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Părintele Macarie mai îmbrăţişă o dată, din ochi, 
mânăstirea ca pe un bun ce-i era hărăzit pentru iscu-
sinţa cuvioşiei-sale, apoi îşi făcu cruce şi, scuturându-
se de gândurile potrivnice firii lui, mută piciorul spre 
biserică, nădăjduind spre Dumnezeu.

...Dar ce te faci cu Diavolul şi cu maicile? Că iubito-
rul întunericului se ţine după călugări mai vârtos decât 
gândul şi decât umbra. Nici în trezie nu-i slăbeşte, nici 
în somn nu le dă pace. Iar maicile şi surorile nu sunt 
toate smerite şi nu toate se pleacă în faţa bătrâneţelor 
şi a ocârmuirii – chiar când acestea sunt purtate de-un 
cuvios duhovnic venit de prin meleagurile Aftonului, 
cu întăriri şi cu peceţi arhiereşti. Că pe lângă mulţimea 
celor bune, sunt unele rele din fire, altele proaste, iar 
altele poznaşe – tot din fire. Iar leacul pentru schimba-
rea firii omeneşti nu se găsise până la sosirea părintelui 
Macarie nici în mireasma Scripturilor, nici în potic-
nelile ştiinţei. Şi dacă răutatea nu-şi arată colţii decât 
cu oarecare dibăcie şi aşteptare, mai ales când îşi face 
şcoala acolo unde împuţinările firii cată să se ascundă, 
în schimb gluma, atât de dorită şi de gustată în viaţa 
neschimbăcioasă a mânăstirilor, nu se lasă aşteptată, 
mai ales când e în firea unor surori tinere şi răsfăţate 
ca ucenica maicii Eudoxia şi ca ascultătoarea de la casa 
duhovnicilor.

Când păşi a doua oară, duhovnicul simţi ceva 
moale sub picior. În aceeaşi clipă se împiedică şi căzu 
pe brânci. Vru să se ridice, dar nu izbuti, căci picioa-
rele i se înfăşuraseră într-un obiect de pânză liliachie. 
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Bătrânul se aşeză în capul oaselor şi-şi descurcă labele. 
Apoi luă cârpa şi o întinse cu amândouă mâinile. Erau 
un lucru din îmbrăcămintea femeiască, dar sfinţia-sa, 
om trăit departe de lume şi de cele lumeşti, n-avea de 
unde să cunoască.

Să fie izmene, gândi el, sunt prea scurte şi nu prea 
seamănă. Şi chiar dacă ar fi, cine să le poarte într-o mâ-
năstire de femei?

Mai suci cârpa, o mai învârti, mai întinse şnurul de 
cauciuc, dar nu căpătă dezlegarea. Nu era nici traistă, 
nici cămaşă, nici sidilă, nici camilafcă, nici ştergar, nici 
izmene, nici pantaloni...

– Ce păcatele să mai fie şi asta? se miră cuviosul, 
ridicând din umeri.

–  Aţi găsit ceva, cinstite părinte? îl întrebă sora 
Ana, ieşind ca din întâmplare de după colţul casei.

–  Uite, măi tăiculiţă, dădui peste ceva colea lângă 
prag şi nu mă taie capul ce să fie. Ia vezi frăţia-ta!

Sora Ana îşi stăpâni râsul şi se făcu că observă cu 
amănuntul obiectul pe care duhovnicul i-l ţinea întins 
dinaintea ochilor.

–  Nu ştiu, cinstite părinte! zise ea apoi ridicând cu 
smerenie din umeri.

Părintele Macarie vru să-i dea chiloţii, căci chiloţi 
erau – arde-i-ar focul! –, să-i ducă acasă. Dar fiindcă nu 
se cădea, întrucât nu erau ai lui şi nici de la duhovni-
cie, îi făcu sucăleţ şi se hotărî să cerceteze printre maici, 
pentru păgubaş, folosind prilejul să dea pildă celor ce 
pun stăpânire pe lucru străin.
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Dar de unde să fi venit chiar la uşa casei duhovni-
ceşti? Negreşit că de la vecini. Or fi fost întinşi cu alte 
rufe pe frânghie şi i-a luat vântul, gândi duhovnicul. 
Zărind pe maica Veniamina în dosul porţii, o puse în 
cunoştinţă.

– Maică, uite, am găsit o cârpuliţă colea la picioa-
rele mele, nu cumva o fi adus-o vântul de la cuvioşia-ta?

Maica Veniamina, văzând chiloţii, se umflă de râs 
şi întârzie răspunsul.

–  Sau te pricepi sfinţia-ta ce să fie, că pe mine şi pe 
sora Ana nu ne taie capul...

– Nu ştiu, cinstite părinte, răspunse cu greu vecina, 
scoţând o parte din cap pe poartă.

Sora Ana intră râzând în casă, iar părintele Macarie 
se scărpină după ureche.

– Vezi, cuvioasă, dacă auzi pe cineva că-i lipseşte, 
să faci dragoste şi să-i spui că e la mine.

În clipa aceasta maica Trifilia trecea cu doniţa la 
apă. Cu tot necazul pe care i-l pricinuise anatema pri-
mită de la duhovnic, datoria o făcu să-i pună metanie şi 
să-i sărute mâna.

– Nu cumva ai idee, sfinţia-ta, cam de ce treabă o fi 
bună cârpa asta? o întrebă părintele Macarie după ce-i 
dădu blagoslovenie.

Maica Trifilia se roşi toată şi, după ce roti ochii în 
juru-i, vârî nasul în bundă şi răspunse ruşinată:

– Nu ştiu, cinstite părinte!
– Dacă auzi pe cineva că-i lipseşte, să-i spui că e la 

mine, tăiculiţă.
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Maica Trifilia nu-i mai răspunse şi-şi urmă calea, 
neştiind ce să creadă: a fost o glumă, ce-i drept cam 
nelalocul ei, ori într-adevăr duhovnicul n-a mai văzut 
chiloţi de femeie?

Tot la fel de nedumerit, părintele Macarie sucăli 
din nou chiloţii şi porni unde plecase. În cămăruţa din 
dreapta altarului găsi pe maica Galeria, ecleziarha, pe 
maica Mitrodora, vestmântăreasa, şi pe sora Niţa a mai-
cii Eudoxia, care era clisăriţă de rând.

– Blagosloviţi, cuvioaselor!
– Blagosloviţi sfinţia-voastră, cinstite părinte!
– Domnul!
– Cum vi se pare mânăstirea noastră, cinstite pă-

rinte? îl luă în primire ecleziarha.
– Mânăstirea... care va să zică, e frumoasă.
– Dar maicile noastre, cum vi se par? întrebă şi 

vestmântăreasa.
– Tot frumoase şi ele, îşi îngădui o glumă, făcând şi 

pe maici să râdă.
– Aţi dormit bine ast’ noapte, cinstite părinte? îl 

ispiti sora Niţa, oprindu-se o clipă din curăţitul unui 
sfeşnic.

Părintele Macarie, ştiindu-se vinovat că n-a fost la 
utrenie, crezu că întrebarea e cu tâlc şi, făcând o mină 
de om scârbit, schimbă vorba.

– Maicilor, vreau să vă arăt ceva. Uite, când ieşii din 
chilie ca să viu la biserică, mă împiedicai de cârpa asta, 
care seamănă a fi de mătase. Acum eu, care va să zică, 
nu ştiu nici cum se cheamă, nici de unde a venit, dar, 
fiindcă s-a întâmplat de am găsit-o şi nu se cade să pui 
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stăpânire pe lucru străin, o luai, care va să zică, s-o dau 
cui o va cunoaşte. Mai întrebai eu vreo două maici, dar 
nu ştiură să-mi spuie nici a cui este şi nici cum îi zice. Ia 
vedeţi-o sfinţiile-voastre, poate-o cunoaşteţi ori poate 
să vă pricepeţi mai bine...

Sora Niţa dete dosul şi intră în altar, ca să râdă în 
voie; maica Mitrodora se înecă într-o tuse năvalnică, iar 
ecleziarha, călugăriţă dugoasă, încruntă sprâncenele.

Duhovnicul aştepta răspunsul, cu chiloţii în tr-a-
mândouă mâinile...

– Nu ştiu! Nu sunt ai mei! răspunse maica Galeria 
abia mişcându-şi buzele.

Iar maica Mitrodora, neputând să vorbească, făcu 
semn că nici sfinţia-ei n-a mai văzut aşa ceva.

– Dacă auziţi de păgubaşă, să-i spuneţi să dea ochi 
cu mine, le rugă neştiutorul şi nevinovatul sfetagoreţ.

Şi vârând chiloţii în buzunarul anteriului, se grăbi 
să intre în altar, cu gând să aducă vorba despre ei la sfâr-
şitul „cuvântului” pe care-l va ţine după leturghie, pen-
tru călugărie şi pentru mărturisire.
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