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Eu	și	soția	mea,	Denalyn,	
dorim	să	dedicăm	această	carte
	Universității	Creștine	Abilene,

	unde	am	absolvit	amândoi.
	Salutăm	cu	respect	conducerea,	

departamentul	administrativ,	facultatea
	și	întreg	personalul	didactic.	

Vă	apreciem	pentru	tot	ceea	ce	ați	făcut
	și	pentru	tot	ceea	ce	faceți.

De aceea, preaiubiții mei frați, 
fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, 

căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

—	1	Corinteni	15:58
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Mulțumiri



Iată	numele	acelor	persoane	care	ne-au	sprijinit	prin	îndemnurile,	
aducerea-aminte,	 complimentele	 și	 imboldurile	 atât	 de	 necesare	

pentru	realizarea	acestui	proiect.
Doresc	să	adresez	mulțumiri:
Lui	Karen	Hill,	secretara	mea.	Tu	știi	întotdeauna	de	ce	am	nevoie,	

înainte	ca	eu	să-ți	cer.	Știi	locul	fiecărui	lucru,	ori	de	câte	ori	eu	nu	
găsesc	ceva.	Știi	ce	 trebuie	 făcut	atunci	când	eu	nu	mai	am	soluții.	
Oare	ești	o	ființă	umană	sau	un	înger?

Lui	Liz	Heaney,	editorul	cărților	mele.	Mă	plec	înaintea	ta	pentru	
toate	 cărțile	 bune,	 orele	 nenumărate	 și	 manuscrisele	 finalizate.	 Îți	
mulțumesc	pentru	încă	o	slujbă	bine	făcută.

Familiei	de	la	editura	Thomas	Nelson.	Fiecărui	membru	al	familiei.	
Sunt	onorat	să	fiu	partenerul	vostru.

Lui	 Steve	 și	 Cheryl	 Green.	 Pentru	 dedicarea	 voastră	 față	 de	
UpWords	și	prietenia	voastră	loială.

Lui	Steve	Halliday,	pentru	întocmirea	ghidului	de	studiu.
Lui	Terry	Olivarri,	pentru	lecțiile	despre	bucuria	de	a	trăi.
Lui	Jim	Martin,	un	medic	deosebit.	Un	prieten	drag.
Soției	mele,	Denalyn.	Să	știi	că	mereu	mă	gândesc	la	relația	noastră	

și	sunt	din	ce	în	ce	mai	conștient	că	datorită	ție,	în	fiecare	secundă	din	
viața	mea	am	motive	să	fiu	recunoscător.

Capitolul 

1
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Ție,	cititorule.	Fie	ca	aceste	cuvinte	să	te	îndrume	spre	Cuvântul	
care	contează	cu	adevărat.	Cuvântul	Lui.

Max	Lucado



Capitolul 

1

Introducere

Oile	aud	glasul	[păstorului];	el	își	cheamă	oile	pe	nume	
și	le	scoate	afară	din	staul.

—	Ioan	10:3



Când	mă	uit	la	o	turmă	de	oi,	exact	asta	și	văd:	o	turmă.	O	grămadă	
de	lână.	O	mulțime	de	copite.	Eu	nu	văd	o	anumită	oaie,	ci	niște	

oi.	Toate	sunt	la	fel.	Niciuna	nu	e	diferită.	Asta	văd	eu.	
Dar	 nu	 același	 lucru	 vede	 păstorul.	 Pentru	 el,	 fiecare	 oaie	 este	

diferită.	 Fiecare	 chip	 este	 special.	 Fiecare	 chip	 are	 povestea	 lui.	 Și	
fiecare	oaie	are	un	nume.	Cea cu ochii triști e Posomorâta. Mielușelului 
cu o ureche ridicată și cealaltă pleoștită îi spune Oscar. Iar pricăjitului 
aceluia cu pată neagră pe lăbuță îi spune Iosif. El e orfan și nu are frați.

Păstorul	își	cunoaște	oile	și	le	strigă	pe	nume.
Când	ne	uităm	 la	o	mulțime	de	oameni,	 exact	asta	 și	 vedem:	o	

mulțime.	Mulțimile	umplu	stadioanele	și	invadează	mallurile.	Când	
vedem	o	mulțime	de	oameni,	vedem	pur	și	simplu	niște	oameni;	nu	
persoane,	 ci	 oameni.	 O	 grămadă	 de	 oameni.	 Nenumărate	 chipuri.	
Asta	vedem	noi.

Dar	nu	același	lucru	îl	vede	Păstorul.	Pentru	El,	fiecare	chip	este	
diferit.	Fiecare	chip	are	povestea	lui.	Fiecare	chip	este	un	copil.	Fiecare	
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copil	are	un	nume.	Cea cu ochii triști este Sally. Pe bătrânelul acela cu 
o sprânceană ridicată și una lăsată în jos îl cheamă Harry. Iar copilașul 
acela șchiop? Acela e orfan și nu are frați. Lui îi spune Joey.

Păstorul	Își	cunoaște	oile.	Le	știe	pe	fiecare	pe	nume.	Păstorul	te	
cunoaște.	El	îți	știe	numele.	Și	nu	îl	va	uita	niciodată.	Am scris numele 
tău pe mâna Mea	(Isaia	49:16,	NCV).

Ce	încurajare,	nu-i	așa?	Numele	tău	săpat	în	palma	lui	Dumnezeu.	
Numele	 tău	 rostit	 de	 buzele	 lui	 Dumnezeu.	 Poate	 că	 ți-ai	 văzut	
numele	afișat	în	locuri	speciale.	Pe	un	premiu	sau	o	diplomă	sau	pe	
ușa	unui	birou.	Sau	poate	că	ți-ai	auzit	numele	rostit	de	oameni	cu	
vază	–	un	antrenor,	o	celebritate,	un	profesor.	Dar	să	te	gândești	că	
numele	tău	este	pe	mâna	lui	Dumnezeu	și	pe	buzele	lui	Dumnezeu...	
oare	chiar	e	posibil?

Sau	poate	că	numele	tău	nu	a	fost	niciodată	onorat.	Nici	măcar	
nu-ți	amintești	 să-l	fi	auzit	 rostit	cu	drag	de	cineva.	Dacă	așa	 stau	
lucrurile,	poate	că	îți	vine	greu	să	crezi	că	Dumnezeu	ar	avea	cunoștință	
de	numele	tău.

Dar	El	îl	cunoaște.	Îl	are	scris	în	palma	Sa.	Îl	rostește	cu	gura	Lui.	
Îl	șoptește	de	pe	buzele	Sale.	Da,	numele	tău.	Și	nu	doar	numele	pe	
care-l	porți	acum,	ci	chiar	și	acela	pe	care	îl	are	pregătit	pentru	tine.	
El	îți	va	da	un	nume	nou...	dar	stai,	m-am	lăsat	dus	de	val.	Despre	
noul	 tău	 nume	 vom	 discuta	 în	 ultimul	 capitol,	 iar	 aceasta	 e	 abia	
introducerea.

Așadar,	dă-mi	voie	să-ți	prezint	această	carte.	Este	o	carte	despre	
speranță.	O	carte	al	cărei	unic	țel	este	acela	de	a	încuraja.	În	ultimul	
an	am	cules	roadele	gândurilor	unui	câmp	întins.	Deși	proporția	și	
felul	 lor	 diferă,	 toate	 au	 același	 scop:	 să-ți	 aducă	 ție,	 cititorule,	 un	
mesaj	de	încurajare.	Mă	gândeam	că	ți-ar	fi	de	folos.

În	timp	ce	scriam	această	carte,	m-am	gândit	la	tine.	M-am	gândit	
mult	la	tine,	sincer.	De-a	lungul	anilor,	am	ajuns	să-i	cunosc	destul	
de	bine	pe	unii	dintre	cititorii	mei.	Am	citit	scrisorile	voastre,	v-am	
strâns	mâna	și	v-am	privit	în	ochi.	Cred	că	te	cunosc.

Ești	o	persoană	ocupată.	Timpul	trece	înainte	ca	tu	să	termini	ce	
ți-ai	propus.	Și	dacă	mai	apuci	 să	 și	 citești,	 aceasta	e	 într-adevăr	o	
ocazie	rară.

Ești	îngrijorat.	Veștile	proaste	le	întrec	pe	cele	bune.	Problemele	
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sunt	mai	multe	decât	soluțiile.	Iar	tu	ești	neliniștit.	Ce	viitor	au	copiii	
tăi	pe	acest	pământ?	Ce	viitor	ai	tu?

Ești	precaut.	Nu	mai	ai	încredere	în	alții	la	fel	de	ușor	ca	altădată.
Politicienii	mint.	Sistemul	este	 falimentar.	Ministrul	 cutare	este	

compromis.	Partenerul	de	viață	te-a	 înșelat.	Nu	este	ușor	să	mai	ai	
încredere.	Nu	se	pune	problema	că	nu	ți-ai	dori	acest	lucru,	dar	vrei	
să	fii	prudent.

Și	mai	e	ceva.	Tu	însuți	ai	făcut	niște	greșeli.	Am	întâlnit	pe	unul	
dintre	 voi	 la	 o	 librărie	 din	 Michigan.	 Fiind	 om	 de	 afaceri,	 rareori	
ieși	din	birou,	iar	când	se	întâmplă	să	ieși,	nu	faci	asta	cu	scopul	de	
a	 întâlni	un	autor.	Dar	de	data	aceasta	așa	a	 fost.	Regretai	multele	
ore	petrecute	la	serviciu	și	puținele	ore	petrecute	acasă,	și	doreai	să	
mărturisești	acest	lucru	cuiva.

Apoi	mama	aceea	singură	din	Chicago.	Unul	dintre	copii	te	trăgea	
de	mână,	iar	celălalt	plângea,	dar	încercând	să	te	descurci	cu	amândoi,	
am	înțeles	ce	voiai	să	spui.	„Am	greșit	–	mi-ai	explicat	tu	–	dar	îmi	
doresc	mult	să	mi	se	mai	ofere	o	șansă.“

Apoi	a	fost	seara	aceea	din	Fresno.	Solistul	a	cântat,	eu	am	avut	un	
mesaj,	iar	tu	ai	fost	prezent	acolo.	Era	cât	pe	ce	să	nu	vii.	Era	cât	pe	
ce	să	stai	acasă.	Numai	că	în	acea	zi	ai	găsit	scrisoarea	de	la	soția	ta	în	
care	te	înștiința	că	te-a	părăsit.	Și	ai	decis	să	vii.	Sperai	să	am	un	leac	
pentru	durerea	ta.	Sperai	să	am	un	răspuns.	Unde	este	Dumnezeu	în	
momente	ca	acestea?

Așa	că,	în	timp	ce	scriam,	m-am	gândit	la	tine.	M-am	gândit	la	
voi	toți.	Tu	nu	ești	o	persoană	malițioasă.	Nici	răutăcioasă.	Nu	ești	
insensibil	 (poate	 uneori	 încăpățânat,	 dar	 nu	 insensibil).	 Chiar	 îți	
dorești	să	faci	binele,	dar	uneori	viața	ia	o	turnură	neașteptată.

Din	când	în	când,	avem	nevoie	de	o	aducere-aminte.
Nu	de	o	predică.
De	o	aducere-aminte.
O	aducere-aminte	a	faptului	că	Dumnezeu	te	cunoaște	pe	nume.
Multe	capitole	au	fost	propuse	pentru	această	carte,	dar	nu	toate	

au	 fost	 selectate.	 În	 fond,	 nu	 orice	 capitol	 corespundea	 cerințelor.	
Capitolele	trebuie	să	fie	concise,	întrucât	tu	ești	o	persoană	ocupată.	
De	asemenea,	trebuie	să	aducă	speranță,	pentru	că	tu	ești	cuprins	de	
îngrijorare.	Este	imperios	necesar	să	fie	conforme	cu	Scriptura,	fiindcă	



14 Când Dumnezeu îți șoptește numele

tu	ești	precaut.	Am	încercat	să-ți	ofer	un	repertoriu	de	capitole	care	să	
recite	frumos	versurile	harului	și	să	cânte	armonios	melodia	bucuriei.	
Căci	 tu	 ești	 oaspetele	Maestrului,	 iar	El	 pregătește	 pentru	 tine	un	
concert	pe	care	nu-l	vei	uita	niciodată.



Prima parte

Cântecul	rapsodului

Partea

I





Soției mele îi plac antichitățile. Mie nu. (Mi se par cam vechi.) Dar 
pentru că îmi iubesc soția, uneori mă pomenesc plimbându-mă prin câte 
un magazin de antichități împreună cu cei trei copii, în timp ce Denalyn 
cumpără câte ceva de pe acolo.

Ăsta e prețul dragostei.
Secretul supraviețuirii într-un magazin de relicve este să găsești un 

scaun și o carte veche, să te așezi și să te înarmezi cu multă răbdare. Asta 
am făcut eu ieri. După ce i-am avertizat pe copii să se uite la produse 
cu ochii, și nu cu mâinile, m-am așezat într-un fotoliu moale cu câteva 
reviste Life din anii ’50.

Atunci am auzit muzica. O muzică de pian. Extraordinară. Vintage 
Rogers și Hammerstein. Totul prindea viață în sunetul muzicii cântate de 
cineva cu un talent deosebit la claviatură.

M-am întors să văd cine cânta, dar n-am văzut pe nimeni. M-am 
ridicat și m-am apropiat. Un mic grup de oameni era strâns în jurul 
unei vechi pianine. Printre piesele de mobilier am zărit micuțul spate 
al pianistului. Uau, era un copil! Am mai făcut câțiva pași, după care 
am putut să-i văd părul. Scurt, blond și drăgălaș ca al... Inima mea, era 
Andrea!

Fiica noastră de șapte ani era la pian. Mâinile ei dansau pe claviatură, 
iar eu eram de-a dreptul uluit. Ce dar ceresc a primit ea ca să poată cânta 
atât de fermecător? Singura explicație putea fi o genă moștenită pe linia 
genealogică paternă. Dar când am ajuns mai aproape de ea am realizat, 
de fapt, ce se întâmpla. Andrea „cânta“ la o pianină electrică. Nu clapele 
apăsate de ea produceau sunetul acela melodic; ea doar încerca să le 
urmărească. Deși puteai avea impresia că ea cântă, în realitate Andrea 
nu făcea altceva decât să apese claviatura care cânta singură. Când una 
dintre clape se apăsa, degetul ei aluneca ușor pe ea.
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O, dar dacă i-ai fi putut vedea chipul de copil – tot numai un zâmbet! 
Ochii îi jucau și picioarele ar fi făcut același lucru dacă Andrea ar fi putut 
să se ridice în picioare și să apese pe clape în același timp.

Înțelegeam foarte bine de ce era atât de fericită. Ea s-a așezat la 
pianină cu intenția de a încerca să interpreteze cu două degete ceva foarte 
simplu și, când colo, a interpretat „Sunetul muzicii“. Ba mai mult, nu 
avea cum să greșească. Sunetul era dictat de cineva mai priceput decât ea. 
Andrea putea să cânte oricât voia, știind că muzica pe care o auzeau toți 
nu avea să fie în niciun fel alterată.

Nici nu mă mir că era atât de bucuroasă. Avea toate motivele să fie. Și, 
asemenea ei, și noi avem toate motivele să fim bucuroși.

Oare nu ne-a promis Dumnezeu și nouă același lucru? Noi ne așezăm 
la clape cu gândul că vom interpreta singura piesă pe care o știm, doar ca să 
descoperim un cântec nou. Un cântec sublim. Și noi suntem mai surprinși 
ca oricine când vedem eforturile noastre firave transformate în acorduri 
atât de melodioase.

Știi, și tu ai un cântec care este numai al tău. Fiecare dintre noi avem. 
Singura întrebare care se pune este: Îl vei cânta oare?

Apropo, în timp ce o priveam pe Andrea „cântând“ în acea zi în 
magazinul de antichități, am observat câteva lucruri. Am observat că 
singura creditată pentru muzica aceea armonioasă era pianina. Grupul de 
oameni strâns în jurul Andreei aprecia eforturile ei, dar ei erau conștienți 
de adevărata sursă a melodiei. Același lucru se întâmplă și când Dumnezeu 
lucrează. Noi s-ar putea să-l aplaudăm pe ucenic, dar el știe mai bine ca 
oricine cine merită de fapt toată lauda.

Dar asta nu-l împiedică pe ucenic să se așeze în fața instrumentului. 
Cu siguranță asta nu a oprit-o pe Andrea să se așeze în fața pianinei. De 
ce? Pentru că ea știa că nu are cum să greșească. Chiar dacă nu înțelegea 
cum funcționează aparatura aceea, știa un lucru – că funcționează.

Așa că s-a așezat la pianină – și s-a distrat de minune.
Chiar dacă s-ar putea să nu înțelegi cum lucrează Dumnezeu, știi 

sigur că El lucrează.
Așa că haide. Ia-ți un scaun, așază-te în fața pianinei și începe să 

cânți. 



Vocea din găleata pentru mop



Pe	coridor	e	liniște.	Nu	se	aud	decât	scârțâitul	roților	de	la	căruciorul	
cu	găleata	pentru	mop	și	 târșâitul	pașilor	bătrânului.	Și	unul	și	

celălalt	par	osteniți.
Amândoi	cunosc	podelele	astea.	Câte	nopți	la	rând	n-a	stat	Hank	

să	le	curețe?	De	fiecare	dată	e	foarte	atent	să	ajungă	în	fiecare	colțișor.	
Și	niciodată	nu	uită	să	așeze	indicatorul	galben	care	atenționează	că	
podeaua	e	umedă.	Întotdeauna	chicotește	când	le	așază.	„Aveți	grijă	
să	nu	alunecați“	–	râde	în	sinea	lui,	știind	că	oricum	nu	se	află	nimeni	
prin	apropiere.

Nu	la	ora	3	dimineața.
Hank	nu	mai	e	 la	fel	de	sănătos	ca	 în	trecut.	Guta	nu	îl	 lasă	să	

doarmă	noaptea.	Artrita	îl	face	să	șchiopăteze.	Ochelarii	îi	sunt	atât	
de	groși,	încât	ochii	lui	par	de	două	ori	mai	mari	decât	în	realitate.	
Umerii	îi	sunt	încovoiați.	Însă	își	face	cu	credincioșie	munca.	Stropește	
apă	cu	detergent	pe	linoleum,	apoi	curăță	urmele	lăsate	pe	jos	de	către	
avocații	bogați.	Își	va	termina	treaba	cu	o	oră	mai	devreme.	De	fiecare	
dată	termină	mai	devreme,	de	douăzeci	de	ani	încoace.

După	 ce-și	 termină	 munca,	 pune	 la	 loc	 căruciorul	 cu	 găleata	
pentru	mop	și	se	așază	lângă	biroul	directorului	și	așteaptă.	Niciodată	
nu	pleacă	mai	devreme.	Ar	putea.	N-ar	afla	nimeni.	Însă	nu	pleacă.

A	încălcat	o	dată	regula.	De	atunci	însă,	niciodată.

Capitolul 

1
Capitolul 

1
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Câteodată,	când	ușa	e	deschisă,	el	intră	în	birou.	Dar	nu	pentru	
multă	vreme,	ci	doar	cât	să	arunce	o	privire.	Biroul	acela	e	mai	mare	
decât	 apartamentul	 lui.	 Își	 trece	 ușor	 degetul	 de-a	 lungul	 mesei.	
Mângâie	canapeaua	cea	moale	din	piele.	Stă	la	geam	și	privește	cum	
cerul	cenușiu	capătă	o	culoare	aurie.	Și	își	aduce	aminte:

Cândva	a	avut	și	el	un	birou	ca	acesta.
Pe	 vremea	 când	 Hank	 era	 Henry.	 Pe	 vremea	 când	 îngrijitorul	

era	director	executiv.	Cu	multă	vreme	în	urmă.	Înainte	de	a	lucra	în	
schimbul	de	noapte.	Înainte	de	a	prelua	mopul.	Înainte	de	a	îmbrăca	
salopeta	de	om	de	serviciu.	Înainte	de	scandal.

Hank	nu	 se	mai	gândește	prea	mult	 la	aceste	 lucruri	 acum.	Nu	
are	niciun	rost.	A	intrat	în	bucluc,	a	fost	dat	afară,	a	fugit.	Asta-i	tot!	
Nu	multă	lume	știe	despre	toate	astea,	și	așa	e	cel	mai	bine.	Nici	nu	
trebuie	să	spună	nimănui.

Acesta	e	secretul	lui.
Povestea	lui	Hank,	apropo,	este	adevărată.	E	drept	că	am	schimbat	

numele	personajului	și	câteva	amănunte,	i-am	dat	o	altă	slujbă	și	l-am	
transferat	 într-un	 alt	 secol.	 Dar	 povestea	 lui	 este	 un	 fapt	 real.	 Cu	
siguranță	ai	auzit-o.	O	cunoști	și	tu.	Când	îi	voi	dezvălui	adevăratul	
nume,	îți	vei	aminti.

Dar	 mai	 mult	 decât	 faptul	 că	 este	 o	 poveste	 adevărată,	 este	 o	
poveste	foarte	cunoscută.	Este	povestea	unui	vis	năruit.	Este	povestea	
unor	speranțe	înalte	care	s-au	lovit	de	o	realitate	crudă.

Este	 ceva	 ce	 li	 se	 întâmplă	 tuturor	 visătorilor.	Și	pentru	 că	 toți	
avem	visuri,	ni	se	întâmplă	tuturor.

În	ce-l	privește	pe	Hank,	a	fost	vorba	de	o	greșeală	pe	care	nu	
o	va	uita	niciodată.	O	greșeală	gravă.	Hank	a	ucis	pe	cineva.	A	dat	
peste	 o	 brută	 care	 bătea	 un	 om	 nevinovat,	 și	 Hank	 și-a	 pierdut	
controlul.	L-a	ucis	pe	agresor.	Când	fapta	lui	a	ieșit	la	iveală,	Hank	
a	fugit.

El	a	preferat	să	se	ascundă	decât	să	intre	la	pușcărie.	Așa	că	a	fugit.	
Directorul	executiv	a	ajuns	un	fugar.

O	 poveste	 adevărată.	 O	 poveste	 cunoscută.	 Cele	 mai	 multe	
povești	nu	sunt	atât	de	teribile	ca	cea	a	lui	Hank.	Sunt	puțini	oameni	
care	își	trăiesc	viața	fugind	de	lege.	Sunt	mulți	însă	care	trăiesc	cu	
regrete.
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—	Aș	fi	putut	să	merg	la	facultate	cu	o	bursă	sportivă,	mi-a	spus	
un	 băiat	 săptămâna	 trecută	 pe	 terenul	 de	 golf	 înainte	 de	 cea	 de-a	
patra	gaură.	Am	primit	o	ofertă	imediat	ce	am	absolvit	liceul.	Dar	am	
intrat	într-o	trupă	de	rock	și	n-am	mai	mers	la	facultate.	Acum	m-am	
ales	cu	slujba	de	montator	de	uși	de	garaj.

„M-am	ales	cu...“	Acesta	e	epitaful	unui	vis	spulberat.
Dacă	ar	fi	să	iei	anuarul	unei	clase	de	liceu	și	să	citești	rubrica	„Ce	

vreau	să	devin“	de	sub	fiecare	fotografie,	vei	ajunge	să	ai	amețeli	de	la	
aerul	rarefiat	de	pe	piscurile	viziunii	celor	mai	mulți:	

„Să	ajung	în	Liga	întâi	a	școlilor.“
„Să	devin	un	autor	consacrat	și	să	locuiesc	în	Elveția.“
„Să	fiu	medic	într-o	țară	din	lumea	a	treia.“
„Să	le	predau	copiilor	defavorizați.“

Totuși,	ia	cu	tine	anuarul	la	întâlnirea	de	douăzeci	de	ani	a	acelor	
elevi	și	citește	următorul	capitol.	Unele	visuri	au	devenit	realitate,	însă	
multe	s-au	spulberat.	Nu	că	toate	ar	fi	meritat	să	devină	realitate.	Sper	
că	băiatul	acela	mic	care	visa	să	ajungă	un	luptător	sumo	și-a	venit	
în	fire.	Și	sper	că	nu	și-a	pierdut	motivația	între	timp.	Schimbarea	de	
direcție	în	viață	nu	este	o	tragedie.	Pierderea	motivației,	 în	schimb,	
este.

Ceva	 se	 întâmplă	 cu	 noi	 de-a	 lungul	 drumului.	 Dorința	 de	 a	
schimba	lumea	se	împotmolește	în	obligația	de	a	plăti	taxele.	Și	în	loc	
să	facem	lucruri	care	să	aibă	un	impact	major,	abia	reușim	să	câștigăm	
un	salariu.	În	loc	să	privim	înainte,	privim	în	urmă.	În	loc	să	ne	uităm	
în	jur,	ne	uităm	în	noi	înșine.

Și	ceea	ce	vedem	nu	ne	place.
Lui	Hank	nu	i-a	plăcut.	Hank	a	văzut	un	om	care	s-a	mulțumit	

cu	mediocritatea.	Deși	a	fost	educat	la	cele	mai	alese	școli	ale	lumii,	a	
ajuns	să	lucreze	în	schimbul	de	noapte	într-o	slujbă	plătită	cu	salariul	
minim	 pe	 economie	 –	 numai	 ca	 să	 nu	 fie	 recunoscut	 de	 cineva	 în	
timpul	zilei.

Dar	toate	acestea	s-au	schimbat	în	ziua	când	a	auzit	acea	voce	din	
găleata	pentru	mop.	 (Apropo,	am	menționat	oare	că	povestea	 lui	e	
una	adevărată?)




