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PREFAŢA
f

In 1868, primindu-se pentru «Convorbiri» 
‘novela mea «Dccebah, şi publicîndu-se. am 
primit de la dl. T. Maior eseu o scrisôre tn 
term inii urmii to rî :

Iaşi 6/18 Dec. 1868,
«Domnul meu

Aseară iu adunarea ^Jun'uTm* s’a cetit 
Dccrbal» Intro societate ca a ilösträ, unde 

critica a putut fi uneori prea aspră, dar n’a 
lost niciodată prea blândă, *) lectura ma
nuscriptului Dv. a fost ascultată cu cea

i
') Pentru a nu vÜ îndoi de acest- adevăr, trebue 

să ştiD' că *Convorb. fiter.* nu sunt organul So
cietăţii «Junimea•» Cc e drept tot ce se imprimă 
în «Conv.» sc ceteşte inaî întâi la noi: dar peste 
jumetatc se rc:pin</c. Dar nevoile unuY redactor 
sunt nuirî şi IJ. Negru///i susţine, că printre grâu 
trobite să primescă si neghină în starea noslră 
(je iţstn^Y,<



11

mat vie atenţiune şi aprobările eitlduroso 
ale tuturor vö pot li un semn precursoriu 
al impresiuniï, ce açéstil scriere va pro
duce in publicul român. Mie în deosebi mi 
a plilcut tonul susţinui. în întregii com
punere şi stilul eî cel sobru. Mösura este

ticii este pretutindenea pilstratil. şi nici li
nul din cuvintele, ce le-aţî întrebuinţat, nu 
s’ar puie schimba.»

Se înţelege delà sine, cit scrierea Dv. 
se va publica îu «Convorbiri» îndatit ce 
nefericita «Rvreicil» va li terminaţii, şi a- 
farît de acesta Societatea, înainte de a vor- 

. bi eu despre dorinţa esprimatit în scriso- 
rea Dv., a. decis delà sine a imprima o- 
pul şi ca volum a pai te in o ediţiune po
poralii, şi în o ediţi mic dc lux.

Mulţii,niiudu vc. Domnul meu, pentru plă
cerea ce ne aţi fileut prin trimiterea Dv.. 
Vö rog* sil. primiţi încredinţarea distinsei 
mele considera ţiunî.

T Maiorescu.
Cred cil aceasta poate ţinea loc de prelaţii.

A///orul.

i



Km în zilele din InVrhn.
Homaniï şedeau in cetatea Home/: si erau 

sta pini peste lumea întreagă; tot pămîntul 
se închina lor. Pe toate neamurile le învă
ţaseră. să fie oameni de treabă: şi popoarele 
nu se învăţau minte nebătute: romanii dară 
le au bătut pe toate. Braţul roman frănsese 
cerbicia (jennanilor; berbecii romanilor ames
tecaseră tunurile cetăţii Cataryocu pulberile 
temeliilor: şi Ierul roman ii culcase coperişele • • 
în fundurile şanţurilor: umbra vulturilor ro
mani întunecase soarele Eyipetulm; grecii 
trufaşi îşi plecaseră fruntea sub jugul roman; 
şi stă pini torul cel de pe urmă al Pontului 
s’a încheiat zilele în fundurile temniţelor Ro- 
mei. Romanii de aceea se numiau domnii 
pămîntului celui de aproape şi ai celui de 
departe; şi luau resplata în bani de aur. după 
ce plateua înainte cu bani de oţel.

Dar odată a.eşit veste despre un viteaz 
mare. din viţă de dac; anume Decebal. Şi 
Decebal a făcut aceea, că a întors roata în- 
tămplărilor; a luat el bani de aur de la Roma.

Aşa spun cărţile bătrăneştl. Decebal de 
aceea se numea leul rezboaelor; groaza popoa
relor. lias lumii ţineau cu el. de frica altora:

»
I
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Crafjiï, Ma rca litanii si H h rit se lăsaseră rie 
alţii, de frica lin.

/azii/ii so osteniseră «mlaţii a ţine cu ol. si 
se deslipiră de tovărăşia lin.

- Rigă ! îï ziseră ei: tu ne porţi ca pe niste 
supuşi; adu-ţî aminte, ca încă nu ne ai bătut: 
ci ţinem cu tine de buna voie: irai cu vint 

; de a ne da porunci.
— Bine. ea mi-aţi adus aminte, lorespunsc 

tv • ; el; ea sa nu va pară rau. ea va dau porunci. 
* fam de a va fi bătut, va voiu bate aeuina.

Si lazigiî numai de odata se treziră, ca. 
«lin tovarăşi, i-s’au făcut supuşi.

Dar oare ce ar zice acest leu fălos, cînd 
sau* ivi un vultur îndrăzneţ, şi ar bate din 
aripi dinaintea feţei lui. si ar cuvînta aşa:

• • Scobcară-te de pe tronul Dorici, zmul- 
ge-ti fălcile de balaur de pe turnurile cetă
ţilor A r hid a va, De le tal a ca. .şi Dalarissa ; zniul* 
go şi de pe Arcobadara, A zizi şi Zarobara) 
smulge si de pe Sarmizin/a ; smulge şi do 
pe Sarmis-Iù/cfnzal Ţintueşte in locul lor tot 
vulturi; ba. laşii. eă-I voiu ţin tui eu ; numă
ra-mi tu zeciuoală din băile tale de aur : si 
zecuieala din comorile tale: «lin apele taloiţî 
voiu măsura eu şi câmpiile tale le voiu 
împărţi .eu, cum mi-a plăcea mie. Scobeam-te 

. de acolo do pe scaunul acela, căci nu-mi
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place aşa; —şi i-ar Iovi cu clonţul in stîlpit 
tronului............

Dar tronul lui stă tare jnimene nu-1 poate 
nid atinge; cine să-l péta' dara scutura*?'

« A tunet no vum teme, oiml vu 
cit«Io corul pe c«|iul ilustru . . .. 
nici ntiuicoa nu ! •5

Decoltai se in toarsa din resboiul ce a pur
tat eu neamul iazit/Uor; şi dădu porunca, sa 
sc Iaca arderile do bucurie, într’o pădure, 
noaptea.

Noua focuri mari de d raniţe de stilpari 
filfăie iu pădure, si o umple de groaza. Co
pacii sc roşesc în zarea focului. Draniţole 

J sfirăe şi pocnesc; pocniturile se bat depar- 
ij . te în păreţi de staut si bolovani.

Acum soseşte prada de ars lui Zamolxc 
si celor nevăzuţi ai lui. Nouăzeci de căpa- 

. tini de om se durue laolaltă, şi creste o mo
vilă fioroasă.

Odată se aud in codru buciumă turî de 
cornurî si sunete de tilinci. Decebal venia 
la jertfă, aşa precum sosi din luptă, cu oaste 

î* cu tot,
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in frunte venea turma loporari/or: lărgind 
calea prin desişul pădurii. După topnrarî ur
inau cetele arcaşilor şi ale prăsii arilor, cu 
coamele împletite ca nişte şerpi; cu barbe 
ciungărite: cu că ciule ţuguete pe cap: călă
rind pe nişte cai mici. dar iuţi. cari nu ştiau 
de şea. nici de frfui, în viata lor. La lift ta ie 
aceştia se aruncau orbis în mijlocul şirelor 
şi se 'nvîrteau ca vîntul. improşcînd în toate 
părţile eu praştii şi cu săgeţi. Unii nici tol
ba nu şi-o aduceau: au asvărlit-o în loc de 
săgeţi.

Urmau lancent, cu coame lungi, neimpleti- 
te: cu cojoace din urechi pînă *n călcăe: cu 
căciule înalte plecate într’o parte; drept în 
sus nu remase nici una;, aceştia învârteau 
lănci de că te doi' stînjenl de lungi în mă- 
nunchiu. Toate au gustat cu tapa din sânge 
de iazif/. Nici un lăncer nu era întreg. Trei 
au renias, numai cu mănunchiul lăncii; şi il 
aduceau în mîna stingă. Şi apoi el erau 
cel mal mîndri din toată' tabăra, ciuntiţi 
cum erau; - fiind-că îşi aduceau si cîte o 
diademă scumpă în vîrf'ul mănuncbelor ce
lor ciuntite.

Urma ceata bdnlqri/or. cu secuii late ’n 
tăiş. groase la muche, şi strimbe la mănun- 
chiu;eî erau îmbrăcaţi în cojoace cu mâneci.
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Împrejurul bărdarului se façon în luptă ca
te o poiana «Io doi stăiijem do largii si nu 
putoa intra în oa cap do duşman. |)îna nu-şî 
lua iertăciuni do la umori.

In urma tuturor venia Dccobul.
Ce cap do voinic! Nici prin vostc poves

te al tu ca ol nu s’a pomenit.
Pe frunte-î lucia o diadema bătută toata • 

( din aur limpede, meşterită întreagă în chip
! ca o coroană de frunze de stejar, stropita

peste tot cu picături de peatră scumpă ro
şie; pe deasupra i-au împletit frunză verde 
de dafin, pentru că a bătut pe iazigi.

Vîntul leagănă crengile stejarilor, sullă în 
pletele cele negre de sub diadema lui Dece
dai. şi ţese împrejurul frunţii lui cearcîn ne
gru. Zarea focurilor îi suflă lumină roşă pe 

• faţă.
Ostaşii lui îşi aduceau cite trei capete tă

iate; el numai unul. cu diademă ca 'si a lui.
picată cu roş ca şi a lua. dar nu cu pică
turi de pen Ini roşă.__

Vîntul bate prin codru mănios. Tulpinele 
se clatină; rădăcinele pară ie: crengile se svăr- 
colesc: cele mai moi se frîng pe jumătate . 
.şi cad spinzurate în jos: vîntul plesneşte 
tulpinele cu ele; cele mai vărtoasese frîng
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de tob, si se isbesc in cele pii raie si gropi.
Un stejar stetea prea sus, in virful mă- 

gureï, si se pusese prea îndărătniceşte în 
calea viforului. Pe acela l’a smuls din ră
dăcina, Fa resturnatin prăpastie cu capu’n 
jos, şi Fa implintat aşa în adincul păriului 
cu rădăcinile în sus..*.

• Aceasta nu-I a bine cad Decebal sta tot
cum stătea stejarul acela__

. Toporarii taiă un stejar; lasă din tulpi
nă de trei palme, aştern pe acel trunchiu o 
pele de urs. negru, şi Decebal se aşază pe 
ea ca pe un tron.

Cine să-i poată dara scutura tronul lui ?
Iată. că preoţii pălărie/î presură in focu

rile cele sfintetămăie scumpă;se. înalţă mi
ros binecuvântat.

Decebal remine cufundat in cugete des
pre mărirea lumii, timp îndelungat, si nu 
vede, năuule nimic din cele ce se fac im- 1 
prejurul lui.

.V Un căpitan întrebă, ca de obicciu. că cine * 
ţ ştie pe vre un dac, care să fi fost fricos 

in bătaie ?
Şi-î respunde un grain:
-- Acei trei de după trunchiul cel putred, 

n’au atins nici pd un duşman.
- ^Tu stă nimene acolo după trunchiul •
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! hcela ; r.espmule căpiţa nul ; — dar eine oşti 
! tu, şi undo oşti. pasere cobitbare, ce-i învi

novăţeşti pe nevăzute? Ce judecată să fie 
aceea, cînd învinovăţeşte nevăzut pe nevăzut. 
Arată-mi-te, şa te vedem, dacă eşti om 
pămîntean.

Tu. doamne, nu-i vezi nici pe eî, şi nu 
mă vezi nici pe mine, «le oare ce ne cauţi 
printre ceia laţi ostaşi : dar eu îs mai sus 
si ei îs mai jos: si eu sînt mai mare dé
fît toţi. iar eî mai mici. Tată-mă. mule's!

Un mesteacăn frunzări, şi din vîrful lui 
«iu cu ia faţa uimi ostaş.

— Dar sboară-te jos de acolo, cioară co
bi toare! •

Voinicul mimai păşi înainte; căci nu fu
sese suit: ajungea pînă’n vîrf şi de pe jos 

» era de un stînjen şi jumătate de lung, ne- 
măsurîndu-î gîtul, fiiml că if ajungea nimenea 
sus la el. fără scări.

— Pro cine învinovăţeşti tu ? mal spune 
odată; de cumva ai inimă să spui şi «iepe 

. pămînt, cea ce ai spus din cer.
- Pe cei trei.«le după trunchiul cel putred.
— Tu mi-ai picurat dintre nourii: eî îmi 

r vor îsvori poate «le pe sub pămînt ; căci pînă 
acum încă nu se văd pe deasupra pămîn- 

• tuluî. Măi, cei trei de după,-ori de sub trun-

;
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chiul cel putred, isvoiîţi-mi manirfte. clacă 
puteţi.

Do printre scorburile trunchiului se scor- 
monira acum trei ostaşi, cite de doi coţi li
nul: dar peptosisi pumnoşi; cu lăncile striu
re ’n pumni: tot iiicurcindu-se păşire îna
inte ])rin buruene: cîte o lance era mai 
lunga, dec.it ei toţi trei numeraţi drept li
nul şi pentru ca nu se vedeau prin buruene. 
le striga căpitanul :

Dar sculaţi-va’u piciére !
Cei trei nu puteau creste mai sus. si răs

punseră: Suntem in picioare, doamne.
Staţi-mi dara înainte şi aşa: şi iu cel 

ce-i invinovăţesel. ia ta ţi-i dau pe mina 
daca n’ai minţit, ia-le capul: căci uu-i ma
ro lucru, numai ]K! la genunchi si pela gles- 
ne ai sa te aperi: iar voi daea-1 veţi dade 
minciuna: sa trăiţi: bateţi-vă eolo’n poiana 
de alături.

Pe drum «le cătră poiană întreba un ve
cin pe cei scurţi, ca «le ce iran atins nici 
pe un duşman.

Fiindcă iazig viu nici n'ani văzut.
De inimoşi ce eraţi, poate v’aţi uitat 

tot. îndărăt?
- Bă ne-am uitat tot înainte.
— Dar cu ochii închişi !
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— Yeï vedea tu, cum.
Lungul .socoti : Mio mi-i ruşine sa mă bat 

, cu viteji, can? nu văd cap, oii maca 1:.picior 
do duşman, in mijlocul bătăoî, ziuif pe la 
amcazazi.

— Aşteaptă cu ruşinea, piua ce te voiu 
. bato iutii : rospunse cel mai spătos dintre 

pitici, căci pe tino te vad si peste copaci.
Tu ina vezi, /Iar nu te văd eu de sub

burueno.
Xu treime, sa mă vezi: îmi vei simţi 

virliil lăncii in git.
• Dar sa ştii, ca gîtul meu nu nii-e pe 

ui călcăe; cum iun vei ajunge sus la el ?
Se va sui cu o scară intrăm mesteacăn, 

şi de acolo; îl învăţa un prieten.
Da se vor sui toţi trei in vîriul capu

lui unul la altul; si el de acolo, dintr’a treia 
ndicatura. va ajunge cu lancea macar piiiă 
'a cestele tale, îndrepta altul.

- 13a va asvirli cu buzduganul in sus.
Uriaşul auzind de buzdugan, se îngriji:

Te rog, nepoţele, să-mi păzeşti glezne
le cind te va rostogoli buzduganul pe păinint.

La gitu-ţi nu ma voiü urca, nici in ri- 
dicături nu ma voiu sui, şi nici cu buzdu
ganul nu voiu asvirli in sus: dar iţi voiu 
cobori eti gitul tăti jos. ici la lancea mea.
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Acuma sosiră în ochiul col do poiana. U- 
riaşul chôma po col iutii pitic şi zise catro 
coidalţi doi.

Aideţî şi voi. ca macar sa prindeţi po 
fratele vostru, cînd va cade din cor pe piî- 
mînfc, căci am tie ghici. sa sar mai iutii ou 
peste ol, şi apoi să-l asvîrl. să sară si ol 
peste mine; nu do voie. ci do nevoie.

Voiu sări ou peste coafa ta. si cu voia 
mea : dar fără voia ta : îi response col do 
un cot şi jumătate; si. împlaiitimlu-se în poa
la poonoT. ca o cioata, strigă:

Sui în vîrful coastei ; repezi-mi-to do a-
colo !

Zmeul suind po coastă la ticsii, se pleca la 
col scurt, si-i şopti la ureche in vă ţa tura fră
ţească :

Ţine-te .do iarbă ; ba mai bine aseunde- 
te sub o frunză ori sub o ciupercă, să nu 
te mătur; căci ou suflu cam greu cînd mă 
bat.

— Nu purta grija aceasta ; căci nu vei su
fla multe zile.

Un corn suna ; şi piticul îşi înţepeni pi
cioarele în păraînt. ca pe nişte bntucaşi: strin- 
se lancea în pumni; împunse cu ea în deşert- 
înainte, şi remase cu ea aşa ţintuită în ni
mica.



— Nu to pripi, fratele baraboilor; strigă 
lungul, năvălind .spre el pe coaste în jos; nu 
nu mă vezi. că n’nm ajuns la tine: oii si 
acuma, baţi la duşmani nevăzuţi? şi apoi 
sări dar nu sări bine

Scurtul, ca uliul. î.şî suci lancea dea cur
meziş. şi o ridică asupra capului ; lungul, 
cu gurgoaele lui cele lungi, se împedecă în 
lănce-Î, şi cădii pe coste în jos. cît a fost 
de lung; el îşi frînse lancea şi ia vîrf şi la 
mănunchiu. Acuma micul sări pe coastele lui 
ca o veveriţă, şi punîndu-i călcâiul stîngpe 
pept, ii atinse gîtul cu virful lăncii şi-l spăriă 

- Una să nu-mi crâcneşti; căci, tu nu 
m’ai înălţat in virful copacului, pentru 
că ţi-am fost prea jos; dar acuma ou te îngrop 
îndată după un spin; căci tu nu-mi eşti prea 
sus. Şi-l gădili cu vîrful lăncii, la gît.

Ceilalţi ostaşi îi despărţiră; şi căpitanul 
îngădui piticilor, să-i povestească, de ce n’au 
nici atins pre duşmani; unde ei îs aşa de 
voinici la bătae? —Un pitic povesti:

Cînd cu iazigii voi aţi luat’o la fugă îna
inte. şi aşa noi aceşti mai ţepeni, vîrtoşi 
(a zis o în loc de„scurţi“> am remas îndărăt. 
Dar pune-ne cu cari-i vrea; precare să’l ba
tem ? (Acum nu vorbiau altmintrelea, ci nu
mai că „ să batem “).

Floranlin Decebal 2
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Càpitanul nu-î iasă sa. bara nici pe unul* 
ci-i intraki:

Ce-mi cereri, eu va «Iau: pentru ea vad. 
-1 -eri barbari eu inima la loc.

- - Ptme-iK* in şirul c-d . dv .-art* cri 
neom mai bare.

- Vă voîu pune.
De ar ri ştiu: ei. ,-u chn* ver mai

bare
y Dintre* franzarii unui foişor de ramuri v 

sc resfira în lij . st rin ui le! vîntu-
lul un Ii Iul ■ şi âîdur s: : re i 
coaja tarii răsl ini inîudui su? si 
zeste inima. cind ii auz: : asa lin 
aşi . le. aşa '• sin it at t - mu *i
aerul nopţii.......

j j " Jrei o : è
■ murirea neamului 
1 ‘ La noua Ie Tremura c:n:-/vui bucurie : 
iuii'i: ! r s*uu rs îi lupta M ui ni :

im i-»debite cu

ie.

ai- - -

le stejar. Act le n >n sunt 
crin şi trandafir. La trei 1- tremura .-ui 
de durere: iubiţii 1er au căzu: ir. ' i ra-:*: 
aceste s*au gări: cu tl«*ri de chipar*s.

A trei-spre-zecea îVvioaru v mai mart a 1er: 
mai alba. decât ele: mai înaitata. decit ele. 
Daca'ti iârmeca văzui lor mintea, privirea ■ 
ei ir: încălzeşte inima; daca in vederea lor
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te perzl. clipirea ei re reia vie. inrre pletele 
ei sun: împletire Ian ruieie de crini.

X< ua tete clara. mindre de bucurie: trei 
m : mindre. de durere: una neşdind meide 
bucuri- aici de durere: ciad zimbinrî cu ce- 
le voioase: ciad siispinîud : u cele îndurerate.

C:z*e.-:il mdi:ice>> ' a*.e : eptarie. ...

Deceneu. preotul palaria t. de trei ori grai 
câtni BeceoaL ei Decebal cu-I aude: e adin- 
cit in ginduri. si fermecat de clntecul cel 
dulce. Preotul \i puse mina pe orar: atunci 
el ca speriat dintrun vis. striga: — Cinei*?. ..

A! muiţameşte-mi. ca nu vreau sa vad moar
te: caelai n murit, sa iii ori-cit de srlnt.

— Eu. doamne, is cel mai zmerit darZamo..!
— Pf:nt. ori zmeii*, parâ-ţi bine. că nu vreau 

sa vad moarte acuma
- >: * : :na: moarte trebue sâ-ti cer. striga 

preoţii!, inerezindu-se in pălăria sa. şi mai 
îmbarcatindu-se inca. striga şi mal tare: .

Zamuh\ porun*-şte. dupa legea lui. s:V 
arzi. ca jerna *ie bucurie, pe fata cea mia 
tiu ara «iintre ‘.ele ce cînta in foişor. Legea 
lui nu se poate calea: focurile ard. . r.

Ciuta reţele ajunseră, de jelesc in efrrrec ^ 
; r- - :. or. azur ir. ’ ara* ; • ntm mări
rea neamului lor; durerea stoarce îr-imelo.- ţ>rp-
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turilo so string, cîn tecul so ’neaca - si oio 
and porunca coa înspăimîntătoare.

A! striga în clipa acoasta cîntăroata cea 
mai tînără. ca muşcata do şarpe.

Decebal rospunso preotului:
— Perdutule! n’au/.i tu pe cântăreaţa cea 

mai tinüra ? aceea o fiica mea !
— Arza cea următoare! legea-i sfinţii!
Alt ţipet do spaima se auzi din foişor. 

Decebal a da ose:
' — Ha lia! legea-i s fin ta. si voi totuşi o 
suciţi, ca întroclmă ar arde pe una. într’alta 
pe alta!

— Eu sunt robul lui Zamoloxe!
— Robul l ui Za molxo! pentru casa-i suceşti 

legea? Dar bine că eu îs domnul tău; am 
dani, mai mult cuvîntde-a oîntoaree;eudară, 
iată, că o şi întorc, aşa, c«i o şterg de tot, 

: şi pentru. toţ< 1 ea una. Acum piei* dinaintea feţei 
mele; şi mulţumeşte lui Zamoloxe, brimai 

/.bina mie, că nu i-am întors legea aşa. că, 
j ,ln loc de femeea cea mai tînără, să ard pe 

• / bâi;batul cel mai bătrîn....
* Deçeneu s’a îndepărtat, nu a ti ta întristat 

'PjenU'U.că Decebal a şters legea, cit îmbucurat 
eăr. flau jß întors'o precum a zis. El era bărbatul 
.qeiiţnaîiibătrîn.

■
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!» Si fetele cîntă acuma mărirea lui Decebal
Pînăse petreceau aceste, nimenuînu-îb'ătu 

; la ochi. cum şedea de-a stingă lui Decebal 
pe un trunchi ii ciuntit, un bărbat cu faţa 
întunecată, acoperit de tot. aşa că numai 

j ochii i-se vedeau, cum priveau toate, şi cum 
> măsurau toate. Din cind in cind. pe furişul 

cel mai ascuns, acei ochi săgetau cite o clipă 
setoasă spre diadema lui Decebal. Nu lua 
uimi ne aminte, aceasta .

Boarea zorilor leagănă frunzele aşa de blind 
aşa de pa cin ic!..

* Bărbatul cel in tu necat aştepta, piuă ar seră 
I căpaţinelejertfite, şi apoi păşi inaintea lui 
! Decebal cu faţa posomorită; mai tristă.

— Cum ?ii gră i Decebal, Bici/ie, fratele meu 
t tu trist? Cind toată ţara saltă de bucurie, • 
\ cind mărirea noastră e deplină, cind nu ne-o 

ameninţă nimica, tu reipîi trist şi taci 
— Mă cuprinde întristare, cînd văd. că 

mărirea tae deplină,—căci nu o putem face 
şi mai strălucită. De acea remin eu trist şi 
tac,cind văd in cenuşă cea dope urmă căpăţi-
nă de duşman dint re cei de mai aproape......

Mi-au renias cei mai de departe!
La Borna ţinteşti? Decebale?

— Cum la Roma? Uiţi că Roma ni se în
chină nouă?

î
f

I
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Nu nit. cfi aceia po caro i a plutit Domi
tian, ţi-a u «lat punpçï de aur : darse vor deştep
ta romanii cei adevăraţi, şi-ţi vor cere pun
gile acele îndărăt. Odată. erau romanii puţini; 
(falit năvăliră asupra lor; sparseră zidurile 
Romei şi vetrele romanilor. Numai ca ni toi al 
remăsese, in el cu o mină de romani ; şi a- 
ceştia, cu alţi doi trei. de din afară au cur
mat măsuratul aurului, şi au măsurat apoi 
el cu old

— Eu maî iutii voiu spulbera capi toiul. 
ca să nu poată ascunde în el nici un deget 
de roman, şi a-mi sări în jap. Pe cel ce 
vor fugi pe afară, nu-1 voiu aştepta măsu- 
rînd la aur; îl voiu lua nemăsurat.

— Romanii din zilele noastre dau din ochi. 
. şi toate popoarele se cutremură.

— Afară de poporul meu ; clar eu voiu scă
pa şi pe celelalte de tremurul acesta; voiu 
scoate ochii romanilor, ca să nu maî dea din 
ochi

— Eu zic. Decebale, teme-te de Roma !
— Jură că n’ai zis nimica !
— Jur că n'am zis nimica !
— Erolzi iuţi să vie înaintea mea!
Patru erolzi săriră înainte, ca de pe o să

geată; toţi erau lungi în gît, uşori la fluere 
şi subţiri la haine.
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Tn clipa aceasta să plecaţi la Roma ! 
mergeţi toţi patru, sa a iha «lin cine şi omo
ri, de or vrea.

Erolzii se uitară unii la alţii.
— Spuneţi romanilor, că le poruncesc, să-mi 

trimită aurul, ce mi se cuvine. Spuneţi-le, 
că nu-mi place să aştept pînă. la ziua pusă: 
pentru ca să se minie, şi să mă pot bate 
cu ei. La drum!

Deconeu se cometă a mai zice o vorbă ple
cată:

- Doamne, oare irar li bine să întrebăm 
mai întîi pe Zimoho?

- întrebaţi-1; dar semne bune să-mi dea, 
căci de-mi veţi aduce semne rele, eu tot n’oi 
asculta de ele.

PeZamolxeîl întrebau aşa, că-i trimiteau 
solii, să se înţeleagă cu el, la el a casă. 
în roca Iu wo. Deceneu întreba: Pe cine să •,v. •
trimitem? Decebal îi response. Pe cei doi? ‘ •

:voinici, cari s’au bătut odineoară.
Cei doi aleşi încremeniră. Şi au auzit moartea ; . 

pe la urechi ; şi nu era obieeiu a întreba pe, 
soli daca vor să primească solia, ori nu ? ;

Ş’apol s’au făcut toate, precum spune şij 
porunceşte Zamolxo în legea lui.

Nouă ostaşi se. nrănduesc oîte de,.nouă. 
păşi unul de altul, în mini cite cu trei să-
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geţi neinveninate. ţin ii ul u-le întoarse cu ţe- 
pelé înainte. Alţi patru apucă pe cei doi a- 
leşî, doi pe col lung, doî pe cel scurt; cite 
unul de piciöre, altul de mini.

„ Zamolxe \11 striga Deceneu; —doi alţi 
preoţi pălărieţî presura tămîe în focurile 
binecuvintate, cei patru ostaşi smucesc pe 
unăndoî solii de picioare.

,, Zamolxel A.streit !:: maî striga Dece
neu; şi cei patru feciori alerga cu soli înăl
ţaţi intre cer şi păniînt înaintea celor cu 
săgeţile ţintite cu ţepele cîtră eî; in ju
rul lor joacă alţi nouă daci, trei bă tind cu 
buzdugane în scuturi, trei asvsrlind paloşe 
cîtră nouri; trei zvârlind săgeţi cîtră cer. şi 
amen intimi pe Zamolxe. că, ce nu le va fa
ce de bună voie. îl vor sili să le facă de 
nevoie.

,, Zamolxe ! A siv eu ! A/eilrasl u se auzi 
de treia oară - şi, deputaţii sburară cu peptu- 
rile către colţii săgetelor........

— Ei bine, ce vrea Zomolxe? întrebă 
Decebal.

— Zamolxe îi’a primit pe nici unul din cei 
trimişi.

Amîndoi feciori trăesc; cel lung a fost 
. mai greu decit alţii de alte ori; a zburat' 1 

prea pe jos, si a scăpat pro dedesuptul sa-
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geţilor; cel scurt a fost prea uşor şi a zburat 
pe deasupra ţepelor; ba a trecut tocmai şi 
pe deasupra capetelor acelora, cari lo ţineau, 
si a căzut po painint la spatele lor

Deceneu zise cu toată credinţa: .
— Nu va li bine; sa trimitem porunci la 

Roma. Decebal, drept respuns, striga :
- Nu v’am spus, ca de-mi veţi aduce sem

ne rele, ou tot n’oi asculta de ele. Erolzilor, 
Ia drum !

— O iscoadă ! o iscoadă ! se audi acum intre
cete.

~ „Inălţaţi-1 la mărire pe o creanga ! " stri
gau unii.

— Aduceţi-mi-1 înainte ! porunci Decebal.
O'îmbulzeală tîri înainte pe un ostaş îm

brăcat de dac.
— „ R de ai noştri“, strigară cei ce-1 cu

noşteau.
— De unde vii! ii întreba Decebal.
— De la Roma.
— Ce veste-mi aduci ? strigă-mi-o do acolo, 

porunci Decebal, neputind răbda să sosească 
bine ; veste rea să-mi spui-!

- Că tocmai rea veste iţi aduc : pe scaunul 
lui Doini/ian s’a suit Tratau. Decebal se cu
tremura.

Deceneu iara-şi prinse inima, şi zise:



-Co tristeţii imi coprinde inima. In vestea 
aceasta : mărirea lui Decebal se va scurta : 
oare n’ar li bine. să strigăm solii îndărăt?

— Să amuţeşti, coabă bătrînă ! sunaţi trăm- 
biţele. sunaţi buciumele ; să n’aud vorbe ca 
aceste ! si se întoarse in dreapta ; dar aci 
văzu pe Décidai'. fiul lui.şi-T strigă:

Decidă ve. voinicul armatei mele. vorbeş
te-mi tu la inimă !

Decidă v grăi :
— Căpitane tare. leul Daciei !...

Aşa. aşa! tu mivorbeşcica fiul meu ! 
Decidav urma :

— Bine grăeşte Deceneu. eînd zice. că-î 
trist : dar nu zice bine. când se teme. că 
mărirea lui Decebal se va scurf a : mărirea 
lui Decebal se va stinge ! Solii trebue strigaţi 
îndărăt, şi trimişi alţii, in mină cu aur. în 
inimă cu'frăţie. '

-Ce. striga Decebal, singur am rămas 
la lucru ? dar destul sunt şi singur !

— Singur est! destul, doamne, linguşi Bicilie 
din stînga-i, robii tăi îs destul de credincioşi. 
Tu vei fi fulgerul luptelor !

- Bun cuvînt grăişi. Bicilie: bateţi buz- 
:• duganele în scuturi! stindardele să flilfăe!

1 buciumele să bubue!

/ i
l

J
■

t
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Scuturile durduiau. stindardele fîlftiiaü. 
buciuniele bubuiau.

Corul fecioarelor cîntă cîntec apfms. cîntec 
de rezboiu.

Pepturile creşteau, inimile se cţeliau, ochii 
se a prindă ti.

- „Un străin! un roman!“ se auzi acum 
din depărtare.

— Te cunosc, îi striga Decebal, cînd îl vă
ii; ce veste-mî aduc! din Roma? de-mi aduci 

veste bună, întoarce-te îndărăt cu ea cu tot. 
De la mine ştiu că. vei duce veste rea.

— Decebale, grăi romanul ; îţi aduc vestea, 
că pe tronul Romei s’a suit Troian; şi că 
nu-ţl va mai da haraciü.

— Imî pare bine. Nu pofteşte Traian ca 
să-î trimit îndărăt şi cît mi-att plătit romani! 
pină acum?

Ba îţi porunceşte, să î-1 trămiţî îndărăt.
— Nu mi-aî întâlnit solii? de la ei aï fi 

putu t auzi. ce-ţî dau de respuns.
, — Ba i-am întâmpinat.

— Aşa dară ne-am înţeles!
— înţeles; dar nu pe’deplin. Solii tăi s’au 

înturnatcu mine. Poate, la vestea mea. te 
vei gîndi la altă solie.

-Ce? a mă speria aï venit. Ai rătăcit! 
Btcilie, spune-i respunsul meu. Pălărieţî! băr-
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: , ; darï! fete! după mine la peştera neagră! Să 
i 1 î arză jertfele de lupta. Si plecară cu toţi la 

■' peştera cea neagra.
Bicilie se trase de o parte cu romanul şi-î

grăi:
— Respunsul lui Decebal e, că Roma 

să-î plătească de zece ori a ti ta barăci u, pe 
cit ei plăteau piua acum.

— îmi pare rău dară; căci aşa v’am adus 
ştire de bătaie.

— Şi mie-mi pare bine!
- Cum?
— Aşa. căci ştiu că ne veţi bate.
- Cimilituri nu ştiu să desleg.
— Te voiu in vă ţa eu.
— Dar asta să mi-o deslegi tu: cum poţi 

dori să batem noi pe fraţii tăi?
— Aşa, pentru că eu nu-s dac. — Acum 

spune-mi tu ce om e Traian?
— Nu-ţi o pot spiuie.
— Ai şi învăţat-, a face cimilituri; ori nu 

ştii deslega nici ce nu-i cimilitură. Nu ştii 
ce om o un om?

— Tu nvai întrebat, ce om e Tn/iini?
— Şi aceasta nil o poţi deslega?
— Ar trebui să-ţi sciu un sac de cărţi do 

de cele late, bunătăţile lui,
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- Plai oşto säuft tos daca i aï lacul vre 
un bine?

Ca si un Dumnezeu.
Aceasta singurii nu mi-arli do ajuns 

st io ol şi a osindi bine pe coi făcători de 
rolo?

Ca şi nn diavol.
Asta-mi place maï bine.
Pentru Decebal gîndeştî?
Imî ghicişi dorul inimei. Decebal trobue 

osindit diavoleşte. El o urgia neamului om- 
menesc. • i

- Trainn îi va crăpa capul în şapte. 
Şi ştie Train resplftti binele, ce i faci?

mai spune-mi odată.
— Precum ţi-am spus. Do-î plac® o pun ei 

crai
- Craiu striga Bicilie. strălucind din ochi 

şi reciilegîndu-se a da ose:
Spune-î. cft. lângă duşmanul lui cel mai 

înfocat, vegheazft robul lui cel mai credincios.
Arderea bineciţvîntată se dămoli; peptul 

nui Decebal se invftpftia.
— Ce i-ai vorbit? întrebă pe Bicilie. dupa 

ce s’a reîntors do la peşterii.
1 -ani vorbit, doamne aşa: indaMce va 

ajunge acasft, Traian se va îmbrăca de bătae, 
mărirea ta va ajunge zile noui.
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Oare zile de strălucire, ori zile de întuneric? 
Aceata a uitat Bicilie, să-i-o lămurească. 

Decebal mai întreba şi pe sol:
— Romane ! e gata Traian, a ieşi la lup

tă cu mine ?
- Gata! ia-ţi numai seama !

- - A mă îngrozi iţi încerci' capul, romane ? 
Spune-i sbăpinului tău, că ])e noi numai 
atunci ne va cunoaşte groaza, cind ni se vor 
resturna bolţile cerurilor in cap .... nici 
al uncia nu !

- li voiu spune.



Il

Decebale. fulgerul bătăilor. în einge-te do 
luptă

Dacă ai bătut tu pe toţi duşmanii tăi 
cei de aproape, s'au sculat asupra ta cei mai 
dedeparte. — De ce nu vrai tu să trăeşti 
bine cu oamenii ? Acuma să văd cum vei eşi 
din ciirsa.ee ţi-ai întins-o căci s\u ridicat un 
viteaz mai mare de cît tine. să te osăndeas- 
că. să scape pămîntul de faptele tale: s’a 
sculat Traian. şi-ţi scutură porţile munţilor. 
Să te vedem .... Incinge-te !

Traian ieşi. cu oaste mare asupra Dacilor, 
si e pe drum cătră cetatea, ce-i zicea Tapis.

Intro zi îl intămpină un sol străin: acesta 
sosind, cade la pămînt de pe catăru-i, şi ridieîn- 
du-se, îi dă un burete de cei mari. scris peste 
tot cu vorbe dăcesci. Cărturarii cetiră pe el.

< Burii şi alte neamuri stau înarmate gata ; 
întoarce-te. de unde ai venit." Traian respunse 
solului:

i
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— Sfarmă-ţî buretele, şi du-1 aşa sförmat 
îndărăt la acela, care te-a trâmis.

— Solul se reinturnă, cu buretele sförmat. 
Iar Traian calcă ţinuturile Dacici, de lângă 
Dunăre, şi stă bă tu în munţi, tăindu-şî cale 
prin stăncile munţilor.

Decebal se simte strimtorat; porunceşte 
lui Bicilie, sa scrie cărţi la tavarăşl ; Bicilie, 
le scrise, şi apoi le trămesă lui Traian; care 
văzu do aci, că trebuesă se grăbească! Drept 
aceea sa şi grăbi,- incit Decebal, şi mai strim- 

I torat, ii trămisoo solie do pace; dar numai 
trei daci coma fi, nepdld rivali, cu coamele zbul- 
1 ura te, cu cojoacele sden ţăroase.

Aceştia cum s'au dus aşa au şi venit.
Decebal văzînd-i venind cu mina goală, şi-I 

. smulse de coame, de mănia ce-l cutremură.
—Trei săprămini inii trebuesc ca să mă 

! gătesc de ljătae, cum ştiu eu; şi Traian e 
numai de trei zile de departe! ce să fac?

-Yoiu trăinite bocrl pdldric/i; iTam încotro 
Şi precum a zis, aşa făcu! tifimise doispre 
zece boèri pălarieţi, douăspre zece femei cu 
prunci neinţărcaţî in braţe, si douăspre zece 

• fete, ca să ceară pace.
Sosind solii înaintea lui Traian, căzură in 

genunchi, si ii se rugară do pace, cu lacrimi 
amare.

Decebal

-
s

3
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A douăspre zecea fata era mai tînără de- 
cît toate, şi visa niai mult de cit toate. Ea 
nu ştia bine, ce se. facea împrejuru-i.

Traian nu le putu asculta rugămintea: 
romanii ii porunciseră sa se întoarcă.

- Duceţi-vă de unde aţi venit, si .spuneţi 
lui Decebal, că viu şi eu, le respunse el.

Ce săgeată în peptul soliei! Ce rază fer
mecătoare în peptul fetei celei mai tinere. 
Graiul cel d’intîiu al lui Traian îi legăna 
toată fiinţa într’un tremur de plăcere, ce nu 
mai simţise pînă atunci; îi venea, să rîdă; 
îi venea să plîngă; şi nu ştia, do ce? îşi 
uitase ochii pe faţa voinicului celui falnic, 
de ai cărui ochi nu se mai putea despărţi.

Boerii se ridicară din genunchi, se grămă
diră mai aproape de Traian şi i-se rugară de 
pace cu braţele deschise.; suspinind dureros.

Traian nu-i putu asculta./ 'Acuma se deteră bărbaţii indărăt, si-i că
zură femeile, cu pruncii în braţe, la genuclii, 
cu vaiete, de'ţi-se sfâşia sufletul: copilaşii 
îi cuprind genunchii cu braţele loi* cele mi
titele, şi plîng şi ei, dacă-şi văd mamele 
plîngînd.

Ţraian p’aci p’aci era’ să-i ieă în braţe 
să-i sărute, dar se trezi : Aci e vorba de 
porunca poporului roman, şi nu de lacri-
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mile pruncilor celor nevinovaţi; ci-î de, oa
sele părinţilor lor celor vinovaţi. îşi în
toarse dara ochii intr’altă parte si se smulse 
dintre mânuţele cele ce erau să-l scoată din 
minţi.

Solia spuse vestea către Decebal:
— Trăiau ne-a ascultat ....
— V’a ascultat? strigă Decebal. repede

şi îmbucurat. • '
— Ne-a ascultat vorba, şi apoi ne-a res-

puns, că nu poate să încliee pace.
Decebal spumegă, şi strigă ca scos din 

minţi :
— Pe el dară! Dacilor! să ’ncepem noi 

bătaia !
Apo'i s’au aruncat Dacii asupra armatei 

romane, cu urlăte, că:,.Au nu ştiţi voi măi 
romanilor! că pe noi nu ne-a bătut încă 
om pămîntean ? Nu ştiţi voi aceasta ?“

Romanii le răspunseră: «Ba ştim! dar voi 
ştiţi una? că acum vă vom bate noi? stiţi-o 
voi aceasta, Dacilor? »

„Nu o ştim!“ respund Dacii.
„Să vă’nvăţăm dară!u strigă Romanii; 

şi apoi îi şi învaţă ca pe scris, cu vorbe 
de otel, tipărite ’n frunte şi ’n coaste.

** *
Iarna cu un ger ne-mai pomenit despărţi 

pe cele două popoare încăierate ; ele se traseră
;
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înapoi, îşi numărară citi fraţi ii sYai culcat 
la somnul cel do şfirşit.

La înfloritul pomilor, alta imul lătură de 
oţăl, scrisă tot in frunte şi’n coaste de dac. 
Cari o învăţau deplin, aceia nu o mai ştiau 
de cit pe cealaltă lume.

Bicilie strigă odată:
— Doamne, totul e percfilt!

Nimicanu-ï perdut, piuă stau eu! res
ponse Deceb.d.

-Cu atita-i mai rău de noi ; Boi nanii strigă 
tocmai după tine, după capul tău.

— Mă duc la ei, si mi-1 du;.
— La să-mă, sănii: duc eu; să-mi pun capul 

meu pentru tine.
- Nu le ar fi «Ir ajuns.
— Du-to dară, insă viu şi eu cu tine.
— Nii te las. Tu trebue să stai acolo, de 

unde lipsesc eu.
— De ai lipsi de unde gîndesc eu, îşi înşira 

Bicilie cugetele.....
Decebal plecă în tabără la Traian.

^ O ramură verde ii deschise cale printre 
şirele Romaniilor. Cum păşia cucapu’npept 
cu ochii in pămint,- alţii il opriră cîndsosi 
dinaintea lui Traian; si el nici aici nu-si ridică 
ochii in sus, ci grăi:

— Pace, împărate, cu ce preţ vei vrea.
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Lăngă piciorul cel stînga lui Decebal eun 
bulgar. Traian nu zăreşte, cum calcă cl cu 
stîngul pe bulgărul acela, chid a zis „împă
rate, “ şi nu ştie, cit de bine î-a părut, cînd 
«i simţit, că şe sfarmă sub picioru-ï.

- Preţ mare ţi-oiu pune, respunse Traian.
Porunceşte, să-fi dau capul meu si ca

pul lut Decebal se plecă şi mai jos. Dinţii îi.se 
înfigeau în laize.

Toate uneltei;* de resboiu să mi le dai, 
să le duc cu miue.

Voiu asculta, doamne..
— Pe toţi meşterii romani să-I scoţi din 

ţaia ta.
. — Po aï mei nu?

Toate cetăţuele, care n’am apucat eu să 
ţi-le sf'arăm să îe risipeşti tu.

Meşterii ţi-I voiu da, zidurile mele le voiu 
risipi eu şi- fără eï. A risipi poate omul şi 
fără meşteri. Meşterit trebuesccînd le ridici.

—Mai porunceşte, împărate!.
Acelora, cari ne vor binele, să le fi voi

tor de bine: duşmanilor noştri, duşman.
— Fratele şi deaproapele cel mai drept îtt 

voiu fi, doamne.
Traian împărţia fâşii pentru răniţi; şi nu 

putu vedea, cum mai sfarmă Decebai un bul
găr sub picior, cînd a zis,.doamne.“

I

I

I
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In clipa aceasta grăi Trian:
— Iată făsiî din haina mea, legaţî-il!
— „ Lega—pre mine? Decebal îşi ridica, 

ochii in sus, să se uite in dinţii morţii; dară 
indată .şi văzu, cum Traian işîsfăşiă haina 
de legături pentru un rănit dac. Dreapta lui se 
ridecă dusă de o putere nevăzută, diadema 
de pe cap, .şi o pune la piciorelc împă
ratului,- căzînd si el în genunchi, în ţerină. 
Apoi grăi, cu ochii im pl în ta ţi în pămînt :

— Iată-mă, în genunchi, împărate; calcă 
* pe cercul cel de aur; iată-1 la picioarele tale.

Traian se pleacă, «le luă diadema din ţerină.. 
i-o puse îndărăt pe frunte, şi ridicîndu-1 din 
genunchi, îi dete mîna de pace .şi-i grăi:

— Jură, că vei ţinea pacea!
Decebal jură:
— Cînd voiu mai întoarce fălcile balaurilor 

mei cătrăimpăraţia ta, atunci să-şi împlînte 
ciuma fălcile in împărăţia mea. Cînd voiu 
pune pasul intîi pe brazdă romană, atunci 
să se aprindă casa dăcească cea de pe urmă. 
Cînd va lovi mai întii dreapta mea cu 
bardă de dac în căpăţină «le roman, atunci 
să-mi crape căpăţinamea; atunci să seîntunece 
steaua ţârei mele; dea turbare în inimile 
fiilor şi fetelor ei; iee-le lumina vederii, să 
nu o vadă măi.mult, şi să-şi întoarcă cuţitul
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»- cel strâmb, frate asupra fratelui să-şi aprinză 

casa, sora la sora ; sa nu remănă nicî 
săpători do gropi; sa vie corbii pădurilor 
sii ne ingroape! Crezi-mă a,cum. împărate, 
Zamolxe, Astre ti, Maitros mă aud!

Dccebal, tăcu; din dinţi scrâşnea, din inimă, 
tremura ca si cum Tar (i ajuns frigurile' 
galbene. Peptu-i ferbea în clocot turbat, 
min tea-î ţese cugete negre :

— „Una ai uitat, Traiane: să mă juri pe 
aceea, că-mi voiü ţinea jurămmtul. Şi pe 
aceasta m’aş fi jurat căci şi aşa il voiü ţi
nea. — Nu eu imivoiü întoarce balaurii cu făl
cile cătră împărăţia ta, ci stegarii mei; pasul 
meu cel înlii nu ’1 voiţi pune pe brazdă, ci 
pe că patină romană; cu barda intiia nu 
voiü lovi in coaste romane ţinind-o cu dreapta, 
ci cu stingă». El zise tare:

-Să trăesci, împărate!
Dccebal ieşi din taberă.
Sosind in cortul său isi întoarse jura mi n- 

< ni cu totul.

I

„ jVFam plecat lui, pentru ca să mă a- 
prind şi mai amar. şi să rad păngara asta de 
pe numele meu Bicilie! scrie carte cătră Pa- 
cor. în ţara Parlieţ, Să vie! Apoi sfarmă-mi 
cetăţuicle; începe cu cele mai putrede; mai 
ales cele ce cad in vederea Romanilor; întir-

:
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zio cu cole mai tari: treci en vederea pe ce
le din mijlocul tarei: Sernm-Egehisu iiit’o a- 
şa. cum sta astăzi. Trămite meşterii romani 
acasă; po cel mai netrebnici; alunecă de 
uită aici po cel mal cu minte.

Bicilie apoi aluneca, de împlini toate porun
cile pc dos. Bespunsul lui Pac or il trimise şi 
la Troian.

I
I

:

l
/ ‘

/
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„Ferice de acela, care se naşte în zilele 

lui Traian “ aşa se mîndrau fiii'Romanilor; 
şi numai atîta gresiau, cTi nu adăogiau:,, şi 
amar de mama aceluia, care duşmăneşte cu 
el. “>

In zilele «le pace. îî aduse un cioban ves
te clin Dacia:

Doamne tăriile Dacilor, cele ce nu le-ai 
sfirmattu, stau sănătoase, câ mal înainte; 
nu lesfărimă nimine; ba Dacii şi pe cele cam 
ştirbite le cîrpesc.

Nu vorbeşti vorbă dreaptă; grăi altul, 
sosind: în tara Daciei rcsar şi cresc turnuri, 
pe unde «lin moşl-strămosl nu s’a pome
nit picior «le zid.—

Un al treilea aduse cartea luîPacor cătră 
Decebâl. unde spunea, că vine cu putere, să 
facă piept înaintea Romanilor.

Traian o ceti. — şi apoi făcu două jurăminte:
— „ Aşa să mi se înalţe împărăţia mea 

precum voiu şterge eu împărăţia lui Decebal 
de pe unde a fost ! - Aşa să trăiască numele 
meu, precum voiu rade eu numele* de Dac 
de pe faţa pămîntului ! “

r
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Dacule, de ce nu tremuri' ? Vine Traian, 
sä te ia in da nţ» de resbunare, fâră scăpare.

Cînd auzi Dccebal, cil Trainn vine, gata 
de război cum ştie el. îngălbeni la făta. Bicilie 
îl văzu, şi-î zise :

— Doamne, tu tremuri.
- Zi, că nu tremur! Cine m’a văzut.?

- Nu tremură nimene; eu am tremurat, 
si mi-s’a părut, că tremuri tu. Eu tremur 
pentru tine ; pentru capul tău.

—Tremură pentru capul lui Traian, dacă 
vrei ; căci am un gincl....

— Ce gincl ?
— Să-l fac blind . . . foarte blind. . .
Un corn sună ; un sol intră şi grăeşte :

Decebale, Traian iţi porunceşte, sa 
curmi toate pregătirile de resboiu.

— Nu-mi porunceşte Traian să-nu curm 
zilele ?

— Iff mai porunceşte încă, să te închini lui. 
— Adecă inif porunceşte să-mi curmi zilele. 

Spune-i, că i:le voiu scurta eu pe ale lui. 
— I-oî spune.
Solul ieşi.
Bicilie se apropie de Decebal si-f şopteşte : 
— Taie-mi capul, doamne; eu am socotit 

una : Sa-ti luăm vorbele iu aeve ...
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— Bine zici. Alege pe doi; coi mai iuţi 
de fuga; solul sä sosească a casii. pe la arde
rea oaselor lui Traian ... stai! - stai ! nu 
vel găsi om pentru acest lucru. Cu cit gin
ii esc mai mult la această faptă, cu cit caut 
in gînd, că pe care dac prăpădit să-l trimi
tem ; nu găsesc nici pe unul. Dacul iţi ră
peşte bucăţica din gură ; iţi sparge capul, 
făţiş; dar pe furişsnu ucide.

Bicilie rise.
Nu te îngriji, doamnemu-am adus eu din 

linca doi feciori, si-s buni de lucru... mă 
grăbesc!...

»Steil! nu te grăbi. Cind mi-a venit cuge
tul prin cap, mi-a plăcut; cind am văzut că 
n’avem om. m’ain întristat; şi acum,— acum, 
- cind stai să te grăbeşti— acum mă 
spariu de mine. Bicilie, mi-I greaţa de o fap
tă ca aceasta. - Uită-te, pro cine vrei tu să 
ucizi ! Stă i, Bicilie,stă! !.... stăi !

— Doamne tu-ti dai cuvîntul,.si iară ţi-1 
iei.

— Mustră-ină, pentru că-mi calc cuvintul 
mai aspru m’ar mustra fapta...

'Te va arde si mai amar ruşinea, în 
lanţuri bătute din aurul tău, — după carul lui 
Traian. — Eu zic, mai aprigm’ar arde fapta..

- Şi eu mai zic încă: mai cumplit te va 
arde flacăra părerii de rău, căci scapi pe un

•f
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om, si-i arunci în vîrfnl lăncilor un popor în
treg, poporul tc'm; — cîn<l ai putea sa-I înalţi 
la mărire nespusă, te dai pe pocăite; dai 
vetrele străbun eşti maraonilor străin; tot- 
neamul tău îl îneci tu cu mîna ta. vrind să 
iaci milă aceluia, carele ţie nu-ţi face dreptate: 
vrei să ţii viaţa aceluia, care porunceşte 
după capul tău, ca-apoi să-ţi sugrume copii 
mai uşor. ...

In peptul lui Decoltai clocoteşte vifor tur
bat. Inima i-se stoarce, pe fruntea sa curgeaţi 
picături. Tremurînd din buze, vorbi după 
Bicilie ca în aiurare: ., mamoniî, străini... 
capul meu __,.

Bicilie urmă:
..... îmi iau mîna din joc: trăiască 

Traian. moară Dacia: Traian e om.atît de 
frumos, că îşi poate înnebuni duşmanii. Traian 
e strălucit la faţă; pentru ca să orbească pe 
aceia, cărora, vrea, să le iea argintul, ca să 
nu-şi găsească cuţitul la şold; Traian e om 
destul de puternic, ca să poată sugruma cu 
putere pe acela, pe care nu fa putut nici 
înebuni, nici a’l orbi. îmi ieu mîna din joc: 
trăiască Traian, moară Dacia] Mie şi aşa nu 
mi e mamă dreaptă.

— Dar mie mi-e mamă dreaptă strigă, Decelai 
ca scăplnd cu mintea dintre verigile unui 
vâ rtej sugrumă tor.
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Bicilie da poruncii la doi Itocanî :
— „ Decebal va porunceşte, sa mergeţi 

in taberälui Troian si sa veniţi cu capul lui, 
ori fără ale voastre. " Porunca li-o spuse in 
auzul unui pîndaş roman :

— Dupii ce e.şirit ucigaşii, Bicilie chema 
pe pîndaş înaintea sa. şi i grai.

• — Auzişi, ce porunci dete Decehal?
— Lase-ma sa zbor la Troian !

Fa. dupa cum te duce inima ta; si vei 
face, după cum doreşte inima mea.

Romanul se perdu in fuga . . .
»Sosind apoi ucigaşii la Traian s’au lovit de- 

•piedict; Troian trimise lui Decehal vorba 
aceasta.

I

,,'Sapa-ţi groapă!"
Decehal arde de ruşine, spumegă ca in tur

bare. El se gindi la un lucru mare.
— Voiu vedea eu oare, un neam intre)] nu 

va înghiţi pe un pilc do ditşinam ca sa nu 
ştii, nici unde a fost?

Dar Traian fa dat de minciuna in 
red in ţa aceasta.

Pe unde se izbesc valurile Dumirii mai 
turbat, acolo zidi [ieste ea un pod de peatră 
cioplită,de patru mii şapte sute şi şapte, 
zeci de urme de lungă; cu douăzeci de boite, 
cite de o sută şi şaptezeci de urme de.% larg



- 4b -

pe do nil zecï de slîlpï, cite de nfie-care ;
8utu si cincizeci de urme de nalţi, şi şase- 
zeci de urme de laţi; toţi aşezaţi sub apă, * 
unde clocoteşte Duna rca mai tare.

Daca au zidit podul apoi trecu peste ea 
cu toata armata.sfărmind pe toţi cei ce. îi şte- 
teau în cale. Apoi spulbera suma de castele 
de pe crestetel munţilor, si împresura nea
mul dacilor cumplit.

Decebal se pomeneşte strimtorat de toate 
părţile si vede ]>oiroa neamului său la pra
gul uşei.

Mai marii ţărei se adună în sfat mare. 
Decebal păşeşte între ei.

-Porniţi cur®, le zise el. Tu. Decalare. 
să ţii aripa dreaptă ; tu. Hinlie. stingă 
Pelasif/oane. şi tu, Hizenie, ieşiţi la munţi. 
Tu, Toride, şi tu. Gilil, năvăliţi pretutindene 
pe unde ar aştepta Troian năvală; cd să 
nu poată zice că am scăzut, şi că nu ajun
gem cu numărul pe unde treime. Tu Diefje, 
tu Ea sire. Midon, Temute, Zenore şi tu A la- 
store, — voi veţi da năvală pururea, pe unde 
nu.va aştepta; ca să vază, că am crescut 
în puteri, că în trecem în număr şi ajiingem 
si pe unde nu trebueşte. Femeile voastre să 
păzească vetrele si să înveţe pe copii să 
arunce petre cu praştia, şi să învârtească
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cuţitul în gâtul ursoaei.
Doamne ta ie-ne capetele, femeile noas

tre nu sunt a casa. Au venit cu noi.
Femeile voastre să se întoarcă pe a

casă!
Porunceşte-le tu, doamne; de noi nu

mai ascultă.
Femeile căpitanilor intrară. Decoltai le 

întrebă:
Ce vreţi voi femeilor aici ?
Vrem să mergem în rezboiî response 

Zimbruvo? soţia lui Pelasfjion.
Mergeţi pe a casă! La vetre, la

copii !
-Vetrele le am sfărămat: —copii mici,

copii mici nu mai avem ......
Zimbrura îşi acoperi ochii. —

Amar de capul vostru! ce aţi făcut?
- »Si noi zicem, amar de capul nostru !...
— V ecinele noastre au ars.cu prunci cu tot 

în casele lor; romanii ard totul. Noi nc-am 
scutit pruncii noştri de cuţitul străinului; 
şi am venit să ne luptăm alăturea cu voi, 
mai înainte de a muri. De scăpat, nu vom 

i „scăpa nici unul, si nici una. Acolo ne-ai adus! • 
Decebale.....

I—. Lui Deccbal îi-sestrînse inima în pept.
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Erau zile de toamna,.Frunzele cădeau des. 
mai des cădeau feciorii de mumă de dac.

Romanii săreau poste şanţurile cele pline 
de ţepe, acat.au scările cu dinţii cârligelor, 
in virlurile zidurilor; si cine n'a căzut 
de săgeata, a căzut de tăişul paloşului, iu 
luptă de braţe.

E o năvală cotropitoare.
Doi ostaşi scot pe un călăraşi roman rănit 

si căzut il duc pe umere la- corturi. Vindecă
torii îl privesc, şi apoi zice unu:

— De ce l’aţi scos dintre cei căzuţi?Să-Î 
dăm ceva, să moară mai uşor; dreapta lui nu 
va mai stringe mâner de paloş.

— Minţi, orbule; nu vezi că si acum îmi 
string paloşul cu mină? Dar- dacă nu-mi 
poţi da zile ce nu am. nu-mi lua măcar ciasu- 
rile cite mai am. Lăsaţi-mă să mă întorc la 
luptă, că aşa voiu muri mai uşor

Şi porni, ca fulgerul, — şeiuptii, lupta me-
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reu, pină ce căzu pest aceia, pe can ii tăiase
o.l

Astfel (le copii erau romanii.
Lanijin era mina dreaptă a lui Troian 
Intr’o noapte întră la el un harbat întune

cat, în vestminte romane.
Cine eşti! îl întrebă Loin/in.
Un voitor de bine a lui Troian, sini

tficilie.
Te cunosc, dace. Dar de ce in haine 

•străine? de, ce tocmai tu, si noaptea?
Dérobai nu vrea sa se mai lupte.
Vino la el. că ţi-1 dau să-l aducă cu tine 

legat cum iţi va plăcea.
Nu cred dace.
V’am făcut a ti ta bine. l-am tăcut atita 

rău: tot nu mă crezi? Si aceea o crezi, ca 
ou voiuavea atita minte, ele voiu trece printre 
lăncile voinicilor voştri în timp de noapte lumi
nată de lună, ducmdu-inî capul, în pericol ca 
să mă pun la poveşti cu.tine?— Loiujin se 
’ncrezu in vorbele şerpelui. .....

Dérobai nu mai avea somn. Odată intră 
la el li ici lie în haine romane, Decebal se spâ
ne. Ce ai făcut?

Ti l’ain adus, ii şopti el; si-apui intră 
la Dérobai. Lont/in. ! Uri lie ieşi.

Dccobal 4
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— Vrei să-mi vorbeşti despre pace. romane?!..
— Mai întîî să-mi pui cercul cel de aur 

de pe frunte la picioarele mele. —De noapte 
vad, eă-1 noapte; dar tu nu dormi ; cum dar 
totuşi aî visuri? Mai bine vino-ţi in minţi,• 
şi spune-mi toate cite ştii; cum stă tabăra 
voastră; căţi sunteţi, ce-mi veţi face si cînd? 
ori nu mai vezi soarele.

- Remas bun! dară, lume! Mai bine să' 
nu te mai văd decît să nu mă pot uita la 
tine. de ruşine că i-amvîndutpre ai mei. Da-’ 
că crezi tu, că eu voiţi veni la trezie din 
visuri, pentru ca să-mi văd fraţii, apoi eu 
zic, că ţi-ai esjt tu din minţi.

— Si eu îţi zic la această, că te-oii. • 
vinde lui Trai an. Aduceţi lanţuri! Toride 
zboară, la Troian. spune-i, să-şi cumpere p( 
Lonyin aşa, că să seducă, de unde a venit 
cu oaste cu tot.

— Zbor, doamne, strigă Torid şi porni îi? 
fugă.

— Stăi, Toride, striga Lont/in, îşi străpunge 
peptul, se trage pînă afară, strigînddupă sol:

— Iată-mă, am murit; să nu duci vorba d* 
cumpărat căci eu* sunt mort.

Şi muri pentru ca se nu aibă Troian ce 
cumpera delà Dérobai

Decebal ridica pumnii, si se bate cu ei 
în cap.
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Prin un codru troc doisprezece feciori, 
cu saci în spate; înaintea lor un om întu
necos, cu doua cuţite Ia brîü;cu spadă lată 
la sold, si săgeţi veninoase în ochi 

Unul dintre feciori îşi apropia buzele de 
urechia altueia, şi-î şopteşte.

Fărtate, sacii aceştia şed bine pe umerele 
noastre." un altul audi, adaose:

,,l-ani putea duce cît de departe. Aurul 
nu-i poamă grea.“ Cel întîiu zice din nou:

..Si la împărţit nu ne-am lua de cap: fe
ciorul si sacul, feciorul şi sacul.

,, Tăceţi, măi, şopti unul mai cu minte, 
liicilic-i năzdrăvan; noi suntem doisprăzece, 
dar el.. .cînd sa! la el, îţi piere printre tufe. 
dinaintea ochilor, ca veveriţa; de-l ajung! îţi 
piere din ochi în ponoare ca şerpele ; deT 
prinzi,îţi alunecă din mînă ca peştele. Tă
ceţi, pînă vom îngropa sacii. Pe drum vom 
mai vedea ce vom putea face cu el, după 
ce ne vom uşura de sarcini . . . “

Feciorii puii sacii întrTin ponor săpat costiş 
într o ripă de rîu, cu apă puţină, pentru că 
e stăvilită ma! sus. Bicilie sare la stravilă, 
împinge o scândură cu călcăiul în laturi, 
rupe un par cu mina, şi taie grinda din 
mijloc cu spada. Apa mai rupe şi ea din 
stavilă, cît a mai renias se risipeşte asupra
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feciorilor, şi-i acoperi, cit ai bate’n jnilnie- 
Câţi au înotat deasupra apei, Bicilio le* 
sparge capetele cu cuţitele, cu spada si cu 
bolovani. Unul «capa cu înotul pinii dincolo. 
II ici/ie dà dupa el cu petre; asvarli şi 
amadoua cuţitele, dar nu M nemeri. Feciorul 
işîiaun cuţit cu sine îl ridica sus, ameninţa 
cuv el pe llicilie. şi apoi se perde prin tre
stie şi sălcii

In tara dăceasca sunt grădini multe si in 
ele înfloresc flori multe ;şi nici o gradină nu 
e ca grădina lui Decebakşi în gradina aceea 
nici o floare nu înfloreşte mai frumos, de-cit 
floarea sufletului säü, fica lui, Dochia.

De cînd a văzut Doc hi a pe Traion, a uitat 
a ride; s’a in vata t bine a j »linge.

Sînt zile de toamna ; florile să veştejesc 
mai tare, să veştejesc zàM(ïJ)jxM<u. Are zile 

‘ de trăit; şi de ce, de ce mai mult se apropie 
de moarte.

Ce-i e bun aşternutul noaptea? dacă ea 
umblă prin grădină; şi cînd luna-i aduce 
dorul de voinicul cel falnic, i se stringe inima, 
si cînd gîndeşte, că nu-l va mai vedea nicioda
tă, suspină cil amar, ii curg lacrimi si 
j: linge, plinge!..

„Scumpă mama! de ce te-ai dus, dem'ai 
lăsat singură aşa de mult? Oare cui am

.ii ?*Hr-
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frient eu ceva. de m’ai Ides ta mat asn de 
rau? De cïnd te-ai dus tu delà noi în ceea 
lume. de atunci tatăl meu nu-mi ride niciodată; 
si el s’a făcut rău; de atunci numai nra 
sărutat. Trăesc fără de viaţă; si voiţi muri 
eu zile. Eu n’ain făcut ni mărul nici un rău; 
de ce m’ai afurisit dară aşa de greu?...“

..Dar stai! tot am greşit şi eu una: că 
‘ gîndesc'tot la străinul acela; asta-mi va fi 
'greşală. Dar ce să mă fac? Nu-mî pot lua 
gîndul delà el? Şi facă-ne ori cite rele eu 

: tot la el aş găinii. Dar ştiu cănii voiu mai 
gîndi mult....

Şi biata fată plînge plînge....
Odată numai pe cine văzu ieşind la ea 

în gridină? pe tatăl său. El cînd o văzu 
îşi deschise braţele, si venea lingă ea. Ea-i 
«bură în braţele lui. şi nu putu grăi un cu vînt. 
Tatăl său o ţinu aşa îndelung, o sărută pe 
frunte, şi 'i zise:

De cînd nu te-ain sărutat, fiica mea?
De cînd a murit mama.

-Aşa e. De- tund m’am făcut răii; pentru 
că m’a lasat in astă lume singur, cu du
rerea mea cea fără marjinl si fără leac, cum 
nu l'a ma'I durut pe rumene pe lume.

De jalea mea nu ştia iiimene: de aceea 
mi-am aruncat sufletul în urgiile resboaielor

/

ft'
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şi irani dat mila la cap de om pămîntean ; 
afară de seminţia noastră.

—Nici la mine nu te uitai.
— Nu mă uitam; pentru ca mi se reinoia 

durerea de zece orï mai arzătoare .şi acuma 
iată te ţin în braţe, pentru că de acuma nu 
ne vom mai vedea. Vom muri, as lăzi. Te 
sărut de iertăciuni. Traian ne va ucide pe 

_totî; e la porţile Sarmu-Êgehizci.
Traian ? E el aşa de rău?
— El nu-i rău; dar am fost rău eu, .şi i-am 

făcut multe rele; de aceea nu mă va mai 
erta. Mai sărută-mă încă odată; si apoi vom
merge, de ne vom mai lupta odată, şi......

s vom muri luptindu-ne.
— Tată, mi-i nimene, care să te împace 

cu Traian ?
—Ba este. Tocmai la aceasta era să viu eu 

vorba. Este cine-va, care poate să ne scape 
de urgia lui

— Dacă este cine-va, şi nu vrea să facă 
aceasta, apoi îl afurisec eu, preuteasa lui Za 

/ moire, că. de-i preot, ochii lut să nu mai vadă 
ardere curată ; de-i mumă. să-şi vază copiii 
vlnzători de tara lor, de-i o fată să-şi vază 
odată iubitul, şi apoi s’o părăsească pentru 
veci; ori să fie datoare neamului său, să-l va
ză şi să-l ucidă cu mina sa. Zamolxe mă 
aude ! Cine-i acela?
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Tu singură! tu veï merge la Traianl
Jur, că voiţi merge! Zamolxe mă aude.

- Şi veï face ce-tî voiû porunci eu?
— Voiu face.
— Ri de nu?
— Voiu muri.....
- Clici de nu veï lace, aceasta cind vei

veni acasă, te voiu omori eu, fiica mea; si 
voiu muri şi eu cu tine. Jură dară. că ori 
veï muri.....

— Jur, că voiu muri.... .
Ori vei —ucide pe Traianl

Docliia sbură din braţele tatălui său, ca 
muşcată de şerpe, şi fugi departe de el.

Apoi iară îşi veni in fire, şi grăi cu voace 
moartă, ca coi* ce-s judecaţi la perire, răzînd.

- Cind porunceşti, Dccebalc sa ucid pe 
7 raion?

— Acuma.
Mă duc. Remas bun!

— Te aştept la peştera cea neagră, la focuri
le curate.*

\

— De n’oiu veni pînă’n zori. semn, că 
am murit.

Semn, că ai murit, şi semn că mi-a 
' venit si timpul mie. Cind veï vedea că 

nu te lasă inima să-l omorî, răpeziţî gîndul 
la jurămintul, ce aï făcut.
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— Bine zici, tată. Nu-1 voiü uita; îmïvn 
va prinde bine.

— Ci iată şi /fidlie; meargă şi el cu tino. 
în chip de sol. Bicilie, ai îngropat sacii unde 
am zis?

— îngropat, Doamne, response Bici lie,sosind 
— Ai mai lugropat şi pe cei ce i-au îngropat? 
— Şi pe dinşii.
— Acum plecaţi, iată o ramură de măslin, 

semn de pace; ca să puteţi ajunge pînă 
la Traian....
— Să ne mal vedem în pace!

In ce pace se vor mai vedea ace ştia!...

Decebal se sue intrăm turn. Dor hin cu Hi ci
lié ies din grădină pe o portiţă, şi să văd 
într’o poiană do pădure. Apucînd înainte, Bi- 
cile socoate, cum să facă. să apere pe Troieni . 
de Dochia ; Dochia cum să-l apere de Bici/ie.

Odată numai pe cine văd amîndoî. cum 
vine din'pădure spre eî? Pe Troian.

Dochia. îl cunoaşte; să răpecie cîtră el. cu 
cuţitul ridicat în sus, şi strigă:'

— Apără-te, Traiane !... Bicilie aleargă 
după ea si strigă:

— Apără-te, Traiane do Dochia ! şi — o stră
punge. Dar Dochia strigase: - Apără-te 
de Bicilie. şi se străpunseşi ea pe sine,pe -J



o (

> cînd dedea Bici fie. de o străpunse. Ea că
zu. cum cade o floare.

Dar căzu si /ii ci fie. Căci ei nu vedeau 
cum Decebal se uită la ei de pe vîrf'ul tur
nului celui mal înalt, cînd el a văzut pe Bici- 
fie ucizîndu-I fiica, ci îşi pune săgeata la 

; ocliiu. săgetează pro Bici He în coaste, şi-l dete 
la ptmlnt.

li ici lie strigă din-gura morţii:
— Traiane. scapă-mă, du-ină de aici. şi-tî 

voiu spune unde-s îngropate comorile lui 
Decebal.

Traian se reîntoarse repede în pădure; dar 
lui Hicilie îi response alt cineva:

Să te scape pe tine? Am scăpat eu 
■din mina ta; dar tu nu-mi vei scapa din 
mîna mea.

De odată ii se năluci înaintea ochilor un cu
ţit de ale sale; şi apoi îl simţi în pept; iar- 
in urmă nu mai simţi nimica.

Era feciorul care scăpase dintre cei doispre
zece, ce au îngropat sacii cu comorile lui 
Decebal

Decebal mal trase odată cu săgeata, şi. in- 
loc de Traian. ucise pe feciorul acela, casa 
nu vîndă taina comorilor, par acesta, cu cit 
suflet mai avu. striga după Traianşi-I spuse 
în ce loc zace comoara îngropată.
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Dccchal dă un semn, din vîrful turnului 
celui ciunt, si deodată se aprind toate pală- 
turileşi toate turnurile Şarm is-Efjeluseî. sise 
încinge o mare de foc peste toată cetatea.

Flăcările biciuesc cei păreţi, flutură, se 
încolăcesc peste cele coperişe şi zbură ra
nă peste virfurile turnurilor!

Deccbal stă în vîrful turnului, mai sus de . 
: : cit toate zidurile, şi se uită de acolo, cum 
) moare o seminţie. Zidurile trosnesc şi se risi- 
; pese de jur împrejur; bătrînif şi femeile săriră 

•in foc, cîntind cintecele morţii.

'

Pe un cîmp dinaintea Şarmw-E(jeluzeî se 
ineaeră oastea romană cu cea dacă in lup
tă grea.

Deccbal se uită la ele din vîrful turnului, 
de asupra flăcărilor. Stâlpii de fum se nal
ţă minioşî, şi se fac nouri întuneeoşi pedea- 
supracapuliu lui, mîneîndu-se în viitori uriaşe.

Dacii ştiu că luptă lupta cea de moarte; 
îşi înzecesc puterile, şi romanii nu prea pot 
străbate înainte. Dar Traian zboară in frun
tea lor, şi apoi încep a căde şi dacii, ca frunzele.

Decedai zăreşte pe Traian, şi îi strigă:
— Pe tine te am aşteptat, ca să mă vezi 

ieşind clin lumea aceasta nebiruit.
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ii Apoi îşi străpunge pieptul cu spada, şi 
! grăeşte murind :

—Să trăeştî, lume; eu imî închid ochii; 
nu te voiu mai scutura din somnul păcii. 

• Şi se adinei în somnul fără deşteptare; în noap
tea fără dimineaţă!

Mina morţii s’a întins peste tara Dacie}.
- Fugiţi!
Vai! de zilele tale, dacă eşti născut de 

mumă de dac! Vai! de capul tăti, dacă te 
închini altarelor lui Zamolxc\ Steaua ţi s’a 
şterge, pomenirea. îţi va peri.

Fugi! căci vatra ţi-o rispeşte ferul roma
nului; spada lui te tae pe pragul colibei talc. 
Nu fugi, căci săgeata lui te ajunge pînă nu 
soseşti la marginile ogoarelor tale. Uită 
că ai văzut soarele lui Mettras; uită cum 
se trăeşte; învaţă-te cum se moare! — Lasă- 
te de a te mai urca pe scările măririlor do
pe lume; cari au capăt; coboară-te in adin- 
cul întunericului nemărginit! . . .

Romanii joacă împrejurul unui 
mijlocul codrilor. Focul acesta e aşa, că arde 
o cetate mare, Sar mis-ßf/el tisa.. — Şi apoi 
an renias numai ziduri negre şi printre ele 
tăciuni de oase şi mal negre.

A fost odată pe pămint o ţară fălnică

I

foc in
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Tinea o mie de miï de paşi înprojur; tara: 
aceasta s’a făcut cimitir !

Yin tul se văietă prin codri. Frunzele tre
mura; puţine au mai renias: acuma cad si 
acele mereu mereu.

Luna sc uita printre frunzişele fagilor; cum 
s’au rărit! şi se uita prin ferestrele caselor- 
cum au. remas fara coperiş! Baza ei pribegeşte 
printre păreţi!• părăsiţi, prin ferestre uitate 
deschise; cum aîi remas pustii!

Corbii adulmeca peste vetre risipite, la oase 
neîngropate. ce zac pe câmpie.
. Riurile mină la vale movile de oase; în ele 
săgeţi frînte.

Atîfca spun cărţile bătrâneşti. Atîta scriu 
tablele pomenirii.

Şi pe unde steteau pa laturile acele străluci
te. si pe unde se ridicau turnurile acele înalte 
ce-î acuma pe acolo?

Praf şi (crinii.

!

Sfîrşit. :

»
!


