
Dar orisicat colindase lumea giur-impregiur nu aflase loc mai fain ca aista si nici ochi mai mandri ca ai 
Mariei lui, ochi intrebatori si iscoditori ce-l strapungeau pana-n adancul sufletului aducand la 
primenire toata necaciunea si-ntristarea. Ca doara nu degeaba se luasera ei cu drag si nadejde. Si iata 
ca si Domnul le tinuse partea si le daduse din plin cate multe din fiecare. Si tot ea fusese cea care- l 
sprijinise atunci cand alesese parloaga de sub poala muntelui taman in capul satului ca dara numai asa 
putea simti suflarea padurii si cantecul lemnului. Ca daca ar sti lumea cate taine ii sufla la ureche 
lemnul, s-ar cruci si s-ar minuna. Ca numai asa izbutise el in fiece trebusoara, ascultand si mangaind 
lemnul, iar acesta nu se ferea ca stia ca nu da cu rautate. Si nu erea om sa nu se minuneze de-asa 
potriveala si indrazneala. Iar ca sa-i mai taie lemnului setea cea mare numai ce-l ungea cu zeama din 
samanta de in si-apoi numai ce se aurea lemnul de parea ca- i poleit. 

Se-ntoarse el de pe cararile amintirilor si mai petrecu odata locurile. De unde ierea el se vedea tat satul 
ca-n palma si mai la o parte catre rasarit pe colina dulce a Dealului Mare se afla casa lui. Totul mustea 
de viata, de la cetinile ce se lasau pana catre el si pana la iarba deasa ce-ascunde sumedenie de gaze 
inaripare ori taratoare ori cate si mai cate minuni lasase Domnul pe pamant. Langa el odihneau cele 
trei trunchiuri pe care le tocmise ca sa ridice troita de-o arvunise a lu Palimariu. Si de fiecare data 
mangaia lemnul si- i şopotea vorbe de cele potrivite, si-acesta se lasa pe mana lui, fara-mpotrivire. In 
toata lucrarea strecurase coardele de vie ca dara nu degeaba spune la Cartea Sfanta ca “Eu sunt calea, 
adevarul si viata” si tot acolo se arata prin icoanele cele mici Domnul din rana caruia creste vita de vie 
pomenita de toti “Isus cu vita de vie”. Si-asa cum se-nalta coarda infasurata in jurul troitei tot asa se-
aromeste Sfantul Duh peste tat locul ce-o poarta. Si pe bratele troitei ce se-naltau altoaile de-o parte si 
de alta a trunchiului avea sa insemne lemnul cu Sfanta Cruce iar sus de tot toate trei capetele se 
termenau cu coroana ce-a datatoare de speranta intregii suflari omenesti. 

“Ei mosnege, mosnege, te lasasi pe seama amintirilor amagitoare si uitasi ca ziua inca nu s-o gatat” isi 
zise si se apleca sa-si ridice barda ca sa mai strunjeasca oleaca in carnea lemnului. De unde de neunde 
se abatu asa pe la coada ochiului o miscare ca o umbra  si pana sa ridice bine ochii numai ca sa 
pomeneste drept in fata cu napârstocul cela de Pătru, nepotul de-al treilea de la feciorul al mai 
mijlociu. Era tot o ruja-n obraji si sufla ca berbecele cel pornit sa sfarme muntii. Se lasa pa genunche 
si desfacu bratele ca sa-si primeasca partea. Suflarea baietului se-amesteca cu barba si cu pletele 
mosneagului starnindu- i zambete si din toata stransoarea bratelor miculuţe razbatu vocea cristalina: 

-         Bunicule! ma lasi si pe mine sa dau cu bardita ca sa curat barna aista de coaja?                 
 -        Da ce-i cu tine aici mai copile? Au n-ai treaba pe-acasa? 
-         Ba as avea io dar nu ma-ndur sa nu te cat.     
-         Si ce treaba ai avea ma rog? 
-         Apoi trebe sa merg pana la stana sa aduc casurile cele crude ca le tot cere buna sa le aiva pentru 
pomenirea mortilor. 
-         Apoi si ea le cere asa cu o saptamana-nainte? 
-         Apoi o zis ca vre sa le puie ca sa traga ceva sare... 
-         No mai copile, io te-as lasa sa te joci cu bardita da tare mi- i ca ne-a scoate buna-ta pe prag la 
noapte de nu- i faci pe plac. 
-         Apoi m-oi duce, ca- i timp pana-n sara, da numa o ţâră sa sed cu tine, ca tare mi- i drag lemnul cu 
miroazna lui ce-a cruda si nevinovata. 
-         Apoi cum poa sa miroasa un lemn vinovat mai copile? 
-         Pai cam cum ii mirosul de la mesele din crasma hanului.        -       Zau ma? 
-         Da bunule, asa crez io.         -       Da lemnul de la iesle, oare cum mai miroase? 
-         Apoi miroase a bot umed si-a iarba de cea grasa ca doar nu poa sa miroasa a stricaciune. 
-         I-auzi bre. Si solzii de sindrila de pe şura cam cum ar mai mirosi? 
 


