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 Gruszka Duża, - Galitia, Anno Domini MCCCLVIII ( 1358 ) 

 In vremea lui Papa Innocentius Sextus, Episcopus Romanus, in regatul lehilor sub 

Cazimir al III-lea se asternea o iarna grea in Gruszka Duża ( Pere Mari ). 

Era dimineata din Ajunul Craciunului. Luna lumina puternic ulitele satului, cerul ca de sticla 

tintise toate stelele  in gerul napraznic,  tatal Jan si cu  2 fii mai mari ai lui plecara spre codru cu sania 

trasa de cai sa doboare un trunchi mare de brad pentru traditia obsteasca (arderea trunchiului de 

brad – raul sa se faca cenusa, binele sa lumineze, scanteile fiind stele, suflete... ). Incercasera si acum 

un an sa-l doboare, dar s-au tocit lamele topoarelor. Acum erau mai pregatiti ca oricand si ca oricine.  

Zapada scartia sub sinele sanei. Usor, usor se departara de sat si déjà vedeau codrul de dupa 

Por ( rau local ). Sania zbura catre vad iar baietii erau ghemuiti la pieptul tatalui. Nici nu trecura bine 

vadul cand caii au simtit ceva duh rau si au inceput a necheza si a bate cu piciorul. 

- Facliile, aprindeti facliile ! 

Lupii infometati dadeau tarcoale saniei , pesemne ca o vazusera de departe si au asteptat-o.Si nu 

erau putini, gerul i-a scos din vizuini. 

- Tata, ia amnarul din zapada ! 
Baietii sarira din sanie cu topoarele in mana. Jan baga amnarul pe subsoara sa-l curete de 

zapada. Scanteii de cateva ori si aprinde o torta. Lupii fac cercul mai larg. Sania avansa incet sub 
nechezatul necontenit al cailor. Au mai ucis lupi cu botnitele lor cu tepi asa ca le cauta pantecele cu 
botul , lupii ii urmaresc lent, cativa au fugit spre padure probabil ca-i vor intampina mai tarziu. 
Zapada e tare. Se vede trunchiul batran. Baietii cioplesc pe rand trunchiul, tatal flutura faclia spre 
lupi. Apar si ceilalti urmaritori, strang randul dar tresar la fiecare lovitura in copac.TROSC... trunchiul 
isi paraseste radacina, lupii se imprastie. Acum tatal are acum 2 faclii pe prima o arunca spre cativa 
lupi ce erau mai grupati  in vreme ce baietii leaga trunchiul  in urma saniei. Se indreapta toti iar catre 
vad. Tatal da faclii si baietilor. Unul e calare, celalalt e la coada saniei, trebuie sa capete viteza ca sa 
treaca malul raului. Lupii roiesc, nimeni nu cedeaza, sania zboara printre troiene, urmaritorii renunta 
rand pe rand . Oamenii trec de prima casa, ultimii lupi ii privesc din mijlocul drumului, déjà cainii de 
prin curtile oamenilor fac multa zarva.  

Au ajuns acasa. Candela e aprinsa. Jan isi da caciula jos si isi face cruce intrand in odaie. 
Femeii i se apripie sorocul, e bortoasa tare, moasa e pregatita crede ca vor fi gemeni. 
- Daca-s gemeni, rar traiesc amandoi, mai degraba primul ! – spuse moasa 
Jan se duce cu mana spre tamplele femeii, curg apele de pe ea. 
- O sa fie bine ! Astazi s-a nascut Cristos ! 

Ea da usor din cap si ii pupa mana. Toti parasesc camera, mai putin Maria si moasa. 
In vreme ce suspinele se aud usor si des cei mari prind a povestii grozavia prin care au trecut. Cand 
tatal intra se schimba subiectul. 
- Tata i-a zi-ne prin ce-ai trecut cand ai lucrat dulgher la turnul din Lublin cand erai flacau ! 
De obicei era foarte mandru ca a putut ajuta mesterii sa faca schelele alea mari mai inalte decat un 
brad batran si le povestea cu lux de amanunt, dar azi nu e prea vorbaret, sopteste ceva in barba si nu 
aude nimic. Copiii trec la povestea cu lupi, iar cei mici nici nu clipesc, sorb fiecare cuvant al fratilor. 
- Ar fi bine sa va rugati si voi ! 

Dintr-o data se face o liniste deplina. Se aud din celalalta camera vorbele moasei si suspinele 
mamei. Parca a trecut o vesnicie.. cand deodata se aude un PLEOSC... si un planset de copil. 
- E baiat !  
Soarele parca e demult pe cer. Nici el nu mai zice nimic. E ger. 
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Dupa un timp... 
In sat a venit un nou preot. E la inceput, e tanar si e la prima parohie. Parintele Vuk (lup) e 

baiatul unor gospodari cu stare, l-au purtat prin scoala. 
E duminica, 17 ianuarie  1358, e a doua de dupa Craciun. Dupa predica, urmeaza 

impartasania, lumea porneste usor spre case. Jan ramane langa altar asteptand sa discute cu 
parintele. Parintele Vuk il abordeaza mieros :  

-Da frate intru-Cristos ! Am vazut ca m-ai asteptat. 
Jan cu manecile suflecate si cu caciula in maini privind papucii parintelui raspunse incetisor 

fara sa ridice capul din pamant: 
-Parinte......, a nascut sotia mea, Maria......un baiat 
-Si e bine ? 
-Da, multumesc !, Vreau  sa-l botez......... 
-Da pai cum altfel ? 
-Da, femeia..., i-am promis.........Gavrilă 
-Ce nume-i asta ? De salbatic ? 
-Da.... de barbar ! Maria mea nu-i din neam de lehi........ 
-Stai un pic jos a ne lamurim ! 
-Sarutmana parinte ! 
-Cum asa ! 
-Am vazut-o la targ si m-am indragostit... 
-Cum asa ? 
-Era la troc cu ciobanii, vindeau branza......... 
-Si ? 
-Si... am privit-o la mijloc , am masurat-o din cap pana-n picioare, lumea ma inpingea de colo 

colo dar eu nu ma-mi mai puteam dezlipi ochii.Am zis ca gata, ma insor. 
-Si ? 
-Si m-am insurat parinte si am déjà vreo 4 copii cu dansa si acum a venit si al cincilea. 
-Cum ai zis ? 
-Avem 5 copii ! 
-Foarte bine !  
-Acum trebuie sa-l botezam pe... 
-Aaa ! Dar trebuie sa-i punem un nume crestin ! 
-Da parinte ! 
-Pai si la ce te-ai gandit ? 
-I-am promis femeii ca daca duce sarcina la capat o sa-i punem numele de Gavrila. 
-Nu se poate ! De ce ? 
-Tare rau i-a mai fost ! Am gandit ca o sa o pierd ! I-am zis asa sa o incurajez, dar vreau sa ma 

tin si de cuvant. 
-Mai omule ! Dute acasa si va ganditi la un nume normal, si ma cauti ! 
-Parinte !...... 
-Da, nu trebuie sa-mi multumesti ! Misiunea mea este sa pastoresc turma, cateodata unii se 

ratacesc... Doamne ajuta ! 
-Doamne ajuta parinte ! Multumesc ! Asa voi face ! 
Si Jan pleca cu caciula in mana asa spre casa. 
-Ziua buna ! 
Copii raspunsera cu Doamne ajuta ! 
-Tata, e tot mai rau mama !Si baiatu’ e palid, si mai palid decat ieri.....ar trebui botezat sa nu 

moara asa. 
-Uhhhhhh....Da.. 
Jan intra in odaia femeii.Liniste grea, apasatoare. 
-Am fost la biserica si am vorbit cu parintele....... O sa-l botezam.......Marie ! Ma auzi ?  
Maria dadu incet din cap spre copil si sopti incet : 
-Nu cred ca.....o sa moara.....nu mananca mai nimic........e palid....si eu. 
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Dupa un timp.....in martie 1359 
Jan ramane iar in fata altarului dupa slujba. 

-Parinte ! Am venit ca se innoieste anu’ si vreau sa botez copilul. 
-Foarte bine !Cand ? 
-Duminica viitoare daca se poate. 
-E déjà mare fata ! 
-E baiat ! 
-Scuze, uitasem......Cum ai zis... ca...? 
-Gavrilă ! 
-Asa, asa. Si cum v-ati gandit ? 
-Pai Gavrila ! 
-Mai omule, eu chiar nu pot boteza copii cu nume de barbari. 
-Pai e acelasi cu Gabriel, Gavrila zic dacii. 
-Cine ? 
-Vlahii. 
- Pai si ce-i cu asta ? 
-Femeia mea e vlaha. 
-Aa! Pai nu v-ati cununat la noi ? 
-Ba da. 
-S-atunci ? 
-....... 
-Pai e bine Gabriel ! 
-Nu parinte ! Si acuma ie lehuza, de 3 luni si baiatu’ e firav rau, ma gandesc ca daca s-ar mai 

incalzi poate scapa.. 
-Nu pot! Maine ma pornesc la Chelm la episcopie si sambata sunt inapoi. Ma duc ca ma 

asteapta, e prima oara cand merg acolo ca paroh si trebuie sa dau socoteala. Voi lua in discutie si 
problema dumitale, dar cred ca il va chema Gabriel. Cat despre starea femeii dumitale rugati-va 
neincetat pentru ca Isus Biruitorul e singurul leac. Poate l-ati maniat ! 

-Multumesc parinte ! 
-Fi binecuvantat tu si familia ta ! 
Dupa 5 zile. 
Parintele Vuk in drum spre casa cU gandul numai la mustrarea pe care a primit-o. Au maturat 

pe jos cu el, a fost aspru mustrat, cat despre problema taranului nici pomeneala, nu a mai avut 
curajul sa deschida vre-un subiect. 

Duminica dupa slujba. 
-Parinte ! Femeia si odorul se prapadesc  ! Rogu-te da-mi vestea cea mare ca-i ultima dorinta 

a femeii si vreau sa i-o indeplinesc ! 
-Mai omule,am vorbit....... Nu se poate.........Dar vin dupamasa acasa la tine sa o spovedesc 

pe femeie...... 
-Multumesc parinte ! Sarutmana ! 
Dupamasa parintele paseste incet in odaia femeii. O vede slaba morbinda, si fatul palid langa 

ea. Un gand ii trece prin cap ca un fulger : Nu vor trai niciunul. Cu un semn cere sa i se aprinda o 
lumanare. Jan scanteieste din amnar de doua trei ori si o ofera parintelui aprinsa. Face o rugaciune la 
capul femeii. O intreaba de pacate facand senm barbatului sa paraseasca camera. Acesta o face, iar 
dupa putin timp preotul il cheama inapoi : 

-Dute dupa martori ! Botez copilul acum ! 
Jan zboara catre usa si-ntr-un suflet vine cu o vecina si fiul acesteia.Parintele Vuk face 

semnul sfintei cruci deasupra crestetului copilului, urmează citirea cuvântului lui Dumnezeu şi 
explicarea lui. Rosteste o rugăciune pentru iertarea păcatului strămoşesc, fatul este uns cu 
untdelemnul catehumenilor, se face lepădarea de Satana şi mărturisirea credinţei. Urmează 
binecuvântarea apei de botez printr-o rugăciune numită epicleză, prin care se cere ca puterea 
Duhului Sfânt să coboare în acea apă, pentru a o binecuvânta. Urmează apoi Botezul propriu-zis, care 
semnifică şi înfăptuieşte moartea faţă de păcat şi dobândirea identităţii de fiu al lui Dumnezeu. 
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Botezul se face prin turnarea apei pe capul fatului. Gavrilă, eu te botez în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh. Amin". 

Cu lacrimi in ochi Jan saruta mana parintelui. 
- Parinte iti multumesc din suflet ! 

Parintele nu raspunde, pleaca ferm din casa lasand usa deschisa. In urma vecinii pleaca si ei 
inchizand usa iar in casa Jan saruta tamplele vinete ale femeii. 

Dupa un timp. 
Maria cu Gavrila in brate stau in batatura in pridvor, soarele arde bine. Ea e tot slabita abia 

statea pe picioare, nici baiatul nu-i prea bine e foarte palid, alb si pistruiat. Dar parca dau semen de 
revenire. 

Timpul trece, Maria ii canta copilului doine. Fratii sunt bucurosi ca-l vad crescand chiar si asa 
greu. 
..... 
 

Dupa 5 ani, 1363, iulie 
Este o duminica oarecare din vara. Dupa slujba satenii merg smeriti spre case, vorbesc incet. 

In poarta bisericii Maria cu ochii mari se uita catre parintele ce tocmai inchisese usa si se indreapta 
catre ea.  

- Doamne ajuta, Marie ! spuse parintele mangaind crestetul lui Gavrilă. 
- Sarut-mana Parinte ! 
- Te-am rugat sa ma astepti ca vreau sa........ 
- Iertare parinte ! Nu a putut sa vina ! Trebuia sa....... 
Parintele isi drese vocea iar Maria se opri sa asculte. 
- Copilul intelege ceva din Sfanta Liturgie ( se tinea in limba latina ) ? 
- Intelege tot parinte! Noi suntem vlahi !   
- Am vazut ca baiatul e atent si niciodata nu a lipsit. Vreau ca de duminica viitoare  Gavrilă sa 

fie ministrant. 
-Ie’ prea mare cinstea pentru noi ! Va multumim parinte ! 

Parintele binecuvantă pe mama si pe copil dupa care indruma spre iesire pe cei 2. Acasa mama 

era in al 9-lea cer iar baiatul sta intr-un colt al casei si se bucura linistit de bunavointa mamei. Baietii 

isi dadeau ghionturi pe sub masa si sopteau Popa Gavrilă aratand cu coada ochilor spe baiat. Si cum 

zilele erau lungi si caniculare distractia lor deveni un chin apasator pentru baiat.  

In primavara urmatorului an, pe cand nu se topisera complet zapezile, in tinda aparu un cioban 

batran cu plete albe si lungi, inalt si voinic, cu vorba domoala, care da ziua buna rumaneste si, 

aplecandu-se, cu caciula in mana, intra in casa lasand afara un puiet rezemat de perete. Vazandu-l , 

Maria ii sari in brate sarutandu-i mainile.  

- Bunicule !! 

- Buna, draga mosului ! Vad ca ai casa plina de baieti, ai mare sprijin la batranete. 

Mama nu povestise niciodata de bunicul Davos, doar de parintii ei : tatal un cazac mustacios si 

aprig, iar mama o tarancuta vlaha foarte religioasa care mai mult postea decat manca si care nici 

noaptea nu statea prea mult in pat. Cam asta stiau copiii despre rudele mamei. Acum mama incepu 

sa-i prezinte copiii batranului. Mai putin Gavrila, acestia cu greu intelegeau limba vlaha... 

- Draga mosului, la vara se fac 3 ani de cand bunica-ta Geta s-a prapadit, a ars vreo 3 zile (a 

avut febra mare ), a inceput sa vorbeasca cu mosii (raposatii), ma mai intelegeam cate o data si uite 

asa am pornit sa-i indeplinesc dorinta sa mai strang la piept o data pe copii, nepoti si rasnepoti, asta 

cate zile mi-o maI da Dumnezeu. Si uite asa am plecat din Jazdów ( numele fostei cetati a Varsoviei 

distrusa  inainte de 1300) din sat in sat si din om in om am ajuns si la casa dumneavoastra macar sa-i 

cunosc pe cei mici. 

- Mosule, ia un loc cat pregatesc de-ale gurii si mai deapana pe unde ai fost, ca tare mi-e dor 

de mama, ai vazut-o  ? 



7 
 

- Da, fata mea, ti-au trimis salutari amandoi, doar ca sti ca nu-i poti vizita nici tu si nici copiii tai 

caci cazacul s-a jurat pe mustata lui ca daca apareti in satul lor dupa ce va saruta si va strange in 

brate va va despica cu iataganul pentru rusinea adusa ( a fugit cu un leh = catolic, a intors spatele lui 

Hristos ). 

- Stiu mosule, stiu, dar mai stiu si ca mi-e dor si ca-i iubesc si ca ma rog pentru ei si uite ca 

Dumnezeu mi-a raspuns si mi-ai adus vesti de la ei. Pe tata il inteleg si il iubesc, dar nu mai pot da 

inapoi mai ales ca acum il am pe Gavrilă dar de la Dumnezeu vreau sa-l fac preot ca tare ii mai place 

la biserica, oricum e prea firav pentru altceva. 

Trecandu-si mainile prin parul rosu al baiatului, batranul zise : 

- Nu exista bucurie mai mare de a-l multumi pe Dumnezeu decat daruindu-i un baiat care sa-l 

pomeneasca si cinsteasca si care sa imprastie vorba Lui peste toate neamurile. In rest sunt toti bine si 

stanile din munti au iarba grasa iara pruncii sunt durdulii si sanatosi caci casu-i alb ca zapada. Am 

adus un pui de castan asa ca sa va leg mai tare de mosii nostrii caci bunicul meu cand a locuit in 

copilarie pe malul raului Brda avea unul batran in curte plantat de alt mos cu mult inaineta lui. O sa-l 

pun in dosul casei ca sa aveti umbra buna vara si dos sa va tie la viscol iarna si sa simtiti mereu ca 

suntem impreuna oriunde am fi.Eu cand vad cate un castan parca si aud fluierul ciobenilor si 

glasciorul mioarelor si lacrimi ii umezesc ochii si cat de departe ar fi de casa daca as inchide ochii ma 

ved tanar flacau pe langa ea. 

Mosul asa cum a venit a si pecat lasand in urma lui o gramada de povesti cu eroi cinstiti si 

darji din neamul din care se tragea, cu ciobani ce se luptau cu fiarele codrilor din muntii Carpi ( 

stancosii Carpati ) care faceau trocuri cu fratii lor dand casul, branza, sumane, cojoace si caciuli pe 

unelte, vin, miere, grau si altele.  

 

1365. Zilele treceau insiruite ca rozariul iar Gavrilă astepta mereu slujba de duminica pentru 

ca avea o misiuna sfanta sa slujeasca in casa lui Cristos. Parintele Vuk prinsese drag de el si mereu 

dupa slujba petreceau impreuna macar un ceas. Roscovanu’ ii punea fel si fel de intrebari de cate o 

data parintele venea a doua zi acasa la Jan de-i dadea copilului raspunsul. Dar de fiecare data dupa 

slujba , mama ii astepta pe scari rugandu-se iar lacrimile i se innodau sub barbie. Se lumina la fata si 

se stergea pe ascuns cand cei 2 ieseau. Parintele incepu a-l invata pe baiat cifrele, cetitul si scrierea 

buchiilor latine. Acasa demult fratii intelesesera ca pe fratele lor cel firav Dumnezeu il lasase cu o alta 

menire si il poreclisera Gavrilă Wielki ( cel mare ). Toata familia sprijinea eforturile baiatului de a 

progresa si de a merge la scoala din Chelm pentru a devein om mare. Insasi parintele Vuk il lauda 

adesea pe baiat in timpul predicilor spunand ca un asemenea copil  e un dar ceresc pentru sat. 

Dupa o vreme ….intr-o joi cand mama si Gavrila veneau de la targ.. 

-Mama, ori de cate ori mergem la targ si vad ciobanii aia de la care luam branza stau si le 

ascult dulcele grai si imi vine sa plang caci imi aminteste de mosul Davos ! Ma intreb mereu cum o fi 

in casa lor ? cum vorbesc ei intre ei acolo tineri si batrani, cum sunt imbracati copiii ? Tare ma 

gandesc la astea. 

- Dragu’ mami si mie imi e foarte dor mai ales ca acasa tot satu’ vorbea rumaneste inclusiv 
cazacii de la marginea codrului iar limba asta se vorbeste pana la Istru si dincolo inca pe atat. 

- Dar oamenii astia nu sunt catolici ca si noi ! Cum putem fi noi la fel ? 
- Puiu’ mami noi suntem toti copiii lui Cristos si am fost un singur lucru pana acum trei 

veacuri cand latinii si grecii s-au despartit, adica orthoxii vlahii, grecii, rusii si cazacii tin de imperiul de 
rasarit de Constantinopol, iara catolicii, adica noi cu familia noastra a lehilor si neamurile cehi 
precum si toate neamurile din Europa tinem de imperiul de apus de Avignon iar pana acum mai bine 
de jumatate de veac de la Sfantu’ Petru incoace, Papa a stat la Vatican. 

- Pai de ca s-au mutat de acolo ? 
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- Romanii si-au ales mereu un Papa de-al lor pana cand D-zeu a vrut ca Papa sa fie un francez  
Clement ( al V – lea – 1305 ) iar acesta nu a putut sta in tihna in casa de la Vatican si a trebuit sa se 
mute la Avignon sub protectia regelui Frantei ( Filip al IV – lea cel Frumos 1309 ). 

- Pai romanii vor ajunge in Iad ? 
- Sigur ca nu ! Toti vom merge in Purgatoriu unde vom astepta Judecata de Apoi.  
- Si orthodoxii ? 
- Si ei la fel mama ! 
- Pai daca s-au separat ? 
- Chiar si asa, gandestete la talharul de pe cruce ! 
- Dumnezeu ii iarta pe toti cei ce se caiesc ! 
- Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai ! 
- Te iubesc mama ! 
- Si eu te iubesc ingerul meu ! 

… iara ochiii le licarira in lacrimi … 
 
1368  Anii au trecut in zbor, devenit diacon copilul cel inaltut si slab, cu parul rosu, pistruiat si 

albicios cu palmele incovoiate canta ferm la slujba cata vreme satenii stau inmarmuriti iar mama intr-
un colt cu capul in pamant plangea. Pentru parintele Vuk dorinta de a sustine acest inger in a devenii 
preot devenise misiunea vietii lui, spalarea pacatelor sale, a apasatoarelor ganduri negre ce-l 
incolteau adesea caci tare ii placeau femeile si tare isi dorea sa sarute vre-una.   

Dumnezeu ii dadu parintelui si satului o mana de ajutor si intr-o zi de luni cu o desaga de 
bajaje Jan, Vuk si Gavrilă ce radia de fericire plecara spre Chelm  cu caruta si faclii. Mama 
binecuvanta baiatul ii pupa tamplele si o mana, iar acesta plangand o imbratisa fara sa mai poata 
vorbi niciunul. Cainii satului ii latrau ca semn de ramas bun iar gospodarii, cate unii ieseau in tinda sa 
vada ce-i cu zarva stigand in urma celor 3 Doamne ajuta ! Intelegerea a fost ca parintele sa suporte 
jumatate din cheltuiala, un sfert satenii si un sfert familia baiatului. 

Ajuns la Chelm se remarca rapid intre elevi  prin smerenia si dragostea de carte si Cristos 
astfel incat sfintii parinti ajungand sa nu mai perceapa nici un fel de taxa pentru invatatura, cazarea si 
masa baiatului. Decizia acestora a fost transmisa cu mare emotie la slujba din ajunul Craciunului la 
bisericuta din Gruszka Duża de catre parintele Vuk chiar de ziua baiatului. Pentru intreg satul a venit 
ca un semn divin lumea multumindu-i pe ulite ori de cate ori o intalneau pe Maria, mama lui Gavrila. 

In primavara lui 1369 inaltii de la Chelm hotaresc sa trimita baiatul la studii in Cracovia 

pentru a devenii episcop. La Cracovia regele Poloniei Cazimir al III-lea realizand că ţara are nevoie de 

o clasă de oameni educaţi, în special jurişti care să codifice legile ţării şi să administreze tribunalele şi 

oficiile infiintiaza o instituţie de învăţământ superior . Papa Urban al V-lea i-a acordat permisiunea de 

a deschide Universitatea din Cracovia. Charta Regală de Înfiinţare a fost emisă la 12 mai 1364, şi un 

document simultan a fost emis şi de Consiliul orăşenesc prin care s-au acordat privilegii 

pentru Studium Generale. Regele a finanţat o catedră de arte liberale, două de medicină, trei de 

drept canonic şi cinci de drept roman, printr-o bursă trimestrială obţinută din monopolul regal 

asupra salinelor de la Wieliczka.  

In toamna 1369 regele il invita in sala tronului pe Gavrilă, aratandu-se foarte interest de 

copilaria sa cat si despre viziunea acestuia asupra lumii. Gavrilă intra rapid in gratiile regelui desi 

incearca din rasputeri sa-si urmeze calea de pastor , alta decat sederea la curte. Vreme de 1 an 

acestia se italnesc de cel putin alte 4 ori, iar in urma discutiilor, avand in vedere faptul ca mama 

baiatului era ortodoxa, Cazimir ii promite baiatului ca dupa terminarea studiilor il va numi episcop de 

Lviv. Nu cu multa vreme in urma, Polonia a început să se extindă spre est iar printr-o serie de 

campanii militare între 1340 şi 1366, Cazimir a anexat zona Halici-Volodymyr de Rus. Oraşul Lviv a 

atras noi veniţi de diferite naţionalităţi, şi i s-a acordat drepturi municipale în 1356, începând să fie 

primul centru plonez în mijlocul unei populaţii ortodoxe.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cazimir_al_III-lea_al_Poloniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Urban_al_V-lea
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Studium_Generale&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
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Asa ca vara lui 1370 il gaseste pe Gavrila la Cracovia pomenindu-i vesnic pe mama si pe 

parintele Vuk in rugaciunile sale neincetate. In timpul plecarii sale din sat, baiatul a reusit sa viziteze 

de 2 ori familia si satul natal, acolo unde lumea l-a primit aproape ca pe un sfant . La inceputul lunii 

noiembrie Gavrila reuseste sa plece iar la Gruszka Duża acolo unde ii placea sa stea in dosul casei la 

umbra castanului in compania parintelui Vuk. Dupa 1 saptamana de destindere se intoarce la 

universitate unde afla ca intr-un teribil accident de vanatoare, prietenul sau Cazimir al  III – lea si- a 

pierdut viata.  

Cazimir nu a avut nici un fiu legitim. Aparent, şi-a considerat descendenţii săi ca fiind ori 

necorespunzători ori prea tineri pentru a moşteni tronul. Astfel, inca din 1355 la Buda, în scopul de a 

oferi o linie clară de succesiune şi pentru a evita incertitudinea dinastică, a aranjat pentru nepotul 

său, Ludovic I al Ungariei, ca el să fie succesorul său în Polonia. Desi afectat de o boala grea inca din 

1360, lepra, Ludovic si-a marit puterea si peste lehi fiind proclamat rege la moartea lui Cazimir în 

1370, iar sora lui Cazimir, Elisabeta (mama lui Ludovic) a avut o mare parte din putere  ( până la 

moartea ei în 1380 ). 

Dupa terminarea studiilor Gavrila se intoarce si predica alaturi de parintele Vuk in satul natal, 

astepand ca lucrurile sa se aseze odata cu noul stapan ( rege ).  

In primavara lui 1371 dupa Pasti  

intr-o zi de vineri dimineata, Gavrila se trezi cu broboade reci de transpiratie cu pielea rece 

de gaina si in fuga alerga spre tinda sa-I spuna mamei ce cosmar a avut. 

- Mama, am visat ca mai aveam un frate geaman care traia aici cu noi, pe care il chema Jan ca 

pe tata. Eram mai mici si ne jucam la marginea satului intr-o margine de camp. Pe drumul mare 

venea agale o turma intinsa de oi si un cioban batran ca bunicul Davos le mana de la spate. Eu 

faceam glume pe seama turmei si spuneam ca sunt cu mult mai multe decat stelele de pe cer iar Jan 

razand spunea ca sunt mai putine cu una si ca mai bine am intreba ciobanul. Asteptandu-l cu rabdare 

parca timpul statea pe loc iar eu cu lacrimi in ochi il priveam pe Jan si ii multumeam cereului ca-l am 

si nu-mi venea a crede cat de bine e sa ai un frate cu care sa imparti totul … 

- Pai asta nu este un cosmar pui’ mami ! – spuse mama mangaindu-l pe cap. 

- Stai sa vezi ! Ciobanul incepu a se apropia cu turma de noi cand vedem ca incepe a o lua la 

fuga inspre noi. Alerga de manca pamantul. Din spate se vedea un cavaler verde metallic cu tente de 

albastru lucios ce stralucea in soare pe un cal mare si frumos cu podoabe rosii la ochi si hamuri albe 

ce mai mult mergea in 2 picioare . Cavalerul striga ceva intr-o limba straina nici leha, nici vlaha cu o 

spada in mana pe urma ciobanului. Ciobanul alergand ajunse la catva pasi de noi si vazandu-ne striga 

: Feriti-va oameni buni ca ….. nu apuca sa ternine ca spada cavalerului ii despica spatele iar ciobanul 

cu ochii tinta cazu in genunchi infata noastra, ca mai apoi sa se prabuseasca pe burta iar sangele-I 

cald se ne stropeasca. Calul in 2 picioare a cavalerului se tot invartea in jurul nostru, iar noi pititi unul 

in celalalt ridicaram mainile spre cer cerand indurare. Cu mainile deasupra capului ferindu-mi ochii 

de soare ii vazu fata cavalerului : era un om slab cu fata ingusta care numai asa putea sa incapa in 

armura aia turtita, mustatile mari si lungi ii fluturau in vant iar ochii mici, nemilosi si reci parca m-au 

strapuns.Dar cavalerul se multumii cu victima sa si la fel cum veni disparu in zare. Bucuros ca am 

scapat imi imbratisai fratele care era mort de spaima si inert, degeaba trageam de el dandu-i palme 

sa-si revina, il pirdusem pentru totdeauna. In soarele arzator cu ciobanul despicat la picioare si cu 

fratele mort in brate cu spatele ud leoarca si cu broboade de transpiratie pe frunte ma trezi plangand 

de parca nu-mi venea a crede ce repede poate fi distrus RAI-ul. Oare ce-o fi mama ? 
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- Sigur Dumnezeu ne-a avertizat de ceva ! Dar noi cu credinta vom trece prin toate caci numai 

bunul stapan al nostru stie ce a randuit pentru fiecare. Sa fim milostivi mama si cu dusmanii nostri – 

il linisti mama. 

- Ai dreptate mama ! Dumnezeu le randuieste pe toate ! – spuse Gavrila sarutand mainile mamei. 

- Doamne ajuta puiule ! 

- Doamne ajuta mama ! 

Mama isi vazu de treaba in continuare iar Gavrilă scoase o galeata de apa din fantana 

facandu-si cruce la gandul visului avut. Dupa ce se spala isi lua ceva haine de lucru pe el si pleca in 

gradina de peste drum de casa. Cainii incepura sa faca zarva mare in sat. Gavrila ii auzea dar isi 

continua lucrul. Dupa un timp mama ii facu semn din prispa casei ca masa e gata si ca il asteapta, dar 

baiatul ii raspunse ca mai are putin. Femeia intra in casa si isi mai facu de lucru in astepatrea 

baiatului, iar nu dupa mult timp auzii galagie in fata portii asa ca iesi iute la drum sa vada ce se 

intampla. Cand iesi isi vazu baiatul prins cu arcanul de ostasii care-l luara pentru oastea cea noua 

ungaro-polona. Dat fiind faptul ca mai aveau alti 3 sateni care plangeau de mama focului parintele se 

invoi sa mearga cu Dumnezeu inainte, alaturi de ei luindu-si  ramas bun de la mama care il inplora pe 

capitan sa lase baiatul ca-i preot in sat. Capitanul Bartal o asigura ca in primavara viitoare baiatul va 

veni de tot acasa si ca asa a fost voia Domnului ca el sa participe in expeditia de recunoastere a 

noilor hotare ale proaspatului regat si ca aveau nevoie si de un preot in misiunea lor. Asa ca mama si 

baiatul se invoira. Mama il saruta parinteste pe Gavrila pe crestet, iar acesta plin de recunostinta ii 

saruta mainile aspre si muncite. Cei 2, cu lacrimi in ochi isi spusera : NE VEDEM LA PRIMAVARA ! Din 

poarta casei, mama ii petrecu cu privirea pana la curba bisericii. Facandu-si cruce si soptind : Faca-se 

voia Domnului ! se imbarbata si intra in casa. Lacrimile incepura sa-i curga necontenit legandu-se sub 
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barbie cand vazu mancarea pe masa : A plecat flamand doar cu hainele de pe el ! Doamne iarta-ma !  

Iarta-ma ingeru’ lu’ mama ! Asa a vrut Dumnezeu !........ Gavrilă ajungand la poarta bisericii se invoi 

de la militari sa fie lasat sa mai aprinda o lumanare in altarul casei lui Dumnezeu. Acestia rabdatori il 

asteptara afara. Preotul intra in biserica descuiata sperand sa-l gaseasca pe parintele Vuk ca sa-si ia 

ramas bun. Acesta nu era acolo. Tanarul intra in altar lua o lumanare, pe care aprinzand-o o lasa la vi 

sosotind : 

-Sfanta Fecioara, Maica lui Dumnezeu roaga-te pentru noi pacatosii, fiii acestui sat sa 

revenim cu bine la vetrele noastre si sa nu intampinam dificultati in misiunea pe care ne-ai dat-o. Iti 

multumim pentru tot  si ne lasam destinele in mainile tale. Doamne Iisuse Cristoase, Fiul lui 

Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sa nu ma abat de la calea cea dreapta si sa-ti slujesc 

pana in ultimul ceas al vietii mele ! Amin ! 

Si iataca-l pe eroul nostru devenit din popa, ostas. Dupa 4 zile de marsaluit si laut cu acranul 

si alti flacai din satele de pe drum, Gavrilă impreuna cu ostasii si alti 100 si ceva de nefericiti recruti 

ajung la garnizoana din Lviv unde se servea traditionalul bors ucrainean de peste cu sfecla rosie. 

Baiatul se gandea cat de incurcate pot fi caile Domnului caci daca ar mai fi trait Marele Cazimir ar fi 

vazut orasul asta din scaunul de episcop nu din hainele zdrentuite ale unui infometat. Zilele trec si 

hainele albe cu cruce rosie pe sub camasa de zale impreuna cu un coif greu si o lance lunga alaturi de 

scutul alb cu romburi rosii nu il lasa sa iasa din anonimat ascultand cu mare grija ordinele 

superiorilor, ba chiar mai mult stangacia lui si forta scazuta il aduc adesea ca subiect de ras al 

camarazilor. Dar comandantul desi un dur fara de prea multe scrupule nu accepta aceasa situatie 

amintundu-le mereu ostasilor sa-si canalizeze energia pentru misiunea lor si ca toti sunt egali, fiecare 

urmand sa primeasca sarcini dupa priceperea lor. In toata valtoarea evenimentelor , Gavrilă isi face 

un prieten, Domen (numele inseamna apartine Domnului ) cu care isi petrece tot timpul si caruia ii 

povesteste viata  sa.  

 Dupa 1 luna Gavrila si Domen impreuna cu alti ostasi se pornesc la Sud spre Carpati pe 

drumul ce duce la Stanislawow (  Ivano-Frankivsk ). Satele se insiruiesc unul dupa altul si de la Lviv nu 

au mai vazut nici o biserica catolica, numai si numai ortodoxe iar limba rumaneasca o aude din ce in 

ce mai des. Dupa 3 zile poposesc in oras, unde raman pentru o instuctie privind traversarea 

Carpatilor inspre Kluz ( Cluj ) unde urmeaza sa treaca iarna asigurand paza locala a orasului, iar in 

primavera cu voia lui Dumnezeu sa se intoarca la vatra. 

 La inceputul lunii iulie soarele ardea si ostasii marsaluind se grabesc sa ajunga la codrii. Dupa 

1 zi de mers prin padure poposesc la Delyatyn. Rugaciunile lui Gavrilă, care nu mai suporta caldura, 

au fost ascultate si peste crestele impadurite ale Carpatilor s-au strans norii cenusii. Gavrilă si Domen 

impreuna cu alti 3 formeaza o patrula. Baietii se inteleg bine, voia buna ii insoteste si ii incurajeaza. 

Toti se amuza de glumele si mascarerile lui Doman. Cei 5 se simt intr-adevar ca o familie si spera ca 

odata ajunsi acasa sa pastreze legatura, ba chiar sa se mute toti cu familiile la Lviv dupa numirea lui 

Gavrilă ca episcop. Dupa 2 zile de urcat si coborat Carpatii au ajuns unde se varsa Viseu in Tisa. Seara 

se instala rapid iar cei 5 impreuna cu alte patrule facura un mare foc de tabara caci raceala serii era 

mai aspra ca oricand. Camarazii se interc in povesti si parca niciodata nu au fost mai uniti. Focul cel 

mare le dogoraste fetele iar Gavrilă privind jarul parca vede casa parinteasca si pe mama zambind 

asteptandu-l cu mainile deschise. Noaptea, oboseala si gandurile il napadesc rapid si adoarme intr-un 

somn lung si apasator. Zori zilei se ivesc iar Gavrila ii spune ceacarului ( cu ochii de culori diferite 

)Doman ca asa bine a dormit ultima oara acasa dupa Pasti si ca se simte mai increzator si mai voinic 

ca oricand. Ca de obicei se pornesc la drum inainte sa rasara soarele ca sa castige  timp, urmand sa 

poposeasca la camarazii unguri de la Kohnya ( Cuhea = Bogdan Voda ). Drumul prin codru e placut pe 

valea Viseului, sursurul apei si cantecul pasarilor insotesc oastea leha ce numara 30 de suflete. La 
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crucea de piatra se face un mic popas dupa care parasesc drumul mare ce duce peste Carpati si 

cotesc dreapta spre cetatea lui Bogdan. Se ivesc din departare pe malul Izei zidul cel mare de piatra a 

vechii cetati a voievodului ruman dusman de moarte a regelui Ludovic. Se fac 8 ani de cand o 

garnizoana maghiara a ocupat cetatea  in urma fugii miselesti a tradatorului Bogdan cu fiii sai in 

Moldova unde a luat cu forta regatul lui Sas – fidel al Regatului Ungariei. Abia s-a facut pranzul cand 

oastea fu primita frateste la Izakonyha  (Kohnya de pe Iza ). Acestia erau foarte bine dotati, imbracati 

ca de parada, cu arme noi si armuri lucioase. Lehi erau incantati caci asocierea regatului lor cu cel al 

Ungariei avea sa aduca prosperitate tuturor celor de sub scepturul lui Ludovic I.Dupa ce au mancat 

foarte bine intreaga oaste leseasca a iesit la Iza sa-si spele rufele si sufletele prafuite si ponosite. 

Amurgul se lasa asteptat. Dupa cateva ore se retrag toti in cetate. Comandantul Bartal ii intampina 

voios aranjat in straie curate ale noii armate din care faceau parte : camasa albastra cu crini aurii pe 

piept si cu maneci albe cu dungi rosii. Vestea ca toti vor primi o astfel de uniforma ii bucura peste 

masura pe lehi. Nu dupa mult timp patrula lui Gavrilă se amuza in noua tinuta imitandul pe 

commandant. Seara se lasa incet peste cetatea nostra de pe malul Izei iar cei 5 deapana amintiri 

relaxati in camaruta de la poarta unde au fost gazduiti. Relaxarea si voia buna ii cuprind pe toti. Dupa 

o vreme se da stingerea. Nici nu atipise bine cand fu trezit de Domen care cu ochii lui dubiosi, unul 

albastru si altul caprui aruncati asupra lui ii arata cu degetul la gura ca trebuie sa se miste in mare 

liniste. Nedumerit Gavrilă se misca repede in cea mai mare liniste si parasira cetatea impreuna cu cei 

4. Ii intreba in soapta si fuga pe camarazi ce se intampla, acestia ii facura semn sa se grabeasca. Din 

fuga Domen ii explica situatia :  

- Se zvoneste ca la manastirea Recea ( Ieud ), Stefan si Petru, nepotii infidelului Bogdan Voda 

ar fi venit din Moldova sa atace garnizoana de la Izakonyha si sa-si ia cetatea inapoi. De actiunea 

partulei stie doar comandantul leh si cel ungur.  Nu s-a facut zarva din asta pentru ca sigur rumanii 

au iscoadele lor, asa ca noi am pornit intr-acolo in mare taina sa vedem cu ochii nostrii si sa aducem 

raspunsul inapoi.  

Asadar drumul lor era de-a dreptul pe camp spre manastire. Intr-o ora cei 5 ajunsesera la poarta 

manastirii unde totul era intr-o liniste de mormant, in mod sigur nici o oaste rumaneasca nu era 

adapostita acolo. Asa ca se hotarara sa plece in sat (Ieud  2 km ) sa verifice si acolo. La intrarea in sat 

auzira zarva mare dinspre garnizoana faclii, canii latrau necontenit. Cei 5 trecura santul si sarira micul 

gard de nuiele impletite de frica sa nu fie vazuti de oastea crudului Bogdan. Si nu mica le fu spaima 

cand vedeau ca oastea rumaneasca venea direct spre sat. Din gospodarie in gospodarie se furisara 

prin gradini si prin poiate pana undeva spre centrul satului. In fundul unei curti dadura de un paraias 

pe care il trecura. Spaima si apa rece le inghetara graiul celor 5. Oastea cea mare era pe urmele lor. 

Se auzeau din ce in ce, mai aproape. Dincolo de parau era o gospodarie mai semeata cu gardul mai 

inalt cu o capita de fan in mijloc casa de barne acoperita cu sindrila si un  sopru maricel. Baietii se 

inghesuira in capita, dar nu incapeau cu totii asa ca incepura sa-si dea coate sa se inghesuie spre 

mijloc. Gavrila din valtoare fu azvarlit pe dinafara. Asa ca se ciuciuli intr-un colt al soprului. Acum ca 

era singur incepu a se gandi la mama la frati, la dusmanii ce se apropiau. Ce ironie a sortii ! Dusmanii 

astia sunt rumani de-ai mamei si fratii cu bunicu ei. Incepu sa se roage in gand. Zarva era din ce in ce 

mai mare. Oastea venea direct spre ei cotrobaind in feicare curte . Pe masura ce se apropiau, Gavrilă 

incepu sa-i auda vorbind din ce in ce mai clar. Dar spima fu si mai mare cand vazu ca vorbesc 

poloneza iar altii srigau ceva in alta limba dar nu rumaneste probabil ungureste.  Incepu sa-l strige 

usor pe Demen, dar acesta nu raspunse. Gavrila vru pentru o secunda sa iasa din ascunzatoare si sa 

mearga direct la camarazi bucurandu-se alaturi de ei ca spaima lor a fost zadarnica, dar se opri un pic 

exact cand un otas maghiar darama cu piciorul poarta gospodariei si intra in curte cu faclia in mana. 

Ii striga si pe ceilalti, in scurt timp  curtea se umplu de camarazii lehi si maghiari. Ascultandu-I isi 

dadu seama ca erau haituiti si gasiti vinovati pentru dezertare. Probabil ceilalti 3  din patrula 
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planuisera fuga . Dar chiar si asa, el si Domen erau nevinovati . Pana sa gandeasca ce sa faca cateva 

faclii au si zburat spre capita uscata. Din ea incepura sa se auda zbieretele nefericitilor. Domen 

incerca sa iasa din capita sa explice situatia cand fu impins inapoi cu sulita de catre ostasul maghiar. 

Mai incerca o data, sau poate era unul din ceilalti, ochii plini de lacrimi si gatul uscat cu gura 

inclestata cu genunchii inmuiati si grei cu mainile si tot corpul tremurand nu-l mai puteau ajuta pe 

Gavrila sa intervina in nici un fel. Printre zbierete si tipete insemnatul Domen ii striga lui Gavrila sa se 

roage pentru ei. Agonia se epuiza dupa ceva timp cand doar vantul mai ațâța ceea ce a ramas din 

capita si soltatii din patrula. Regimentul maghiaro-leh realiza ca misiunea se sfarsi prin moartea 

dezertorilor amuzandu-se si grozavindu-se pe seama evenimentului. Comandantul leh intreba din 

cine era compusa patrula.  

- E patrula preotului ! 
- Doamne ce pacat am facut ! Mai bine il lasam preot in sat, avea treaba lui si viitorul in fata ! 
De ce n-am ascultat-o pe mamasa ? De ce au fugit ? Doamne iarta-ma ! De ce …? 
- Am facut ce trebuia ! -Il asigura comandantul maghiar. Au primit ce meritau budalaii ( idiotii ) 
! Meritau fripti ! adauga comandantul maghiar intro poloneza stalcita.Traiasca regele ! continua cu 
voce tare in maghiara.  
- Traiasca regale  !  
raspunsera in cor camarazii maghiari. 
- Vivat rex Ludovic ! 
- Vivat rex Ludovic ! 

Raspunsera la unison maghiarii si lehii. Incolonati plecara peste portita rupta pe care unul din 
ultimii soltati o puse peste mormanul de jar facandu-si cruce si ingenunchind intarziind plecarea. Dar 
cineva il striga iar acesta ridicandu-se in fuga isi sterse nasul si lacrimile spunand suspinand : 
- Bóg ci wybaczyć  ! ( Dumnezeu sa-i ierte !-poloneza ) 
              Cu o transpiratie rece si ud leoarca, Gavrilă atipi in rugaciune pomenind-o pe mama si pe 
preotul  Vuk. Dupa scurt timp o matahala de om il trezi zgaltaindu-l. Gavrila dandu-si seama ca a fost 
descoperit facandu-si cruce si inchizand ochii astepta cu dintii stransi sa primeasca o lovitura fatala 
care intarzia sa apara. Matahala ii lua capul intre maini si il untreba rumuneste :  
- Esti singur fratre ? 
Gavrilă cuprins de spaima raspunse balbaindu-se: 
-  Igen ( da – maghiara )! Jestem sam  ( sunt singur – polona )! Restul au murit ! Graiti rumaneste ?  
- De cand muma m-o facut ? 
- Doamne ajuta frate ! 
- Doamne ajuta ! ii raspunse blajin matahala. 
- Doamne … ! Am murit ? Visez ? 
- Nu ai murit ! Se pare ca tu ai scapat ! Restul erau in capita ? … sau mai sunt pe aici ? 
- Toti erau in capita ! Numai eu  … nu am incaput !  
- Hai in casa ! A mea e batatura asta larga ! Bine ca ai avut zile de la Dumnezeu ! Nu te-a 
scapat el degeaba ! Slava cerului ! Cum de esti ruman ? 

Ridicandu-se ajutat de bratul gros al matahalei, Gavrilă raspunse : 
- Sunt leh ! Maica ie rumanca ! De la ei stiu graiu’ rumanescu ! 
- Esti de-al noastru ! Esti ruman ! De aia te-a salvat Dumnezeu ! Nu putei tocmai tu sa mori in 
pamantul strabunilor ! Slava Cerului ! 

Intrand in casa, la lumina opaitului sotia matahalei nu se opera din rugaciune. Trase repede un 
scaun cand vazu ca sotul intra cu un strain. Si tot ea salute cu voce tare : 
- Doamne ajuta ! 
- Doamne ajuta !- raspunsera cei 2. 

In doua – trei cuvinte matahala ii povesti femeii cum de-a scapat norocosul. 
- Dumnezeu il iubeste !  
- Cum te cheama ? – intreba muierea. 
- Gavrilă, draga muma. 
- Gavrilă !! se mirara cei 2. 
- Da, dupa voia mamei. E vlaha ! 
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- Marioara ! Adu niste apa de spalat si alte straie pentru fatu asta ! – striga dintr-o data matahala. 

Din odaia vecina se auzira pasi. Dupa scurt timp usa dintre odai incepu sa scartie lung si pragu’ il 

trecu o fata cu parul lung si desfacut cu straie lungi ce arata o silueta ca de inger care parca pluteste 

nu calca. Fata intra in odaie.. 

- Doamne ajuta ! Eu is Marioara ! sopti ea catre ostasul cu vestimte unguresti. 

- Gavrilă ! Doamne ajuta ! - raspunse soldatul aproape fara vlaga. 

- Fata noastra, lumina ochilor nostri ! – interveni barbatul. Dai  ceva repede sa imbuce si 

pregateste-I un pat flacaului si hai sa ne bagam iute la somn poate o mai trege careva cu urechea pe 

subt geamuri ! 

Gavrila cu un nod in gat infuleca ceva de voie de nevoie si in doi pasi si trei miscari se spala, se 

schimba in niste itari si o camasa larga rumaneasca is se baga in patul pregatit. Cu ochii in tavan ii 

vedea doar chipul lui Domen si tremurand de valtoarea evenimentelor incepu a se ruga. Inchise ochii 

pentru o clipita si nu trecu prea mult si auzi cocosul cantand. La capatai matahala imbracat complet 

in negru veghea. Gavrila sari iute din pat in pozitia de drepti ca la oaste. Batranul zambind ii intinse 

mana spre salut. 

- Pruncule, nu te pot lasa sa pleci, ar fi sinucidere curata. In primul rand de azi esti ruman! Asa 

sa le spui tuturor ca sa ai zile cate ti-o da Dumnezeu. 

- Asa am sa fac ! - raspunse baiatul inca naucit. 

- Eu is popa Balea de pe coasta Balestilor, adica aici unde e satul Ieud ! La porunca lui Balc am 

inaltat cu tot satul o biserica noua acum 7 ani pe dealul stancos, cea veche era prea mica si devenise 

neincapatoare. 

- Si eu is preot in satul meu in Gruszka Duża,  Galitia ! 

- Dumnezeu a vrut sa ne intalnim ! Dar cum de-ai ajuns ostas in armata talharilor ? 

- Cum talharilor ? 

- Pai altfel cum ? Daca au venit si s-au pus stapani pe pamantul nostru stramosesc.  

- Eu nu mai inteleg nimic ! Noi ne temem cumplit de Bogdan si oastea lui ! Il stim de dusman 

de moarte  a lui Ludovic ! Stim ca l-a tradat pe rege, ca atrecut muntii cu oastea sa si s-a pus stapan 

pe pamanturile mai slab aparate ale regelui. 

- Dragul meu ! Noi rumanii suntem stapani din mosi stramosi pe pamanturile astea ! Nu poate 

veni nimeni sa numeasca voievoizi pe altii decat cei ce sunt deja. Regele magiar s-a trezit stapan aici 

si a tot pus presiune asupra lui Bogdan pana cand acesta a trebuit sa treaca muntii in taina devenind 

stapan acolo in Moldova, iar Balc, fiul lui Sas care era supus maghiarilor a trebuit sa fuga de acolo si 

acum el e stapan aici in Maramures in locul lui Bogdan. Noi supt cerul liber cu mila lui Dumnezeu  le-

om trece pe toate. In fine…Cum de esti si tu popa ? 

- Sunt catolic din familie de lehi. De mic copil mergeam cu mama la biserica si fata de toti 

copiii stateam cu pasiune si atentie la slujbele parintelui Vuk, apoi am devenit ministrant, apoi diacon 
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si mai apoi cu voia lui Dumnezeu am mers mai departe la Chelm sa devin preot. Parintele Vuk a platit 

jumatate din cheltuiala, satul un sfert si tata un sfert. La Chelm dascalii erau oameni daruiti si buni 

credinciosi a lui Isus si a regelui Cazimir. Pana sa intram in iarna mi-au anulat toate taxele si le-am 

prins mare drag si m-au trimis mai departe la Cracovia. Acolo m-am cunoscut cu regele care de 5 ori 

m-a chemat la el si m-a intrebat de toate. Pe cat de mare si faimos era Cazimir pea tat statea linistit 

si fiecare vorba mi-o sorbea. Desi pare incredibil era tare curios de familia mamei, familie de vlahi 

ortodoxi. Atat de tare ii placeau vlahi si povestile cu ei incat mi-a promis ca ma face episcop de Lviv 

acolo unde el era stapan desi toata lumea era ortodoxa. 

- Sti sa-ti faci cruce ca ortodixii ? 

- Da ! Mama m-a invatat. 

-        E bine ! Te iau dascal la mine pana cand vei putea pleca in siguranta inapoi in Gruszka. 

Poate or pune lehii rege unul de-al lor, caci cu maghiarii stapani esti in mare pericol. Stai aici cu noi 

caci timpul trece si lucrurile le aseaza Dumnezeu asa cum trebuie. 

- Da multumescu-ti din inima ! Dar cum pot sa platesc bunavointa si riscul dumitale ? 

- Dragul meu, cand Dumnezeu te incearca.. abia atunci poti sa-ti arati cu adevarat dragostea ! 

Tu crezi ca intamplator te-a salvat ? 

In caldura verii Gavrila nu a mai vazut decat la mare distanta soldatii. Probabil ca pentru ei 

povestea este uitata, dar cata vreme Ludovic e regale lehilor nu se poate intoarce acasa ca e tradator 

si oricine are obligatia sa-l omoare pe el si pe cei ce-l obladuiesc. Lucrurile merg bine in Ieud. Desi e 

tanar el e dascal in sat si toata lumea invata lucruri noi de la el chiar si parintele. Lumea il indrageste 

si in sat parca toate zilele sunt la fel, mai putin duminicile cand toti cu mic cu mare imbracati in straie 

de sarbatoare vin la biserica din deal si sorb toate slujbele si predicile parintelui si ale dascalului. 

Satenii se amuza adesea dandu-si coate la slujba atunci cand Gavrilă poceste numele lui Isus 

spunandu-I Cristos.  Rumanii de prin partile astea ii spun mantuitorului, Hristos. Slujbele se strang ca 

siragul de margele si lumea placa sosotind mereu acasa luandu-l in bascalie pe bietul dascal. 

Bineinteles ca sosotelile au ajuns si la urechile parintelui Balea. Intr-o duminica Gavrila repeta 

greseala, iar parintele isi spuse in gand ca trebuie numai decat sa nu uite si sa aiba o discutie cu 

Gavrilă ca-l rad si copiii si babele stirbe. Ajunsi acasa dupa slujba cei 2 se asezara la masa si ca de 

obicei se inchinau Domnului multumindu-I in asteptarea bucatelor.  Dupa ce terminara de mancat se 

ridicara si cu fata catre rasarit se rugara din nou spunand Tatal Nostru. 

- Dragul meu, spuse parintele, rogu-mi-te ingaduie-mi nitel timp sa-ti spun ceva ! 

- Blagoslovește, cinstite părinte! 

- Gavrilă tata, poate ai auzit si tu ca lumea in sat se amuza copios si-si dau si coate in biserica 

astupandu-si cu cealalta mana gura si rad de le tremura ia pe ei atunci cand pocesti numele 

Domnului. 

- Doamne fereste ! Cum spui asa ceva parinte ? 

- D’apai cum ? Tu o tot ti sus si tare cu Cristos in sus, Cristos in jos. 

- Nu inteleg ! 

- Se vede ! Poate ai bagat de seama ca noi spunem Hristos ! 

- Am vazut ! Si ma gandeam ca asa i-o fi zicand Domnului prin partile astea, caci la noi in toata 

Polonia si chiar si soldatii maghiari ii zicem Cristos. 

- Foarte rau pruncu’ mio ! Asculta aici la mosu si baga de seama ca doar esti cunoscator de 

carte, cand ai pune mana pe o biblie veche greceasca ai sa citesti cu ochii tai ca pe Domnul nostrum il 

cheama Ioshua Messiah in ebraica ceea ce inseamna Mântuitorul Unsul lui Dumnezeu in graiu’ 

nostrum, iara in bibliile grecesti cele vechi ai sa gasesti scris χριστός ceea ce limpede se ceteste 

Hristos – adica unsul lui Dumnezeu. Unii mai destepti care nu s-au mai deranjat a ceti s-au bucurat 
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sa-I duca numele mai departe gresit adica Cristos. Tare ma intristez cand aud ca o tara intreaga 

crestina nu stie cum il cheama pe Imparatul Imparatilor, pe fiul lui Dumnezeu. Dar trag nadejde ca 

macar tu de aici in colo sa slavesti corect numele lu’ Dumnezeu.  

- Asa voi face parinte ! Si Dumnezeu ti-ajute ca nu m-ai lasat in intunecimea necunoasterii. 

- Niciodata sa nu te opresti din a cerceta, a studia si a intelege macar dupa puterea cunoasterii 

si intelegerii pe care ni-a lasat-o Dumnezeu mai ales ca noi preotii mijocim puterea Lui. 

- Cu adevarat parinte luminatu-m-ai si acum mi-am dat seama cat de usor noi oamenii ne 

putem abate de la calea cea dreapta cu sau fara voia noastra. Iti multumesc din suflet pentru 

indreptarea data si iti promit ca atat cat voi sta pe pamant nu ma voi opri in a cerceta si cunoaste 

cuvantul Domnului. 

Discutia continua in altele mai pamantesti si seara se furisa usor pe sub ferestre tragand mantia 

de stele asupra satului. Incepand cu prima slujba Gavrilă se corecta si de atunci ii spuse Domnului 

Iisus, Hristos. Satenii observand schimbarea se si grabira sa-l poreclesca pe bietul dascal Gavrilă, 

Hruşcă, in loc de Gruşcă cum deja il stiau toti. Doar ca de asta data nimeni nu se mai sfia sa 

glumeasca pe la colturi, dascalul devenise demult unul de-al lor pe care acum il chema Gavrilă Hruşcă 

– fiu al satului. 

Timpul s-a scurs si parca fuge. Satul este cufundat in caldura torida a verii, asteptand lasarea serii 

si chiar si asa multi tarani dorm pe prispa. Toate bune si frumoase mai ales Marioara care nu se mai 

opera sa-i zambeasca timidului Gavrilă. Baiatului ii placea foarte tare fata dar visa ca intr-o zi sa plece 

acasa si sa treaca iar la slujbele lui linistite alaturi de parintele Vuk, dar mai mult ii promisese lui Iisus 

ca-l va sluji numai pe el asa ca este exclus total sa faca vre-un pas pe urma ispitei.. Ar mai fi si rusinea 

fata de parintele Balea care i-a pus casa, biserica si tot satul la dispozitie, numai fata ar lipsi ! 

1371 sfarsit de august … 

 

Gavrilă stand intr-o seara frumoasa si privind asfintitul cu cerul rosu vazu o turma mare care se 

apropia de sat dinspre Izakonyha. Privindu-I isi aminti de ciobanii pe care ii gasea adesea la targ si de 

la care mama cumpara branza. Imediat ii trecu prin cap ca ar putea trimite o scrisoare catre parintele 

Vuk prin care sa-si instiinteze mama de situatia incare se afla si sa ceara ajutorul la Chelm sau chiar 
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Cracovia intru rezolvarea situatiei. Intr-un suflet alerga la casa parintelui Balea si ii ceru repede sa-I 

dea de scris sa trimeta o carte ( scrisoare ) catre casa. Parintele nu sta pe ganduri si scoase cele mai 

bune pene, calimara aprinse opaitul, ii dete hartie dintr-alea scumpe si fara sa clipeasca il interba : 

- Dragu mosului, prin cine poti tu trimite cartea asta ? 
- Parinte, la marginea satului trece o turma mare care ar putea sa dea cartea celor ce vin cu 

branza la targul de langa satul meu. 
- Gavrilă tu ia de scrie iar eu am sa ma urc pe cal sa dau o fuga la dansii. 
Zis si facut. Gavrilă incepu sa astearna randurile pe hartia fina si galbuie ca untul iara popa calare 

sari parleazul si gonii inspre turma. Intr-o clipa fu la marginea satului gonind spre ciobanii cu cainii 
dupa dansul. Descaleca. 

-Doamne ajuta ! Seara buna ! Incotro apucati oameni buni ? 
- Doamne ajuata parinte ! Mergem la Monor sa iernam. 
- Auzita-ti de satul Gruşca din Galitia ? 
- Dapai cum sa nu parinte ! Acum an am iernat in zona ! E o campie mare acolo la rascrucea 

dintre Liov care este la miazazi si Lublin la miazanoapte care este taiat de drumul Soarelui rasare 
catre asfintit. Nu departe de acolo este un targ de unde facem rost de cele necesare pentru iernat. 
Ei, targul asta este langa Gruszka in tara lehilor. 

- Pai cand ajungeti iara ? 
- Amu iernam la Monor, in primavara plecam la Hovarla la munte, iara peste un an pe vremea 

asta poposim iar in campia cea mare la lehi. 
- Dragi mei ! Am o carte care trebuie sa ajunga la parintele Vuk, popa din Gruszka care nu-I 

ruman ii leh. 
- Parinte da-o la noi c-om pastra-o cu sfintenie pana in mana prietenului dumitale ! 
- Oameni buni dau o fuga pana acasa si  scriu si v-o aduc ! Am rugamintea din suflet ca m-oi ruga 

pentru voi, familiile si turmele voastre si bani va dau numa’ sa sedeti un ceas ca numa acusi apar cu 
dansa impachetata cum se cuvine catre pastrare un an. 

- Doamne fereste ! D-apai cum sa nu te asteptam parinte caci acu e noaptea pe noi si asezam 
stana aici pentru hodina iara maine in zori o luam din loc. Va asteptam cu drag pana canta cucosul ! 

- Dumnezeu sa va ajute pui de daci ! Acusi apar indarat! – si dus a fost  si stelele le-a tras dupa el. 
Acasa Gavrilă printe lacrimi isi punea gandurile pe hartie si parca mama insasi ii tinea o mana pe 

umar si-l incuraja de la spate ca atunci cand a invatat primele buchii ( litere ) : 
 

Draga mama, 

Draga parinte Vuk, draga tata, dragi frati, surori si sateni, 

 Aflati despre mine ca sunt sanatos si mai indemanatic de asta primavara (anno 
Domini 1371 ) de cand am fost luati la oaste impreuna cu ceilalti 3 frati din sat. Cu totii 
am ajuns la Lviv  unde am petrecut impreuna 1 luna de pregatire pentru zonele din noul 
regat unde vom fi trimisi. Apoi  ne-am despartit, eu am fost trimis la Kluz , 2 la 
Esztergom iara unul la Székesfehérvár. Dumnezeu sa ne ajute ! Intre timp mi-am 
facut un frate de cruce, Domen, impreuna cu care plus alti 3 am format o patrula cu care 
aveam sa petrecem pana la eliberare. In drumul nostru spre Kluz am trecut Carpii 
Stancosi( Carpatii ) si am ajuns la Izakonyha unde am primit straie ostasesti 
maghiare. Nici nu am apucat sa ne bucuram bine ca eu si Domen am fost trasi intr-o 
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cursa. Cei 3 au planuit dezertarea si noi 2 am cazut in plasa lor crezand ca suntem intr-o 
misiune impotriva fiilor Gospodarului Bogdan al Moldovei infidel si dusman al 
regelui Ludovic. Am plecat cu patrula spre manastirea Recea und ear fi trebuit sa 
indeplinim un ordin secret de a cerceta oastea rumuneasca stationata acolo. Bineinteles 
ca la manastire nu era tipenie de ostas inamic asa ca am plecat spre coasta Balestilor, 
unde am fost ajunsi din urma de oastea noastra. Crezand ca suntem urmariti de rumani 
ne-am ascuns intr-o gospodarie unde se afla o capita. Eu am fost singurul care nu a 
incaput in ea asa ca a trebuit sa ma ghemuiesc intr-un sopru.Dandu-si seama, nu stiu 
cum, ca fugarii sunt in capita astasii au incendiat-o. Au murit in chinuri groaznice 
dezertorii dar si inocentul Domen. Crezand ca si eu am fost in capita, ostasii au plecat 
cand focul s-a domolit iar strigatele si tipetele osanditilor s-au oprit.Acum eu is dascal 
in satul asta rumanesc, iara toti de aici stiu ca-s ruman caci cunosc bine graiul si nimeni 
nu ma mai cauta crezand ca-s mort. 

Cu voia lui Dumnezeu si cu ajutorul vostru, vreau sa vin acasa ! 

Frate Vuk am rugamintea sa duci aceasta carte parintilor de la Chelm si Cracovia 
ca ei sa ma ajute sa punem capat acestei nevinovatii sa pot veni in voie acasa. Caci fara de 
rezolvare oricine ma poate omori pe loc, altfel el insusi poate capata osanda. 

Ma rog neincetat pentru sufletele voastre si astept cu nerabdare sa va strang la pipt! 

Cu mare dragoste , va imbratisez pe toti de acasa, de la Chelm si Cracovia ! 

Te iubesc mama !  

Ne vedem la primavara !,  

Gavrila - Gruszka 

Nici nu puse pana la loc si inchise calimara ca si dadu buzna parintele Balea. 

- Gavrilă.. ai mare noroc..oamenii astia chiar ajung la targul de la Gruszka.. la primavara … 

- Doamne ajuta ! E bine si la primavara !   

- Ai terminat cartea ? 

- Da ! 

- Da-o sa ii punem o coperta de piele cu pecete ca sa ajunga cu bine la destianatie. 

- Ia-o parinte ! 
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Balea lua scrisoarea si cu mare grija o impaturii in cingatoare de piele, o lega strans in forma de 
sul iara peste nod turna ceara de la lumanare si apoi impregna cu inelul o cruce.

 
- E bine ? – Gavrilă cu ochii scanteind de fericire dadu afirmativ din cap. Ia cartea asta, stai sa 
pun niste merinde si mai da si 100 ( aprox 400 euro )de denarii ( 240 denari = 1 florin = aprox 900 
euro ) asta ca sa fim siguri ca ajunge la ai tai. 

Gavrilă lua traista cu merinde, baga denarii intr-o punguta ( saculet cu snur ), o baga in buzunar, 
urca pe cal si sari si el parleazul mergand spre marginea satului unde ciobanii deja aprinsesera focul 
strangand stana in jur.  
- Doamne ajuta ! Seara buna ! 
- Buna sa-ti fie inima jupane ! Dar ce vant te-aduce pe la noi ? 
- Sunt dascalul din sat si am o scrisoare de trimis sa ajunga la targul de langa Gruszka.  
- Aa.. A fost parintele mai devreme si a vorbit despre asta. Noi, daca ne ajuta Dumnezeu, 
peste un an ajungem la targul asta. 
- E bine ! Mai devrerme n-aveti cum ? Un an ?! 
- Nu ! Da ! Noi mergem la Monor la campie sa iernam. Dupa ce da colt iarba plecam la la 
Hovarla la munte, iara peste un an pe vremea asta iernam iar in campia cea mare langa Gruşca. La 
anu’n toamna mergem la targ sa luam cele necesare de iernat  … si am putea duce cartea parintelui 
de acolo.  
- Foarte bine ! V- am adus niste merinde, cartea si va dau si 100 de denari sa ajunga la 
parintele Vuk de la Gruszka. … e lung … 1 an … timpul.. asa ca… 
- Dar nu sunt prea multi bani ? 
- Nu ! E bine. Vreau doar sa ajunga cu bine la biserica din Gruszka. Multumesc ! 
- Prea bine descale ! 
- De unde saunteti ? 
- De la Sătcele 7 (septem villæ valacheles -șapte sate românești). 
- Eu sunt Gavrilă. 
- Eu is Dadas din Turkos ( Turkes – Sacele ). 
- Eu is Ilie din Slon ( Baciu – Sacele ). Suntem baci la stana asta.Suntem fi de mocani. 
- Ce inseamna asta ? 
- Ce sa insemne ? Parintii nostrii au oi multe ! Dar noi lucram ca baci la straini, la alti mocani ce 
au turme aici de la Maramures. Ei ne platesc cu 15 oi, opinci, suman, căciulă, două perechi de iţari, 
câte o sarică pentru iarnă şi mâncare pentru un an de baci . Cu timpul vom strange si noi oile noastre 
si vom cauta un loc sa ne facem slon ( stana permanenta ) si familie. Noi suntem bacii aici ! 
- Pai si cate oi trebuie sa aveti ca sa faceti asta ? 
- Pai macar 1 suta de caciula. 
- Si acum cate aveti ? 
- Eu am 39 si Dadas are 80. 
- 82 ! 
- Da 82 ! 
- Mai avem cu noi 3 vătavii (şefii de card ), 5 ciobanii mânzărari (sterpari ), si 7 mânătorii şi 
buliticii (cei care mânau oile din urmă)ei castiga care dupa munca si puterile lor, in total 17 oameni la 
1620 de oi – e numai bine. 
- O armata de oameni. 
- Da ! Asa si trebuie ca-s rele fiarele codrului si nimeni nu vrea sa piarda. 
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- Mai avem 3 zile si ajungem. Maine seara daca ne ajuta Dumnezeu ne hodinim la Hordou (în 
trad. "Butoi" - Coșbuc, Bistrița-Năsăud ), apoi mergem dis de dimineata sa ajungem degraba la 
Bistrita ( apa repede ) sa intram oleaca la targ la Nosa unde cu voia regelui  Nagy Lajos ( Ludovic cel 
Mare ) 2 saptamani se tine targul cel mare de Sfantul Bartolomeu si apoi cu burta plina si cu mintea 
limpede sa ajungem la Sieu si Monor sa dam in primire oile gospodarilor, sa facem socotelile sa 
incasam leafa si sa fim sanatosi. 
       Vorbele se intind si timpul zboara. La un moment dat bacii incep a casca, mancara de mult, iar 
jarul se aprindea aievea cand mai adia vantul. Gavrilă isi lua ramas bun si le multumi inca o data. Se 
duse la casa lui Balea si nici nu putu sa adoarma de nerabdare. A stat cu ochii pe grinzile din tavan 
toata noaptea si se gandea ca daca ar fi mers ciobanii spre Hovarla s-ar fi prins manator la ei numai 
sa ajunga mai degraba acasa. Apoi se gandi ca in scrisoare a promis ca va reveni la primavara. Da ! 
Dar doar cu ajutorul parintilor de la Chelm si Cracovia. Ei si ce daca va fi la primavara asta sau 
cealalta ? Bine ca o sa ajunga sanatos ! Incepu o rugaciune …… si numai iaca ce se ivira zorile.. 
      Intre timp stana incepu sa plece, cainii strangeu turma dand ocoale largi sa se asigure nicio oaie 
sau vre-un magar ratacit sa nu ramana in urma. Seara tarziu se oprira asa cum fu planul la Hordou. 
Bacii erau nerabdatori sa ajunga la Bistrita sa mearga la targul cel mare sa bea bere saseasca si vin 
dulce rumanesc, sa priveasca fetele aranjate de la oras, sa se distreze si ei un pic dupa atata munca. 
Lucrurile merg ca pe roate iara turma fu a 3-a zi la marginea Bistritei.  
- Mai fratilor ! Uite cum facem : eu cu Ilie mergem primii in targ, voi ne asteptati aici pana ne 
intorcem, dupa care pazim noi turma cu manatorii si cu vatavul Dobromir si pleaca la targ ciobanii cu 
ceilalti vatavi, ca mai apoi mai spre dupamasa sa mearga si ultimii la targ. 
- Frateasca sa ne fie invoiala ! – raspunse un cioban. 

Dupa cum propusese Dadas, bacii plecara la targ sosotind si razand in vreme ce ceilalti ii 
condusesera pana departe cu privirea asteptandu-si linistiti randul. In zare se vedea turnul de piatra 
al bisericii catolice ca orice alt burg recunoscut, cu piaţa cea mare plina de forfota inconjurata de 
doua randuri de case cu zidul mare inconjurat de santul de apa cu poduri cu lant.  

 

Bacii intrara in sarbatoarea targului imbiati de muzica de curte si inveseliti de clovnii cei pictati cu 
fetele cele frumoase cu decoltee generoase rumene si cu pistrui in obraz. Mergand spre piata mare 
au fost invitati la dans de tinerele domnite iar dupa putina dantuiala au primit covrigi si mere in 
cinstea Ursulei – cea care din banii ei a fortificat cu piatra spre aparare orasul acum jumate de veac. 
S-a si prapadit ( a murit ) de atunci dar va ramane pe veci regina burgului salvand prin eforturile sale 
vietile tuturor vietuitorilor din interiorul cetatii. Curand cei 2 ajung in piata cetatii chiar langa biserica 
cea mare unde fecioara Maria ii priveste de sus pe toti petrecaretii. 
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- Hai sa cinstim un paharel  pentru Fortuna ( zeita norocului ) si Ursula ( protectoarea Bistritei ) ca 
poate ne vom insura cu unele ca ele. 

-Sa te auda Dumnezeu Dadas ! Face eu cinste ! 
Ilie puse banutul in palma hangitei si ii arata cealalta mana 2 degete iar hangita nici nu sta pe 

ganduri, repede umplu pana la refuz 2 cani de lut cu vinars roşu cu bujor, zdrobi repede o ceapa, 
numai buna de pisat să mesteci în vinars şi să bei. Cei 2 ciocnira cupele pentru alungarea duhurilor 
rele si sorbira licoarea. Mai facura 1 data aceeasi treaba dar din banutul lui Dudas si deja ranjeau 
unul la altul dandu-si coate cu ochii spre fetele din targ. 
- Mai Ilie, cand ne-o fi mai rau asa sa ne fie ! 
- Sa te auda Dumnezeu frate ! 
- Io zic sa ne vedem fiecare de treaba noastra si sa dam o tura prin targ sa vedem de cele 
trebuincioase unor gospodari ca noi si sa ne vedem mai incolo la o cana de vin tot aici la hangita asta 
oachesa. 
- Ca bine zici frate ! 

Zis si facut. Cei 2 se salutara despartindu-se in jurul bisericii si care apucara incotro. Dupa un 
timp Ilie revenii la locul despartirii cu o pereche de nadragi dint-aia scumpi sasesti  si 2 cani de metal 
din care sa bea vin cu Dudas cand o revenii, si se puse a privi lumea voiasa din jur. Si cum statea el si 
astepta parca il lua si foamea asa ca isi lua ceva de-ale gurii si molfaind se ridica pe varfuri sa-I vada 
caciula baciului. Dupa o vreme buna aparu si Dudas voios si cu mainile goale. 

-Da’ n-ai luat nimic ? 
- M-am multumit a vedea, caci daca nu esti chibzuit n-ai sa te insori degraba si sa-ti faci 

gospodarie daca prapadesti gologanii stransi cu sudoarea fruntii ! 
- Ai dreptate frate, dar acum nu mai pot da itarii astia inapoi, dar macar ca am luat pentru 

amandoi cani de metal sa nu se mai sparga in carca asinilor ( magarilor ). 
- Deie-ti Dumnezeu sanatate si minte !, Acum hai sa le probam sa vedem daca nu curg ! 
- La asta ma gandeam si eu cand te asteptam. 
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Cei 2 umplura cu vin canile de la hangita care le zambea parca indragostita de ei. Se asezara la 
masa ciocnira si incepura a soarbe din sangele Domnului. Deodata zarva mare in mijlocul balciului 
soldatii navalira peste ei si ii apucara de ceafa scotandu-I iute in mijlocul oamenilor. 

-Astia sunt ! – striga capitanul soldatilor. 
Ii luara si ii dusera la temnita. Acolo au fost torturati si anchetati pentru moartea a 2 copii gasiti 

fara suflare in spatele unei case. Dupa ce indurara chinurile intinsului si suspendarii cei 2 au fost 
adusi in fata judecatorului. 

-Eu, judele regal al burgului Nosen de pe Bistrita, ca drept investit al lui Emeric de Salsburg, 
primul comite al orașului, cu voia lui Dumnezeu si al locuitorilor cetatii aduc la cunostinta cetatenilor 
urbei acuzatiile ce se aduc celor 2 inculpati. Cei 2 ciobani rumani sunt acuzati de mamele unor prunci 
de crima. Acuzarea mentioneaza ca nu a vazut faptasii. Inculpatii au cuvantul ! 

-Marite si preacinstite drept  judecator al lui Iisus pe pamant noi suntem ciobani popositi cu 
turma la marginea cetatii. Suntem cunoscatori ai legilor de prin partile ce le colindam de-a lugul 
Carpatilor si juram ca nu ne facem vinovati nici cat de putin de moartea pruncilor gasiti fara de 
suflare. 

-Vreau sa stiu daca anchetatorii pot sa spuna dacat cel mai mic secret ascuns in ceea ce priveste 
fapta de care sunt anchetati ciobanii. 

-Domnule judecator, in calitate de capitan al ostii cetatii am luat parte la arestarea si anchetarea 
celor 2 inculpati si pot spune cu o mare incredere ca dumnealor nu se fac vinovati de moartea 
copiilor. 

-Cer sa fie adusa statuiaSfintei Feciare pentru declaratia sub juramant a inculpatilor !- spuse 
judecatorul 

-Imediat ! - raspunsera o mana de batrani care si plecara in graba inspre usa bisericii sa o aduca 
numaidecat. 

Bocetele nefericitelor mame se auzeau neincetat dar lacrimile si suferinta lor nu puteau reda 
viata pruncilor. Lumea sosotea dandu-si cu parerea vis-à-vis de cele intamplate, ba ca ar trebui 
eliberati ciobanii deindata ce depun juramantul si declaratiile, altii sosoteau ca cine altcineva ar fi 
putut fi, iar ciobanii increzatori desi jerpeliti si insangerati de pe urma anchetei in lanturile oastei  
suiti in cusca unei carute special pentru judecati asteptau nerabdatori sosirea batranilor cu statueta 
sa incheie odata calvarul la care au fost supusi si sa paraseasca ca vantul si ca gandul aceasta cetate 
blestemata. Batranii sosira in sfarsit cu cu o statueta de lemn a Sfintei Fecioare cu Pruncul pictata de 
marimea unui copil si o adusera la marginea custii incriminatilor. Ciobanii o priveau curiosi caci era 
foarte bine lucrata si foarte frumoasa aproape ca le vorbea statuia.  

-Rog batranii reprezentati ai breslelor noastre sa apropie de cusca spre a pune mana ciobanii 
pentru juramant ! 

Batranii se apropiara si mai mult de cusca astfel incat ciobanii sa ajunga cu usurinta cu mainile 
pe statueta. 

-Jurati pe Sfanta Fecioara si Pruncul Isus sa spuneti numai si numai adevarul ? 
-Juram ! – raspunsera cei 2 cu mainile murdare pe statuia cea lucioasa si frumoasa. 
-Cunoasteti pe copiii cei morti ? 
-Nu ! Nu i-am vazut in viata noastra si nici acum ca-s morti nu i-am aflat ! – spuse Dadas 
-La fel si celalalt cioban ? 
-Intrutocmai marite judecator ! – raspunse Ilie cu ochii in lacrimi 
-Conform celor prezentate inculpatii au fost gasiti nevinovati, decizia mea este sa-I eliberam ! 
-Marite si drept judecator, noua nu ni s-a facut dreptate  ! - tipa una din mame,  Copilasii nostrii 

is morti si Dumnezeu de deasupra i-a vazut pe faptasi in persoana ciobanilor ! – asta pot jura eu cu 
inima de mama pe Sfanta Fecioara cu inima curata caci fara sa vad simt din adancul sufletului ca 
acesti misei nu trebuie sa scape ! ei sunt criminalii ! 

-Esti absolut sigura ? – o intreba judecatorul  
-Da preadreptule ! - sari si cealalta mama  

 -Aduceti statuia la mame sa depuna si ele juramant ca parte vatamata ! 
Batranii fugira indata cu Fecioara la mamele indurate care cu hainele lor stersera intai de 

murdaria lasata de ciobani pe chipul Maicii dupa care pusera mana pe crestetul Fecioarei. 
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-Juram pe Sfanta Fecioara, prin puterea data de insasi bunul Dumnezeu de a zamisli in pantec 
viata, ca acstia sunt ucigasii pruncilor nostri si cerem sa fie pedepsiti ! 

-Are cineva ceva de spus in apararea ciobanilor ? 
Nimeni nu putu sa raspunda. 
-Mai intreb ultima oara : - Este cineva care poate sa ne asigure ca acestia nu sunt criminalii 

pruncilor ?  
Se facu o mare liniste in care ciobanii incepura sa urle ingroziti si sa-si jure nevinovatia. Era totul 

inzadar, judecatorul ponunta pedeapsa capitala prin tragere in teapa. Pedeapsa avea sa fie aplicata 
pe loc. Ciobanii strigau la mamele indurate sa gandeasca ca osandesc la moarte niste inocenti. Ostasii 
si aparura cu frangii, 2 tepe mari si 2 baroase pe masura. Cusca fu deschisa  iar cei 2 in lanturi pusi la 
pamant si legati cu funii de fiecare picior in parte, iar mainile impreuna de un tarus batut adanc in 
pamant desupra capului. Cate un soldat tragea tare de funie pentru fiecare picior al condamnatilor 
astel incat corpul sa fie cat mai intins. Degeabau isi jurau cei 2 nevinovatia caci ostasii se apucasera 
de treaba si abia ca proptira varful tepuselor in fundul ciobanilor ca deja se si auzeau loviturile de 
baros la capatul celalalt. La fiecare loviturase se auzea si cate un suspin profund al victimelor. 
Loviturile de baros incetara abia cand varful tepuselor se vedea iesit prin umerii nefericitilor. Apoi ca 
pe Golgota tepele au fost ridicate si proptite cu ciobanii in ele.Acestia nu incetau a se jura ca s-a 
facut o mare greseala, ca sunt nevinovati. Seara se lasa usor asupra acestei cetati iar rand pe rand 
deasupra baltilor de sange de sub tepuse sufletele ciobanilor plecara la Domnul care numai el stie 
adevarul  si daca s-a facut sau nu dreptate. Noi oamenii nu putem intelege si deslusii cu adevarat 
dreptatea celor intamplate. Dumnezeu sa aiba mila de sufletele pruncilor si ale ciobanilor care au 
vazut in aceeasi zi Portile Raiului ! Si uite asa scrisoarea lu Gavrila a ajuns la capat de drum si sta 
ingropata cu lesurile ciobanilor afara din cetatea Nosa.  

 

 

 
 
1371 toamna  
E inceput de toamna, taranii deja pun helancile ( hainele ) cele mai lungi pe ei, ziua s-a scurtat 

covorul de branduse e tot mai dens, iar copacii care galbeni, care rosii, alti mai golasi asteapta sa vina 
iarna. Gavrilă ajuta pe parinte la treburile campului, la slujbele bisericesti, la activitati si consilii de 
organizare satesti, si ar sta tota ziua cu Balea caci in casa e ispita cea mare, Marioara. Gavrilă nici nu 
indrazneste sa o priveasca atat e de frumoasa cu buzele carnoase si ochii mari, cu sanii cei indrazneti 
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cu talpile goale prin casa mare parca pluteste. Intr-o zi pe cand erau doar cei tineri acasa, preoteasa 
fiind dusa cu parintele cu caruta in alt sat, Marioara il privea pe ferestra mica pa Gavrila care scobea 
o lingura de lemn, facandu-si de lucru prin batatura. 

-Gavrilă, vino repede ! – striga fata din casa 
Acesta nici nu sta pe ganduri arunca lingura si cutitul in iarba si fugii in casa la strigatul fetei. 

Ajuns in casa aceasta il apuca de dupa cap imbratisandu-l si sarutandu-l cu foc. Flacaul nedumerit si 
rusinos se lasa dus de val ca mai apoi de rusine sa fuga si sa se ascunda dupa casa. Marioara iesi iar 
din casa si-l striga de mai multe ori. 

-Ce vrei ? 
-Vreau sa ma marit cu tine Gavrilă ! 
-Doamne apara-ma ! M-ar bate Dumnezeu de cinstea pe care o port parintelui si familiei voastre 

plus ca am un legamant cu Donmul Nostru ca-l voi sluji numai pe el, ma asteapta mama,tata, prieteni 
vechi, frati si surori. Trtebuie sa ajung inapoi acasa la Gruszka, acolo e inima mea ! 

-Esti insurat ? 
-Nu ! Acolo sunt familia mea, satul meu, biserica mea ! 
-Pai si aici esti deja acasa, in satul asta cu biserica noastra cu tot ce ne inconjoara departe de 

oastea leha sau maghiara, aici esti liber si esti ruman. 
-Asa este, dar nu vreau sa ma insor ! 
-Iubesti pe altcineva ? 
-Nu Marioara ! Tu nu poti sa intelegi ! eu sunt catholic, la noi preotii nu se casatoresc ! Iar eu 

sunt preot ! 
-Foarte bine ca esti preot ! Te insori cu mine si te faci preot orthodox, facem copii si traim fericiti 

pana la sfarsitul zilelor ! 
-Iarta-ma te rog ! Eu chiar te indragesc enorm dar nu vreau sa continuam nimic mai mult si chiar 

si asa mi-e groaza cand ma voi spovedi parintelui. Merit orice canon ! Sunt ca sarpele tinut la piept ! 
Vreau sa mor ! 

-Sa te fereasca Dumnezeu de vorbele astea grele ! Pentru ce crezi ca ti-a dat viata ? Ca tu sa-ti 
doresti moartea ? 

-Iarta-ma sunt disperat ! Lasa-ma sa vorbesc cu parintele sa-mi iau pietroiul de pe inima care ma 
apasa ! 

-Preabine ! – sa nu regreti mai tarziu ! 
-Nu inteleg ! Ce sa regret ? Tu ai sarit pe mine ! Sunt nevinovat ! 
-Te-am privit cum stateai cu ochii inchisi si ce rau iti mai parea ! 
-Tu chiar esti o grea incercare a Domnului ! Lasa-ma sa vorbesc cu parintele ! 
-Tin foarte mult la tine Gavrilă ! ….  Dar vreau sa sti ca nu renunt ! Poate sa zica tata ce vrea, fug 

cu tine in Gruşca sau in lumea larga, ma fac leha, unguroiaca sau catolica sau ce vrei tu ! Sunt 
hotarata si nu renunt ! Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine ! 

-Nu stau lucrurile asa de simplu cum crezi tu ! Tu nu…. 
-Ba stau ! Pana azi credeam ca esti mut, si de cand te-am strigat nu mai taci si nici cutitul nu sti 

unde ti-e ! 
-Aoleu, chiar, unde e? Il vezi ? 
-Sigur ca da, uite-l colo ! 
Gavrilă rusinat se duse spre lingura de lemn, isi lua cutitul din iarba si-ncepu a scobii in 

continuare de parca nimic nu se intampla iar fata intra in casa ca si cum toate astea ar fi fost doar in 
mintea ei. Nici nu termina bine ca si aparura in poarta sfintii parinti. 

- Doamne ajuta parinte ! Vreau sa-ti marturisesc ceva ! Dar cand suntem numai noi ! 
- Doamne ajutra Gavrilă! Mie-mi poti spune acum caci eu nu am secrete fata de femeie, plus ca 

suntem intre noi aicea ! 
- Atunci  hai sa intram in casa sa ne punem la masa si sa vorbim ceva ce ma apasa ! 
- S-a intamplat ceva ? 
- Nu ! Da ! Adica….vreau sa ma sfatuiti …. Sa ma …. Nu stiu … haideti in casa ! 
Cei trei intrara cu capul plecat in casa pe usita cam mica pt parinte. 
- Parinte ! Uite care-I treaba, eu o indragesc pe fata dumneavoastra…si… 
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- Doamne ajuta fiule ! Si noi te indragim si viata ne-ai colorat-o de cand ai venit ! Esti ca si copilul 
nostru ! 

- Drept ! Asa m-am si simtit, doar ca ma apasa tare faptul ca eu in Gruszka sunt prot catholic, la 
noi preotii nu se casatoresc! 

- Doamne, mare esti tu ! Asta era problema ? Pai stai sa vezi ca tot asa ca tine si alti au nesocotit 
cuvantul lui Dumnezeu si l-au interpretat care cum a vrut si s-a priceput. Dumnezeu prin fiul Sau a 
spalat pacatele lumii. A lasat femeia si barbatul sa se completeze si sa se mantuiasca prin familie, sa 
creasca si sa se inmulteasca copiii Lui, sa umple pamantul si sa-l stapaneasca. Nimeni nu-I Iisus 
Hristos, El e doar unul, noi muritorii avem misiunea de-al asculta si de a ne trai viata dupa 
invataturile Lui. Nu il putem copia sau incerca a-L depasi. Suntem limitati si goi in fata Lui. Dar 
mantuirea vine prin familie si binecuvantarea prin copii. Doamne iti multumesc ca mi-ai dat baiatul 
asta, numai Tu cu puterea Ta mi l-ai trimis ! Iti multumesc Doamne ! 

- Parinte, dar in scrisoare am apelat la ajutor de la Inaltii de la Chelm si Cracovia ! 
- Stai linistit ! Incurcate sunt caile Domnului, dar numai El le stie rezolvarea ! Ma bucur ca am 

avut discutia asta si ma bucur ca Dumnezeu te-a indrumat aici ! Cat despre fata, bine ca o placi ca si 
ea te place, i-a zis muma-sii deunazi ca nu mai poate te dragul tau, iar noi va iubim pe amandoi ca pe 
ochii din cap ! 

- Parinte, nu m-am gandit niciodata asa, dar cred cu tarie ca Dumnezeu stie ce face ! Am sa ma 
rog Fecioarei Maria sa ma lumineze si sa ma indrume pe calea pe care mi-a ales-o. Iti multumesc ! 

Gavrilă pupa mainile parintilor si pleca cu ochii in lacrimi in curte privind cerul instelat si cautand 
Steaua Nordului pe cer ca asa o cauta si-n din batatura din Gruszka gandind ca acolo trebuie sa fie 
Raiul ! 
- Doamne acelasi cer il privesc eu si poate mama si poate parintele Vuk si stim cu totii ca va 
veni ziua aia in care ne voi revedea si vom rade iar fericiti impreuna ! Doamne, cat de departe e ziua 
aia ? Ce sa fac cu Marioara ? Ajuta-ma Doamne sa nu dau gres ! Indruma-ma sa nu imi pierd sufletul 
in incercarile Tale ! Lumineaza-ma Doamne ! Da-mi un vis ! Da-mi un semn ! Te iubesc Doamne 
Dumnezeul meu si ma las incredintat in mainile Tale ! 

Gavrilă stand multa vreme in curte privind cerul si rugandu-se intra tarziu in noapte in casa. 
Dimineata se trezi cu greu si cu regretul de a nu visa nimic. Mariuca dupa ce vorbi cu parintii despre 
discutia lor cu baiatul, era si mai insistenta fortandu-l sa ia mai repede o decizie. Intr-o seara pe cand 
se ruga  isi aminti de visul din ultima noapte de acasa. Chipul ii incremenii pe loc.  

-Doamene Tu demult mi-ai spus ce o sa se petreac a, iar eu cu mama nu am inteles nimic atunci ! 
Doamne, uneste-ne prin rugaciune si mama va sti ca sunt bine ! Abia acum ii stiu pe toti ! Cavalerul e 
Ludovic, ciobanul e intruchiparea vlahilor, fratele meu geaman Jan e leh iar eu ruman. Vlahii pier sub 
ameninitarea lui Ludovic, eu nu mai sunt leh sunt ruman, adica nu mai sunt catholic sunt orthodox, 
deci Tu m-ai trimis aici sa ma fac ruman orthodox, ca mama, nu ca tata – ca fratele meu – o linie 
moarta. Iti multumesc ! Sunt cel mai fericit ca sunt ruman ! 

A doua zi, Gavilă povesti parintelui visul, rugaciunea si interpretarea visului. Balea inca o data 
confirma ca mantuirea prin familie e cauza pentru care lupat biserica ortodoxa. 

E deja o saptamana decând a picat si ultima frunza din copac, dar Gavrilă si Balea se intorc pe 
inserat cu carul plin de bucate si straie de la targul din Moyse ( Moisei ). Gavrilă ascunde o mare taina 
dar cu greu se stapaneste de emotii.  

-Buna tocmeala am mai facut la targ !  
-….. 
-Poate au lasat taranii de la ei vazand ca-s popa ! Cine stie, eu is multumit ! Dumnezeu le-ajute si 

lor ! Tu ce zici ? I-a speriat sutana ? 
-…. 
-Da’ ce-I cu tine, omu’ lu’ Dumnezeu ? 
-.… 
-M-auzi Gavrilă ? 
-Da ! Ma gandeam.. nu ma simt prea bine,... cred ca m-a ajuns oboseala, sau is racit iar ! 
Ajunsi acasa, Gavrilă isi facu curaj si ceru mana fetei de la tata de la muma . Cum era de asteptat 

acestia acceptara fara a mai sta pe ganduri iar baiatul puse un inel fumos pe degetul Marioarei 
logodindu-se cu dansa. Cei 4 stau la lumina opaitului pana tarziu si socotesc ce data ar fi mai buna 
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pentru nunta gandindu-se ca inceputul lui brumar ( noiembrie ) e numai bun inaintea postului 
Nasterii Domnului. 

Zilele se scurg ca din clepsidra, tinerii se pregatesc cu mare nerabdare de nunta, satenii se 
pregatesc si ei cu mic cu mare pentru cea mai importanta nunta a anului, iar Balea vrea sa faca o 
mare surpriza trimitand vorba la Ramet ca liturgia casatoriei sa fie oficiata de unul din cei 12 ucenici 
ai mitropolitului Ghelasie.  Era de mare importanta ca aceasta sa fie infaptuita de vre-un trimis de la 
Ramet pentru ca era prima oara cand romanii din Transilvania sunt condusi de unul de al lor, pana 
acum mitropolitii erau numai greci pentru ca erau singurii cunoscatori de carte. Ghelasie avea 
doisprezece ucenici cu care împreună se ruga şi postea, săvârşind sfintele slujbe cu mare osârdie şi 
frică de Dumnezeu. În toată săptămâna, Cuviosul Ghelasie nu primea mâncare, îndestulându-se 
numai cu Preacuratele Taine. Ziua mergea cu ucenicii la ascultare, iar noaptea făcea priveghere şi 
săvârşea Sfânta Liturghie. Numai sâmbăta şi duminica mânca împreună cu călugării la trapeza 
mănăstirii.Raspunsul nu a incetat sa apara, asa ca la inceputul lunii cu o seara inaintea nuntii, 
parintele Nifon, unul din cei 12 invatati ai lui Ghelasie sosi in vatra satului, la poarta lui Balea. 
Garbovit, prafuit, slab si batran cu o traista de pe o parte pe cealalta a asinului intra cu “ Doamne 
ajuta ! “ in casa musafirilor. Acestia l-au spalat si pus la masa pe batran. O mare bucata de timp 
calugarul le-a zis din invataturile cuviosului legate de casatorie si de dragostea lui Dumnezeu de 
neamul rumanesc.Tarziu s-au dus cu totii la culcare. Dimineata biserica din deal deveni arhiplina. Cu 
mic cu mare tineri si batrani, barbati si femei atat din sat cat si din cele vecine rumanii imbracati in 
haine curate de sarbatoare asteptau cu mare nerabdare pe tinerii ce aveau sa devina o famile. 
Parintele Balea, Nifon si alti catva preoti erau demult in biserica se se rugau. In sfarsit intrara cu totii : 
tineri, nasi si rude apropiate. Nifon la mare cinste tinea slujba. 

…………… 
Femeia ta ca o vie roditoare, în laturile casei tale. 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru... 
Fii tăi ca nişte vlăstare de măslin, împrejurul mesei tale. 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru... 
Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru... 
Te va binecuvânta Domnul din Sion şi vei vedea bunătăţile 
Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru...  
Şi vei vedea pe fii fiilor tăi. Pace peste Israel! 

              Slavă Ţie, Dumnezeul nostru... 
Preotul, către mire: Gavrilă Hruşcă, de bună voie şi cu gând bun 
doreşti să o iei de soţie pe Marioara Balea, care este lângă tine? 
Mirele: Da, cinstite părinte! 
Preotul către mire: Vei trăi până la moarte cu soţia pe care o iei acum, 
vieţuind cu ea în dragoste, înţelegere şi fidelitate, după poruncile lui 
Dumnezeu? 

               Aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte!, raspunse Gavrilă. 
Marioara Balea, de bună voie şi cu gând 
bun doreşti să ai drept soţ pe Gavrilă Hruşcă, care este lângă tine? 
Da, cinstite părinte! – striga cu voce tare si cu hoatarare Marioara. 
Preotul către mireasă: Vei trăi până la moarte cu soţul care te ia 
acum, vieţuind cu el în dragoste, înţelegere şi fidelitate, după poruncile lui 
Dumnezeu? 

              Marioara: Aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte! 
Iată, fiilor, aţi săvârşit făgăduinţă înaintea lui Dumnezeu, că veţi păzi 
legătura dragostei şi a unirii între voi până la mormânt, curată, 
neîntreruptă, dreaptă şi cinstită, şi că nu vă veţi abate de la datoriile 
voastre nici unul, nici altul, urmând ce este bineplăcut lui Dumnezeu şi 
oamenilor. Aşa să vă ajute Bunul Dumnezeu! 
……………… 
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Gavrilă si Mariuca, prin voia lui Dumnezeu au format o tanara famile rumaneasca si au avut fii si 
fiice.  

Pana la Craciun, Gavrilă se pregati prin post si rugaciune sa fie uns preot orthodox. In primavara 
lui 6880 (1372 ) de la facerea Lumii ( asa cum socoteau anii in acea vreme rumanii ) noul parinte 
pleca la insistentele lui Balea la Ramet sa invete pe-ndelete alfabetul si limba greaca ce-i musai de 
stiut pentru un invatat dar si slovele ( scrierea chirilica ) cu randuielile ortodoxe rumanesti. Se 
intoarce dupa 2 luni. 

Vara lui 6880 ( 1372 ) il gaseste cantand de zor popeste alaturi de Balea si sorbind din priviri pe 
Mariuca in partea femeilor fiind vesnic aproape de altar ce aproape radea de fericire, rumena in 
obraji cu flori mari si rosii brodate si cu burta la gura. Era o duminica oarecare, biserica plina cu lume 
buna si voioasa cu batrani, juni si copii deopotriva. Parca Dunezeu ii tinea acolo numai de drag si 
timpul statea in loc cand …  
- Parinte ! potera maghiara ii calare in batatura bisericii ! 
- Ascunde-te in altar ! – ii spuse cu fata plina de broboade reci de transpiratie Balea 
- Faca-se voia Domnului ! – raspunse vizibil afectat Gavrilă 

Nu apucara sa rasufle alta vorba ca 3 ostasi navalira cu armele de lupta pregatite si isi facura loc 
prin prostime iute pana la altar. Era Comandantul Bartal…. cu 2 ostasi maghiari. Bartal dupa ce dadu 
sabia uni ostas il prinse de guler pe firavul Gavrilă ce sacapa de frica crucea de lemn din mana si 
privea neajutorat spre Balea. Comandantul il prinse mai pe’ndelete cu stanga iar cu dreapta-I 
vanjoasa il insfaca zdravan de barbie fortandu-l sa-l priveasca in ochi. Gavrilă palid era mut de frica 
dar fata lui Bartal se mira si din incruntarea-I neagra se lumina si ochii ce-l strapunsera pe bietul popa 
incepura a I se umezii. cu fata la popi si spatele la restul urla tare ca un turbat catre cei 2 ostasi: 
-      Nem ő, nem ő ! Menjünk ! – nu e el, sa mergem ! ( maghiara ) si se retrase usor cu spatele spre 
usa stergandu-si ochii cu maneca dupa care isi facu semnul crucii precum catolicii. - Pomóżcie nam ! 
– Doamne ajuta-ne ! ( poloneza ) 
-      Niech Bóg ci pomoże ! – Dumnezeu sa iti ajute ! ( poloneza ) – raspunse socat Gavrilă aplecandu-
se catre crucea cazuta. 

Parasind biserica de lemn, Bartal incaleca zgomotos injurand in magiara si plecara tustrei in 
gallop si dusi au fost. 

Patania a socat comunitatea dar nimeni nu a indraznit sa-i intrebe vreodata ceva pe Balea sau 
Gavrilă precum nici pe sotiile acestora. Dumnezeu a binecuvantat familia si la sfarsitul anului in a 2- a 
zi de Craciun se naste primul copil, Bogdan. In primavara lui 6881 ( 1373 ) Gavrilă pleaca iar la Ramet 
continuand sirul inca alte 5 primaveri ( 6886 – 1378 ).Treptat a devenit un cunoscut preot al 
Maramuresului legand toti rumanii locului prin cuvantul preotilor cel inconjurau si-l pretuiau ca mare 
invatat. Dupa un timp a scris o culegere religioasa rumaneasca in slove rumanesti ( 6900 - 1392 ) pe 
hartie de la moara Mniszek – Polonia, exact ca cea pe care a scris la Cracovia pe vremea lui Cazimir, 
caci asta il lega mai mult de satul parintesc aflat la 2 zile de mers pe jos de la Gruszka spre apus. 
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Gavrilă se bucura impreuna cu sotia si socrii de nasterea primului copil Bogdan ( 6880 -1372 ) . 

Au urmat : Boldur( 6881 -1373 ) , Ion ( 6883 -1375 ) , Geta ( 6885 -1377 ) , Gheorghe( 6887 -1379 ) , 
Vasile ( 6890 -1381 ) , Davos( 6892 -1383 )  , Ana ( 6894 -1385 ) , Nicolae( 6896 -1387 ) , gemenii 
Gavrilă( 6902 -1393 )   si  Mușata( 6902 -1393 )  iar mai apoi si Maria( 6906 -1397 ) . 

Intr-o primavara ( 6891 – 1783 ) la marginea satului aparu o turma mare. Gavrilă vazand-o de 
departe se gandi ca or fi poate Dadas si Ilie si alerga intr-un suflet calare ca acum 12 ani. Ajuns acolo 
intreba ciobanii daca ii cunosc pe cei 2. Nimeni nu auzise vreodata de ei. Dar ciobanii ii spusera lui 
Gavrilă ca au cu ei un baci batran care poate i-a intalnit vreodata si mersera sa-l aduca pe batran. 
Cand ajunse-ra langa batranul ce cioplea un fluier Gavrilă il recunoscu pe Davos : 
- Bunicule ! Sunt eu Gavrilă din Gruszka ! Mi-ai adus un castan ! 
- Doamne ajuta nepoate ! Mi-a zis muma-ta ca-ti place biserica si speram sa te faci popa. Da’ nu 

ma gandeam ca ai sa ajungi pe melegurile astea.  
- Bunicule ai mai trecut prin Gruska pe la mama ?  
- N-am mai fost fecior de cand erai copil acasa ! 
- Dar crezi ca mai ajungi ? 
- Da’ cum sa nu ! Daca mi-o mai da Dumnezeu zile. 
- Ii cunosti pe Dadas si Ilie ? 
- Din Sat cele 7 ? 
- Da ! Sti ceva de ei ? 
- Puiu tati am auzit ca au ucis in Bistrita, au fost prinsi si ucisi si ei. 
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- Doamne fereste ! Nu pot crede grozavia asta ! 
- Eu asa am auzit c-au lasat turmele cu agoniseala lor cu tot, ne-am intalnit cu turma lor de 
cateva ori si lasase-ra  in urma lor afara de cele ce le purtau la vre-o ‘suta si de capete stapanite ce s-
au impartit intre dansii. 
- Cand s-a intamplat asta ? 
- Sa fie mai bine de 10 ani ! 
- Sti mai exact ? 
- Numa’ Dumnezeu stie, da’ io zic ca-s mai bine de 10. 
- Hai mosule sa te iau acasa sa te ingrijesc si sa-ti pun ceva merinde ! 
- Nu deranjez dragu’ mosului ! 
- Hai bunicule sa vezi biserica la care slujesc, ca-I biserica mare si noua. 
- Hai ca ma-nvoiesc Gavrilă tata ! 

Si cei 2 plecara spre sat, mosu calare si popa pe jos de capastrul calului. Balea il primi cu mare 
cinste pe batran, ii dete haine noi, bucate si bani. Mosul se intelese cu Bogdan si Boldur sa vina sa 
invete mestesugul oieritului ca are sa vina ziua aia cand l-or pune sub pamant, cand o fi intuneric ca-
n nuca si ca are oi multe si vrea sa lase baietilor agoniseala daca or sti a pretui-o. 

Dupa un timp in brumar ( noiembrie ) 11 1387 ( 6895 ) la Gruszka Duża in casuta din dosul 
castanului Maria, slaba si vanata zace in pat de cateva zile.  
- Jan, rogu-mi-te date mai incoace. – spuse ea cu o voce stearsa 
- Zi muiere ! 
- Simt cum se scurge viata din mine … si nu mai pot pana in primavara s-o duc  …   
- Nu vorbi prosti femeia lu’ Dumnezeu ! 
- … Sa apuc sa-l mai vad o data pe Gavrilă. 
- Gavrilă s-a prapadit demult, fie-I tarana usoara ! Ca altfel ar fi venit macar 1 data in astia 15 ani. 
- Eu simt in adancul sufletului meu de mama …. Ca m-am rugat seara de seara pentru el … ca 
Dumnezeu l-a lasat undeva pe pamantul asta … ai sa vezi … cand va deschide usa … eu nu mai pot … 
sa-I rogi sa ma ierte ca nu l-am asteptat ca mai era putin …. Indata e primavara si o sa-l vedeti iar la 
biserica … Nu mai pot Jane ! Da-mi o cana de apa ! 

Barbatul alerga intr-o clipa la fantana, scoase iute o galeata cu apa si veni repede cu ea la 
marginea patului. Femeia se ridica usor intr-o rana si sorbi un strop, ii dete cana inapoi si oftand 
spuse : 
- Dumezeu sa va aiba in paza !.. Eu plec … Iarta-ma ca nu am putut sa te astept … pana in 
primavara …. Gavrilă ! – si isi dete ultima suflare. 

Jan alerga plangand la biserica si intr-o clipa fu inapoi cu Vuk care ramasese un apropiat al 
familiei dupa plecarea lui Gavrilă. Era prea tarziu pentru ultima spovedanie. Asa ca rugandu-se 
pentru sufletul ei au aprins o lumanare care ars, a ars, a ars si arde. 

Balea a plecat si el in lumea celor drepti in anul 6907 ( 1399 ) de la facerea Lumii la 10 prier ( 
aprilie ) lasand satul, biserica, casa si toate cele lumesti lui Gavrilă si familiei sale, pe care l-a iubit si la 
cinstit ca pe fiul sau. Cei 2 au slujit impreuna de la Craciunul de dupa nunta de cand Gavrilă a devenit 
preot pana in ultima zi a vietii bunului parinte. 

 
Gavrilă traia linistit cu familia sa si rand pe rand copii s-au mutat la casele lor casatorindu-se. 

Bogdan si Boldur au ramas baci cu turme multe si mai treceau pe la Gavrilă pe acasa ori de cate ori 
treceau cu turma si lasau miei si branza. Pe Davos il ingropara in 6910 ( 1402 ) in Bogdana ( Moldova 
) dincolo de Carpati unde si-a dat duhul de batranete pe malul unui parau ce da in ( raul ) Barlad. 

 
In 6922 ( 1414 ) intr-o zi de toamna lunga si frumoasa la mijlocul lui brumarel ( octombrie ) 

Gavrilă era bucuros sa-si boteze al 3-lea nepot de la Muşata, dar la slujba botezului se auzira iar caii 
poterei maghiare nechezand in batatura bisericii. Gavrilă isi continua linistit slujba, trecura prea multi 
ani de cand l-au cautat, era deja un popa batran. 

De data asta ostasii intrara linistiti cu capul dezvelit in biserica si il intrebara cu respect daca el 
este Gavrilă din Gruszka. 
- Eu sunt ! Dar am rugamintea sa discutam dupa ce se termina sujba. 
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Cei 3 isi dadura consimtamantul si astepatra linistiti asistand la slujba. Dupa terminarea liturgiei 
ostasii il trasera deoparte pe Gavrilă. 
- Parinte avem oridin de la voievodul Transilvaniei, domnul nostrum Stibor de Stiboricz de a va 
insoti la villa Karul ( Carul – Carei ) la domeniul familiei Károlyi.  
- Dar cu ce ocazie ? 
- Domul nostrum judex civitatis Karolyi prin investitura luminosului, inteleptului si batranului 
voievod  al Transilvaniei Stibor de Stiboricz doreste a va cunoaste si a media acuzatiile ce vi se aduc 
dat fiind faptul ca si dumneavoastra sunteti leh ca si Maria Sa Voievodul. 
- Eu sunt ruman ! Si ce acuzatii mi se aduc ? 
- Sunteti acuzat de tradare a raposatului rege Ludovic de Anjou, tatal reginelor Maria d'Anjou 
a Ungariei si surorii sale Hedviga de Anjou regina a lehilor. 
- Cum puteam eu un popa amarat sa tradez familia regala ? Asta e o acuzatie grava ! 
- Asta nu tine de noi parinte, noi doar va retinem si va predam in custodia bunului prieten al 
voievodului, domnul Karolyi. 
- Bunilor si amabililor ostasi, nu am sa fug de raspundere, va voi insoti la Carul, dar vreau mai 
intai sa-mi fac bagajele, sa-mi pun merinde si bani caci e lunga calatoria iar eu is om batran si mie   
greu sa merg atata drum. Luati si domniile voastre loc la umila noastra masa si cata vreme veti 
imbuca ceva eu voi fi gata de drum. 

 

 
Batranul ii conduse pe ostasi in casa si o striga pe Marioara :  
-Pune ceva de mancare  oamenilor astia ! Trebuie sa plec  cu dansii la Carul,sa dau socoteala 

de tradare a regelui Ludovic. 
- Cum de tradare ? 
- Dumnezeu stie ! Dar am sa merg caci eu am credinta ca sunt curat in fata Domnului  ! Pune-

mi repede merinde de drum si bani caci nu stiu cata vreme voi lipsi, cat mi-a harazit Dumnezeu. 
Marioara puse repede ostasii la masa si pleca in camera alaturata si cu lacrimi in ochii il 

imbratisa pe Gavrilă. 
- Unde pleci tata ? De ce  nu putem noi trai linistiti pe acest pamant ?  
- Stai femeie linistita, ca nu mi-e frica de nimic cata vrème inimile noastre sunt la Domnul. 
Se auzi scartitul usii. Intrara in casa si Muşata cu pruncul. 
- Buna ziua ! – spuse aceasta ostasilor. 
- Ziua buna ! detera ei stergandu-si gurile cu mansetele uniformelor carpite si prafuite. 
- Unde-i tata ? 
Unul ii arata cu mana spre camera cealalta. Fata da buzna iute in cealalta odaie lasand usa 

larg deschisa spre batatura. 
- Ce s-a intamplat tata ? 
- Nimic fata tati ! Trebuie sa dau socoteala la Carul. 
- Pentru ce ? 
- Sunt acuzat de tradare a regelui ! 
- Doamne fereste !, Dar asta e grav tata ! 
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- Nu e nimic grav fata tatii, caci nu ma fac vinovat de nimic ! 
- Asa crezi tu ! Cine stie ce gand negru se porni asupra dumitale ! N-am sa te las sa pleci ! 
- Nu se poate copila ! e ordin de la principele nostrum lehul Stibor de Stiboricz. 
- Si ce daca e ! Nimeni nu-i stapan pe noi decat bunul Dumnezeu ! 
- Asta zic si eu fata mosului ! De asta nu am sa fug si merg cu toata increderea intru Domnul. 
- Daca pleci, eu vin cu tine ! 
- Cum sa vii fata mea cu pruncul dupa tine, ca ne prinde iarna pana venim inapoi ! 
- Nu conteza eu merg acasa sa-mi fac bagajele si pruncul il las vecinei Maxima, ca e grasa si 

are si ea prunc, sa-i dea san si la al meu , eu nu te voi lasa niciodata singur tata. 
-Vezi-ti de copil si barbat fata draga ! Eu am sa merg cu ostasii astia si ne-om vedea cand oi 

veni. 
- Eu vin cu voi ! – spuse fata iesind in fuga din casa. 
Intre timp Marioara facu dasagele cu mancare si puse si haine bune si bani. Si isi lua ramas 

bun de la sot si parintele satului. Cei 4 incalecara si pornira la drum. Nici nu trecura bine Ieudisoru  ca 
si auzira un cal in galop venind spre ei. Era  Muşata cu o desagă pe şa si cu pletele-I flutarand in vant 
cu pieptul aproape dezvelit. Ajungandu-i se alatura si plecara impreuna la Carul. Au mers toata 
noaptea sub lumina calda a Lunii pline. Pe drum fata si tatal au luat in calcul mai multe variante 
posibile si au decis ca ea sa ramana cateva zile in oras pana la proces.  A 2-a zi au ajuns la Carul unde 
Gavrilă a fost predat comandantului temnitei, Arpad Antal. Comandantul i-a adus la cunostinta 
acuzatiile aduse si a inceput interogatoriul. Gavrilă a colaborat fara a-l nevoi pe commandant sa 
apeleze la vre-o metoda de tortura. Dupa alte 2 zile, Gavrilă fu adus inlantuit la Carul in fata judelui 
regal Karolyi si a unei gloate de curiosi tarani romani si magiari plus nobilime maghiara si soldati. 
- Domnule Gavrilă, sunteti acuzat de tradarea regelui Ludovic. Ce aveti de declarat ? 
- Imi sustin nevinovatia ! 
- Domnule Arpad Antal, ati interogat inculpatul ! ce puteti spune ca ati aflat ? 
- Gavrilă, este fiul unei romance cu un leh, ambii din Galitia. A primit invatatura catolica, 
devenind preot in satul natal. A fost recrutat in armata regelui Ludovic primind misiunea de a ajunge 
la Kolozsvár  ( Cluj ). Am dreptate inculpat ? 
- Da !  
- Ajunge cu armata in Maramures unde este victima unei viclenii ai membrilor patrulei sale, 
ajungand din onest ostas credincios al regelui intr-un fugar. 
- Cum asa ? 
- Adevarat graieste comandantul ! 
- Te rog sa-mi descrii. – spusejudele regal. 
- Ma aflam in garnizoana de la Cuhea ( Izakonyha – Bogdan Voda ) si ne pregateam de somn 

cand  colegii mei mi-au spus ca al nostrum commandant ne-a trimis intr-o misiune secreta de 

recunoastere la manastirea Recea ( Ieud ), caci se pare ca acolo oastea dusmanului Bogdan este 

cantonata si pregateste un atac surpriza asupra fostei sale garnizoane. Asa ca ne-am furisat toti 5 

gandind sa nu se auda printre ai nostrii caci asa s-ar fi creat multa zarva si dusmanul ne-ar fi atacat 

nepregatiti, rumanii avand sigur iscoadele lor, asa ca noi am pornit intr-acolo in mare taina sa vedem 

cu ochii nostrii si sa aducem raspunsul inapoi.  

- Pana aici eu zic ca-I drept cum ai actionat, cu toate ca numai Dumnezeu stie daca lucrurile au 
stat asa ! 
- Exact asa ! Eu sunt om cu frica lui Dumnezeu caci sunt preot ! 
- In fine, continua te rog ! 
- Am ajuns la manastire unde era liniste si pace, asa ca am hotarat sa mai mergem o bucata de 
drum pana in sat sa verificam si acolo. Cand am ajuns in sat am vazut oastea lui Bogdan cum vine val 
vartej spre noi. Ne-am si mirat cum de ne-au aflat si mai ales cum am putut trece noi pe langa dansii. 
Asa ca sa scapam de ei am sarit in curtea unui gospodar si am tot sarit din gardina in gradina, din 
curte in curte pana in batatura unui gospodar mai cu seama cu gardul ceva mai inalt, cu o curte mai 
larga si cu un sopru intransa si ne+am ascuns toti 5 intr-o capita. Doar ca eu nu am incaput si am fost 
nevoit sa ma ascund in sopru. Oastea a luat urma noastra si numai cand s-au apropiat am vazut ca 
erau ai nostrii, armata lui Ludovic. 
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- Si ce s-a intamplat mai apoi ? – interveni judele 
- Am vrut sa ies din ascunzatoare bucuros si sa le spun in ce incurcatura nebuneasca am intrat, 
dar cand s-o fac am inteles ca ne cautau convinsi fiind ca suntem dezertori. Dumnezeu mi-a legat 
limba si mi-a inclestat gatul si nici glas nu am mai avut si pana sa ma dezmeticesc deja dadusera foc 
la capita, iar colegii mei urlau si ardeau. Am ramas ascuns in sopru pana dimineata cand m-a gasit 
preotul satului, care mai apoi mi-a devenit socru. Dar toate astea s-au intamplat cand eram un biet 
tanar soldat, iar acum uitati-va ca-s batran, au trecut 43 de primaveri.  
- Tot timpul s-a zvonit ca a scapat unul care s-a facut ruman si chiar popa.  
- Eu eram deja si popa si ruman. 
-  Cum erai si popa si ruman ? 
- Popa eram caci slujeam in Gruszka, iar ruman eram caci limba rumaneasca o vorbeam acasa 
la mama.  
- De ce ai stat ascuns atatia ani ? De ce n-ai marturisit ? 
- Nu m-am ascuns in nici o zi si adesea ma-am spovedit, am sufletul curat si is impacat cu 
Dumnezeu caci numai cu voia Lui am scapat si am trait pana azi facandu-mi familie si copii. Chiar aici 
in randul cetatenilor de fata e si una din fatele mele. 
- Sa vina aici langa noi ! 

Fata isi facu loc prin multime si trecand printre soldati isi imbratisa tatal. 
- Ce ziceti oameni buni ? Se gaseste vinovat sau nu acest popa rumanesc ? 

Multimea incepu un vuiet prin care se intelegea lesne ca bietul om e nevinovat. 
- Aujunge ! Te declar nevinovat de tradare, caci dreptatea e de la Domnul si trebuie sa primeze ! 

Dar vreau sa te intreb daca erai casatorit in Galitia. 
- Nu, nu eram. 
- Pai si cum erai tu popa fara sa fi insurat ? 

Vuietul de uimire a prostimii incepu a se face tot mai auzit. 
- Liniste va rog ! Liniste ! – striga judele 

Se facu liniste. 
- Eram preot catholic, dar mama … 

Hua, hua incepura huiduielile norodului. 
- Liniste ! Liniste ! Liniste ! Te-ai lepadat de credinta ta pentru implinirea trupeasca si potolirea 

foameai burtii. Sa capeti de sa nu mai poti duce ! O sa primesti indreptare ! 
Gloata incepu sa huiduie si mai intens. 

- Va … dar..  
- Esti osandit la moarte pentru erezie ! 

Un vuiet de bucurie se auzi din partea celor prezenti, semn ca se facu dreptate. 
- Ca sa te saturi de cele lumesti esti osandit la moarte prin infometare. Luati-l si aruncati-l in 
cea mai intunecata temnita. Sa putrezeasca pe fundul ei ! Luati-l ! 

Ostasii il insfacara pe bietul popa si il dusera pe sus spre temnita din care iesise. Dar Muşata se 
arunca la picioarele judelui implorandu-l. 
- Va rog sa nu va grabiti, va rog sa nu-l osanditi ! Indurare ! 
- Eu cred ca e greu sa fi fica unui condamnat, dar e peste puterea mea sa mai intorc dorinta 
calabalacului. S-a facut dreptate ? – intreba el cu voce tare  

Holota raspunse intr-un DA covarsitor. 
- Marite jude, Tatal meu este ruman si popa de tara si am rugamintea sa ma lasati cate zile o 
mai avea sa vin la el si sa ne rugam impreuna. 
- Daca mergi cu sufletul curat doar ca sa va rugati, fara de apa sau merinde, ai dezlegarea mea 
1 data pe zi. Ce ziceti ? 

Duiumul raspunse inca o data afirmativ, de parca tot ce zicea judele ar fi fost din gura 
Imparatului Hristos. 
- Comandante Arpad Antal, aceasta femeie are libertatea de a-si vizita tatal 1 data pe zi pentru 
a se ruga impreuna cate zile o mai avea batranul, fara a aduce apa sau merinde. 
- Iti multumesc cinstite jude ! – spuse fata lacrimand  
- Poate merge chiar acum, cu conditia sa fi temeinic controlata. 
- Preabine ! – spuse Arpad Antal indreptandu-se catre femeie. 
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- Multumesc ! Multumesc ! 
Musata pleca cu comandantul inspre poarta cu temnita. Dupa ce a fost controlata a fost 

condusa la tatal sau: 
- Daca tot vei sta aici cateva zile, sa iei si lesul batranului la urma, poate il duci acasa sa-l ingropati 

crestineste !   
- Multumesc comandante !  

Usile ferecate se deschisera iar fata isi imbratisa iar parintele.  
- Nu credeam sa te mai vad vreodata ! 
- Si in mormant vin dupa tine dragul meu tata ! 

Mai sosotira cateva vorbe si incepura sa se roage cu voce tare. Vocea batranului se auzea 
slab ca un murmur pe cand Musata se ruga cu voce tare si parca toata temnita vibra ca un 
clopot. Dupa cateva rugaciuni cei 2 se despatita. 

- Ramai cu bunul Dumnezeu ! 
- Te astept si maine draga mosului, iti promit ca te voi astepta ! 
- Pe maine tata ! 
- Pe maine ingerul meu ! 

Fata reveni inca 4 zile. A cincea zi dupa plecarea fetei Arpad Antal se interesa de starea 
batranului. 

- Mergeti si vedeti daca mai este in viata, fara apa si mancare trebuia sa fi murit de 1 zi 2. 
- Am vosrbit chiar eu cu el cand i-am deschis usa fetei ! 
- Nu se poate ! Sigur ii aduce de mancare. Maine sa verificati si mai atent ! 
- Asa vom face comandante. 

A 6 zi fata trecu iar prin controlul minutios si nu gasira nici de asta data nimic la dansa. Deja 
era 1 saptamana de cand Gavrila era ferecat si se hranea doar cu rugaciune. Arpad puse un soldat sa 
se strecoare si sa afle ce se intampla  dincolo de usa ferecata si pazita tat de strasnic. Dupa plecarea 
fetei… 
- Comandante ! Am prins siretlicul ! Fata il alapteaza pe batran ! Hai sa fugim dupa ea sa o 
capturam. 
- Nu trebuie sa fugim dupa ea ! Va veni singura maine ! – spuse Arpad Antal. Am sa merg eu 
insumi sa-l instiintez pe judele regal de situatia asta. 

Zis si facut. Se prezenta in fata judelui. 
- Popa ala rumanesc e inca viu in temnita ! 
- Cum asa ? Ati permis fetei sa aduca de’ale gurii ? 
- Nu ! A fost minutios controlata inca din prima zi ! 
- Cum e posibil ? 
- Domnule Karolyi, fata vine 1 data pe zi se roaga cu batranul cateva rugaciuni si pleaca. Am 
cercetat si am aflat ca in timpul asta ea il alapteaza. 
- Scarbosenia sobolaneasca ! Sa fie ucisi amandoi ! 
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- Sa nu ne grabim in a lua decizii pripite. Amandoi suntem pariti. Avem noi vre-o fata care ar 
risca totul pentru inca 1 zi de trait a tatalui ? 
- Dumnezeu sa ne ierte fata asta e un inger. Ce propui sa facem Arpad ? 
- Lumea a vazut procesul, lucrurile s-au racit deja, probabil ca multi il cred deja mort pe 
batran. Eu zic ca-l maniem pe Dumnezeu sa lasam lucrurile sa se intample asa la nesfarsit. Ar trebui 
eliberat, cel putin in cinstea fetei daca nu cumva si el era nevinovat fiind fiul unei romance ortodoxe. 
Poate ca asa a vrut Dumnezeu ! 
- Ai dreptate comandante ! Elibereaza-l maine, dar sa plece in noapte ca nimeni sa nu-I afle. 
- Asa voi face preabunule si dreptule jude ! 

In a 8 zi Muşata reveni iar la temnita. 
- Am aflat cum de nu a murit inca batranul !  
- Dumnezeu sa ma judece daca am gresit, voi oamenii nu puteti fi stapanii sufletelor noastre. 
Puteti face orice dar lasati-ma sa-mi mai vad 1 data tatal. 
- Stai linistita, am vorbit cu judele si il vei vedea cate zile i-o mai da Domnul in casa si familia 
lui. La noapte sa fiti pregatiti de plecare ca il vom elibera. Trebuie doar sa plecati la miezul noptii in 
mare taina, sa nu afle in cetate ca-I mare secret. Doar eu cu ostasii si cu Domnul Karolyi stim si 
nimeni altii nu vor afla. Intra si da vestea mosului. 
- E un miracol din puterea lui Dumnezeu ! Va multumesc comandante. 

Muşata intra in temnita cu un gardian care ii dezlega mainile ferecate la spate si ii dete o 
patura batranului lasandu-I singuri pe cei 2. Muşata si Gavrilă plecara tarziu in noapta de 25 dupa 8 
zile de rugaciune si speranta sustinute de fata. Dupa ce au iesit din cetate au alergat amandoi liberi 
sub clarul stelelor in galopul cailor si Gavrilă se simtea iar tanar si se gandea ca daca ar fi luat-o de la 
capat ar fi facut la fel multumindu-I in gandurile noptii bunului Dumnezeu pentru minunea de a fi 
ruman si a avea o asa fata. Caii nechezau si alergau mancand pamantul spre satul lor linistit. 
- L-am invins pe Ludovic ! L-am invins in sfarsit ! urla batranul in gallop cu pletele-I in vant ! 
Sunt liber ! Suntem liberi ! Sunt ruman cu voia lui Dumnezeu ! 
- Dumnezeu sa ne ajute tata ! Am reusit ! Iti multumim Doamne !  
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In seara Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, cei doi sarira prazleazul intrand in 
batatura cu caii nechezand. A doua zi se imbratisara cu totii si lumea de pe ulita era voioasa de 
prezenta parintelui printre ei.  

 
Batranul a mai trait inca 4 ani traind in smerenie si rugaciune in slujba satului si a lui Dumnezeu. 

Gavrilă si-a dat obstescul sfarsit ca ruman liber in prima zi a lui Undrea a anului 6926 ( 1 decembrie 
1418 ). 

 
In amintirea celui ce a purtat primul numele de Hruşcă si care a trecut la Domnul acum 6 veacuri. 
 
Oriunde urla lupii-n Carpați, îi strigă pe nume pe cei ce sunt daci.  
 
 
Cu ocazia Centenarului Marelui Vis Românesc, alipirea Transilvaniei la Patria Mamă. 
 
Nici nu știi cât îmi doresc să-nfing steagu' românesc în pământul strămoșesc ! 
 
 

Trăiască România ! Trăiască libertatea ! 
La mulţi ani, români de pretutindeni ! 
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