să nu răspunzi unei 
invitaţii şi alta să boicotezi pe cei ce nu sunt nici ofiţeri şi 
nu sunt nici la guvernare. Aceasta e problema. Repet 
întrebarea. Ce aveţi de gând să faceţi? 

- Să întreb oamenii şi să aflu proprietarii de la Oglinda 
Cerului, să vorbesc celor care vor să mă asculte, despre 
necesitatea construirii unei mânăstiri. 

- Vin şi eu, zise cuviosul.  
- Mulţumesc, îi răspunse Gheorghe Prăvale. 

Apostoleşte, ca la începuturile creştinismului. 
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Omul acesta chiar vrea o mănăstire, îşi zise cuviosul şi 
chiar are ce trebuie pentru aşa ceva. O cărămidă de suflet. 
Pentru zidirea mânăstirii. În spirit. Apoi se va face şi din 
materialele pământeşti. Altfel, aici, nu va fi. Cum n-a fost 
nici până azi. Cum nu sunt nici biserici, nici case parohiale. 
Iată-mă, Doamne, în mâna Ta. M-ai adus aici şi mi-ai vorbit 
prin acest om. Ne-ai trimis în lume, ca la începuturi. Oare 
omul acesta ştie? Şi-l privi în faţă. Gheorghe Prăvale veni 
în întâmpinarea întrebării nerostite.  

-  Ştiţi, domnule Avădanei, că aici există oameni în 
vârstă şi copii, fără să fi fost botezaţi la biserică? Şi soţ şi 
soţie necăsătoriţi la biserică? Se mai găsesc şi necăsătoriţi, 
nici la primărie.  

- De aşa ceva am aflat, dar că prea mulţi oameni, nici ei 
înşişi, nu prea ştiu cum îi cheamă?  

- Nu înţeleg. 
- Nici nu e de înţeles. Oamenii au alt nume. Nu-l 

folosesc pe cel de botez. Merg cu pruncii la biserică, pentru 
botez, de ochii lumii. Întorşi acasă, îi zic altfel şi altfel e 
cunoscut până la moarte. La botez, Maria, dar cunoscută 
sub alt nume, de Margareta. Petre, prin Gigică. Mihai - 
Nuţu, Valerică - Gabi, Ion – Nuşi, Ion – Velu, Elena – Lili, 
Valeria – Lola, Elena – Nuţica, Valentin – Bebe, Nicolae – 
Titică, Elena – Lila, Valeria – Lila, Elena – Puiţa, Tatiana – 
Nica, Maria – Uţu, Dumitru – Paul, Eugen – Biciulică, 
Petru – Iulică, Mihai – Codiţă. Şi multe altele. De la Ion – 
Onuţă sau de la Gheorghe – Gilă, există o legătură, dar nu 
conştientă, voită.  

- Nici nu se poate accepta. Aveţi dreptate. Soţia mea 
este cunoscută numai după numele dat de acasă. Până şi 
preoţii sunt cunoscuţi, nu după numele de botez, ci de cel 
dat după obiceiul lumii din această parte de ţară.  
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Şi cuviosul se simţi iar sleit de vlagă şi ca rătăcind în 
ceaţă. Îi veni în minte călătoria sa, cu pasul, până în satele 
fără biserici şi de întâlnirea cu potrivnicul. Când îi spusese, 
că e şi înainte şi în urmă şi la stânga şi la dreapta.  

- Nu se poate!, izbucni într-un fel de mânie, cuviosul 
Serafim, iar Gheorghe Prăvale ne ştiind la ce se referea 
cuviosul, îi dădu replica.  

- Ba se poate! Şi numele ne pecetluit de pecetea 
botezului, e un nume păgân! 

- Dar de ce această împotrivire la botez?, întrebă 
cuviosul.  

- Nu sunt documentat. Nu am un răspuns autorizat. Or 
fi fost cândva catolici şi din subconştientul lor îi refuză şi 
acum pe ortodocşi? Sau spiritul dacilor se mai opune şi azi 
pentru că li    s-au refuzat la botez, numele lor strămoşeşti? 
Sau cineva le-a încercuit mintea şi inima şi trăiesc în 
decădere! 

- Să-şi fi apărat liturghia latină cu străşnicie, refuzând 
galopul bulgaro-grec, de slavizare forţată a liturghiei la 
români? Îmi pare că această formulare o căutai. Limba unei 
liturghii nu este nici catolică, nici ortodoxă.  

- Exact. Despre aşa ceva am făcut cercetări câţiva ani. 
- Dar ai mai spus că cineva le-a încercuit mintea şi 

trăiesc în decădere. Reţin această evaluare şi mi-o asum. 
Cred că sunt prinşi la mijloc de forţe întunecate. Şi iar îl 
auzi pe potrivnic, în faţă, în spate, la stânga şi la dreapta. 
Întunecatul! Potrivnicul!, rosti cu fermitate cuviosul.  

- Nu se poate!, izbucni Gheorghe Prăvale, răspunzându-
şi sieşi, la un gând ce-i lumină întreaga minte. El este, 
Întunecatul! Nu se poate!, domnule Avădanei.  

- Ba se poate! Comuna Pestedeal mai are un sat fără 
biserică. Al treilea.  
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- Ce?! 
- Ce aţi auzit! Aşa numitul sat Negura, este la rândul 

său o localitate rurală mare. Fost centru comunal. Este 
despărţită de gârlă, peste care se trece, cu piciorul, pe o 
punte îngustă, suspendată. Dar dintr-o parte în alta, nu se 
văd casele. Iar pe şosea, cu maşina sau căruţa, peste pod, e 
o distanţa e vreo doi kilometri. Negura de Jos, de la şosea, 
nu are biserică şi dacă nu are, dumineca, lumea îşi vede de 
ale sale, din neam în neam. 

- Dar cei din Negura de Sus? 
- Dacă nici  cei din Negura de Jos nu merg, ei de ce să 

meargă?! Dar, frate Gheorghe, pentru azi, de ajuns. E deja 
prea mult de dus şi nu cumva să ne prăbuşim sub poverile 
celui necurat. Şi iar îi veniră în minte cuvintele, lanţul 
durerilor şi poverilor. Cu lanţul acesta îi ţine în laţ, din 
neam în neam.  

- Domnule Nicolae Avădanei, cu oamenii de aici se 
poate sta de vorbă despre orice, dar nu şi despre biserică. Te 
reped şi pleacă. Îţi spun că sunt creştini adevăraţi. Şi că 
Dumnezeu nu poate ajuta pe toată lumea. Azi pe unul, 
mâine pe altul, că nu-i poate ţine minte pe toţi. Ca şi omu. 
Azi se întâlneşte cu unul, mâine cu altul. Dar şi la acest 
monolog renunţă şi pleacă, dacă îi vorbeşti de preot. De 
mersul la biserică, fie şi o dată pe lună şi fie doar o jumătate 
de oră, nici vorbă. Nici de spovedit n-am timp! Nu înţelegi? 
N-am timp! Ce, eu sunt ca tine, care nu ară, nu prăşeşte, nu 
cară lemne şi fân?! Dar nu le faci dumineca dimineaţa, 
omule! Am destule şi atunci de făcut! Cu animalele! Şi ştii 
ceva?! Să nu mă mai baţi la cap! Dacă nu şti să te porţi cu 
oamenii, nu intra în vorbă cu ei! Şi pleacă plin de năduf, 
revoltă şi supărare. 
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- Frate Gheorghe, te rog să te opreşti. Iată, nu mai pot 
duce atâtea dureri şi atâtea poveri. Am ajuns la 
dumneavoastră, de la preot. N-am ştiut de tricolor, de 
avizier. Şi l-am rugat să îndemne oamenii, de ziua lor, să 
citească acatistul sfântului al cărui nume îl au, de la botez, 
şi de vor fi şi alţi oameni prezenţi, foarte bine. Şi n-a vrut. 
Numai la biserică.  

- Şi v-a mai spus că numai sectarii se adună, pentru 
rugăciuni, pe la casele oamenilor.  Eu ştiu ce crede şi 
lumea. Numai la biserică, deoarece îi pică ceva bănuţi.  

- Eu nu cred ca lumea.  
Gheorghe Prăvale se întrebă despre Nicolae Avădanei, 

ce ştie, cât ştie. Şi continuă să vorbească.  
- Tăcerea hrăneşte minciuna şi minciuna e la vedere, în 

locul adevărului. Domnule Avădanei, mi-aţi vorbit despre 
ceea ce eu nu am spus la nimeni şi nici nu am consemnat în 
scris. Era un grup mai retras, dintr-o încăpere din vila 
domnului colonel. După ce am plecat, nu e nici o îndoială 
că s-au pus pe lucru. A trebuit racordată o întreagă reţea de 
lucrători ai serviciilor secrete româneşti şi sovietice. Eu nu 
cred că adevărul trebuie tăcut. Colaborarea cu Moscova, 
împotriva intereselor poporului român, ar fi trebuit să-i 
provoace probleme de conştiinţă domnului colonel. Dar 
tace. Atunci nu mi-am dat seama ce se întâmpla în casa 
tovarăşului colonel. Mai târziu, un tovarăş cu tovarăşul 
colonel, mi se lăuda ce elită sovietică a fost alături de 
tovarăşul colonel, fără să-şi dea seama că mă trezeşte ca 
dintr-un somn.  

- Un om de cultură şi de legătură cu oamenii de legătură 
din Chişinău. Doar şi domnul colonel, nu este colonel, ci un 
om de cultură. Gheorghe Prăvale se simţea foarte bine. 
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Nicolae Avădanei decoperta cu precizie lucruri despre care 
marele public nu ştie nimic.  

- Îmi faceţi un mare bine, domnule Avădanei. Constat 
că adevărul nu este întemniţat în subteranele istoriei.  

- Nici  cel de o importanţă mai singulară. Celălalt domn 
colonel, om de ştiinţă, şi el un artist al diversiunii, confrate 
de reţea cu domnul colonel despre care am vorbit până 
acum, a primit ordin să acţioneze pentru desfiinţarea 
Societăţii Culturale Bucureşti-Chişinău. 

- Sunt uluit, domnule Avădanei. Dar acestea îi privesc 
pe alţii şi mie nu-mi produc probleme de conştiinţă. 
Cuviosul Serafim era rug aprins. Ceea ce nu înseamnă că nu 
mă apasă şi pe mine ,un adevăr nemărturisit. Şi-mi pare rău 
de situaţia deplorabilă în care mă aflu. Am nevoie de un 
duhovnic. 

- Atunci, vorbiţi. 
- Voi începe, cu alte persoane. După aceea voi ajunge la 

durerea ce mă apasă. Mă mustră conştiinţa, vorbind întru 
adevăr despre alţii, iar despre această durere, nu. Tăcerea 
mă striveşte. Nici unul din cei ieşiţi în faţă în scenariul de 
anexare şi deturnare a Podului de Flori nu a mişcat în front. 
Nici unul nu a zis, iată Unirea de la 1 Decembrie 1918. Iată, 
Reîntregirea României, se împlineşte acum. Fraţilor din 
Bucureşti, noi, cei din Chişinău, am ajuns acasă, în 
România. Fraţilor din România, noi am ajuns acasă, în 
Chişinău. La chemarea Societăţii Culturale Bucureşti-
Chişinău, practic s-a rupt graniţa de pe Prut şi un milion de 
români au intrat în Basarabia. Dar toate mijloacele mass-
media, cu impact de masă, radioul şi televiziunea, în aceste 
împrejurări, erau pe mâna ofiţerilor români afiliaţi KGB-
ului, atât cei din  Bucureşti, cât şi cei din Chişinău. Dintre 
persoanele de prim plan, de pe ecranele televizoarelor, atât 
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de la Chişinău, cât şi de la Bucureşti, nu a fost nici un lider 
unionist. Aceasta era starea guvernării de atunci. Din 
nefericire, nici opoziţia nu s-a manifestat altfel. Rezultatul 
deturnat al Podului de Flori? Unirea, amânată, până peste 
nişte ani. Dumnezeu ne oferise ocazia şi nouă românilor, 
paralel cu a germanilor, iar dumnealor au risipit-o cu bună 
ştiinţă. Unul nu a renunţat la situaţia în care era, pentru 
neam! Şi nici unul nu şi-a pus cenuşă pe cap, nici până azi! 
Dar, unii, pe măsură ce au eşuat din funcţii, la Chişinaău, au 
venit în Bucureşti, dând lecţii de românism, cu reproşuri, 
sau încercând să facă, fie şi parţial, ceea ce nu făcuseră la 
timp, când îi investise Dumnezeu în funcţii înalte. Este 
curioasă tăcerea românului de la Chişinău, care s-a deplasat 
la Moscova şi prin care tovarăşii conducători ai URSS au 
transmis oficialităţilor de la Chişinău, că pot ieşi în faţă,  la 
Prut. Tace chitic de atâţia ani. Mai ales că trăieşte în 
Bucureşti. De ce tace? Pentru că şi dumnealui s-a 
conformat ordinelor primite de la Moscova. Ar fi fost 
posibil să devină un lider al românilor, dacă şi-ar fi rupt 
cătuşele şi ar fi vorbit. De preferat atunci. Dar nici aşa, nici 
până azi, deloc. O fi avut dreptate Silviu Brucan, vorbind de 
un popor de dobitoci şi că vor trece vreo douăzeci de ani, 
până când românii vor gândi cu mintea lor? Iată, mai sunt 
câţiva ani până la cei douăzeci . Şi nici tovarăşul colonel, 
KGB-istul moscovit, nu şi-a rupt lanţurile, ne publicând 
stenograma drăgostirii sale cu ofiţerii sovietici de la 
Ambasada URSS şi cu alţi tovarăşi ofiţeri, de la unele 
agenţii de mass-media ale URSS, în vila sa, în cadrul 
şedinţelor de lucru în favoarea URSS. De ce să spună 
adevărul?! El însuşi colonel KGB-ist şi de viţă bolşevică 
israeliteană!. Dar, iertare, domnule Silviu Brucan, aţi greşit. 
Atunci când aţi evaluat starea naţiunii române, era după ce 
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un milion de români au marşat triumfal pulverizând graniţa 
de pe Prut şi după ce spiritul înalt, luminos, din piepturile 
românilor, s-a ascuns în adâncimile de taină. Porniseră la 
chemarea unor glasuri şi s-au trezit, în Basarabia, şi după 
aceea, că aud alte glasuri, false. Şi de atunci încoace 
românii au devenit surzi. Românii au o sensibilitate 
specifică, de care sunteţi străin. Cu cine să fi fost 
inteligenţi? Doar ştiţi prea bine că bolşvicii care în 
decembrie 1989, au dat lovitura de stat, printre care aţi fost 
şi dumneavoastră şi  au pus mâna pe frâiele ţării, nu erau 
loiali României Au jefuit-o şi tot ei, peste câţiva ani au 
dăruit Ucrainei, ce nu-i aparţinea, teritoriile româneşti, cu 
milioane de români, teritorii anexate prin Pactul 
Ribbentrop-Molotov. Mişcare conformă programului 
bolşevicilor evrei din România, program încă de dinaintea 
anexării acestor teritorii de către URSS, program de la care, 
după cum se poate constata, nu s-au sustras nici urmaşii lor 
direcţi de acum. Asta înseamnă că avem un popor 
inteligent. Îşi aşteaptă adevăraţii voievozi. Îi naşte, cu 
răbdare, din adâncurile lui spirituale, de taină.  Domnule 
Avădanei, eu mă confesez, cu cei în cauză, de parcă ar fi de 
faţă. Continuaţi, domnule Gheorghe, dar să-mi spuneţi de 
când veţi vorbi despre durerea noastră, care vă apasă 
sufletul, pentru că nu aţi mărturisit-o. De acum înainte. 
Podul de Flori, zidit din idealul naţional al Reîntregirii 
României îşi pierdea iluminarea. Unirea nu se împlinise. 
Dar mila Domnului era tot deasupra Neamului Românesc. 
Am ajuns cu un prieten din Iaşi, în cabinetul primului-
ministru de la Chişinău, gata să ne punem la dispoziţia 
guvernului de la Chişinău. Cum să vă ajutăm, domnule 
prim-ministru? Să fiu sincer, suntem ageamii în ale 
guvernării, ne-a răspuns primul ministru. Nici diplomaţi. 
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Nu ştim limba engleză. Nu suntem pricepuţi în cele ale 
economiei. În ale industriei. Nu ştim cum să ieşim în largul 
lumii. Cum să luăm legătura cu ţările dezvoltate. Toată 
lumea vorbeşte de industrie, de relaţii economice, de 
tranzacţii financiare. Noi  vorbim între noi, în birouri. 
Republica Sovietică Moldova nu se ocupa de aşa ceva, ci 
Moscova. Iar eu şi miniştrii apropiaţi mie nu am avut o 
asemenea experienţă. Cei ce au avut, au adoptat politica 
tăcerii. România, da, are relaţii economice pe întreg 
mapamondul. Aveţi pe cineva care să aibă relaţii în 
Japonia? Da. Ştie şi japoneza şi engleza. Se va pune la 
dispoziţia guvernului de la Chişinău, pentru a stabili relaţii 
economice cu cea mai dezvoltată ţară din lume, cu Japonia? 
Sunt sigur de asta, am răspuns eu. Rugul aprins receptă 
rănile grele din sufletul lui Gheorghe Prăvale. Să ştiţi că, 
preciză primul-ministru, pentru a avea autoritatea necesară, 
îl voi investi ca ministru fără portofoliu. Cu atât mai bine, 
domnule prim-ministru. Trimitem un curier la Bucureşti  
să-l invite şi să vină cu dânsul aici. Şi dacă vine pentru 
Japonia, înseamnă că e bun şi pentru SUA şi Canada. Şi 
prietenul meu a plecat de-ndată, şi în seara aceleiaşi zile, 
ajunge la Bucureşti şi îl întâlneşte pe omul nostru. Acesta 
îşi dă acordul de principiu. Acum e acum, rosti primul 
ministru, a doua zi. Domnul diplomat e din Bucureşti, noi, 
românii de aici, suntem din URSS. E nevoie de acordul 
tovarăşului Mihail Gorbaciov. Simplu, i-am zis. Simplu? 
Cum? Puneţi mâna pe telefon, spuneţi cine sunteţi şi cereţi 
să vi se facă legătura telefonică cu domnul Mihail 
Gorbaciov. Acum, altfel nu veţi mai face nici o dată aşa 
ceva. Bine, mă duc în biroul celălalt. Uşa capitonată 
rămăsese întredeschisă. M-am rugat, domnule Nicolae, din 
toată inima, Tatălui ceresc. Tovarăşul Mihail Gorbaciov la 
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telefon?!, rosti surprins primul ministru. Ridicase receptorul 
chiar Mihail Gorbaciov. Şi i-a explicat pe scurt, despre ce e 
vorba. Mihail Gorbaciov i-a repetat de câteva ori, da, da, 
da. Să se ocupe doar de problemele economice. Desigur, 
relaţii economice şi cu România. Primul ministru, radia. 
Ştiam eu că Bucureştiul ne vine în ajutor. Eu tăceam. Ştiam 
că ne venise în ajutor Tatăl ceresc. Nu reuşisem să ducem 
până la capăt Reîntregirea României, prin Podul de Flori, 
dar Bucureştiul va avea un ministru în guvernul din 
Chişinău. Pentru Reunificarea Ţării era binevenită şi 
această cale. Chişinăul era marcat de amploarea Podului de 
Flori. Transnistria simţea ca pe ceva firesc iminenta 
Reîntregire a României şi cerea un statut special, să decidă 
ea însăşi dacă va face parte şi ea însăşi din România sau nu. 
Basarabia fierbea de românism. Noi vrem să ne unim cu 
ţara! Liderii ruşilor luau legătura, în secret, cu noi, 
îngrijoraţi de soarta pe care o vor avea în România.  

În biroul primului ministru, în aşteptare. Curierul. Din 
Bucureşti. Nu azi. Mâine. Foarte bine. În ziua următoare, în 
biroul primului ministru. Curierul. Nu, nu azi. Mâine. În 
ziua următoare, în biroul primului ministru. Curierul. Vin 
singur, dar mâine vine şi dumnealui. Foarte bine. În ziua 
următoare, noi în biroul primului ministru. Şi au trecut alte 
zile şi alte zile şi dumnealui tot nu a venit. Domnule Silviu 
Brucan, pot eu să vă mai judec?! 

Cuviosul Serafim se ruga în şoaptă. Gheorghe Prăvrale 
îşi lăsă mintea să fie atentă şi sufletul să primească. Ştiu, 
Doamne, rostea cuviosul Serafim în mintea sa, că în 
nevrednicie mă împărtăşesc cu prea curat Trupul Tău şi cu 
scump Sângele Tău şi vinovat sunt şi osândă mie mănânc şi 
beau, nesocotind Trupul şi Sângele Tău, al lui Hristos 
Dumnezeul meu. Că spre îndurările Tale îndrăznind, vin 
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către Tine. Cela ce ai zis, cine mănâncă Trupul Meu şi bea 
Sângele Meu, întru Mine petrece şi Eu întru dânsul... Ştii 
mulţimea răutăţilor mele, ştii şi bubele mele, iar ranele mele 
le vezi, dar şi credinţa mi-o ştii şi voinţa mi-o vezi şi 
suspinurile mi le auzi… Dumnezeule slăbeşte, iartă-mi 
toate greşelile mele câte ţi-am greşit, ori cu cuvântul, ori cu 
lucrul, ori cu gândul, cu voie sau fără voie, cu ştiinţă sau cu 
neştiinţă, pe toate mi le iartă ca un bun şi de oameni 
iubitor…şi-mi luminează simţirile sufleteşti, arzând 
greşelile păcatelor mele, pentru rugăciunile Celeia ce fără 
de prihană Te-a născut.  Te dezleg pe tine Gheorghe, de 
orice păcat…Mergi frate Gheorghe la un preot şi te 
spovedeşte. Te va împărtăşi, îi zise cuviosul. Domnul şi 
Maica Domnului, mai zise acesta, încheind această 
întâlnire. Şi porni, fără gânduri. Doar cu gândul la  
Dumnezeu. Ajunsese acasă. Îngenunche pe nişte perniţe în 
faţa unei icoane, coborâte mai aproape de pământ şi îşi 
plecă fruntea şi constată că sufletul său se ruga de la sine. Îi 
sări de-ndată în ajutor, cu gândul atent la înţelesul 
cuvintelor rostite în rugăciune, apoi se rugă parcă golit de 
orice gând. Ştia ce înseamnă aşa ceva. Loc liber doar pentru 
Sfânta Treime, pentru Tatăl, pentru Fiul, pentru Sfântul 
Duh. Şi simţi un îndemn să meargă la mănăstire, să intre în 
obşte. Şi vei fi mai apărat şi întărit în faţa celui viclean. Să-l 
las singur, pe oşteanul acesta, pe Gheorghe Prăvale? Mergi 
în obşte şi-i vei fi de mare folos de acolo. Aşa-i. Iată, ascult. 
Oare Gheorghe Prăvale ştie, se întrebă cuviosul, că 
pestedelenii sunt la pământ, nu numai cu biserica, ci şi cu 
tricolorul, cu Neamul Românesc? Ştie. Şi ţine la tăvăleală. 
Mergi. Îi poţi fi de folos, prin spirit, de oriunde din 
România. Doamne, îţi mulţumesc, pentru astfel de mireni. 
Bine păziţi şi ascunşi, în pământul cel roditor al spiritului, 
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încă din timpul cel crud al prunciei. Am avut şi avem oşteni 
de toată vrednicia. Sunt şcoliţi de la distanţă prin 
rugăciunile sfinţilor şi din apropiere de vreo mamă 
iubitoare, sau de vreun tată. E tot o cale a sfinţilor. Şi aceşti 
părinţi sunt pe această cale. Şi aceşti mireni au fost 
primitori de rugăciune, încă din frageda pruncie. Pe măsură 
ce cresc, îşi iau crucea ostenelilor, pentru semeni. Cruce din 
ce în ce mai grea, pe măsură ce înaintează în vârstă, pe 
măsură ce se maturizează, mereu pe un alt aliniament, mai 
avansat, în marea bătălie pentru salvarea semenilor, din 
laţul celui potrivnic. Iisuse, rosti cuviosul, răpit de un 
zâmbet, ce-i lumină faţa. Şi cuviosului, la plecarea din sat, 
în autobuz, îi mai fu dat să mai audă cum vorbeşte un 
pestedelean despre tricolor. Un bărbat mai în vârstă, părea a 
fi cu ceva carte, râdea de alde ăsta, Prăvale, c-a înălţat 
tricolorul, în ograda sa. Vorbea tare, cu importanţă, să fie 
auzit. Cuviosul Serafim călătorea spre mica obşte de la 
Peştera Ialomicioarei. Era, cuviosul, ca o Arcă a lui Noe, cu 
toţi ai săi, pe care îi avea în de-aproape, în îngrijire, pentru 
care se ruga, rostindu-le numele, în faţa lui Dumnezeu, spre 
iertare şi salvare. Unii mai erau aici, dar cei mai mulţi 
trecuseră dincolo. Află de la stareţul Ioasaf, că părintele 
Irineu a plecat în lume să croşeteze din lumină cămaşa  lui 
Cristos, în prea iubiţii săi semeni. Iartă-l, Doamne şi 
mângâie-l în bucuria Ta, pe cuviosul Irineu, rosti din 
adâncul sufletului, cuviosul Serafim, făcând semnul crucii 
în aer de parcă prietenul său ar fi fost de faţă. Şi-i păru a nu 
mai vieţui pe pământ, ci în cer. Şi primi mare încurajare din 
partea cuvioşilor părinţi. Mai avem ceva economii, în cont, 
la CEC. Şi de se vor împiedeca de cele lumeşti şi nu vor 
vrea o mănăstire, atunci facem noi, un schit, tot acolo, la 
Oglinda Cerului, zise stareţul. O biserică din lemn şi câteva 
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chilii şi două smerite dormitoare, pentru creştinii ce vor 
veni. Şi această mânăstioară nu va fi cu nimic mai 
neluminată de sus, decât alte mânăstiri. Spre slava lui 
Dumnezeu şi  mântuirea credincioşilor. Fac eu un turneu pe 
la oamenii  noştri şi mai aduc banii de trebuinţă. Cuviosul 
Serafim se simţi întărit. Picura sfântă bucurie în sufletul 
său. Şi mulţumi lui Dumnezeu că este călugăr. Şi schitul va 
fi sufragan mânăstirii noastre, continuă stareţul. Şi iată-ne, 
cinci monahi. Doi vor merge acolo, în Pestedeal, pentru 
începătoria vieţii monahiceşti. În primul rând va fi cuviosul 
părinte Serafim. Pe care îl întreb, dacă printre oşteni nu va 
fi fiind şi un episcop, care să spună că v-a sfinţit ca preot. Şi 
în felul acesta nu vă deconspiraţi. Poate chiar un episcop 
care ştie cine este Nicolae Avădanei. Ce ziceţi? Ce să zic. 
Ar fi totul foarte simplu. Îmi pare că am ajuns în rai. Schitul 
Adormirea Maicii Domnului. Dar am o singură rugăminte. 
Spuneţi, cuvioase. Mă voi întoarce în Pestedeal, cu gândul 
că voi găsi drumul aşternut pentru construirea unei 
mânăstiri. Pleacă prea cuvioase părinte Ioasaf la oamenii 
noştri de taină, după bani şi toţi banii îi vom depune în 
contul Fundaţiei Deceneu. Nu-i pune şi pe aceştia la CEC. 
Noi suntem o mănăstire săracă şi nu trebuie să se ştie 
despre noi, de cât sus în cer, cât de bogaţi suntem. Să fie 
expediaţi, prin mandat poştal. Donatorii, nume fictive. Să 
nu ne adunăm laude pe pământ. Aşa voi face, cuvioase 
părinte Serafim şi prin voia lui Dumnezeu veţi fi primul 
stareţ, pe pământul pestedelenilor. Şi cuviosul Serafim 
petrecu iarna în smeritul schit de la Peştera Ialomicioarei. 
În mintea cuviosului stareţ Ioasaf veniseră cuvintele, un foc 
taboric la Oglinda Cerului. Bisericile, Oglinzile Cerului! 
Ştiu Doamne că eşti cu noi în această lucrare. Dar totul 
depinde de oamenii de acolo. Dacă vor! Şi ei ar vrea, dacă 
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ar avea păstori. O grindă din partea fiecărei familii si am 
face câte schituri vrem.  Păduri sunt. Şi piatră şi nisip şi 
balast. Dar cel necurat i-a răpit pe fraţii  noştri din 
Pestedeal. Vino Doamne în ajutor. Să se frângă cel necurat 
ca vreascurile în foc şi lumina taborică să palpite în 
sufletele acestor prea iubiţi semeni ai noştri.  

Tristeţea lui Gheorghe Prăvale nu a venit de la eşec. 
Doar cine nu îşi asumă o activitate, nu bea şi paharele 
amare. Era pregătit pentru toate paharele amare. Ca un 
oştean încercat ştia că o bătălie, nu e  un război. Protejarea, 
întru adevăr şi dreptate a propriului neam, pe teritoriul său 
străbun, este o datorie eternă. Dar l-a durut că nimeni nu a 
citit sau nu a vrut să dea de înţeles că a citit despre ţinta 
activităţii Societăţii Culturale Bucureşti-Chişinău, 
înfiinţarea Cercului Deceneu – literar, artistic, de studii, de 
opinii, de proiecte de interes civic, de îmbunătăţire a vieţii 
spiritual creştine, de informare şi relaţii cu românii din 
teritoriile anexate prin Pactul Ribbentrop-Molotov. Şi 
totuşi, un localnic, ce râdea prin sat de Prăvale, că a înălţat 
tricolorul, îi zise, vai domnule, ce tot ţii aceea, spânzurată 
de gard. Aceea era avizierul. Scrie acolo. Deci dumnealui 
citise. Scrie acolo, proiecte de interes civic. Şi lui Gheorghe 
Prăvale i-a fost drag de acel om. Cel de pe urmă, poate fi 
cel dintâi. Îi răspunse cu drag şi cu prietenie. Interes civic 
înseamnă interes public. În interesul tuturor. În Pestedeal, în 
interesul pestedelenilor. Am propus construirea unei 
mânăstiri aici, în Pestedeal. Este un proiect de interes 
public. Deci aşa ceva ţineaţi pe mânecă! Aţi scris aici, pe 
gard, cu o lună înainte, să ne puneţi la încercare şi aţi vorbit 
doar la adunarea de la bibliotecă. Mi-a plăcut! Jucaţi 
pocker? Nu. De ce? Aşa-mi veni să vă întreb. Şi-şi văzu de 
drum. De ce te amăgeşti, Gheorghe, îşi auzi acesta un glas 

 191



al gândului. Te minţi pe tine însuţi. Ai fost avertizat încă de 
anul trecut, că nu e nevoie de dumneata în Pestedeal. Anul 
acesta, la 10 noiembrie, ai scăpat ca prin urechile acului. 
Anul trecut, tot în noiembrie, tot în cadrul lunii culturii. Tot 
bibliotecara. Corectă, chiar cu entuziasm, v-a întrebat dacă 
nu vreţi să fiţi invitatul bibliotecii, la o întâlnire cu cititorii. 
Cu plăcere. Şi ai donat bibliotecii câte două exemplare din 
cărţile tale. În pliantul cu activităţile bibliotecii, pe data de 
15 noiembrie scria, ora zece, Întâlnirea cu scriitorul 
Gheorghe Prăvale. Şi te-ai prezentat cu două minute înainte 
de ora fixată. În faţa Căminului Cultural, nimeni. Îngrijorat, 
să nu fi întârziat, ai grăbit pasul. Bibliotecara, valvârtej 
ieşea din clădire. Înainta în direcţia opusă. Dar prea târziu. 
O văzuseşi şi te văzuse. Se opreşte. Ţi-ai cerut scuze pentru 
întârziere, crezând că doamna bibliotecară, ca 
organizatoare, mai avea ceva de adus, de acasă de la 
dumneaei. Şi dumneaei roşi toată şi te privi năucită, 
zăpăcită. Faţă în faţă. 

- Aţi sosit?! 
- Trebuia să ajung. Am întârziat? O să intru uşurel, mă 

retrag în spatele celor prezenţi şi nu voi deranja pe nimeni. 
- Nu înţelegeţi? 
- Nu. 
- Activitatea s-a suspendat. S-a amânat pe mâine. 
- Asta e! Merg sus. 
- Nu. În bibliotecă nu  e nimeni. Am închis cu cheia. 
- Dacă nu vă întâlneam şi auzeam că activitatea s-a 

suspendat şi  plecăm la Bucureşti şi nu eram nici mâine? 
- Nu era nici un necaz. Mâine sunt prezenţi 

coordonatorii de judeţ, ai activităţii culturale. 
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- Pentru Dumnezeu! Şi dânşii erau trecuţi în program, 
pentru azi! Ştiaţi că se suspendă! Trebuia să mă anunţaţi şi 
pe mine. 

- V-am anunţat. 
- Cine? 
- Eu. 
- Dumneavoastră? 
- Da, personal. 
- Dumneavoastră, personal? 
- Da. Am pornit, să vin. 
- Ai pornit şi aţi venit la mine şi m-aţi anunţat, personal, 

că s-a amânat activitatea. 
- Da, personal. M-am oprit la rudenia dumneavoastră, 

domnişoară de tot respectul, cu facultatea terminată, de trei-
patru ani. Era în curte. Am intrat în vorbă. A spus că vă 
anunţă ea. Sigur vă anunţă. 

- Dacă mâine aş fi absentat… 
- Nu era nici un necaz. 
- Dar aveam eu probleme de conştiinţă. Vin de la judeţ 

oameni de aleasă cultură, despre care aţi pomenit, dar 
domnul Gheorghe Prăvale, unde e? Şi lumea din sală ar fi 
auzit.  

- Nu era nici un necaz. 
- Poate pentru dumneavoastră. Şi bibliotecara începu să 

plângă. 
- N-am nici o vină. 
- Bine, nu aveţi. Dar altădată, cu oricare invitat, să fiţi 

mai atentă. 
- Dar domnişoara vă e rudenie! 
- Să fiţi sănătoasă. Gata cu plânsul. A trecut. Şi te-ai 

prezentat a doua zi. Şeful pe judeţ, profesor universitar, te-a 
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întâmpinat, cu, domnule am auzit că aţi făcut-o pe doamna 
bibliotecară să plângă în hohote! 

- Doar am rugat-o să nu se mai repete aşa . Trebuie să 
ne comportăm între nişte limite acceptabile. 

- Aţi jignit-o! 
- Pentru că am întrebat-o, de ce nu m-a anunţat? Azi am 

aflat că ştia de această suspendare, de două zile. Faptul că, 
aşa cum am fost invitat, nu am fost anunţat de suspendare, 
este de neîngăduit. Apoi te-ai reţinut. Altfel? De atunci ai fi 
rămas pe dinafară. Dar nu sunt supărat pe doamna 
bibliotecară. Simt că este un om minunat. 

- Aşa-i. Şi în continuare, discuţiile cu reprezentantul 
judeţului au fost calme, amiabile. Şi vi s-a dat cuvântul. Şi 
aţi avut impact la public. Şi în doar câteva minute te-ai 
bucurat şi de conversaţia cu celălalt reprezentant judeţean. 
Poate chiar a avut loc o comunicare în adâncime. Aţi rămas, 
dumneavoastră invitaţii, la o trataţie cu vin roşu, gustări 
alese şi prăjituri. Aţi rămas cu directoarea Căminului 
Cultural, cu bibliotecara şi un intelectual, autor de carte, din 
Pestedeal, invitat al acestei activităţi. Şi l-aţi rugat pe 
confratele din Pestedeal să ia loc alături. Ai vorbit frumos şi 
despre dânsul, la această activitate culturală. A ezitat. Aţi 
înţeles că poate vrea să fie lângă coordonatorii judeţeni. 
Numai că aceştia se scuzară. Avem de ajuns într-o altă 
localitate. Ne aşteaptă. Deja trebuia să fim acolo. Şi plecară 
împreună cu pestedeleanul şi ai rămas singur în faţa 
bunătăţilor. Ai băut un pahar de vin şi ai plecat, deşi 
doamna bibliotecară te-a rugat să rămâi, doar de aceea sunt 
pe masă aceste bunătăţi. Şi n-ai rămas. Şi bine ai făcut. 
Altfel, singur, la mâncate şi băute, tocmai bun pentru gura 
târgului. De acord că dumnealor trebuiau să plece în altă 
localitate, de acord că doamna bibliotecară v-a anunţat 
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personal, că activitatea de ieri   s-a suspendat. De fapt că 
activitatea s-a suspendat. Ceea ce înseamna că şi activitatea 
de azi. Desigur, bibliotecara nu e vinovată şi bine aţi simţit. 
E un om minunat. A trecut un an pentru a înţelege că aici, 
pentru Gheorghe Prăvale nu a fost nici atunci şi nu va fi 
nici un alt atunci. Dar dacă te înşeli, gândule? Îmi tot 
vorbeşti, de parcă ar fi fost un dedesubt. În fond nu 
bibliotecara nu m-a anunţat, ci domnişoara Lenţa Guriţă, 
rudenia. Pur şi simplu nu a vrut. De ce să-l anunţ?! Cine-i 
el?! Ia să mă lase în pace, cu Bucureşti-Chişinăul, cu 
basarabenii şi cărţile lui!  Anul trecut s-a suspendat 
activitatea pentru ziua în care erai planificat, anul acesta ţi 
s-a tras preşul, încât doar printr-o reacţie fericită, a 
dumitale, de ultimă clipă, situaţia de anul trecut nu s-a 
repetat şi zilele trecute. Nu exista nici activitatea pe care ai 
planifi- cat-o, cu avizier stradal, cu o lună înainte şi cu 
tricolor în pridvor. Nu accepţi ceea ce spun eu? Nu. Dar tot 
anul trecut, tot în cadrul lunii culturii, ai mai fost invitat la 
biblioteca orăşelului din apropierea Pestedealului. Cochet 
orăşel. Bibliotecarele se cunosc. Aşa a aflat că eşti invitatul 
bibliotecii din Pestedeal. Şi, dornică să aibă o activitate cât 
mai reuşită, bibliotecara din acest oraş ţi-a trimis o invitaţie. 
Domnului Gheorghe Prăvale, preşedintele Societăţii 
Culturale Bucureşti-Chişinău. Activitatea se desfăşura la o 
săptămână după cea din Pestedeal. Şi pestedeleanul, autor 
de carte, ştia. V-aţi întâlnit cu vreo câteva zile înainte. Da, 
sunteţi invitat şi dumneavoastră?,  te-a întrebat mirat. Eu 
merg cu maşina mică. Opresc şi vă iau. Dar, cu mâinile pe 
volan şi ochii ţintă înainte, a trecut de casa ta, fără să 
oprească. Ora stabilită, când urma să oprească la poartă, era 
cu vreo douăzeci de minute după plecarea autobuzului. Cu 
autobuzul ai fi ajuns la timp. Şi ai rămas, singur cuc, în 
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Pestedeal. Ai încercat o ocazie. A apărut un automobil. 
Omul de la volan a oprit. Ai ajuns la biblioteca orăşenească, 
dar cu întârziere. Lume multă. Sala mare de la Casa de 
Cultură, aproape plină. Invitaţii, pe scenă, la prezidiu. 
Directoarea mulţumea invitaţilor, pentru că au venit la 
această întâlnire cu publicul din localitate. Deci activitatea 
abia începea. Înaintezi pe mijlocul sălii. Eşti văzut de toată 
lumea, dar nu ţi se anunţă prezenţa. Ai observat un loc 
liber, în rândul doi din faţă, lângă culoarul de pe  mijlocul 
sălii. Faţă în faţă, ochi în ochi, cu şeful de la judeţ. Ochi în 
mat, în gol, de parcă nu te-ar vedea nici dumnealui. La 
sfârşitul activităţii, o chemă pe bibliotecară şi o rugă să 
întrebe, dacă mai vrea cineva să vorbească. Şi ai răspuns 
din sală, da, vreau să vorbesc. Universitarul îţi rosteşte 
numele, către  public şi-i face semn bibliotecarei să te invite 
sus, pe scenă. Chiar când ai ajuns în faţa microfonului, 
domnul profesor universitar, te-a rugat frumos, dar 
categoric. Aveţi la dispoziţie doar două minute! E drept, ţi-a 
fost dat de cei din lumea de dincolo, din spirit, să ai  
impact, cu rezonanţă, cu reverberaţie, în sufletele celor din 
sală. Şi te-au răsplătit, cu aplauze ne formale. Nu pentru că 
domnii de la judeţ nu ar fi de înaltă valoare, ci pentru că îţi 
este dat să ai de unde da. Căldură sufletească. Şi tonifici pe 
cei ce te ascultă. Pestedeleanul care te-a abandonat în 
Pestedeal, în prezidiu.     Nu-mi placi, gândule. Era absolut 
firesc să fie acolo. Pestedeleanul te-a privit, a roşit, ca şi 
bibliotecara din Pestedeal, în Pestedeal. Şi dumnealui, după 
ce s-a terminat această activitate, ţi-a cerut scuze, că nu a 
oprit în faţa casei dumitale, în Pestedeal, aşa cum 
promisese. În fine, îţi aminteşti. Erai în ogradă când a 
trecut. Îl  aşteptai. Privea înainte, în mod voit. Si a trecut. 
Nu accept. Nu accepţi? Dar toate se leagă. Nu, nu accept. 
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Par a se lega, dar fără legătură. Nici nu contează, de sunt 
sau de nu sunt legături subterane, ci că în lumea aceasta, cu 
tot felul de legături nefireşti, suntem obligaţi faţă de acest 
neam, să desfăşurăm activităţi vii, nu o dată pe an, plătite,  
gen luna culturii, ci activităţi permanente, ne plătite. Luna 
culturii trebuie să fie o încununare a acestora. Nu ţi-a fost 
de ajuns ce ţi-am spus? Nu. Peste o săptămână ai revenit, în 
acest orăşel şi glonţ la doamna bibliotecară, cu o propunere 
de bun simţ, de a inaugura un cerc literar, în colaborare cu 
biblioteca. Va întrebat, în colaborare cu Societatea 
Culturală Bucureşti-Chişinău? Da, aţi răspuns. A fost o 
respingere clară, chiar dacă aţi insistat de câteva ori. Mai 
trebuie să precizez că ai donat cărţile tale bibliotecii, deci 
activitatea Societăţii Culturale Bucureşti-Chişinău o 
cunoştea. După nu-urile categorice, la despărţire, v-a zis, că 
se mai gândeşte la propunerea făcută şi vă anunţă, ce a 
hotărât. Şi nu v-a mai anunţat niciodată. Deşi în localitate 
sunt poeţi şi prozatori, care se întâlnesc, doar o zi-două pe 
an, în cadrul lunii culturii. Pentru inaugurarea unui cerc 
literar, trebuie să ai aprobarea de la domnii de la judeţ? Sau 
cel puţin să-i consulte? Nici acum nu e de ajuns? Nu, 
răspunse Gheorghe Prăvale. Pur şi simplu, e vorba de 
altceva. Salariul îi merge, luna culturii, prin mobilizări din 
partea primăriei, merge. Participă ori primarul, ori vice-
primarul. Şi nu totdeauna la sala mare, a Casei de Cultură, 
ci în sala de şedinţe a Primăriei, tip masă rotundă şi cu asta, 
gata activităţile publice, culturale. Dacă aşa gândeşti… Aşa 
gândesc, sublinie Gheorghe Prăvale şi merg mai departe. 
Sunt pe drumul cel bun. Da, cu siguranţă, acesta e drumul, 
îi răspunse gândul, care susţinea că există o anumită 
legătură între anumite momente, de parcă prezenţa lui 
Gheorghe Prăvale, în zonă nu era acceptată. De ce?, întrebă 
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Gheorghe Prăvale. Şi tot el răspunse, nici vorbă de aşa 
ceva. Doar preotul. A informat episcopia de activitatea sa. 
Dar şi episcopul, în urma invitaţiei primite l-o fi întrebat, 
ce-i cu Gheorghe Prăvale ăsta? Şi i-a spus, nu.   Retrage-te. 
Şi s-a retras. Pe altele, nu le cred. Sunt aspecte inerente, în 
vârtejul unor activităţi. Şi nu sunt suspicios. Şi, repet, nu 
există motive să fiu. Şi nici nu-mi place să-mi împrăştii 
gândurile. În fond, anul trecut, am fost invitat la două 
activităţi, în Pestedeal şi în cochetul orăşel şi am luat 
cuvântul şi am reuşit să cunosc oameni despre care nu prea 
ştiam ce să spun. Şi-mi pare bine, că i-am cunoscut. Stop, 
interveni iar gândul. Dar prima dată, bibliotecara din 
Pestedeal, te-a trecut în programul tipărit, apoi ai primit 
doar invitaţia de a participa la activitate. Programul cu cei 
ce susţineau activitatea era ataşat invitaţiei. Sunt foarte 
mulţumit, răspunse Prăvale. Da, răspunse gândul, dar ai 
cerut în public să iei cuvântul. Aproape te-ai impus. Si anul 
trecut şi anul acesta. Şi doar o dată s-a întrebat, dacă mai e 
cineva, care vrea să vorbească. Ce vrei, gândule, sunt 
invitat să particip, deşi nu sunt trecut în program nici la 
activitatea din oraş. Nu e nimic rău în asta. Nu trebuie să fiu 
suspicios. Gata cu anul trecut, gata cu anul acesta. S-au 
terminat activităţile locale, din luna culturii. Am lansat 
ideea construirii mânăstirii. Am inaugurat, în Pestedeal, 
Cercul literar şi de studii, pe care nu am reuşit să-l înfiinţez 
în oraş, cu biblioteca orăşenească. De ajuns. Împrăştierea 
gândurilor e semn de slăbiciune. De fapt am pătruns între 
valorile locale şi judeţene. Relaţii normale. Îmi sunt 
simpatici. Şi dumnealor m-au primit cu fineţe. Şi acum, 
gata. Am de lucru. Să-l anunţ pe episcop, despre lansarea 
ideii de a face o mănăstire în zona Pestedealului. Gheorghe 
Prăvale redactă scrisoarea şi merse cu ea la poştă. Înalt Prea 
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Sfinţite Părinte Miron, v-am invitat să veniţi în comuna 
Pestedeal, la 10 noiembrie, la activitatea Societăţii 
Culturale Bucureşti-Chişinău. Ulterior am aflat că în 
aceeaşi zi urma sa fiţi la resfinţirea unei biserici. Tot atunci 
v-am trimis o scrisoare deschisă, în legătură cu mutarea 
târgurilor săptămânale, din timpul Sfintei Liturghii, în 
cealaltă zi nelucrătoare, sâmbăta.  Aceeaşi scrisoare a fost 
expediată, cu un timp în urmă şi partidelor politice. 
Activitatea noastră a avut în vedere unele proiecte de 
interes civic -împădurirea unor sectoare din dealul care 
flanchează comuna, pentru a se evita posibilitatea unor 
alunecări de teren, pietruirea uliţelor mărginaşe, cu piatra şi 
nisipul, care există în cantităţi nelimitate în albia râului, 
constituirea unei asociaţii a proprietarilor de vaci, în 
vederea obţinerii unor subvenţii, pentru o fabrică de 
procesare a laptelui, încetarea poluării râului, pe o întindere 
de peste 10 kilometrii, de către localnici şi două  propuneri 
de interes pentru biserică, una în legătură cu târgurile şi 
alta, pentru construirea  unei mânăstiri, în zona 
Pestedealului, unde există câteva locuri minunate pentru aşa 
ceva, în pădurea de la Oglinda Cerului, sau în pădurea 
bisericii din jos, sau pe alt deal, pe care, dacă va fi ales, 
familia semnatarului acestor rânduri, va dona 5000 mp. Nu 
ne îndoim că primăria din Pestedeal şi primăriile comunelor 
din jur vor dona şi lemn pentru construirea acestui 
aşezământ monahal, dar şi unii oameni, din propriile păduri. 
Acestea fiind spuse, trimişii episcopiei sunt aşteptaţi pentru 
a vedea locurile posibilei mânăstiri. Nu ne îndoim că şi 
ceilalţi episcopi şi mitropoliţi din România, nu vor sta în ne 
lucrare şi vor acţiona pentru scoatera târgurilor duminicale 
din viaţa poporului român, care e în suferinţă şi sub acest 
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aspect. O astfel de hotărâre poate fi luată şi la nivel local, 
de către primării. 

Gheorghe Prăvale mai aprindea o candelă, din când în 
când. Nu prea avea ulei, nici pentru gătit. Pentu candelă,da. 
Şi intra în cetatea sufletului său, în rugăciune, în timp ce 
mergea la fân, în timp ce-şi tăia lemne, cu joagărul, pentru 
la iarnă, în timp ce mergea la magazin, după cumpărături. 
Trăia înăuntrul său, deşi se deplasa în afară, după cele ale 
vieţii. Şi aşa, refugiat în cetatea sa, nu îl lăsă pe potrivnic 
să-i joace pe răni şi nici mintea să coboare în cele lumeşti şi 
ne fiind în cele lumeşti, nu-l judeca nici pe preot, nici pe 
episcop. Când se gândea la episcop, i se bucura sufletul. 
Asta e bine, îşi zise. Vlădica doreşte o mănăstire. Deci nu 
contează dacă are încredere în mine, pentru un asemenea 
demers, principalul fiind că doreşte să fie şi aici o 
mănăstire. Şi că din acest punct de vedere, nu sunt singur. 
De mângâiere şi întărire, mi l-a adus Dumnezeu, în 
comună, pe Nicolae Avădanei. Aşa că n-am de ce mă 
plânge. 

În Pestedeal, se întorsese o creştină, după o viaţă de 
navigat  în largul vieţii.  

- Domnule Prăvale, am venit să vă cunosc şi să vă spun  
cine-i proprietarul pădurii de la Oglinda Cerului. Unul, 
Cristian şi nu mai ştiu cum. Am uitat. Şi creştina ciripi, 
uimită, dar ce mă priviţi aşa? 

- De uimire şi mulţumire. Suntem trei, stimată doamnă. 
Mai zilele trecute m-a încurajat domnul Nicolae Avădanei. 

- Nu-l cunosc. 
- Nu e de pe aici. Cât rămâne în sat, cât pleacă, de nici 

nu se mai ştie dacă este în viaţă. 
- Eu sunt de aici. Dar poate nici pe mine nu mă mai 

cunoaşte lumea. Am apărut în comună a câteva zile după 
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adunarea de la Căminul Cultural, cu mânăstirea. Şi de 
atunci sunt în război cu ai mei. Că ce îmi trebuie mie 
mănăstire. Auzi, proasta, are ceva bănuţi şi să-i arunce pe 
fereastră! Am greşit spunându-le că am ceva economii şi o 
să dau şi eu câteva milioane pentru mănăstire. N-am mulţi 
bani, dar iată, nu ştiam sau uitasem, cine e tare şi mare pe 
aici. E adevărat, nici eu nu am fost altfel, până acum vreo 
câţiva ani, când am avut norocul să stau de vorbă, câteva 
minute, cu un episcop, într-un cadru religios. M-a dus o 
colegă, pentru spovedit. Şi Înalt Prea Sfinţitul, contrar 
obiceiului, ne-a primit în foişorul episcopiei, la un pahar de 
socată. Şi am vorbit de una de alta şi m-a rugat să mă 
gândesc la ce am vorbit şi să încerc singură să mă 
limpezesc, că pot şti ce e îngăduit în viaţă şi ce nu. Şi de 
atunci s-au limpezit apele în mine. Am aflat ce-i 
spovedania. Şi l-am ales de duhovnic. Şi într-un an de zile 
am ajuns de ne recunoscut. În bine.  

- Cu greutăţile? 
- S-au dublat. Poate triplat. Fără duhovnicul meu aş fi 

fost târâtă şi m-aş fi lăsat târâtă, nu vă mai spun unde şi 
cum, se vede peste tot în lume. Aţi citit cărţile acestea? Sunt 
scrise de călugări iscusiţi, cu o viaţă îndumnezeită. 

- Aceasta am citit-o, dar am uitat despre ce este vorba.  
- Vi le las. După ce le citiţi mi le daţi, poate mai găsesc 

cititori. 
- Cu plăcere. Le citeşte şi Maria, soţia mea. Duceam 

lipsa unor cărţi de felul acestora. 
- Mulţam, Doamne, izbucni într-un tril al bucuriei, 

creştina. Iată, am doi cititori. Până acum am fost refuzată. 
- Mai aveţi unul.  
- Pe cine?  
- Pe preotul Petru.  
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- Păi am auzit eu ce s-a întâmplat. 
- Ochiul vede, urechea aude, dar Domnul ştie. Noi, doar 

suntem oameni întregi la minte, cu memorie, constatăm 
anumite situaţii, binevenite sau neplăcute, dar nu judecăm. 

- Mulţumesc, mulţumesc, nici eu nu judec, dar aşa, să-l 
opresc şi să i le dau, e peste mână.  

- Îi vorbesc eu, aşa, întâmplător. Îi spun ce cărţi am 
primit, pentru a le citi. Şi voi vedea de îşi exprimă dorinţa 
să i le împrumut şi dumnealui. Îi spun ale cui sunt şi să le 
restituie proprietarului. Dar care vă este numele, doamnă? 

- Leria! 
- Domnul şi Maica Domnului să vă aibă în grijă. Şi 

femeia începu să se roage, mergând spre casa ei. Şi rămase 
în cetatea rugăciunii, să nu o ajungă din urmă valurile vieţii. 
Şi Gheorghe Prăvale aşa făcu, numai că nu le citi pe nici 
una, preotul solicitându-le pe toate. A doua duminecă, o 
bucurie fără margini în sufletul creştinei. Predica se axa pe 
câteva citate scoase din cărţile dumneaei. Şi la sfârşit 
preotul mărturisi cum au ajuns cărţile la dânsul. Şi i le 
înapoie doamnei Leria, pe toate. Şi câştigul cel mai mare 
pentru creştină a fost că şi-a găsit, aici, în satul natal, un 
preot duhovnic, cu toată purtarea de grijă pentru sufletul ei.  
Şi aşa, au rămas împreună, prin lectura cărţilor cu conţinut 
religios. Şi preotul şi ceilalţi creştini, când aveau o carte o 
transmiteau în circuit, la toţi. Apoi, o creştină ce avea 
serviciul într-un oraş mai îndepărtat, vara, când se întorcea 
în sat, în concediu, mai aducea şi ea astfel de cărţi. Şi cercul 
s-a închis şi n-a mai venit nimeni, să-l deschidă şi să-l 
mărească. Dar de mare întărire şi spor duhovnicesc a fost şi 
a rămas această părtăşie duhovnicească. Şi Gheorghe 
Prăvale s-a dus după spusele Leriei, dar omul la care a 
ajuns, n-avea pământ la Oglinda Cerului, ci în altă parte. I-a 
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zis că îl donează pe acesta pentru mănăstire. Are izvoare 
puternice şi un platou pentru construcţie şi o plantaţie cu 
meri şi pruni. Şi Gheorghe Prăvale mai descoperi doi 
donatori, Mircea, din Negura şi Alina, din Pestedeal. Acum 
existau mai multe locuri. Două le oferise Gheorghe Prăvale, 
în chiar timpul adunării de la Căminul Cultural. Şi Prăvale 
într-o bună zi, se prezentă la primar şi-i spuse că ar fi vrut 
să fi venit şi dumnealui la adunarea de la Căminul Cultural, 
dar probabil a fost prins cu alte activităţi. 

- Chiar aşa a fost. Lui Gheorghe Prăvale îi veni în minte 
discuţia cu Nicolae Avădanei, despre episcop şi cauza 
retragerii sprijinului din partea bisericii, dar îl ignoră. 

- Acum am venit la dumneavoastră să vă informez că 
sunt şapte oferte de donaţii de teren, pentru mănăstire. N-
am venit până cum la dumneavoastră, ca să nu-mi spuneţi 
că de cereri şi de sugestii e plină primăria, dar de fapte e 
nevoie. Ce spuneţi, ne sprijiniţi? 

- Pentru o mănăstire, da. Să-l chemăm şi pe viceprimar. 
Acesta se bucură, cu suflet de copil. Şi  nu-i mai tăcea gura. 
Nu unde sunt cele şapte oferte, deoarece la nici una nu se 
poate ajunge cu maşina. E drept, la Oglinda Cerului, ar fi 
ceva, dar din Negura de Sus, am auzit, domnule Gheorghe 
Prăvale, că aţi desfăcut Negura în două, până la Oglinda 
Cerului, nu e drum de acces. 

- Dar căruţele care aduc lemne? 
- E altceva. Aici în Pestedeal, in marginea de sus a 

Pestedealului, e un loc fără cusur, iar cu o lamă de 
buldozer, domnule primar, în câteva ore, am deschis drumul 
până sus, la mănăstire. Trebuie rasă o ridicătură de pământ. 
Mă gândesc la o mănăstire deasupra Malului Înalt! Pe la 
baza lui trece şoseaua asfaltată.  
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- Bine gândit, domnule vice, îi spuse primarul. Mai sunt 
câteva probleme de rezolvat. Sus pe platou sunt păduri ale 
particularilor. Dar dacă nu vor să doneze, le dăm din 
pădurile primăriei, în altă parte. La nevoie o suprafaţă mai 
mare, să nu se înceapă o mănăstire, pe o părere de rău. 

- Domnule primar, vă mulţumesc. Ziceţi că acolo e 
pădure? Lemn pentru construirea mânăstirii, la faţa locului, 
interveni Prăvale. 

- Dar nu avem, în pădurile noastre, toate esenţele pentru 
construcţii. 

- Câte sunt. Şi Gheorghe Prăvale mulţumi lui 
Dumnezeu, pentru începutul bun. Urma să revină, cu 
această problemă, la primărie. Şi iar scrisori la episcop, cu 
pomenirea de bine a celor doi primari, pe fiecare după 
numele său, fiind sigur că episcopul, sau cineva de la 
episcopie, se va ruga pentru ei. Şi evidenţie şi bucuria şi 
entuziasmul vice primarului. Înalt Prea Sfinţite Părinte 
Miron, suntem pe drumul cel bun, dar mai e de mers. După 
ce am făcut ceva valuri, cu cei care vor să doneze pământ, 
pentru a se face pe proprietatea lor o mănăstire şi după ce 
am considerat că s-a creat o atmosferă favorabilă, m-am 
prezentat la domnul primar al comunei Pestedeal, rugându-l 
să aibă în vedere ridicarea unei mânăstiri, că lemn de 
construcţie se află în pădurile de aici. Da aşa e, dar nu toate 
esenţele lemnoase locale, sunt bune pentru construcţie. 
Vreau să spun că ne mai trebuie ceva şi din altă parte. 
Adevărat, am insistat eu, dar avem şi lemn bun, ceea ce nu 
există la câmpie, unde, prin hărnicie şi osteneli, se ridică 
mânăstiri, ca să nu mai vorbim de Maramureş, Ţara 
Moţilor, Bucovina, care profită de esenţe lemnoase locale. 
Am înţeles, domnule Prăvale, se poate face o mănăstire. 
Dar sponsori? La această întrebare i-am sugerat domnului 
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primar, sa ia legătura cu domnul primar al municipiului. 
Are şi funcţie importantă, este şi patron de întreprinderi, 
inclusiv de construcţii. Şi pe deasupra este fiu al 
Pestedealului. Domnule primar, mânăstirea este cel mai 
frumos şi mai curat dar, care poate fi făcut oamenilor din 
această parte de ţară! Bine, a răspuns dumnealui. Sunt în 
bune relaţii cu domnul primar al municipiului. Şi dumnealui 
cu prefectul. Promit să iau legătura cu dumnealui. 

A trecut aproape un an şi jumătate de când am început 
să vorbesc cu părintele Petru, din Pestedeal, de posibilitatea 
de a construi o mănăstire în raza comunei Pestedeal, 
sugerându-i diverse locuri. A trebuit, totuşi, să ies în faţă, la 
două întâlniri publice, pe 10 şi 15 noiembrie. L-am dorit de 
faţă pe părintele Petru, dar cu câteva zile mai înainte, ne-a 
anunţat că nu va fi prezent, trebuind să meargă la un botez. 
De ce nu spui, aşa  cum a fost, cu doar câteva minute 
înainte de activitate, îl întrebă un gând? Las de la mine, lasă 
şi Domnul. Eu vreau mănăstire, nu gâlceavă. Înalt Prea 
Sfintite, nu mai aveam cum să amân aceste întâlniri, la ele 
urmând să sosească şi invitaţi din Bucureşti şi de la judeţ, 
ceea ce s-a şi întâmplat. Pe domnul primar din Pestedeal l-
am rugat să ia legătura cu IPSVoastră. Cred că aşa ceva se 
va întâmpla, după ce se vor identifica unele surse de 
sponsorizare. 

Cât priveşte târgurile din timpul Sfintei Liturghii, ele 
vor înceta. În Anglia, mi-a spus un cunoscut, s-au interzis 
meciurile de fotbal, dumineca dimineaţa. Iar la noi se 
ezită… Nu e vorba decât de intrarea în normalitate. Dacă nu 
acţionăm, trăim în păcat, lăsând milioane de oameni în 
afara şansei de a merge la biserică, de a avea o viaţă de 
familie, în ziua liberă, lăsată de Dumnezeu. Din cauza 
târgurilor, unii oameni nici nu sunt liberi să opteze pentru 
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biserică şi familie, societatea omenească funcţionând şi prin 
vânzarea şi cumpărarea unor produse. După Revoluţia din 
Decembrie 1989, a apărut a doua zi nelucrătoare, sâmbăta, 
dar mentalitatea comunistă atee, face ravagii în continuare, 
menţinând târgurile săptămânale în timpul Sfintei Liturghii. 
Subiectul este de aşa natură, încât va pătrunde în mass-
media şi vor fi destule voci care vor profita de ocazie, 
pentru a reproşa înaltelor feţe bisericeşti, o anume stare de 
apatie, dacă nu cumva mai mult şi mai dureros. Consider 
necesar un pas înainte, în presă şi la televiziune, din partea 
Bisericii Ortodoxe Române. Repet, oricare primar, din 
oricare comună, sau oraş, poate hotărî aşa ceva, nu numai 
guvernul şi parlamentul. Doamne ajută!  

Şi Gheorghe Prăvale iar umblă pe dealuri şi pe la 
oameni. Doar în Negura au stat de vorbă cu el, în legătură 
cu mânăstirea. Uneori se adunau pe vreo ulicioară, grupuri-
grupuri.  

Decembrie, cu fulgi mari de nea. Părintele protoiereu 
Codiţă, după numele de botez, Mihai, reprezentant 
episcopal, s-a deplasat în  Pestedeal şi l-a vizitat pe 
Gheorghe Prăvale. A fost o întâlnire de lucru. În urma celor 
discutate, Gheorghe Prăvale a plecat în Bucureşti, unde a 
convocat, adunarea  generală a Fundaţiei Deceneu. A durat 
aproape zece zile, până când a fost învinsă iarna grea. Ori 
nu mergeau autobuzele şi nici taxiurile, ori bătea vântul şi 
era un ger năprasnic. S-a hotărât în unanimitate, implicarea 
Fundaţiei Deceneu în construirea mânăstirii din Pestedeal. 
Unul din membrii fondatori, Ilie Ghiocel, constructorul 
primei capele pentru militari, de la cea mai mare unitate 
motorizată din Bucureşti, a primei puşcării moderne şi a 
capelei din această puşcărie, tot din Bucureşti şi a unor 
biserici în două din judeţele ţării, îşi oferii serviciile. 
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Gheorghe Prăvale se întoarse în Pestedeal. În luna februarie 
îl informă, în scris, pe episcop, despre ceea ce s-a făcut şi ce 
urmează să se facă. Înalt Prea Sfinţite Părinte Miron, vă 
mulţumesc pentru că l-aţi trimis la mine, în luna decembrie, 
pe părintele protoiereu Mihai, în legătură cu construirea 
unei mânăstiri în perimetru comunei Pestedeal.  

1. Loc pentru mănăstire există.  
Părintele protoiereu Mihai ne-a spus că sunt necesari 

200-300 milioane de lei, pentru  proiectul de construcţie. 
Răspunsul nostru a fost categoric, în sensul că ni se poate 
pune la dispoziţie un proiect, fără bani, după care s-a 
construit o altă mănăstire, în această episcopie, sau 
episcopia să ceară un astfel de proiect de la o altă episcopie. 
Ştim că există un precedent de referinţă în cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române. Şi nu este chiar o excepţie. După ce 
vom avea proiectul, va urma etapa următoare.  

2. Proiectul, în aşteptare.  
3. Autorizaţia de construire se obţine după ce vom avea 

un proiect.  
4. Contul pentru donaţiile financiare.  
Părintele Mihai a desemnat Fundaţia Deceneu. Fiind 

preşedintele acestei fundaţii, mi-am dat acordul de 
principiu. În luna ianuarie am convocat adunarea Fundaţiei 
Deceneu. S-a obţinut acordul membrilor conducerii 
acesteia, pentru  construirea unei mânăstiri în zona comunei 
Pestedeal. Părintele Mihai ne-a atras atenţia că e bine să 
existe două persoane, pentru orice operaţiune financiară. 
Fundaţia Deceneu va delega,  cu drept de semnătură în 
contul pe care îl va deschide, la una din băncile din 
apropierea Pestedealului, acele persoane care vor fi 
nominalizate de către Comitetul de iniţiativă pentru 
construirea acestei mânăstiri (Comitetul e în curs de 
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formare, lista se află la vice-primar). Ieri am fost la 
primărie. Vă pot aduce la cunoştinţă că primarul a acceptat 
implicarea în acest proiect, desemnându-l pe vice primar, 
care a fost entuziasmat. Vice primarul mi-a adus la 
cunoştinţă potenţialii sponsori locali şi convingerea că 
Pestedealul va avea o mănăstire. Mi-am amintit de 
cuvintele părintelui Mihai, că în satul din partea de sus a 
Pestedealului, nu există biserică. Am convenit cu vice-
primarul, ca după deschiderea şantierului, să se construiască 
o bisericuţă în acel sat. A promis că va construi această 
bisericuţă, din lemn, în timp record. Azi a venit iar, în 
Pestedeal, părintele Mihai. Îi telefonasem în legătură cu 
activitatea noastră, la zi. I-am prezentat cu detalii, situaţia. 
De la mine a plecat la primărie. Mulţumit de perspectiva 
construirii unei bisericuţe în satul fără biserică, la primărie 
a insistat pentru o biserică mai mare şi nu din lemn. Şi să 
fie construită cu prioritate. Înalt Prea Sfinţite Părinte, dacă 
nu se deschide la început şantierul mânăstirii şi nu al 
bisericii, este posibil ca această mănăstire să o construiască 
alţii, altădată. Nici sponsorii, nici oficialităţile locale, nu se 
vor angaja, pentru deschiderea unui nou şantier. Fără 
angajarea oficialităţilor locale, de la bun început, pentru 
mănăstire, iniţiativa şi activitatea noastră de până acum 
încetează. Desigur ne vom bucura din tot sufletul şi de 
ridicarea unei biserici. Vă mai aduc la cunoştinţă că 
primarii s-au hotărât să se întâlnească într-o şedinţă, cu 
inginerii de specialitate, pentru a încerca să identifice un alt 
loc pentru mănăstire, spre care să se poată ajunge cu 
maşina. Pentru terenurile oferite până acum, s-a ocupat doar 
subsemnatul. Nu cunosc prea bine zona. Cu alte cuvinte e 
bine să se menţină pornirea oficialităţilor, pentru mănăstire, 
urmând ca bisericuţa să se construiască după deschiderea 
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şantierului de la mănăstire. Dar, Înalt Prea Sfinţita Voastră 
decide. Doamne ajută! 

Înainte ca părintele Mihai să desemneze Fundaţia 
Deceneu, Gheorghe Prăvale propusese Societatea Culturală 
Bucureşti-Chişinău. Părintele i-a răspuns fără ezitare, nu. 
Să nu avem complicaţii internaţionale! La atâta limitare în 
gândire, ce mai pot spune?, s-a întrebat în sinea sa 
Gheorghe Prăvale. 

În următoarele zile Gheorghe Prăvale trăi în bucuria 
stării de rugăciune. Proiectul mânăstirii prindea viaţă. De 
aşa ceva a considerat, că episcopul trebuie să ştie, drept 
pentru care îl informă iar, în scris. Înalt Prea Sfinţite Părinte 
Miron, speram să nu mai abuzez de timpul Înalt Prea 
Sfinţiei Voastre, cu încă o scrisoare, dar hotărârea aşteptată 
va avea loc la sfârşitul lunii martie. M-am întâlnit cu cei doi 
primari, în legătură cu construirea mânăstirii. M-au invitat 
la o şedinţă a consilierilor, pentru a susţine acest proiect şi 
ai convinge, spre a fi asumat. Pe data de 24 februarie, în 
cadrul Comisiei de buget-finanţe, am argumentat 
necesitatea construirii acestei mânăstiri. Membrii comisiei 
au fost de acord cu acest proiect. Pe data de 26 februarie, a 
avut loc şedinţa ordinară a tuturor consilierilor, pentru 
discutarea bugetului, a organigramei, a indemnizaţiilor, 
ajutorului social şi diverse. Am fost invitat şi acum, spre a-i 
convinge pe toţi consilierii, de necesitatea construirii 
acestei mânăstiri. Au fost o serie de întrebări. Am reluat 
mereu, completând argumentaţia – religie, corijarea 
comportamentului oamenilor, turism, interes cultural, s.a. O 
singură voce, întrucâtva discordantă, mai mult prin 
tonalitate şi doar în câteva cuvinte. Mulţumesc Domnului şi 
Maicii Domnului că a fost doar atât. Propunerea 
subsemnatului de a se discuta în cadrul acestei şedinţe  şi a 
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se supune la vot, construirea acestei mânăstiri, nu a avut 
câştig de cauză, primarul propunând ca votul să aibă loc în 
următoarea şedinţă cu toţi consilierii, care va fi, ca de 
obicei,  în ultima joi a lunii, ora 13. Pe 27 martie. Şi-a 
motivat amânarea prin faptul că abia acum au fost informaţi 
toţi consilierii, de acest proiect iar atunci vor vota în 
cunoştinţă de cauză. Şi tot pe 27 martie, a propus 
dumnealui, să se constituie Comitetul de iniţiativă, format 
nu mai mult de cinci-şase persoane. Propunerea acestui 
număr, se subînţelege, are în vedere membri activi, şi nu de 
formă – şi poate că aşa e bine. Am fost invitat să predau un 
text, cu argumentaţia pentru construirea acestei mânăstiri, 
text ce se va îndosaria, de la acest text urmând să se 
desfăşoare discuţiile şi să se supună la vot. Înalt Prea 
Sfinţite Părinte Miron, se poate anticipa că va fi un vot 
favorabil, în unanimitate. La şedinţa de la sfârşitul lunii, am 
fost rugat să fie prezent şi cineva din partea episcopiei. Am 
pomenit numele părintelui Mihai. Îi voi telefona zilele 
acestea, pentru a şti, din vreme, că este aşteptat în 
Pestedeal.  

În legătură cu locul mânăstirii, s-au propus trei 
amplasamente, altele decât cele despre care v-am scris. Va 
avea câştig Malul Înalt. Propunerea a venit din partea vice 
primarului. Şoseaua asfaltată trece chiar pe lângă acest deal. 
Vice primarul a argumentat că se poate deschide un drum, 
de la asfalt până la mănăstire, prin îndepărtarea unei 
movile. Locul are o privelişte încântătoare. Mânăstirea se 
va construi aici şi pentru că toţi cei care vor dori să meargă 
la mănăstire, vor trebui să traverseze comuna, lungă de vreo 
zece kilometri. În felul  acesta se are în vedere şi interesul 
turistic. Şi încă dintr-un motiv, tot aici sunt pădurile, pentru 
lemnul de construcţie. Dar în apropiere se află şi satul fără 
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biserică. Şi va avea o bisericuţă. N-am ridicat la această 
şedinţă, problema acestei biserici, ci în discuţie restrânsă, 
cu primarii, care sunt receptivi. O să-l rog pe părintele 
Mihai să păstreze ţinta pentru care acţionăm şi în jurul 
căreia s-a obţinut un consens, mânăstirea. V-am mai scris 
de ce şi nu mai revin. 

Scrisorile de până acum vi le-am scris, Înalt Prea 
Sfinţite Părinte, pentru că aveam nevoie să comunic cu 
cineva care doreşte din tot sufletul, o mănăstire şi în această 
parte a episcopiei. În felul acesta am reuşit, cu răbdare şi 
calm, să se ajungă în acest stadiu al proiectului nostru. 
După şedinţa de la sfârşitul lunii martie, voi deschi contul 
pentru donaţii şi va începe un drum, deloc uşor, dar sunt 
sigur, că prin grija Domnului şi a Maicii Domnului, prin 
implicarea autorităţilor locale, prin donaţii, va veni şi ceasul 
aşteptat, al liturghisirii, în acest sfânt locaş. 

Data de 27 martie era aproape. Gheorghe Prăvale 
redactă textul pentru şedinţa consilierilor, text de la care vor 
porni discuţiile şi se va lua o decizie, prin vot. Domnule 
Primar, domnilor Consilieri, o mănăstire este un centru 
religios şi cultural. Istoria românilor este intim legată şi 
determinată de către aceste sfinte lăcaşuri. În acest sistem 
naţional spiritual urmează să se integreze şi mânăstirea din 
Pestedeal. Localitatea Pestedeal are astfel şansa 
îmbunătăţiri vieţii, pe plan religios, cultural, economic, 
turistic, valorificarea unor resurse locale, etc. O mănăstire 
îndeamnă la unire întru nevoile neamului şi ale oamenilor, 
din sânul cărora ne-am ridicat. 

La o săptămână după scrisoare, Gheorghe Prăvale primi 
un răspuns, în scris, din partea Arhiepiscopiei. Acesta se 
bucură nespus. Avea nevoie de un semnal. Acum îl avea, 
detaliat. Arhiepiscopia. Către protoierie. Pentru domnul 
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Gheorghe Prăvale, comuna Pestedeal. La nenumăratele 
voastre solicitări privind construirea unei biserici de 
mănăstire, pe raza comunei Pestedeal, pentru ca Înalt Prea 
Sfinţitul Dr. Miron, Arhiepiscop, să dea aviz favorabil 
doleanţelor dumneavoastră, prin prezenta vă sugerăm 
următoarele: 

1) Să se intre în posesia locului (o suprafaţă rezonabilă 
de teren) printr-un act notarial de donaţie, sau vânzare-
cumpărare, pe numele Arhiepiscopiei, sau a Parohiei 
Pestedeal. 

2) Să se creeze un cadru juridic în vederea înfiinţării 
unei mânăstiri în Pestedeal, prin solicitarea mai multor 
credincioşi, sau a unui grup de monahi sau monahii. 

3) Să se înfiinţeze un comitet de iniţiativă format din 
persoane influente, care să ajute şi financiar la construcţia 
bisericii. 

4) Să se creeze o bază materială prin deschiderea unui 
cont în bancă, cu nişte sume rezonabile, de la diferiţi 
sponsori, după care poate lua în calcul şi discuta construcţia 
unei biserici şi înfiinţarea unei mânăstiri pe teritoriul 
comunei Pestedeal. 

Data de  27 martie era aproape. Cu adresa din partea 
arhiepiscopiei în faţă, Gheorghe Prăvale reluă redactarea 
textului pentru şedinţa consilierilor. Domnule Primar, 
domnilor Consilieri, o mănăstire este un centru religios şi 
cultural. Istoria românilor este intim legată şi determinată 
de către aceste sfinte lăcaşuri. În acest sistem naţional 
spiritual urmează să se integreze şi mânăstirea din 
Pestedeal. Localitatea Pestedeal are astfel şansa 
îmbunătăţiri vieţii, pe plan religios, cultural, economic, 
turistic, valorificarea unor resurse locale, etc. O mănăstire 
îndeamnă la unire întru nevoile neamului şi ale oamenilor, 
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din sânul cărora ne-am ridicat. O mănăstire este o investiţie 
sigură şi durabilă. Asumarea construirii unei mânăstiri, în 
Pestedeal, de către primărie, la această şedinţa de azi, joi, 
27 martie a.c., înseamnă un autentic act de întemeiere. La 
această şedinţă este necesar să se supună la vot următoarele: 

1) Donarea, din partea primăriei, a unei suprafeţe 
rezonabile de teren, pe care se va constri mânăstirea, pe 
numele Arhiepiscopiei, sau a parohiei Pestedeal, printr-un 
act notarial. 

2) Să se creeze un cadru juridic în vederea înfiinţării 
unei mânăstiri în Pestedeal, prin solicitarea mai multor 
credincioşi, sau a unui grup de monahi sau monahii. Cadrul 
juridic există, prin consilierii prezenţi la şedinţă, drept 
pentru care, domnul primar şi domnii consilieri sunt rugaţi 
să se adreseze Arhiepiscopiei, Înalt Prea Sfinţitului Părinte 
Miron, solicitând aprobarea înfiinţării unei mânăstiri în 
perimetrul comunei Pestedeal. O astfel de cerere trebuie să 
aibă o bază materială, de pornire. Primăria trebuie să 
precizeze că donează terenul şi lemnul necesar. De 
asemenea, că solicită această aprobare, pentru a transporta, 
la faţa locului, progresiv, pe măsura posibilităţilor, lemnul 
necesar, etc. Cât priveşte un grup de călugări, sau de 
călugăriţe, urmează să fie identificată acea mănăstire, de 
oriunde din România, care va fi de acord, sa ofere aceşti 
călugări, pentru începerea vieţii mânăstireşti, de aici, din 
Pestedeal. Urmează clarificarea dorinţei Pestedealului, de a 
avea o mănăstire de călugări sau de maici. În această 
perspectivă, se poate menţiona, în procesul-verbal, că se are 
în vedere aflarea unor călugări dispuşi să vină la mânăstirea 
din Pestedeal. 

3) Înfiinţarea unui Comitet de iniţiativă, format din 
persoane influente, care să ajute şi financiar la construcţia 
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mânăstirii. Nucleul acestui comitet e bine să fie stabilit în 
această şedinţă, lista rămânând deschisă, pentru cooptarea 
altor persoane, cooptarea acestora hotărând-o fie nucleul 
Comitetului de iniţiativă, fie consilierii, în şedinţă ordinară, 
după cum se va stabili acum. 

4) Deschiderea, de către Fundaţia Deceneu, a unui cont 
în bancă, urmând ca prin sponsorizări, să se obţină o sumă 
rezonabilă, după care se poate începe construirea mânăstiri. 
Pentru deschiderea contului este necesară suma de cinci 
milioane lei. Fundaţia Deceneu a reţinut recomandarea 
părintelui protoiereu Mihai, reprezentantul arhiepiscopiei, 
preot la o parohie nu departe de Pestedeal, ca drept de 
semnătură, în cont, să-l aibă două persoane. Acestea, în 
mod firesc, urmează să fie nominalizate de Comitetul de 
iniţiativă, sau de consilieri, în şedinţă  ordinară, după cum 
se va stabili acum. Gheorghe Prăvale merse la primărie şi 
predă textul pentru Dosarul Mânăstirea. Avea la el şi adresa 
din partea Arhiepiscopiei. I se arătă aceeaşi adresă, către 
Gheorghe Prăvale, care a fost expediată şi primăriei. 

- Domnule Prăvale, îi spuse primarul, după ce citi 
textul, mai aveţi de redactat unul. 

- Cu plăcere. 
- Răspunsul primăriei la adresa care ne-a fost expediată 

şi nouă. Să fie citită în faţa consilierilor şi dacă  sunt de 
acord, îi dăm drumul. 

- Mâine vin cu acest răspuns. La revedere. 
- La revedere. Aduceţi şi actele Fundaţiei Deceneu. Să 

le avem şi noi la dosar. 
- Am înţeles. 
Înalt Prea Sfinţite Părinte Miron, la adresa 

Arhiepiscopiei vă răspundem următoarele: 
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Noi, primarul şi consilierii comunei Pestedeal, întruniţi 
în şedinţă ordinară, azi, 27.03.a.c., în cadrul căreia am ajuns 
la consens, în unanimitate, pentru construirea unei 
mânăstiri, în perimetrul comunei Pestedeal, avem nevoie de 
binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Voastre , cu alte cuvinte 
solicităm din partea Arhiepiscopiei, acordul de înfiinţare a 
aceste mânăstiri. Baza materială de pornire constă în 
suprafaţa de teren, cât şi din lemnul necesar, ca donaţii din 
partea primăriei. Lemnul va începe să fie tăiat iarna 
viitoare. Tăierea şi prelucrarea lemnului va dura doi-trei 
ani. În acest timp, în măsura posibilităţilor, vom transporta 
la faţa locului piatră, balastru, nisip. Ştim prea bine că e 
nevoie de bani. Deschiderea propriu-zisă a şantierului va fi 
în funcţie de donaţiile financiare, în contul Fundaţiei 
Deceneu, care se va deschide zilele acestea. Ştim că drumul 
este greu, dar mai ştim că şi în alte părţi de ţară se ridică 
mânăstiri, tot cu multă greutate. Cu ajutorul lui Dumnezeu 
va veni şi ziua liturghisirii în acest sfânt locaş. Şi Gheorghe 
Prăvale iar merse la primărie şi înmână textul. Primarul îl 
citi. Apoi îi înmână şi sentinţa judecătorească prin care se 
atesta existenţa legală a Fundaţiei Deceneu. Şi statutul. Pe 
statut erau subliniate două paragrafe:  

1) Sprijinirea şi desfăşurarea de activităţi pentru 
promovarea iubirii de Dumnezeu şi de aproapele, iubirii de 
adevăr şi de dreptate şi a iubiri de pace şi bunăvoire între 
oameni.  

2) Iniţierea, sprijinirea, desfăşurarea de activităţi şi 
programe pentru construirea unor aşezăminte umanitare, 
biserici, mânăstiri. 

- Foarte bine, domnule Prăvale. Aveţi chiar prin statut 
dreptul de a vă preocupa de aşa ceva. Încântat. Fundaţia ne 
este de mare folos. Nu ieşi bine din de la primar, că 
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secretara primăriei îl şi invită în biroul vice primarului. 
Unde vă aşteaptă preoţii. Să contribuie şi dumnealor la 
răspunsul către episcopie. Dosarul e la domnul primar, îi 
zise Gheorghe Prăvale. O clipă. Vi-l aduc eu, răspunse 
secretara. Şi celelalte acte. Da, tot ce e la dosar. 

- Ce ne facem?, o întrebă primarul. Fundaţia e blindată. 
- Şi ce dacă?! N-avem nici o obligaţie faţă de ea. Nici 

un protocol. 
- Aşa-i. 
- Dar, înţeleg că situaţia se rezolvă! Şi arătă pe direcţia 

biroului vice primarului. 
Gheorghe Prăvale intră, salută respectuos, pe preoţi şi 

le ceru binecuvântarea. 
- Mă bucur că aţi venit. Răspunsul către episcopie, prin 

contribuţia dumneavoastră, va fi mai bine redactat. 
- Ce răspuns, domnule?!, i-o tăie scurt părintele 

Biciulică. Aici la noi nu e nevoie de mănăstire! Lumea e la 
pământ! 

- Chiar de aceea e nevoie. 
- Lumea e săracă, domnule, reluă preotul Biciulică, fără 

să răsufle. Nu-i arde de mânăstiri! 
- Priviţi textul din partea arhiepiscopiei. 
- Ce text, domnule?! Îl luă repede din mâna lui 

Gheorghe Prăvale şi-ntr-o clipită îl traversă şi se opri spre 
sfârşit. Citi şi răspunse rapid şi categoric. Nu se poate 
domnule! Nu există un comitet de iniţiativă, aşa cum scrie 
aici şi bătu cu degetul pe adresa expediată de episcopie. 
Unde-s banii?!, se învârteji, ca ars, părintele. Îi aveţi?! Ştiu 
răspunsul! Nu! Miliarde domnule, miliarde! Ce vreţi, să 
adunăm bani de la oameni pentru mânăstire?! Nu pot, 
domnule! Eu de când sunt preot aici şi au trecut treizeci de 
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ani, nu am reuşit să fac un gard, auziţi, domnule, un gard! 
Am pus din buzunarul meu! Lumea nu dă bani! 

- Dar părinte, îi zise calm, Gheorghe Prăvale, părintele 
Petru a reuşit să ridice o casă parohială. 

- Ce vreţi domnule, o casă, sau o mănăstire? 
- Păi care e diferenţa? Nu e chiar mare. O biserică din 

lemn, câteva chilii. Cu timpul se vor face şi două încăperi. 
Unii creştini vor rămâne şi peste noapte. Nu e nevoie de o 
mănăstire aici în Pestedeal? Aceasta nu înseamnă că nu se 
poate construi! 

- Eu n-am zis ce-am zis!, izbucni preotul Biciulică. 
Banii, domnule! Eu nu dau nici un ban! 

- Nici nu vi s-a cerut. 
- Acum nu, dar urmează! Dumneavoastră aveţi ceva 

împotriva preoţilor? 
- Nu. Dimpotrivă. Am ceva pentru creştini. o mănăstire. 
- Unde e, să o vedem şi noi! 
- Acum nu se vede. E în spirit. Ceea ce nu înseamnă că 

nu se va vedea! Dar la drept vorbind, aţi venit aici pentru 
altceva, să dăm un răspuns Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop! 

- Ce răspuns, domnule?!, se răsti părintele Biciulică. 
- Iată, aici scrie,  ridică şi Gheorghe Prăvale tonul. 

Există un text de răspuns , care are în vedere tot ce este 
scris în adresa din partea episcopiei. E în mapa din mâna 
dumneavoastră, adusă de doamna secretară.  

- Văd şi eu! Şi eu ştiu citi! 
- Păi, citiţi! Şi părintele scăpă mapa jos, dar rămase cu 

textul în mână. Se concentră să citească. Sări spre sfârşit şi 
izbucni iar.  

- Ce adresă, ce răspuns domnule?! Dumneata n-auzi?! 
Eşti surd?! 
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- Părinte, totdeauna m-am adresat cu respect faţă de 
preoţi, dar dacă mai strigaţi şi îmi închideţi gura, fără să 
vreau, voi vorbi şi eu cu un ton ridicat. Să fie stabilit. Aţi 
venit să ne ajutaţi la redactarea textului?! Foarte bine! 
Acum se redactează textul. Aici va exista o mănăstire. 

- Aici sunt preot de treizeci de ani! V-am mai spus, n-
am reuşit să fac un gard! Lumea e la pământ! 

- Moral? 
- De bună seamă! 
- Atunci nu mai avem ce discuta. Mânăstirea trebuie să 

existe! 
- N-ai înţeles nimic! Dacă bani pentru gard… 
- Aveţi părinte, peste opt sute de familii şi nu aţi reuşit, 

în treizeci de ani, să faceţi un gard? Iată, părintele Petru, cu 
doar trei sute de familii, a reuşit să facă o casă parohială. 
Iată, cam atât ar costa şi biserica mânăstirii. Şi încă din 
cărămidă şi prefabricate, cum este făcută şi această casă 
parohială. Şi la această casă parohială, parohia 
dumneavoastră nu a contribuit cu nici un ban.  

- Cum îndrăzneşti domnule, să-mi faci mie evidenţa 
financiară! Oamenii nu au bani! Nu ştii ce vremuri trăim?! 
Eu nu o să mă duc din casă în casă, pentru bani! 

- Vă rog să mă auziţi, strigă şi Gheorghe Prăvale, de or 
fi tresărit oamenii de pe hol şi din toate birourile, care fără 
doar şi poate păstrau liniştea, pentru a auzi câte ceva din 
aprinsele discuţii, nu aţi fost chemaţi, sau trimişi aici… 

- Cum îndrăzneşti?! 
- Chemaţi sau trimişi aici, ca să strigaţi sus şi tare, că nu 

vreţi mânăstire! 
- Nici eu n-am bani, se mobiliză şi părintele Iulică. De 

cincisprezece ani de când sunt preot aici, nu am avut un 
salariu întreg!  
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- Părinte Petru, părinte Biciulică, eu îl respect pe 
episcop.  

- Păi, ce noi… 
- Îl respect şi-i răspund la adresa dumnealui. Aşa e 

civilizat. Şi luă uşurel, mapa din mâna părintelui Iulică şi 
foaia din mâna părintelui Biciulică, între timp destul de 
mototolită. Părintele Iulică i-o smulse din mână. Deschise 
mapa. Hârtiile se împrăştiară. Părintele se apleca mai greu. 
Îl ajută vice primarul, care uluit de şedinţa forte, nu scosese 
un cuvânt, să nu se pună rău cu preoţii. Ştie de ce, îi trecu 
lui Gheorghe Prăvale prin minte.  

- Ce adresă, ce răspuns, domnule Prăvale, perora 
părintele Iulică, cu textul de la arhiepiscopie în mână. Ce, 
iată, donaţie, cine donaţie, este un act, domnule, act oficial, 
dumneavoastră! 

- Actul îl face notariatul. Eu dau locul de mănăstire.  
- Scrie cont în bancă, se precipită părintele Iulică, 

bătând cu degetul în hârtie. Aveţi? 
- Nu. 
-Ce răspuns vreţi, domnule?, îi sări preotul Biciulică în 

ajutor. Ce mai scrie acolo?! Şi-i smulse adresa din mâini. 
Ţinea scrisoarea de la arhiepiscopie cu picioarele în sus. Ce 
răspuns, domnule? Ce scrie aici?! Şi bătu cu degetul, 
undeva, pe pagină. Cui este adresată? 

- Domnului Gheorghe Prăvale. 
- Atunci, domnule, ce ne bagi pe noi în toată povestea 

aceasta?!  
- Oamenii de pe coridor or să creadă că ne certăm. Şi s-

a făcut linişte. Gheorghe Prăvale şi-a cerut scuze. De regulă 
nu vorbesc aşa, cu voce ridicată. Acum, nu ştiu cum s-a 
întâmplat. Dragii mei părinţi, să luăm totul metodic, de la 
început. În textul care va fi citit în adunarea consilierilor, 
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am răspuns deja, punct cu punct, la cele patru puncte din 
scrisoarea de la arhiepiscopie.  

- Atunci de ce mai trebuie să scrieţi episcopului? 
- V-am mai spus. Aşa e corect. Aşa e civilizat. Iată 

scrisoarea către primar şi consilieri. Părintele Iulică o luă in 
mână şi citi la întâmplare. 

- Să se creeze un cadru juridic. Nu există nici un cadru 
juridic, părinte Biciulică! 

- Păi cum să existe?! Aici, în Pestedeal?! Chiar nu 
înţelege domnul acesta?! Vă pierdeţi vremea domnule cum 
vă cheamă! Gata!  

 - Gata textul către ierarh? 
- Domnule, se răstiră amândoi, ce text, ce răspuns?!       

Vice primarul încercă, pentru prima dată, să oprească 
aprinsa şedinţă, dar era evident, că nu voia să se pună rău 
cu preoţii. Gheorghe Prăvale smulse şi el foile din mâinile 
preoţilor şi i le dădu vice primarului.  

- Acestea aparţin arhivei primăriei. 
- Aşa-i, se treziră la realitate preoţii. Gheorghe Prăvale 

salută  şi voi să plece. Mai degrabă fortificat, decât 
electrocutat. Ştia că este pe Calea cea bună. Şi-i era de 
ajuns. 

Îşi întoarse privirea spre confratele de la luna culturii, 
cel care-l făcuse uitat în Pestedeal. Şi dânsul fusese 
convocat. Oare cine s-a ocupat de aşa ceva? Tăcuse tot 
timpul. Dumneavoastră, domnule, îl întrebă Gheorghe 
Prăvale, aveţi, pe Malul Înalt, un teren ideal pentru o 
mănăstire. Îl donaţi? Eu? Ştiu eu?! Să vedeţi… Nici o 
problemă, nu-l donaţi, primiţi altul, în schimb. La nevoie, 
dublu. Aşa a spus domnul vice. Dublu?, se trezi vorbind 
vice-primarul şi continuă, dăm la schimb, oriunde are 
primăria. Acceptaţi?, reluă întrebarea Gheorghe Prăvale. Şi 
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pestedeleanul  dat un răspuns binevenit. Fiind în interes 
civic, n-am nimic împotrivă. Dar să primesc o suprafaţă mai 
mare. 

Şi, Gheorghe Prăvale, eliberat de toate formalităţile 
premergătoare, îi mărturisi soţiei despre grija Domnului şi a 
Maicii Domnului faţă de pestedeleni. 

- Aici va fi un centru religios şi cultural în consens cu 
lărgirea Uniunii Europene. 

- Cum aşa? 
- 27 martie e o zi cu rezonanţă în istoria poporului 

român. E o inimă în inima noastră. În această zi se va vota 
înfiinţarea mânăstirii. Preşedintele SUA l-a invitat pe 
preşedintele R. Moldova în SUA, doar pentru a-i spune şi 
atrage atenţia că drumul R. Moldova, are un singur sens, 
spre vest, în U.E. Acesta s-a trezit din uluire, după ce s-a 
întors la Chişinău. Preşedintele SUA convenise cu 
preşedintele Federaţiei Ruse, să-i dea un brânci, 
nepriceputului, spre direcţia cea bună. Consiliul Europei 
este mai binevoitor cu R. Moldova. Înapoi, acasă., cu 
România, în Uniunea Europeană. La 27 Martie 1918 s-a 
unit Basarabia cu România. Acum se uneşte R. Moldova cu 
România. În mod natural şi firesc, din interiorul R. 
Moldova. O mănăstire înfiinţată la această dată, ar aduce în 
Pestedeal români de peste Prut, la diferite simpozioane şi 
reprezentanţi ai Uniunii Europene. Se va găsi Calea 
Adevărului, Calea Vieţii, Calea Bucuriei, în patria patriilor, 
Uniunea Europeană. Şi patriarhul tuturor românilor 
ortodocşi s-ar petrece pe aici. Şi poate şi un papă. Spre 
pacea şi întărirea sufletească a europenilor. Şi ar veni şi 
românii din partea de nord a Maramureşului, partea de nord 
a Bucovinei, din Ţinutul Herţa şi din partea de nord şi sud a 
Basarabiei şi din Transnistria şi spre bucuria Ucrainei, ar 
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veni şi ucrainienii din Ucraina şi de aici din România. La 
mânăstirea păcii. Nici un neam nu se va mai război cu altul. 
Că şi Ucraina trebuie ajutată. Şi primită cu drag. În drumul 
ei spre vest. Iar drumul ei spre vest trece prin Calea 
Adevărului. Nimeni nu ajunge la Viaţă, fără această Cale. 
Iar adevărul istoric este că deţine, prin abuz, nordul şi 
răsăritul României! Numai Adevărul asigură protecţia 
divină. Nu spune la nimeni tâlcul ascuns al acestei date, 
până după şedinţa consilierilor. Nu noi am ales-o, ci 
Dumnezeu. Ne vine în întâmpinare. Făptuirea depinde de 
noi. Şi, Prăvale, cu o săptămână înainte de şedinţă, a pus, în 
avizier o coală albă, cu următorul text: La 27 Martie 1918, 
Basarabia revine la Patria Mamă, România. 

Sala de şedinţe a primăriei. Consilierii, prezenţi. 
Primarul, la şedinţa de luna trecută, participase fără tricolor. 
Acum, acesta îi strălucea, în diagonală, pe piept. Gheorghe 
Prăvale se bucură. Zi însemnată, istorică pentru Pestedeal. 
Azi se va decide înfiinţarea mânăstirii. Şedinţa trecută a 
fost de informare, acum de decizie. Deşi toţi erau prezenţi 
în aşteptarea deschiderii şedinţei, erau discuţii libere, într-o 
atmosferă plăcută. Apăru şi preotul protoiereu Codiţă. 
Şedinţa începu. Primarul anunţă punctul unu de pe ordinea 
de zi, mânăstirea, şi după aceea se va trece la celelalte 
puncte. Declar şedinţa deschisă. Privi spre secretară, care se 
apropie, luă Dosarul Mânăstirea din faţa primarului şi porni 
de-a lungul mesei de şedinţe, până în capul celălalt unde era 
preotul protoiereu şi îl aşeză înaintea acestuia. Primarul îi 
dădu cuvântul, preotul îi mulţumi. Gheorghe Prăvale se 
insinua, fără să-l acopere sonor pe preot şi reuşi să spună, 
domnule primar, la început nu trebuie să citesc textul, ca 
bază de discuţie pentru toată lumea? Ce text, domnule? Ne-
aţi informat la şedinţa trecută. Are cuvântul părintele Mihai. 
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Şi preotul citi din textul de răspuns către episcop, text ce în 
mod firesc trebuia citit la sfârşitul dezbaterilor, după vot. 
Lemnul pentru construcţie se taie iarna şi rămâne la uscat 
un an şi mai bine. Lemnul poate fi folosit şi ne uscat, 
observă părintele. Gheorghe Prăvale bâigui ceva, dar se 
abţinu şi tăcu, zicându-şi că preotul a început bine.  

- Îmi răspundeţi, domnule Prăvale, la o întrebare?  
- Da, cu plăcere.  
- Monahii şi numele lor. Cum, nu-i ştiţi? Nu mai 

precizez că arhiepiscopia noastră este deficitară de călugări. 
Cazul este închis. Nu mai avem despre ce discuta. Păi, la o 
mânăstire nu-i nevoie de domnul primar şi nici de domnii 
consilieri! 

- Dar dacă ar fi de maici?, mustăci a râdere, vice 
primarul. Şi îşi dădură drumul, toţi, la râs. De maici, de 
maici!, se auziră câteva glasuri. 

- De maici, de maici, preluă preotul, vociferările, dar 
domnul Prăvale nu are nici maici! Oooo!, se auziră câţiva 
consilieri. Lăsând gluma la o parte, continuă preotul, chiar 
aşa e. Nu mai am nimic de zis şi domnule primar cred că 
punctul întâi este epuizat. Doar dacă nu vreţi să pierdeţi 
timpul degeaba! 

- Părinte Mihai, în textul de la arhiepiscopie nu scrie 
aşa ceva, zise Gheorghe Prăvale. Vă rog să-l citiţi. 

- Domnule Prăvale, ar fi trebuit să-l citeşti dumneata. 
Ai fi văzut că a sosit la mine, la protoierie, pentru 
dumneata, iar eu vi l-am retrimis.  

- Înfiinţarea mânăstirii nu este condiţionată de prezenţa 
anticipată, aici, a unor monahi, sau monahii. Citiţi.  

- Asta-i culmea! Citesc. Să se creeze un cadru juridic, 
prin solicitarea unui grup de monahi sau monahii. Îl citesc 
pe dinafară, domnule. 
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- Nu e adevărat. Citiţi textul, aşa cum este scris. 
- Domnule, aveţi călugări sau călugăriţe?!, i-o reteză 

preotul. 
- Arhiepiscopia nu îmi cere aşa ceva. Nu condiţionează 

înfiinţarea mânăstirii… 
- Ce tot vorbeşti, domnule?! 
- Vorbesc ce văd. Şi eu am textul. Şi-l scoase, cu 

rapiditate, din geantă şi-l citi cu voce ridicată, pentru a fi 
auzit. Preotul reveni, ironic.  

- Ei, l-aţi citit şi dumneavoastră… 
- Dar aşa cum e scris, prin solicitarea mai multor 

credincioşi, sau a unui grup de monahi, sau monahii. Sau, 
părinte! Sau! Grupul de credincioşi este aici, acum! Domnii 
consilieri! Preotul se concentră, recitind cu atenţie şi îşi 
puse mâna pe cap.  

- Eu nu l-aş fi redactat aşa! Şi după o pauză, grăi, calm. 
Domnule primar, domnilor consilieri, eu, la casa mea am un 
foişor. Nu i-am făcut acoperişul. Nu am cu ce. Gheorghe 
Prăvale vrea să facă o mănăstire. S-o facă. 

- Eu nu mă opun. Mereu am zis că nu mă opun, vorbi 
încetişor primarul.  

- Cine merge, reluă preotul Mihai, după balastru, nisip, 
piatră? Comitetul de iniţiativă.  

- Da, da, şopti primarul. Gheorghe Prăvale mulţumi lui 
Dumnezeu că s-a reluat discuţia. 

- Ca să nu spun, continuă preotul, că monahii trebuie să 
aibă şi ei ce mânca, să aibă o cireadă de vite, o turmă de oi, 
sau o târlă de capre. Şi pământ, nu glumă, altfel pe ce să 
înjghebeze o gospodărie? Câte hectare daţi dumneavoastră, 
domnule primar? Cinci hectare. Ar fi o suprafaţă 
acceptabilă. Pentru animale aţi aproba zone de păşunat. 
Contra cost, pe domeniul public, aşa cum s-a aprobat 
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oierilor, căprarilor şi sătenilor, pentru vaci. Sau veţi plăti, 
domnule primar, din buzunarul dumneavoastră.  

- Dar ce, e pământul meu? Nu-i pământul meu. Eu n-
am pământ de dat. Şi nici de plătit. Cum să plătesc eu?! 

- Atunci domnul Gheorghe Prăvale. Bineînţeles că 
înainte de a plăti pentru păşunat, va finanţa construirea 
grajdurilor şi saivanelor. 

- Şi ce e rău în asta?, zise tot în şoaptă, primarul. Dar 
era bine auzit. Toţi ceilalţi parcă erau pictaţi. Nici măcar nu 
clipeau. 

- Domnul Gheorghe Prăvale este plin de entuziasm. 
Fără aşa ceva nu se face nimic, se auzi grăind, omul de 
carte, reprezentantul pestedelenilor la întâlnirile din cadrul 
lunii culturii. Dar e adevărat, sublinie, trebuiesc fonduri. 
Apoi intră în rândurile celor pictaţi, drept cadru, pentru 
desfăşurarea şedinţei în trei, Gheorghe Prăvale, părintele 
Mihai şi primarul. Nu mai mişca nimeni în front. Dacă 
primarul nu dă tonul, nu este muzică. 

- Ştiţi dumneavoastră că se mai construieşte o 
mănăstire, la noi în judeţ? Şi că s-a mers la cerşit, după 
bani, în Grecia? Pentru pictură.  

- Deci mânăstirea s-a construit, interveni Gheorghe 
Prăvale. 

- Nu, replică preotul Mihai, negând şi cu dosul palmei. 
Ce-i aia, biserică fără pictură? Nu-i! Şi observ că practicaţi 
obstrucţionismul!, domnule Prăvale. Cum deschid gura, hop 
şi dumneata! Nu-i frumos. Dumneavoastră aţi vorbit, de aţi 
împuiat capul celor de la arhiepiscopie, cu scrisori după 
scrisori. Acum, am venit aici, să răspund. 

- Vă rog. Scuzaţi-mă. Şi Gheorghe Prăvale sesiză ceva, 
ca un frig ce îl cuprinse. Când şi cum să le spun celor de 
faţă că preotul abuzează de neştiinţa lor. Românii au ajutat 
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pe greci şi mânăstirile greceşti, sute de ani. Acum ne ajută 
şi ei. Nimic nou. Gesturi creştineşti fireşti.  

- Gata, au trecut anii de după revoluţie, ai călugărilor 
cerşetori, continuă preotul Mihai. Nu mai este rentabil. Nu 
se mai practică. Bogaţii nu sunt oameni de suflet. S-au dat 
bani, tot în anii aceia, dar din buzunarele instituţiilor de stat. 
Acum acestea sunt la patroni. Ei fac bilanţul contabil. Ei cu 
ale lor şi noi cu gospodăriile noastre. Au apărut în 
Pestedeal, ca să fiu pe înţelesul tuturor, doi pensionari, 
domnul Gheorghe Prăvale şi Nicolae Avădanei. Şi cum nu 
pun osul, ca noi, la muncă, au timp să facă o mănăstire. 
Cine-i opreşte?  

- Nici eu nu mă opun. Am mai zis, vorbi, tot încetişor, 
primarul. 

- Şi cu aceasta chiar am terminat, mai zise preotul 
Mihai. Domnii consilieri şi domnul primar au de gospodărit 
o comună mare şi au destule probleme de dezbătut.  

- Domnule primar, vă rog din tot sufletul, să-mi daţi şi 
mie cuvântul. Refuzul de a mi se da cuvântul este de 
neînţeles. Vă rog insistent, vă rog frumos. 

- Da, poftiţi. Dar mai pe scurt. Aşa cum a spus şi 
părintele, avem multe probleme pe ordinea de zi.  

- Vă mulţumesc. Ordinea de zi a început cu înfiinţarea 
mânăstirii. În scrisoarea de răspuns, din partea primăriei 
către arhiepiscopie… 

- Iar începeţi?!, i se adresă preotul, uimit. 
- Domnule primar, la întâlnirea anterioară, cu 

dumneavoastră şi domnii consilieri, s-a convenit să se 
supună la vot, spre aprobare. Nimeni nu s-a opus. Primarul 
şi preotul intrară şi dânşii în pictura de cadru. Gheorghe 
Prăvale constată, în sinea sa, că vorbeşte singur, pentru 
sine. Dar continuă. Deci primăria nu mai donează nici 
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terenul, nici lemnul. Dacă nu se donează, se face prin votul 
consilierilor. Consilierii sunt forul legislativ al unei 
primării. Dumnealor decid. Sau dacă se donează, tot prin 
votul domnilor consilieri. Acesta este cadrul legal. La 
vedere. Aceeaşi tăcere, imperturbabilă. La un timp, glăsui 
primarul.  

- Domnule Gheorghe Prăvale, eu totdeauna am spus că 
nu mă opun construirii unei mânăstiri, aici, la noi, în 
Pestedeal. Să o facă Fundaţia Deceneu. Noi nu ne opunem. 
Are cont. Colectează banii. Fundaţia să facă un comitet de 
iniţiativă. Dumneavoastră să fiţi preşedintele comitetului.  

- Foarte bine, domnule primar. Dar există o soluţie şi 
mai simplă. Aşa e, cum înţeleg că spuneţi dumneavoastră, 
într-un limbaj foarte ocolitor! De ce să vă complicaţi cu o 
fundaţie din Bucureşti, când aveţi aici Asociaţia 
proprietarilor de pădure?!  

- Păi dânşii nu pot colecta bani, scăpă vorba primarul. 
- De ce să nu poată, domnule primar? Proprietarii din 

Pestedeal adună bani să-şi facă o mânăstire. Nici o 
problemă. Şi dacă vreţi să fie aşa ceva, expres prevăzut în 
statut, e simplu. Chiar este o adunare generală, peste câteva 
zile. Se pune la vot o completare de două rânduri, pentru a 
fi adăugată la statut. Asociaţia îşi propune să adune bani 
pentru a construi o mănăstire în perimetrul comunei 
Pestedeal. Apoi se merge cu procesul verbal la notariat şi 
cele două rânduri devin un act adiţional. Aceasta e 
procedura. Simplă, rapidă, legală. Şi nu mai aveţi nici un 
intermediar. Aşa e, nu v-aţi opus la ideea construirii 
mânăstirii. Iar din conducerea Asociaţiei proprietarilor de 
pădure din comuna Pestedeal, fac parte domnii consilieri.  

- Nu toţi. 
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- Dar se află şi domnul viceprimar. Iar preşedintele 
asociaţiei este tot un domn consilier. Dar dacă nu aveţi 
nimic împotrivă, Fundaţia Deceneu nu se retrage.  

- N-avem nimic împotrivă. Să nu se retragă! 
- Atunci, vă rog frumos, să se aleagă acum comitetul de 

iniţiativă. Să fie în acest comitet şi domni consilieri. Şi 
domnul vice primar, doar lista cu propunerile pentru 
Comitetul de iniţiativă am alcătuit-o împreună cu 
dumnealui şi chiar dumneavoastră l-aţi desemnat să fie în 
acest comitet. Ba mai mult, aţi dorit să fie preşedintele 
acestui comitet. 

- Nu mă opun. Totdeauna am spus că nu mă opun. 
Dimpotrivă . 

-  Atunci întrebaţi cine doreşte să facă parte din comitet. 
Sau faceţi o propunere. Iar nici o mişcare în pictura cadru. 
Nici un gest. În pictura cadru reintră şi primarul. 

- Dragii mei, teren, nu, lemn, nu, în comitetul de 
iniţiativă, nu.  Aveţi dreptate, părinte Mihai. Aţi ştiut precis 
că acest punct de pe ordinea de zi este epuizat. Şi Gheorghe 
Prăvale se ridică, pentru a pleca. Îşi doză ieşire din sala de 
şedinţe, pentru a mai spune ceva. Dacă nimeni nu este 
pentru, ci toţi se opun, nici Fundaţia Deceneu nu poate trece 
peste decizia dumneavoastră. Ajunse la jumătatea distanţei 
dintre masă şi uşă. Se opri. Teren este, lemn este, balastru, 
nisip, piatră sunt. Şi toate astea gratuite. Din  pădurea 
Pestedealului. Din gârla Pestedealului. Fără să se plătească 
nici un ban pe ele. Şi în vreo trei ani, fără grabă, lemnul ar 
fi tăiat şi prelucrat, balastrul, nisipul şi piatra cărate la faţa 
locului. Şi în contul Fundaţiei Deceneu…. 

- Zece miliarde şi nu ne ajung!, rosti, cu claritate, 
primarul. Dar eu nu mă opun.  
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- Şi din contul Fundaţiei Deceneu, pe măsura intrării 
unor sume, se vor cumpăra, progresiv, cimentul, fierul 
beton, tabla pentru acoperiş, cuiele. Sigur, ar urma o etapă 
grea. Ce spuneţi, părinte protoiereu?  

- V-a răspuns adineauri şi domnul primar. Ce vreţi, să 
începem ceva ce nu poate fi dus până la capăt?! Reprezint 
episcopia în această zonă a judeţului şi fără mine nu se face 
nimic! E clar, domnule Gheorghe Prăvale?! 

- E clar. Nu se vrea. Şi fără voinţă, nimic nu se poate 
face. Şi oamenii sunt liberi să hotărască pentru cine vor să 
lucreze, pentru da, sau pentru nu.  

- Lăsaţi, lăsaţi teologia, pentru oameni mai pricepuţi, îi 
râse preotul, în faţă. Am înţeles apropoul. Ca să nu spun că 
ne jigniţi!  

- Eu? Dar păcatul de a nu ne osteni pentru această 
mănăstire, va lovi şi pe cei ce nu s-au născut. Ei vor fi tot la 
pământ, cum aţi spus dumneavoastră, despre oamenii 
locului. Dar ideea mânăstirii a fost însămânţată. Şi va rodi.  

- Lăsaţi, domnule, lăsaţi, vociferă preotul.  
Şi Gheorghe Prăvale ieşi din sală zicând tuturor bună 

ziua şi toate cele bune. În curtea primăriei, se aşeză pe nişte 
buşteni, alături de alţi săteni, veniţi pentru diferite aprobări 
şi probleme personale, care nu se mai terminau. Probabil se 
luase o pauză. Unii consilieri ieşiră pe culoar, alţii în curte. 
În acea clipă intră pe poarte primăriei cuviosul Serafim. 
Coborâse din autobuz. Aflase de această şedinţă, prin 
telefon, de la Gheorghe Prăvale. Preotul îl văzu. Secretara, 
la fel. Ieşise şi primarul. Pensionarul! Sectarul! Ne tulbură! 
De ce nu ne-o fi lăsând în pace?!, rosti părintele Mihai, în 
timp ce se întorcea, în primărie, printre oameni.  

- Care-i problema, neică, îl întrebă un pestedelean pe 
Nicolae Avădanei. 
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- Mânăstirea. Se face?  
- N-ai auzit, bre, sectarule? Sectarule, sectarule, 

sectarule, săriră, ca turbaţi, câţiva pestedeleni. Unul fugi 
repede după autobuz, care pornise şi trecea de primărie. 
Şoferul, strigat de oamenii din autobuz, opri. Nicolae 
Avădanei fusese luat pe sus şi împins în autobuz. Du-l, du-l 
de la noi!  

 Consilierii se retrăseseră în sala  de şedinţă. Gheorghe 
Prăvale se ridicase şi trecu uşurel printre oameni. Tornada 
împotriva cuviosului fusese atât de neaşteptată, încât 
Prăvale nu schiţase nici un gest. Abia când cuviosul era în 
uşa autobuzului, ca o icoană a răstignirii, îşi dădu seama ce 
se întâmplase. Pentru o fracţiune de secundă privirile li se 
întâlniră. Şi din zilele următoare se salută cu primarul şi 
consilierii, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. O mare 
greutate i se ridică de pe umeri. S-a cuminţit şi ăsta, îşi zise 
primarul. A văzut ce-a păţit celălalt.      N-are nimeni nimic 
cu el. A încercat să tulbure liniştea în localitate şi nu i-a 
mers.  
                                                           Bizdidel, 
                                                         2002-2003                                
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