
x
Edilie ingrijitd de L. S. Desartovici

Icoana reprodusX pe copertX este realizat"a

de Stelian Deac

*(

Descrierea CIP
a Bibliotecii Nalionale a Rominiei

Minunile Maicii Domnului. - Bucureqti :

Editura SoPhia, 2019

rsBN 97 8-97 3 -136 -7 0 6 - 4

2

@ Editura Sophia, pentru prezenta edifie'

MINUNILE
MAICII DOMNULUI

EPE

https://www.libris.ro/minunile-maicii-domnului-SOP978-973-136-706-4--p13302713.html


explice prin legi si rAnduieli. Frica de sfArgit pricinuiegte
constientizarea pdcatelor, te imbrAncegte la simtire...

Recunogtinfa pe care o simte cineva pentru ne-
sfArgita dragoste a lui Dumnezeu ii inmoaie inim4 il
topegte, il face si-i iubeascX pe fralii lui gi toatd creatia.
Dar, totodatS, se teme ca nu cumva vreo faptd de-a sa

s5-L mAhneasci pe Dumnezeu qi sd piardd ceea ce a
inceput se guste inima sa, adicd ceea ce a fost fdcut si
fie cdutat de sufletul sdu: darul unirii, prin dragoste, cu
Dumnezeu.

Am hotirAt sd scriu aceastd experienfi unicd pe care
am triit-o, la rugdmintea unui frate drag intru Hristos,
spre slava lui Dumnezeu gi intdrirea duhovniceascX
a celor care vor citi. Vd rog sd mA iertali pentru
tonul personal al povestirii, dar am vrut si descriu
evenimentele gi simldmintele intocmai cum le-am trdit.
Vi mullumesc pentru intelegere.

A.P., o inchindtonre Ia Sfintele Locuri
+

Unindu-te cu noi prin rugdciune, ne intXregti in chip
tainic qi ridici sufletele noastre din puterea striciciunii,
PreasfAntd Ndscdtoare de Dumnezeu, luminAndu-ne
cu lucrarea credintei si cu puterea de nezdruncinat a
Invierii din morfi a Domnului Hristos. Invafd-ne gi pe
noi a ne deschide inimile gi bratele, spre a cuprinde tot
ce ne va rAndui Domnul in viati, ca astfei si ne facem
pdrtagi zborului rugdciunii, care cuprinde cu dragoste
intreaga fire omeneascd.

t
CAnd zborul sufletului meu se frAnge
gi cad in goiul morfii si al necredintei,

tu, PreacuratS, dd-mi o inimi ce plAnge,
ca harul sX mdrturiseascd ziua biruin{ei.
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Rugdciune tnainte de citire

PreablAndi qi intrutotmilostivd Maici a lui Dum-
nezerL cu privirea ta cea linX gi dumnezeiasci cuprinde
sufletul meu Ei tdmdduieqte-mi rdnile cele ascunse/ pe

care din pricina marii dureri le tdinuiesc in strifundul
sufletului. Vindeci-mi" Preacuratd, durerea inimii cHci

intru Duhul SfAnt nimic din cele ale mele nu-!i este striin,
iar lacrimile gi mijlocirile tale de Maicd sunt pururea
biruitoare inaintea Fiului tXu. Preacurati Niscitoare
de Dumnezeq tu cunogti suspinul cel adAnc 9i durerea
inimii mele gi qtii cd g6ndurile celeintunecate ale mAhnirii
gi deznddejdii imi macind toate puterile sufletegh-

Miluieqte-m5, SfAnti FecioarS, gi pune un strop de putere
in frim6ntitura sufletului ca si dospeascd 9i intru mine
incredinfarea dragostei celei dumnezeieqti. Cu totul eEti

invegm6ntati intru lumind gi negrXitd este frumuselea
t4 Dumnezeiascd Mireasd, iar razele milostivirilor tale

revarsi spre noi darul cunoEtin{ei celei nemincinoase.
Cuprinde-ne Ei pe noi, cei care citim mdrturiile minunilor
taie, intru bunitatea ta cea netermuriti, Niscdtoare de

Dumnezeu, striluminAnd inimile gi minfile noastre 9i
imbXrbitAndu-ne spre plinirea evangheliceqtilor porunci.

Amin.

MINUNI LA ADORMIREA
PREASFINTEI

NASCAToARE DE DUMNEZEU

La vremea in care Domnul nostru Iisus Hristos a

rAnduit sd o ia la Sine pe Preacurata Fecioard Maria, i-a
trimis inainte-vestitor pe Arhanghelul Gavriil, cel prin
care i-a vestit gi plinirea vremii Intrupirii si zdmislirea
Lui din Duhul SfAnt. Poposind Arhanghelul inaintea
Preacuratei, care se afla in rugiciune, i-a intins o ramurd
de finic, ca semn al biruinlei dumnezeieqti asupra morfii
gi a iadului, 9i i-a grdit astfel:

- Fiul gi Domnul tXu te cheami, zicdnd: E ceasul
venirii la Mine a Maicii Mele! De aceea, m-a trimis sd-
(i vestesc din nou !ie, cea binecuvAntati intre femei! $i
asa cum ai umplut de bucurie pe locuitorii pdmAntului,
tot aqa vei bucura ogtirile ceregti prin urcarea ta, tu, cea

binecuvAntatd, care ai fXcut si striluceascd inci qi mai
mult sufletele sfinfilor. Bucurd-te! aga cum odinioard
fi-am vestit, cdci numele plin de har il ai ca o cinste
vegnicS. BucurX-te, cea plini de har, Domnul este cu
tine! Rugdciunile gi cererile tale urci la FiuI tiu la Ceruri
gi, potrivit rugXmin{ii tale, ifi poruncegte sd lagi aceastd
lume gi sX urci in sAlaEurile ceregti gi se fii aleturi de El
in viala vegnicd qi fdr5 de sfArqit!

Auzind Preacurata FecioarX vestirea Arhanghelului
Gavriil, s-a umplut de negrXitd bucurie gi a dat ingerului
rispunsul ei cel intAi gr6it Ia Bunavestire:

- Iati roaba ta! Fie mie qi acum dupi cuvAntul t[u!
Primind graiul ei, ingerul a plecat. Dupd aceastd

minunatd vestire, Maica Domnului s-a adAncit gi mai
mult in rugdciune, veselindu-se cu duhul cd grabnic
va veni ceasul in care va vedea de-a pururi fata Fiului
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qi Dumnezeului sdu. $i dorind Preacurata a-l vedea pe
SfAntul Ioan Teologuf cel pentru care Fiul sdu hotdrAse
infiere, a fdcut Domnul astfel incAt ucenicul cel iubit a

fost adus indatd de fa{d, in chip minunat. Veselindu-se
de sosirea lui, Maica Domnului i-a vestit lui gi celor care
o slujeau cd a sosit ceasul mutdrii ei la Ceruri. VdzAnd
sufletele lor intristate de aceasti veste, i-a imbirbitat
qi i-a mAngAiat pe tofi cu cuvinte bl6nde gi alinitoare
gi a r6nduit cele pentru ingroparea sa. Dar cei de fa!d,
gtiind cAt de mare bucurie dobAndiserd din dragostea
Maicii lui Dumnezeu, nu rdbdau a se despir{i de ea Ei
i-au cdzut inainte, rug6ndu-o si nu-i lase orfani. Afunci,
Fecioara Mari4 privindu-i cu dumnezeiascd blAndele,
le-a griit aceste cuvinte:

- Voia Fiului si Dumnezeului meu sd fie cu mine! EI
este Dumnezeul meu qi Il sldvesc gi inalf pe Dumnezeul
pirin{ilor mei. El este Fiul meu ndscut din mine dupi
trup, dar Tatdl Siu e Dumnezeu, ziditorul Maicii Sale.
De aceea, doresc si md duc la El, Cel Care diruiegte
tuturor fiinte gi via!6. $i cAnd md voi duce la Ef nu voi
inceta sd md rog gi si mijlocesc pentru voi gi pentru to{i
cregtinii Ei pentru lumea intreagi, ca Acela care o judeci
in milostivirea Sa sd se milostiveasci de tofi credinciogii
gi sX-i intireascd qi si-i ducd pe calea viefii qi si-i intoarci
pe necredinciogi qi si facd din tofi o singurd turmi a

Bunului Pdstor, Care Qi-a dat sufletul Sdu pentru oile
Sale qi le cunoagte, gi ai Sdi I1 cunosc!

$i indati ce a grdit aceste cuvinte, s-a auzit urr furret
puternic gi s-a aritat in apropiere un nor strdlucitor cu
adiere pagnici. Iar din acest nor, ca nigte picituri de roud
inmiresmatS, s-au pogorAt Sfinlii ucenici qi Apostoli ai
Domnului Hristos, adugi fi ind de la marginile pdmdntului
gi stAnd inaintea casei Preacuratei Fecioare. Sf6nful Ioan
Teologul le-a iegit intru intdmpinare qi, aducAndu-i pe
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to{i inaintea Maicii Domnului, s-au invrednicit cu tofii a
vedea ramura de finic adusi de Arhanghel spre vestirea
trecerii ei in vegnicie. VizAndu-i pe Petru si Pavel si pe
tofi ceilal(i ucenici gi Apostoli gi cuprinzAndu-i pe to{i
in rugiciunile ei, Fecioara Maria le-a griit acest cuvAnt:

- Bucurafi-vi, copii, tovarSgi gi ucenici ai Fiului
si Dumnezeului meu! Fericiti suntefi voi, care afi fost
socotiti vrednici sd fili ucenicii milostivului gi slivitului
Domn gi Invd{Xtor, si El v-a incredinfat slujirea atAtor
taine si v-a ales pentru a avea pdrtdsie la prigoanele si
p5^timirea Sa, ca sX vd invredniciti si fi{i unili cu slava
qi Impirdfia Lui, dupd cum v-a fXgdduit gi v-a poruncit
Insugi Domnul slavei!

Apoi, rAnduind cele cuvenite mutdrii ei din aceastd
via!5, Maica Domnului si-a ridicat mAinile gi, multumind
lui Dumnezeu pentru toate, a greit:

* Te binecuvAntez, impdrate gi Fiule Cel Unul al
'latilui Celui fSrd de inceput, Dumnezeu adevdrat din
Dumnezeu adevira! Care ai socotit a fi cu cuviinfd si
placi Tatdlui printr-o nemdsurati iubire de oameni Ei si
'l'e intrupezi din mine, roaba Ta, cu impreuni-lucrarea
Duhului SfAnt! Te binecuvAntez pe Tine, Ditdtorule a
toatd binecuvAntarea, si pe Tine, Cel Ce revergi lumina!
Te binecuvAntez pe Tine, Pricind a toati viafa de bine
si pace, Care ne-ai adus cunoasterea Ta gi a Tatilui Tiu
Cel fird de inceput si a Duhului SfAnt Celui impreund-
vesnic qi de viatd ficitorl Te binecuvAntez pe Tine, care
ai binevoit si sdldqluiegti in pAntecele meu mai presus
cie cuvAnt! Te binecuvAntez pe Tine, Care ai iubit atAt
de mult firea omeneascS, incAt ai indurat pentru noi
ristignirea si moartea, iar prin Invierea Ta ai inviat firea
noastrd din adAncurile iadului gi ai adus-o la cer gi ai
sldvit-o cu o slavi neinchipuitXl Te binecuvAntez gi laud
cuvintele Tale, pe care ni le-ai dat cu adevdrat, Ei cred in
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implinirea tuturor graiurilor care ne-au fost spuse!

Dupd ce Fecioara Maria a rostit aceastd binecu-

.ranta.e, Apostolii, insuflali fiind de Duhul SfAnt, au

inceput a grii unul cAte unul graiuri minunate spre

laudi irtrupdrii Fiului lui Dumnezeu qi a intregii lucriri
de mdntuire a firii omenegti. SfArgind ei cuvAntul, Maica

Domnului i-a binecuvAnta! iar inima ei s-a umplut de o

mAngAiere dumnezeiasci.

$i atunci s-a petrecut mdreala gi minunata venire a

Fiului ei qi Dumnezeului nostru, Domnul Iisus Hristos'

Iar dimpreund cu El au venit mul{imea oqtirilor ceregti,

de la ingeri gi arhangheli pAnd la heruvimi 9i serafimi,

umplAnd nddejdile cele sfinte ale Preacuratei, care

era incredin{atd de cele ce urmau sd se petreaci la
strdmutarea ei la Ceruri. Alituri de Maica Domnului, 9i

Sfinlilor Apostoli le-a fost dat si vadd slava Domnului,
fieciruia dupd a sa misuri 9i putere, Ei, cizAnd la p6-

mAnt, au auzit cuvAntul Mdntuitorului Hristos:

- Pace voui!
Auzind glasul cel dulce gi dumnezeiesc al invili-

torului, Apostolii s-au inviorat 9i, intdri{i la suflet 9i

la trup, au inceput si priveasci dumnezeiasca slavd

a chipului Domnului. $i umplAndu-se Preacurata de

bucuiie mare, fafa ii str6lumina din strilucirea slavei

dumnezeieqti. Apoi, privind cu evlavie 9i cutremur

strilucirea Dumnezeirii Fiului siu, s-a rugat Lui pentru

Apostoli gi pentru intreaga fire omeneasci 9i indati s-a

utetut .tt Ei mai mare covArgire slava Domnului Iisus

Hristos. Atunci, Fecioara Maria a zis:

- BinecuvAnte az6-mi, Doamne, cu dreapta Ta, 9i
binecuv6nteazi pe to{i cei ce Te sl5vesc 9i Pomenesc
Numele Tdu gi i1i aduc toate rugiciunile 9i cererile lor!

Iar Domnul, intinzAnd dreapta 54 a binecuvAntat-o:
12

- Fericiti sX fii qi si se bucure inima ta, binecuv6ntata
intre femei, Marie, cdci tot harul qi tot darul !i-a fost dat
de citre Tatil Meu din Ceruri gi, de aceea, tot sufletul ce

va chema numele tdu cu sfin{enie nu va fi lepidat ci va
afla milostivire gi mAngAiere in aceasti viaii gi in veacul
viitor. Iar hr, intrd in sXlagurile cele vegnice cu pace/
bucurie gi in comorile nesfArgite ale Tatilui Meu, ca sX

vezi slava Mea gi sd te bucuri prin harul Duhului Sf6nt!

$i astfel, Preasf6nta Ndscitoare de Dumnezeuin chip
lin qi-a incredinlat sufletul siu Domnului, impdratului gi

Fiului ei. Casa gi imprejurimile s-au umplut numaidecAt
de o mireasmi negrditi iar trupul Maicii Preacurate era
inviluit de o tainicd luminX. Dupi ce trupul siu a fost
uns cu miresme gi rAnduit si fie purtat spre Ghetsimani,
de indatd s-a rispAndit vestea adormirii sale gi mul{i
bolnavi qi neputinciogi s-au adunat acolo. Spre deplina
mAngdiere a tuturor, ochii orbilor qi-au redobAndit lu-
mina, urechile surzilor au cipitat auz, gchiopii s-au ridi-
cat qi au mers pe picioarele lor, demonii au fost izgonifi
;i toatd durerea gi boala s-a vindecat.

intru aceastd revitsare de bucurie qi recunoqtin{i
a credinciogilor, trupul Fecioarei Maria a fost purtat de
Sfinlii Apostoli spre Ghetsimani, iar ingerii ii str5juiau
irr umbletul lor. Apostolii cAntau psalmi, dimpreund cu
toati ceata credinciogilor, iar convoiul de ingropare era
slXvit gi plin de evlavie.

in drumul spre Ghetsimani, toli neputinciogii gi

bolnavii au fost vindeca{i, insi acest lucru l-a stAmit

1'rc' potrivnicul adevdrului qi, folosindu-se de puterea
pizmei, i-a imboldit pe unii dintre invilitorii iudeilor si
voiascd a necinsti trupul adormit aI Maicii lui Hristos,
|iul lui Dumnezeu Cel ristignit de ei pe Cruce. Spre a-gi
implini riutatea, cu strigete necuviincioase s-au pornit
sir imprigtie adunarea cea minunati a credincioqilor
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care conduceau trupul Sfintei Fecioare. Iar unul dintre
ei, care era mai inalt gi mai inverEunat, a ajuns pAnd la
catafaicul Maicii gi, apucAndu-l cu mdinile, a voit sd-l

ristoarne pentru a prXvili trupul la pimAnt. Dar indati
ce a atins sicriul, a gi vizut dreapta risplitire a faptelor
sale, cdci un inger i-a tdiat mAinile de la coate. Tulburat
de nespusa durere, a inceput si urle, tAnguindu-se.
VdzAnd cele petrecute, indatd s-au tras inddrdt to{i cei

care se porniserd cu vrijmdqie impotriva convoiuiui
de ingropare, fiind stipAniii de mare frici. Iar cel care

.,r*plit suferea avAnd mdinile tiiate, fiind cuprins de

adAncul deznXdejdii, gi-a ridicat glasul cdtre aceea al

cdrei trup voise s5-l oboare 1a pdmAnt 9i, preschimbAnd
necredin{a in credinfd Ei hulele in cuvinte de laudd, cu

glas mare a rugat-o sA fl temeduiascd cu grdbire 9i si ierte
firddelegea lui. Atunci, SfAntul Apostol Petru a poruncit
sX fie oprit sicriul cu trupul Preacuratei 9i toli dimpreuni
au inceput si se roage Ndscitoarei de Dumnezeu pentru
cele petrecute. L-au adus pe vinovatul cel rinit, a cdrui
ciinEl se ficuse prin sAnge qi lacrim! 9i, luAndu-l SfAntul

Petru gi apropiindu-i de sicriu mAiirile tiiate din cot, de

indati ele s-au lipit de trupul lor qi nu numai ch au pierit
cumplitele dureri, ci chiar gi urma rXnii a dispdrut. De

atunci, omul acela a crezut in Hristos, iar mai apoi s-a

botezat, incAt, mai pe urmd, cele petrecute cu dAnsul

i-au adus la credinEi pe mul{i dintre iudeii care govdiau

in a fi incredinfali cd Mesia S-a intrupat din Pururea
Fecioara Maria.

Dupd tdmdduirea acestui iudeu, Apostolii au ridicat
sicriul Preacuratei gi au purces sPre Ghetsimani, unde
i-au aqezat trupul, dupi cum ii fusese dorin{a. Dar
Sfin{ii Apostoli se sfiau foarte tare si atingX cu mAinile
lor trupul sfAnt gi binecuvAntat al Fecioarei Maria, cdci

vedeau lumina care-l acoPerea gi harul lui Dumnezeu
14

care era peste eI. Astfel cX Sfinlii Petru gi Pavel au prins
de giulgiul pe care se afla aEezat trupul Preacuratei gi,

in vreme ce SfAntul Ioan Teologul t5mAia licrimAnd, au
aqezat in morm6nt trupul Celei care a dat trup Fiului lui
Dumnezeu. Nu este nicidecum de mirare cd Maica viefii
a fost pusd in mormAnt, cici gi Fiul ei, Care e insdgi via{a

Ei nemurirea, a suferit moartea trupeasci gi punerea in
morm6nt, dar prin ins5gi moartea Sa a nimicit moartea

5i a ddruit lumii viati. 
+

Ai purtat pe brafele tale pe Fiul lui Dumnezeu, Cel
Care S-a fdcut Prunc luAndu-Si trup din Tine., Preacurat5
FecioarS, iar la vremea mutirii tale la cele de Sus, Ellnsuqi
a venit spre a-fi purta pe bra,te sufletul cel indumnezeit.
De aceea, qi dragostea ta, pururea diruitoare fiind, prin
imbritiEarea ta de Maici qi Fecioard revarsi asupra
Iumii dulceala nddejdii gi a bucuriei, luminAndu-ne
sufletele qi izbdvind trupurile noastre din invArtogdrile
cele amare ale patimilor pimAnteqti.

f
Ajuti-mi, MaicX Preacurati,

lucrarea mAinilor si-mi fie adevdratS,
iar ochii de intuneric mi-i pizegte,

si-L pot vedea pe Cel Ce m6ntuiegte.

iNooIrAnucunm

in ceata sfintelor femei care L-au cunoscut pe MAn-
tuitorul gi care mai apoi au propovdduit Evanghelia, la
loc de cinste se afld Marta gi Maria" surorile luiLazdr, cel
pe care Domnul Hristos l-a inviat a patra zi din morfi,
inainte de intrarea Sa in lerusalim. Dupd pogorArea
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SfAntului Duh qi dupi uciderea cu pietre a SfAntulur

$tefan arhidiaconul, de cdtre iudei, Apostolii au avut
de indurat mulgime de prigoniri, incAt gi LazAr, ltatele
Martei gi al Mariei, fugind de iudei, a aiuns in insula
Cipru, propoviduind celor de acolo Evanghelia lui
Hristos. in ceata ucenicilor Domnului se afla 9i unul pe

care il chema Maxim, ciruia SfAntul Apostol Pavel ii
rAnduise qi ii poruncise si le fie aleturi Martei gi Mariei,
care rdmiseseri in Ierusalim cu Preacurata Fecioard

Maria, pand Ia adormirea ei.

impnrfind averile lor siracilor Ei trXind apostoleEte,

Marta qi Maria vesteau cu Putere cuvintele Evangheliei-

insd iudeii, vizAnd propovdduirea lor cea plind de

indrdzneald, le-au luat pe aceste sfinte femei, dim-
preund cu Maxim gi Caledonie - care se ndscuse orb,

iar Domnui Hristos ii dXruise vederea - 9i, punAndu-i
intr-o coribioari care nu avea vAsle, i-au impins in larg,

lisAndu-i de izbeligte, ca sd se duci incotro ii va sufla

vAntul.
VizAndu-se lisali la puterea valurilor 9i a vAnturilor,

ceata celor patru a inceput si se roage cu stiruin{i lui
Dumnezeu ca sX le rAnduiascX a ajunge anume acolo

unde El binevoiegte. $i dupd multe zile in care au ribdat
nu pufinX sete gi foame Ei argifi, a rAnduit Domnul
cd au ajuns, prin a Sa putere qi purtare de grijd, intr-o
cetate a Galiei, care avea mullime mare de oameni ;i
care se numea Marsilia. CoborAnd din luntre gi dAnd

slavi lui Dumn ezeu cd i-a adus in acea cetate, au dorit a

dobAndi pufind merinde, iar pentru aceasta s-au dus in
tArzul cetitii, socotind ci micar oarecine le va da pufini
miiostenie. insi nimeni din acea cetate nu s-a indurat
sd le dea ceva de-ale gurii, incdt au rimas 9i flnmAnzi" 9i
fird adipost.

76

Dar in acea noapte, voievodul cetilii a avut un vis in
care i s-a aritat o femeie plinX de slavb gi i-a grdit astfel:

- Tu dormi, odihnindu-te pe pat dimpreuni cu
sofia ta" pAntecele tdu fiind preaplin de sa{iul multelor
rnAncXri 9i biuturi, iar robii adevirali ai lui Dumnezeu
se aflA in cetatea ta gi iatd cd aproape cd mor de foame.
SculAndu-te, du-te in tArg de dimineafi gi ia-i pe acei

siraci qi ii odihnegte in casa ta. De mX vei asculta
pe mine, vei dobAndi mari binecuvAntdri, iar de nu
mi vei asculta, vei rXmAne in sdlaqul cel intunecat al
rremilostivirii inimii taie.

indatA ce s-a trezit din vedenia de noapte ce o
ilvusese, cuprins de cutremur, bdrbatul i-a destiinuit
soliei sale toate cele pe care le-a vdzrt gi le-a auzit de
la acea doamni sl5vitX. $i indati ce s-au ardtat zorii, a

rners degrabi in tArgul cetdlii gi i-a gisit pe cei pe care
ii vdzuse in vis, poftindu-i in paiatul sdu qi dAnduJe tot
ce le era de trebuinlX. TrecAnd cAteva zile, voievodul a

auzit-o pe Maria propov5duindu-L pe Hristos ca sin-
gurul Dumnezeu adevdrat gi mirturisind toate minunile
pe care El le-a sdvArqit. Omul acesta nu reugise sd aib5
copii gi iEi dorea foarte mult un fiu, aEa incAt, cumpinind
irr sine, i-a zis Mariei:

- Daci . Hristos, pe Care tu fl propoviduieEti ca
l)umnezeu Atotputemic, imi va dirui un fiu pe care
rnult il doresc, figiduiesc ci md voi face cregtin qi nu
rrumai atAt, ci gi toli idolii din cetate ii voi da pierzdrii.

Iar Maria i-a rispuns:
- Nu numai darul acesta poate si {i-l dea StipAnul

I {ristos, ci orice vei cere, numai crede in El firi de in-
doire gi vei cunoagte puterea Lui.

Iar dupd pu{ine zile, mai-marele ceti{ii dimpreund
cu sofia sa gi toti cei ai palatului s-au increqtinat,
primind SfAntul Botez. CurAnd dupd aceasta, femeia lui
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