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Dacă îmi va spune cineva că Gabriel nu e ca toți băieții 
de-o seamă cu el, atunci nu știu... Poate mai tăcut une-
ori. Dar și năzbâtios, zău. Mai tăcut, pentru că îi place 
mult să citească. Atât de mult încât uită uneori să-și 

facă temele. Și, ah, câte mai cunoscuse Gabriel în călătoriile sale 
imaginare. Pe malul râului Amazon, o, ce șerpi viețuiau pe-acolo! 
Prin prerii, alături de vitezele piei roșii, zburând glonț în șa în vâ-
nătoarea de bizoni. Prin pădurile negre, populate de zâne bune și 
rele, unde voinicii au de înfruntat balauri pentru a smulge o pană 
pajurii de aur! Și atâtea altele. 

Năzbâtios, pentru că uite chiar astăzi, pus pe hârjoană cu cățe-
lușul său, dase peste cap niște rânduri de bujori. 

– Păi, se poate una ca asta? îl dojeni bunelul. Măi, Gavriil, măi, 
maică-ta a muncit o primăvară să avem o grădină cât mai frumoasă! 

Că bunelul îi spunea așa: Gavriil. 
Colegii de la școală, părinții: Gabriel, iar bunelul una și bună: 

Gavriil. 
Gavriil se amărâse. Mămica, scumpa lui mamă, avea să se supere 

pentru acele flori. Dar cum învățase de la bunelu-său o lecție, ieși 
repede, cu cățelul în lesă, iar cățelul se numea „Bingo”, să îndrepte 
măcar cumva ceea ce făcuse. 

Și învățătura era următoarea. Dacă ai comis ceva, ceva... mă rog, 
nu tocmai plăcut, poate chiar urât de tot, trebuie să faci o faptă 
bună. Nu că s-ar întrema florile vătămate, e adevărat că unii dintre 
bujori își reveniseră, dar faci loc... altor flori să crească. 

Și iată, Gabriel văzu un bătrânel adus din spate, care împingea 
un cărucior cu te miri ce pomușoare culese din grădină, pesemne, 
spre piață. 



| 4 |

– Bună ziua! Mata mergi la piață?
– Bună, răspunse gâfâind moșul. Păi, îmi târăsc și eu zilele  

într-acolo. Că mai vând niște pomușoare și am și de-o pâine. 
– Mă lăsați să vă ajut?
– Chiar te rog, spuse moșul. 
Uite aici îi fură de folos lui Gabriel exercițiile fizice, pe care le 

practica diminețile, alături de tata. Și chit că era doar în clasa a tre-
ia, se arăta destul de voinic, fapt apreciat de profesorul de educația 
fizică. 
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Moșul abia de-i ținea pasul. 
– Ia niște poame și te înfruptă, îl îndemnă moșul când ajunseră 

la porțile pieței. 
Gabriel luă câteva boabe de coacăză și îi mulțumi bătrânului. 
– Ție îți mulțumesc, zise bătrânul. Dar cum îți spune, tinere?
La auzul acestui „tinere”, lui Gabriel i se umflă pieptul. Răspunse 

mândru:
– Gabriel!
– A-a, ce nume! făcu moșul. Știi ce nume porți?
– Păi... Gabriel nu găsi ce să răspundă. Nume. 
– Gavriil e Îngerul care a adus Vestea cea Bună. Bună Vestirea 

lui Gavriil a schimbat fața lumii. 
– Vestea Bună? Ca și cum... Ar începe vacanța? Chiar mâine?
Moșul râse. 
– Dar ce vacanță! zise bătrânul și îi zâmbi lui Gabriel. O vacanță 

petrecută cu toți cei dragi în grădini înalte, unde susură izvoare cu 
apă vie și florile nu se veștejesc!

– Bujorii acolo nu se veștejesc?
Moșul dădu încet din cap, spuse:
– Orice-i frumos și curat, în veci nu se va mai scutura. 
– Păi, dar... iernile...
– Iernile, măi Gabriele, măi, s-au abătut peste noi pentru greșa-

lele noastre. 
– Vestea cea Bună, rosti încântat Gabriel. 
– Mielul, Țiitorul lumii, iată ce spune Vestea cea Bună, a venit 

să răscumpere pe om din negura greșalelor. Mielul1. Mesia. Hristos. 
– Mata l-ai văzut?
– Îl vede inima curată. 

1 Lui Hristos-Dumnezeu i se mai spune „Miel” pentru că mielul e simbolul neprihănirii. 
Și mai ales mielul era adus jertvă în ritualurile din vechime (n.a.).
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– Da-a, spuse dus pe gânduri Gabriel și se temu tare că după ce 
a călcat azi bujorii nu mai are inima curată. Ce rău îmi pare, mai 
spuse puștiul. 

Moșul îi ciufuli părul. 
– N-are de ce. Ești încă mic. Cu toții greșim. Dar Mielul ne iartă 

dacă știm a ne mărturisi greșalele. 
– Mata nu știi cum pot... cum aș putea ajunge la... Miel? Să-l 

văd și eu. 
– Câți pași, cum crezi, am făcut astăzi până la piață?
– O sută, nu! două, nu! Vreo cinci sute de pași. 
– Uite, cinci sute de pași, da? îl întrebă moșul. 
– Da. 
– Știi a număra?
– Păi, am zece la matematică. 
– Uite, patru sute nouăzeci și nouă de pași îi va face Mielul, 

Hristos. 
– Și eu?
– Iar tu – unul. 
– Un pas, făcu neîncrezător Gabi. 
– Un pas. Dar trebuie să înveți a-l face. 
– Și cine mă va învăța?
– Deja ai început să-nveți. 
– Și e mult de învățat?
– Niciodată nu obosești a învăța. Dar Mielul știe El când să vină. 
– Uau! Și poate veni așa la un copil ca mine?
– Poate veni mai ales la oricine e curat ca un copil. 
– Și care e lecția următoare?
– Tu, Gabriel, să-ți cinstești părinții. Iar lecțiile nu mai întârzie 

în această viață. 
Spre casă Gabriel părea că nu merge, ci zboară. Când intră pe 
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poartă, avea chipul plin de lumină. Iar maică-sa nici nu îl probozi 
măcar. Zise doar atât:

– Lasă, or mai crește și alte flori. Tu să ai grijă de tine. Și de... 
lecții, a mai adăugat. 

Ah, și mama despre ce lecții vorbea?
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Despre îngeri avea să afle multe. Și ceva de-a dreptul tul-
burător. Și ca să vezi de la cine!

În toamnă în clasă apăru un nou coleg. Pe nume 
Mihai. Despre acest nume Mihai i se va povesti în cu-

rând de către bunelul. Până una alta, acest Mihai se prezentase ca 
o ființă retrasă. E adevărat, spre deosebire de majoritatea colegilor, 
părea destul de modest îmbrăcat. Cineva spunea chiar că ar purta 
hainele fratelui său mai mare, care crescuse și învăța la Academia 
de Poliție. Așa că cei din jur nu-l prea băgau în seamă, cu toate că 
Mihai lua note bune la ore.

Pe când jucau odată fotbal la lecția de educație fizică, Mihai se 
oferi să stea în poartă, dar Gabi și alți câțiva elevi îi spuseră să-și 
vadă de treabă. Căci aveau portar. 

Și în general, acest Mihai nu prea era invitat nici la joacă, nici la 
zilele de naștere, nici la alte petreceri care se mai dădeau cu ocazia 
unei sau altei sărbători. 

Și uite că nu se supăra. Lucru care nu-i dădea pace lui Gabi. 
Acasă Gabi îi povesti bunelului despre Mihai. 

– Bunele, nimeni nu prea ține să fie prieten cu el și el nu se supără. 
– Și de ce se întâmplă așa? îl întrebă bunelul. 
Gabi dădu să-i spună: „Păi, e îmbrăcat atât de sărăcăcios, e tăcut, 

e...” I se făcu însă rușine. Mai târziu avea să afle că tata lui Mihai 
fusese polițist și pe când reținea niște tâlhari fusese rănit de moarte. 

– Dar tu ai schimbat cu el vreo două vorbe? îl întrebă bunelul. 
Cum îi zice, de altfel?

– Mihai. 
Bunelul îi turnă ceai lui Gabi, pentru că stăteau la terasa din 
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curte și își luau ceaiul de după-masă, apoi își turnă și sieși puțin. 
– Vezi tu, nepoate, omul trebuie judecat după fapte, și nu după 

înfățișare. Niciodată nu știi ce-i în inima omului. Numai Împăra-
tul-Hristos știe. Iar Mihail e numele altui Arhanghel. 

– Altui?
– Așa e, pentru că există și sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mi-

hail și Gavriil. Sărbătoare mare. 
– Și sunt prieteni?
Bunelul zâmbi. 
– Sunt. Și sunt prietenii Mielului. Iar Arhanghelul Mihail e ar-

histratig. Ceea ce înseamnă comandantul oștilor cerești. 
– Și are distincții? Merite, vreau să zic.
Bunelul încuviință încet din cap: 
– Cea mai mare distincție e să fii prietenul Mielului. Înseamnă 

că ești îngerul – făptura luminii, înseamnă că ești de partea cea 
bună, de partea Adevărului2. 

Și Gabi se gândi tot atunci cum să facă, ce să facă pentru a fi de 
partea cea bună!

– Nu judeca pe cel de alături, îi spuse bunelul. Ăsta e doar dreptul 
Mielului. Și acesta e un pas vârtos către lumină. 

Repede Gabi avea să se convingă că despre om trebuie să vor-
bească mai ales faptele. 

Spre seară ieșise să se plimbe și na-ți-o bună! Îl văzu iar pe moșul 
pe care îl ajutase ceva timp în urmă să-și care căruciorul la piață. 

Gabi îl salută pe bătrân și se oferi să-l ajute. 
– Cu plăcere, îi spuse moșul. 
De această dată căruciorul era plin cu pere galbene și, se pare, 

tare zemoase. 
2 Adevărul Dumnezeirii nu e totuna cu adevărul omenesc, dragi copii. Părintele a toată 

făptura, a tot ce este văzut și nevăzut, Dumnezeu, deține Adevărul absolut (n.a.).
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– Știi mata, îi spuse mândru Gabi. Am aflat despre un arhanghel. 
Arhanghelul Mihail. 

– O! Ce bine! răspunse bătrânul. Arhistratigul. Marele coman-
dant și biruitor. 

– Biruitor?!
– Păi, da, îi spuse bătrânul. Arhanghelul Mihail a făcut să cadă 

din cer oastea lui Lucifer, îngerul care s-a răzvrătit împotriva lui 
Dumnezeu. 

– A lui Hristos-Dumnezeu?
– A lui Dumnezeu în Trei Fețe. Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fi-

ul, adică Mielul și Sfântul Duh. 
– Trei Fețe...
– Vei crește și vei afla mai multe despre asta. Este Dumnezeirea 

întreită: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. De o Ființă și nedespărțită și cu 
lucrarea Fiecăreia. În cer și în lume. 

– Mata spuneai de Lucifer. 
– I se mai spune și „satan”. 
– Ah, da, șopti înfrigurat Gabi. Spunea ceva bunica și... își făcea 

semnul Crucii. 
– Așa e. Îngerul întunericului. Acel care s-a desprins de ceata 

îngerilor plăcuți lui Dumnezeu și s-a mândrit și s-a pus pe o treaptă 
cu Cel care l-a zidit, cu Dumnezeu în Treime adică. Și a vrut să i se 
supună toată făptura lui, care nu era nici el decât făptură, drept că 
puțin alta ca noi oamenii, că îngerii n-au trup așa ca noi, trăitorii 
pe pământ. Și nu sunt văzuți decât atunci când îngăduie Domnul. 
Ia să ședem puțin să-ți povestească moșul ce s-a întâmplat demult 
tare în ceruri. 

Șezură pe o bancă în parc. Mâncară câte o pară, și Gabi asculta 
cu gura căscată una dintre cele mai cutremurătoare istorii din câte 
îi fu dat să audă vreodată. 
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Dar mai întâi îi spuse moșului:
– Mă lăsați să vă servesc cu o înghețată? Cu o prăjitură poate?
Se aflau nu departe de un chioșc, unde se vindeau tot felul de 

bunătăți. 
– Nu se poate, răspunse moșul. Azi e miercuri, zi de post. 
– Post?
– Miercuri și vineri, toți cei de bună-credință postesc, îl lămuri 

moșul pe Gabi. Numai dacă nu e vreo sărbătoare mare, cum ar fi 
una din cele Domnești. 

– Sărbătoare Domnească, silabisi3 încet Gabi. 
– Cândva poate îți voi povesti despre aceste mari sărbători. Că 

atunci îi cinstim pe Fiul și pe Maica Domnului, pe Preacurata Fe-
cioară adică. Ea l-a născut pe Fiul Domnului, pe Mielul Hristos. 
A-așa. Ziceam de miercuri și de vineri. Uite, am auzit o istorie. 
Trăia odată demult un pietrar, care ținea toate posturile, iar ele sunt 
patru pe an. Postul Nașterii Domnului, cel al Învierii, cel al Sfinți-
lor apostoli Petru și Pavel, prietenii Mielului care au propovăduit 
cuvântul Dumnezeirii Cea în Treime slăvită, și postul Adormirii 
Maicii Domnului. Știai de aceste posturi?

– Păi... răspunse încurcat Gabi. Țineam și eu uneori alături de 
părinți și bunei. Numai că... nu prea. 

– E bine să-ți dai toată silința, spuse moșul. Împăratul Hristos 
pune mare preț pe această nevoință. Și mai ales pe cei care postesc 
îi ajută adesea. 

Și Gabriel spuse cu tărie că da, va încerca numaidecât să țină 
posturile. Măcar... cât de cât. Măcar oleacă. 

– Și mai cu seamă rugăciunea e primită atunci când postești, 
spuse moșul. 

Gabi dădu înțelegător din cap și își ceru voie să mai ia o pară. 
3 A silabisi: a pronunța sau a citi despărțind în silabe (n.a.).
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– Ia chiar două, îl îndemnă moșul. Că sunt zemoase și dulci. Și 
sunt bune acum. 

Și moșul îi povesti că acel pietrar care muncea de zor într-o 
carieră de unde se scoteau pietre era bun la inimă și tot ce câștiga 
împărțea între familia sa și cei săraci. Și uite, postea numaidecât 
miercurea și vinerea. Adică nu mânca brânză, carne, ouă, ci așa, 
terciuri, fasole, verdețuri, mă rog, că și mâncare de post este câtă 
îți dorește inima, adăugă moșul. 

Și, într-o seară, pe când se întorcea de la lucru, cu banii câștigați 
pentru acea zi într-o pungă îndesată la chimir, niște tâlhari tăbă-
râră asupra lui. Și omul luptă cu ei cât luptă, dar iată începură să-l 
părăsească puterile și atunci el strigă: „Îngerii Sfintei Miercuri și ai 
Sfintei Vineri, ajutați-mă că mă prăpădesc!” Și atunci cât ai clipi se 
auzi un vuiet puternic, și fulgere spintecară cerul și tâlharii fugiră 
care și încotro. 

– Îngerii lui miercuri și ai lui vineri? întrebă Gabi.
– Ca să vezi, răspunse moșul. Pentru faptul că acest om simplu și 

cu inima curată cinstea prin post zilele în cauză, îngerii lui miercuri 
și ai lui vineri îi veniră în ajutor. Uite așa, o istorie, încheie moșul 
povestirea. Numai că noi nu trebuie să alergăm după minuni. Ci să 
păzim rânduiala dreptei credințe.

Și Gabi înmărmurise cu para abia mușcată la gură și se uita 
încântat când la moș, când în sus la cer, când la chioșcul unde se 
vindea înghețată. Și își spuse în sinea lui că astăzi, uite astăzi până 
în seară chiar nu va mânca de frupt. Și inima i se umpluse deodată 
de o veselie molcomă și Gabi îi mulțămi în gând moșului și așteptă 
în continuare povestirea despre marea luptă din cer pe care moșul 
făgăduise să i-o istorisească. 
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Daina... Însuși cuvântul îți comunica parcă un freamăt 
lin și răscolitor deopotrivă. Și lumea era înțesată toată 
de taine. 

Că uite, vara soarele răsare până la cinci dimineața, 
iar iernile mult mai târziu. 

Că în unele locuri marea sau oceanul se retrăgeau la anumite 
ore ale zilei și descopereau porțiuni însemnate de fund, ca apoi să 
revină, ca printr-o poruncă, înapoi. 

Că polul Sud și polul Nord nu se dezghețau vreodată. 
Că unuia îi reușea bine să dezlege exercițiile de matematică, iar 

altul se descurca de minune la orele de desen. 
Că tunetul precede mai des ploile torențiale de vară, iar atunci 

când răsună primul tunet primăvara, asta vrea să însemne că nu va 
mai fi ger și nici nu va mai ninge. 

O! și câte și mai câte!
Dar vezi tu care-i socoteala, multe dintre cele ce par taine de 

nepătruns la o anumită vârstă, cu anii, se descoperă și apar lămurite 
în lumina cunoașterii și a experienței de viață. 

Însă Tainele de care vorbise bunelul erau cu totul altceva. 
Erau coborâte ființei omenești spre folosul și zidirea sufletului. 

Zidirea însemnând aici învățarea dreptei rânduieli și a bunei viețuiri 
în legea și duhul credinței creștin-ortodoxe. 

Adică anumite lucruri omul le putea dejghioca totuși în ceea ce 
privea lucrarea acestor Taine. 

Unele persoane, mai cu seamă cele îmbunătățite printr-un trai 
binecinstitor, plăcut Mielului, puteau pătrunde chiar mai adânc 
rostul Tainelor Bisericești. Însă aceste mari, cu lucrarea lor ascunsă 
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și binefăcătoare, Taine țineau de ceea ce prietenul său Mihai îi va 
spune într-o zi că se numesc „lucruri deasupra firii”. Adică date spre 
mântuire în chip tainic. Pentru că înțelepciunea Dumnezeiască e 
cu totul și cu totul altceva decât cea omenească. 

Și Euharistia, Sfânta Împărtășanie, cea de viață veșnică și lumi-
noasă dătătoare, era Taina Tainelor. 

Era inima Sfintei Liturghii. Era și inima Universului. Pentru că 
nimic altceva decât Jertva cea adusă de către Mântuitorul Hristos nu 
a putut să clatine atât de puternic și să schimbe fața veche a lumii. Că 
această Jertvă adusă pentru noi, cei scufundați în negura rătăcirilor, a 
venit să-l cheme pe om la îndumnezeire. Și a sfărâmat porțile iadului. 
Iar răul a încetat de a mai fi întru totul stăpânul vieții noastre. 

Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se facă Dumnezeu. 
Așa sună învățătura de bază a Bisericii noastre. 

Pentru că ce înseamnă, în fapt, mântuirea? De ce lui Hristos-Îm-
păratul i se spune Mântuitorul?

Mântuire înseamnă eliberare, slobozire, desferecare din jugul 
greșelilor și al lui satan. Pentru că atunci când sufletul va fi chemat 
la Domnul, el, sufletul, să meargă curățat, despovărat de patimi în 
Împărăția Cerurilor. Și nu în iad. La veșnicele munci.

– Am scăpat definitiv de robia lui satan? îl întrebă într-o zi Gabi 
pe Mihai, prietenul său. Se întorceau de la piscină unde înotaseră cu 
poftă mai mult de o oră. Era cu ei și Marta, sora lui Mihai. Marta, 
imediat după ce ieșiră din bazin, ținu să-i ospăteze cu câte un măr. 
Rumăn, dulce, suculent.

– E altceva, spuse încet Mihai. Părintele meu duhovnic mi-a 
zis că de noi depinde în ce măsură am ieșit sau putem ieși de sub 
lucrarea întunericului. După Jertva de pe Golgota, Golgota e mun-
tele unde a fost răstignit Iisus Hristos, satan nu mai are acea putere 
asupra omului ca altădată.



| 44 |

Dacă însă greșeai mereu, fără a fi vrut să te spovedești, nu aveai 
treabă cu mila față de aproapele, nu ajutai pe cei de alături, nu 
mergeai la slujbele bisericești, negreșit te puteai transforma într-o 
unealtă a diavolului. Alt nume al lui satan.

Dar iată că nu te puteai împărtăși cu Trupul și Sângele Mie-
lului dacă nu te mărturiseai. Mărturisirea, „spovedania” cum i se 
mai spune, era o altă cutremurătoare taină, una din cele șapte, ale 
Bisericii.
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Drheiul Vechi, ce mai la deal, la vale, îi impresionă tare 
de tot. Gabi se gândi, uitându-se la dealurile împân-
zite de crânguri năpădite de culorile toamnei, la apele 
întunecate și iuți ale Răutului, râu ce șerpuia printre 

coline, la cerul înțesat de nori alburii, la viile din depărtare, că 
el, de parcă numai el, căuta comori, prin mijlocirea cărților ori a 
filmelor, aiurea, pe meleaguri depărtate, iar comorile...

...Comorile erau aici grămadă. Stâncile străvechi erau pline de 
peșteri. „Grote”, cum le spune domnul profesor. În aceste grote pe 
vremuri se nevoiseră zeci, dacă nu sute de monahi. Oameni care 
își închinaseră viața în întregime lui Hristos.

Văzură și fâșii de șes țesut otova cu iarbă pârlită de soare. Sălcii 
pletoase plecate mult asupra apelor. Acolo apele râului se potoleau 
și puteai sta minute în șir cu privirea furată de undele line în care 
se răsfrângeau imaginile zilei, cu cer, sălcii, colegi care zburdau.

Intraseră apoi cu toții în biserică. Sfântul locaș se afla nu departe 
de zidul de peșteri. Peșteri, care prin taina ce o cuprindeau parcă, 
îți tăiau răsuflarea.

Gabi și Mihai, dar și alți colegi, aprinseră câte o lumânare. Mi-
hai se apropie apoi de preotul care ieșise din altar și vorbea ceva 
cu niște săteni.

– Ce i-ai spus părintelui? îl întrebă Gabi pe Mihai când se așezară 
cu toții la umbra unui stejar pentru a-și pune ceva drept inimă. A 
lua masa adică.

– I-am cerut să mă binecuvânteze.
– Mă puteam apropia și eu?
– Sigur, îi răspunse Mihai. Oricine din cei botezați îi poate cere 

binecuvântare preotului.
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– Adică, așa simplu...
– Ceri binecuvântare, așa, simplu, mai spuse prietenul. Că preo-

tul are har. Ori ceri pentru ceva anume. Pentru ceva concret. Pentru 
începerea unui lucru, pentru călătorie, pentru... mă rog, sunt atâtea... 
Binecuvântarea o ceri mai ales preotului-duhovnic.

– Iar cei nebotezați?
– Hai să vorbim despre cei botezați, zise Mihai. Că Botezul e o 

altă mare Taină a Bisericii. Prin Taina Botezului îl primim în inima 
noastră pe Hristos. Și ne dezicem de satan.

Și Mihai îi povesti lui Gabi despre această taină care își are ori-
ginea în Botezul în Iordan al Domnului nostru Iisus Hristos. Acel 
botez se săvârșise de Sfântul Ioan Înaintemergătorul. Acel care striga 
în pustie și către mulțimi: „Neteziți calea Domnului”.

– Înaintemergătorul?
– Acel care a propovăduit pocăința. Acel care a pregătit terenul, 

dacă vrei, pentru venirea Domnului. 
– A Mielului, interveni Ana, colega lor de clasă.
Cei doi rămaseră cu gura căscată. Aflară apoi că Ana mergea 

des la slujbe cu părinții și citise și din Evanghelie.
Ana îi servi pe băieți cu bomboane, iar Gabi le împărți plăcinte 

cu mere.
– Îngemănată cu Botezul e și o altă Taină, le mai spuse Ana.
– Mirungerea. Pecetea Duhului Sfânt, adăugă Mihai.
În acel moment, Gabi se rușină ușor în sinea lui. Și asta pentru 

faptul că se credea cel mai citit și... cel mai deștept. Din clasa lor, 
cel puțin. Oricine dintre cei de alături însă putea să-i spună ceva 
nou. Și ce lucruri noi!

Pecetea Duhului Sfânt însemna că ființa umană se află sub oblădu-
irea puterii Dumnezeiești. Duhul Sfânt, o altă față a Sfintei Treimi. Sau 
„ipostază”, cum i se mai spune. Duh care sfințea, înțelepțea și îndruma.
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– Mă fac preot, zise apăsat Gabriel. Vreau și eu să am har.
Mihai strânse ușor din umeri. Ana zâmbi. Știau ei ce știau. Pre-

oția era o chemare aparte. Și o răspundere atât de mare că nu te 
jucai nici măcar cu dorința de a te face preot.

Tu puteai să dorești, mă rog, dar Domnul urma să dispună dacă 
ești bun pentru preoție. Asta i-o va spune într-o zi părintele-du-
hovnic.


