
De aceea orice om cu credinta-n suflet si dragoste de neam cand isi tocmea casa punea mester mare sa-i 
tocmeasca si poarta imparateasca. Si de fiecare parte se radica mandrul soare ca lumina lui sa nu sece in 
curtea-aceia, jur imprejurul stalpilor se ridicau coarde de vita pentru ca totul sa- i rodeasca asemeni iar 
veselia si bunastarea sa se pogoare asupra. Si mai era si nelipsitul brad, copacul- frate ce-nsoteste omul in 
drumul sau de la nastere prin poarta cea mare a nuntirii si apoi pe drumul de scapatat catre cealalta lume. 
Si tot acolo se gasea si pita pentru ca ea sa nu lipseasca omului, mai era si sarpele casei, inteleptul ce le 
ducea pe toate si bune si rele, dupa cum i se poruncise inca de la zidire si fiecare mester mai adauga sau 
mai scotea dupa cum era cererea. De la Mosu-sau deslusise el tainele infratirii dintre lemnul de gorun si 
cel de brad, despre indintarea in coada de randunica, despre borte si cuie, ghinturi si insailari, despre 
cernerea firului la stresini si catarea sindrilei, dar cate nu aflase si cate nu avea de spus. 

Bine ca i-o scos in cale Domnul Dumnezau pe manzocul aista de Pătru ca prea sageta si sangera in 
adancuri. Macar asa stia ca nu trudise de pomana si ca mestesugul sau traia intre aceleasi hotare, ca 
doara nu degeaba vorbesc mesterii si inteleptii cei din vechime ca daca nu sadesti langa biserica cea 
noua de-o pornesti un puiandru de gorun sau de brad ca sa se-frateasca lemnul viu cu cel truditor la 
zidire si sa- i ieie sufletul sub aripa cea vie a coroanei sale, apoi lemnul cela din biserica se tocmeste 
mortii si pieirii si daca nu- l trazneste insasi Domnul apoi sigur il macina cari si putregaiurile. Si-asa cum 
toti mortii si trecutii isi fac veacul in curtea bisericii la umbra vartoasa a copacilor ca-mpresoara mandrul 
locas cu taina trairii tot asa si mesterul se strecoara la umbra calfelor s-a ucenicilor traind in veac de 
veac. 

Gandurile il purtara mai apoi mai departe pe cand i-o venit vremea ca sa se ieie in fata lumii si-a lui 
Dumnezeu. Si-atunci si-o luat inima-n dinti si s -o-ncercat la mai intai la poarta Comanilor pe-a caror 
mandra copila Maria o placuse inca de la-nceput. Ei i-o marturisit mai intai jarul si palalaia inimii si tot 
ei i-o si spus: “Marie, fata draga, stii bine ca te-am asezat in mijlocul sufletului ca pe-o sfanta icoana 
aducatoare de pace si liniste, iar focurile inimii nu-mi dau pace si m-aduc tat imprejurul portilor tele. Io 
una insa-ti spui, ca io mi-s frate cu lemnul si de meseria me nu m-oi lesa. Din asta pricina io oi fi mai 
mult plecat prin drumurile mele si tu tot stalp si reazem casei oi fi. Daca tu crezi ca-i cu putirinta si c-a fi 
bine aşe, apoi io m-oi indrezni sa te cer la tatane-tau si muma-ta ca sa-mi fi soata credincioasa, iar de zici 
ba apoi Dumnezo-ti deie sanatate ca io nu te stric din trebile tale.” Atat io spus ş-o privit cu strangere de 
inima chipul fetei. Da' nici ea n-o stat mult pa ganduri si s-o-ncuvintat la asta giuruire. Si-o vinit nunta, 
si-apoi impreuna s-au randuit de-au radicat casa, el o tocmit poarta cea mare prin care or intrat ei in 
randul lumii, tot el o tocmit si stalpii fantanii si coperis drăniţit in doua ape, o radicat alaturea si o troiţă 
de-nchinare si multumire Domnului, pentru toate cate le-a da şi-apoi şi-o tocmit mestesugul ca sa-si 
poata indestula casa si sufletele ce i le-a da in grije Domnul. 

 


