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In demineţa urmâtoriă Decebal să convinse 
că e incungiurat de t6te laturile de trupele îm
păratului. I-şi strînse deci capii armatei sale strîm- 
torate la consfătuire, şi se deciseră a intră intră 
rnurii capitalei cu atât mai vertos, că şi acesta 
eră ameninţată de a fi atacată din partea ini
micului. Decebal trimise pe Bicilis la Olmis cu 
o trupă considerabilă de ostaşi şi poruncă de a 
apără templul, de a strînge tote trupele risipite 
şi a le conduce in ajutoriul capitalei strîmtoraţe'.

Regiunea ostică a ceriului eră invălită in 
ţesătura purpură a radelor sorelui, care să porni 
spre a-şi împlini cursul seu de t6te dilele.

împăratul Traian eşise din cortul său pom
pos, înaintea căruia aquiliferul cu vulturul legiu- * 
nei şi signiferii cu steguri împodobite cu petele 
fluturâtorie î—Iu salutară cu reverinţă profundă. 
Eră îmbrăcat in ornat de pontifice şi însoţit de 
doi legaţi, cari veniră cu referadă că t6te sunt 
pregătite pentru luptă.

Legiunile romane nu porniau nici odată in' 
lupte in ainte de a rogă pe <Jei de ajutoriu.

In aintea cortului eră un altariu, pe care 
ardea deja focul de jerfă. ,A *

împăratul să apropia de altariu, presăra tă-
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meiă în foc. vărsa dintr’un vas de aur vin şi 
făcu semn victimariului se se apropie.

Acesta veni la altariu conducând de fune 
un taur minunat cu cornele aurite şi împodobit 
cu petele; iu aintea sa mai menâ incâ un ber
bece şi un porc infrumsăţat cu un breu de frunde 
verdi.

Doi haruspici asceptau omorîrea animalelor 
cu scopul de a predice din intestinele lor, că 
lupta fî va favorabilă pentru romani sau nefa
vorabilă.

Animalele se uciseră, părţile prescrise de 
ritul religionariu se puseră pe altariu. Arătarea 
jerlei să fini, sub decurgerea careia un individ 
cânta mereu in cimpoi melodii dulci. Afară din 
căstru tote trimbiţile şi bucinele trupelor resu- 
nau neîncetat vestind că împăratul implinesce un 
'act sânt.

Sorele intr’acestea se redicâ cu încetul de 
după deal, şi radeje lui se reflectau acum or- 
bitoriu pe armele poleite ale ostaşilor, .cari ste- 
tău nemişcaţi ca înrădăcinaţi, asceptând sămnul 
de atac. Centurioni î-şi puseră coifurile pe ca
pete, in verful cărora fălfâiau pene roşi şi păr 
de codă de cal.

In invălmăşela luptelor legionarii poteau in 
continuu a urmărf cu atenţiune pe centurionii 
(şutaşi) ’ lor, cunoscăndu-i de pe penele coifurilor; 
vitejia lor serviâ de esemplu ostaşilor. De acea 
plineau de tot mare pond pe alegerea centurio
nilor, căci ei formau, aşa cjtaând, spinarea ar
matei.



Traian s& intorse in cort spre a-şi lua ar
matura.

Centurionul primipil se uita spre castru şi 
dise cătră un tribun tiner, ce sta lângă dinsul 
îngândurat:

Adi precum se vede, vom ave o di sân- 
gerosă. Nu pricep inse intârdierea, inimicul în
cepe a s& mişcă.

Tribunul se uita in direcţiunea arătată şi 
observa că dacii incep a se retrage cătră ca
pitală.

De nu me inşgl, Cassius, inimicul voies.ce a 
scăpă de noi intre murii cetăţii. M6 mir cum de 
nu observă acesta împăratul.

Inimicul e astut, Flavus. Sub scutul nopţii 
şi-a strecurat cu încetul trupele in capitală. Pri- 
veşce şi te convinge despre acesta. Eri armata 
inimicului eră cel puţin incă odată atât de mare.

Cu tate acestea Decebal e aici, la cas con
trariu n’am vede aţâţa balauri intr’o grupă.

Nu cunosc datinile,lor barbare.
Eu le cunosc şi te asigur, că Decebal cu 

fruntaşii ostei sale e aici.
De vom aşceptă mult, toţi vor întră in ce

tate, de unde va fi mai greu a-i alungă,
Flavus î-şi intipuiă nenumeratele pericole, 

cărora va fi espusă Chilma in caşul, dacă tere
nul luptei va fi capitala, şi se îngrozi.

Cu tote că inţSlese din epistola lui Zurgi- 
mar că frumosa fată şi-a călcat jurământul şi a 
uitat de dânsul, nu încetase de a o iubi. I—şi aduse

i
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aminte de dilele dulci petrecute la sînul acestei 
fiinţe adorate, de viersul ei sonor de privirea ei 
amorosă, de tristeţa ce o suferi cu ocasiunea 
despârţirei şi s£ forma in adâncul sufletului seu 

: convingerea că Chilma e nevinovată.
I-şi revocă in menvoriă cutezanţa eroică, cu 

care la scăpat din intunerecul temniţei şi de la 
mortea crudă, ce-i pregătise Zurgimar. .şi anim i 
lui simţi, că amorul a fost acel. isvor, din care 
Chilma şi-a câştigat potere spre implininirea 
faptei periculose. Şi acum şi densa va ff espusâ 
pericdlelor luptei, pote că chiar pe când cugetă 
la densul o săgetă, sau o suliţă romană i va 
deschide senul credincios. . . . La ast felin de 
cugete Flavus se im piu de dorere torturătoriă.

In cuget puse vot, promiţând (leului Marte 
o jerfă bogată pentru scutirea iubitei sale.

împăratul Traian se urcă pe calul seu de 
râsboiu şi de pe locul redicat, unde s& sfătuia 
cu legaţii sâi, mai aruncă o privire scrutătoriă 
a supra legiunilor nepaciente de dorul luptei.

Centurionul Cassius se înşelase, când cuge
tase că Traian nu observă retragerea inimicului 
spre capitală. Legaţii săi i făcură deja cunoscu
tă acesţa impregiurare.

Dacii începeau acum a se retrage in massâ 
spre Sarmiseghetusa.

împăratul, când observă acesta, făcu semn 
trimbitaşului, ce sta la disposiţia lui şi ordonă :

Signa inferre !
Ţrimbitaşul dede semn de atac.



Trimbitaşii de la t6te centuriile repetară sig
nalul dat.

Aerul se împlu de sunetul vibrătoriu de' 
trîmbiţe şi strigările poternice ale centurionilor: 
Signa inferre!

In partea dacilor se isca pre câteva mo
mente o confesiune înfricoşată.

Decebal hesitâ. Nu catezâ a luă lupta cu 
inimicul cu mult. mai poternic decât densul.

Tarabostoşii, cari insogiau pe rege îşi schim
bară in câteva inominte părerile cu densul.; Toţi 
judecară lupta de neincungiurabilă.

Decebal dede deci semn de atac. Trîmbi- 
ţile începură a resunâ şi aici tarabostoşii impir- 
ţiau in ton agitat comande.

Disordinea dispăru, portătorii de belauri ri
dicară suliţilc, belaurii imflaţi de vent î-şi ince-r 
pură cântecul sibilant, arcurile soldaţilor si în
cordară, săgeţile înveninate aşceptau puse pe 
arc pre inimic.

Legionarii năvăliră cu vehemenţă înfocată 
in trupe compacte pe daci.

Valea Sarmiseghetusei începu a clocot/ de 
trîmbiţe, colinile repetau in ecou strigările de 
îmbărbătare ale dacilor, caii conducătorilor în
cepură a rinchezâ.

De o dată se potu deosebi din toiul con- 
fus un sunet tempit, sbirnăitoriu, ca când ar tre
ce prin aer o mulţime nenumărată de paseri 
sburătorie.

Eră sunetul săgeţilor sburătorie, 
primiră dacii pe romani.

cu cari
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Şirurile romanilor să răriră, vulneraţii înce

pură a să văietă, pămentul să' roşi de sânge.
Din partea dacilor să audiau strigări de 

incurăgiare şi bucuriă.
Zamolxis! . . . Zamolxis! . . 

dacii înfricoşat
La signalul dat î-şi repuseră arcurile şi în

cepură. şi dînşii a năvăli in fugă cu săbiile scose 
pe romani, cari remaseră câteva mo minte sur
prinşi de vehemenţa atacului neasceptat.

Dar nu ţinu mult acesta zăpâcelă. Trimbi- 
taşii romani cântau asurditoriu signalul de luptă 
cu sabiă.

răcniră

Să incăerară la o luptă sângerosă, ingro-
zitdriă.

Tăria legionarilor romani eră isteţimea ne
ajunsă de nici un popor in manuarea săbiilor. 
In acesta privinţă romanii erau superiori tuturor 
popârelpr anticitâţii.

Dacii începură a slăbi.
Eră zadarnică furia conducătorilor, cu care 

aţiţau forţele dacilor la încordare estremâ. Mai 
cu sămă Mucapor eră acela, care eră să-şi perdâ 
mintea de mâniă vedend pe romani învingători. 
Ca un leu rănit alergă cu calul său de la un 
tarabostos la altul, răcnind cu faţa schimbată 
de iritaţiune, cuvinte incurăgiătorie şi infruntătorie 
isbind in ochii toturor acusa laşitatei ruşinate, 
cari nu aprobau părerea lui.

Decebal se convinse cu dorere nespusă că- 
lupla e pcrdută. In- acăsta părere î-lu întări şi 
şedinţa bătrânului Burivista,

i
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Rege! — dise acesta — condu trupele in 
capitală. Intre murii acesteia mai potem ave 
puţină speranţă de a ne susţine până-ce Va sosi 
Bicilis cu ajutoriu.

încă nu-şi fini bine bătrânul cuvintele, şi un 
tarabostos făcu atent pe Decobal la un călăreţ, 
ce grăbiă in fugă mare din spre capitală.

Ce veste nenorocită ne aduci? — dise re
gele călăreţului ostenit. — Din trăsurile feţei 
tale văd că s’a întâmplat ceva trist.

Da rege! Partea dinspre apus a capitalei 
e atacată vehement de cătră inimic. Murii ei să 
cutremură ne incetat de loviturile ingrozitorie 
ale berbecilor de aramă. Forţele soldaţilor noş
tri sunt esauriate. De nu căpătăm ajutoriu grab
nic, capitala e perdută!

Acesta scire tristă aduse in fine pe rege 
la decisiune definitivă.

Decebal ordona retragerea trupelor sale.
Terenul bătăliei incepu din ce in ce a să 

apropia de capitală.
De odată să audi din partea romanilor un 

toiu ingrozitoriu, compus din strigări dure, săl
batice.

Vaietele răniţilor, horâirea moribundilor, stri
gările luptătorilor să perdură, in toiul oribil, pre
cum să inâcâ in tâmp de naufragiu pJânsetele şi 
tânguirile bieţilor nenorociţi in vuetul asurţfitoriu 
al uraganului **de pe mare, in bubuitul trăsnetelor 
şi clocotirea undelor revoltate.

Trupele auxiliare germane î-şi . cântau cân-
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tecele sălbatece, cu cari se insufleţiau in mo
mentul atacului. Răcnete ingrozitorie, urlete ani
malice, versuri petrundătorie de trîmbiţe şi bu- 
cine, rinchezări de cai, ciocniri de arme marian 
groza luptei, şi crudimea luptătorilor călca tote 
simţemintele mai nobile.

Acest toiu cumplit se redicâ tot de a una, 
când germanii se aruncau pe inimic, acesta era 
barditul, precum î-lu numiau, care era menit se 
insufla groză şi frică,

Crudimea luptei ajunse Ia culme.
Fii crucii ai Germaniei î—şi aruncară mantelele 

dure, cari la mulţi erau împreunate pe pept nu
mai cu un spin in loc de cataramă, şi aşa goli 
pânâ’n breu impărţiau in tote părţile lovituri 
mortale cu ciomagele lor cumplite. Cea mai mare 
parte din dînşii erau înarmaţi numai cu scut şi 
ciomage, numai o minoritate neînsemnată eră 
provedută cu săbii. Cu tote acestea vecia lor 
câştigată prin eroism era de tot mare; figurile 
lor atletice* perul lor blond şi ochii lor albaştrii 
cu priviri crunte erau cunoscute chiar şi in Roma; 
garda personală a cesarilor era in mare parte 
compusă din germani.

Dacii erau acum cutropiţi. Dar se luptau cu 
furia leilor. Instinctul lor le spunea, că se luptă 
pentru esistinţa patriei şi a poporului clacic. Să
biile lor strîmbe impărţiau pe trupurile gole ale 
germanilor tăiâturi mortale. *

Mucapor şi Zurgimar î-şi lăsară postul de 
comandanţi şi s£ amestecară cu furiă orbă in 
învălmăşea luptei.
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Pre Zurgimar î- lu atacară doi germani, in 
contra cărora se luptă cu curagiul desperării.

In fine î succese a trânti prin o lovitură cum
plită cu ascuţişul spedei sale pe unul din ata
catori.

^ Acum avea de lucru numai cu un germân.
Acesta î-şi redică ciomagul seu spre lovire.
In acest moment observă, că calul s£u ră

nit de morte din partea unui legionariu, care 
grăbi in ajutoriul germanului, cade fără poteri 
sub el.

Zurgimar cădu sub cal.
Situaţia lui era de tot criticâf In nepotinţa 

sa simţi că i-a sosit ora ultimă.
In momentul acesta, când mort ea pânditoriă 

se pregătiâ se-lîi acopere cu arepile sale negre, 
î veni in minte Cliilma.

Şi cugetul Ia plăcerile imbetătorie, ce-lu 
asceptau la fiinţa iubită cu tot focul ânimei sale, 
pe care acum avea tot dreptul de a o consideră 
de a sa propriâ, î împrumuta o energiă nespusă. 

I-şi încorda tote forţele cu desperarea ome- 
i î—şi ved periclitat un tesaur de tot

când î-şi întind
nilor, cari
scump chiar in momentul ultim, 
cu lăcomia mâna după acesta ca după o pro
prietate a lor dreptă.

Reuşi a-şi scote braţul stâng înarmat cu
scut.

Ciomagul germanului pica acum spre. capul 
lui Zurgimar. Acesta inse î-şi ridicase deja scu
tul spre aperare.
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O troznitură grozavă!
Ciomagul germanului s£ lovi cu potere bru

tală de scutul oval, întărit cu ţinte de metal al 
tarabostosului.

Un răcnet mortal, şi ciomagul germanului 
se rostogoli in aintea lui Zurgimar. Germânul 
concădu înecat in sânge.

Scolă-te, Zurgimar! — se audi un vers in- 
curăgiatoriu.

Zurgimar slobozi scutul de de a supra ca
pului s£u, şi privirea lui mulţămitoriâ cădu pe 
Mucapor, care sosise chiar in momentul cel mai 
critic in ajutoriul ginerelui seu.

In câteva clipite Zurgimar se scolâ, î-şi re
lua sabia şi caută cu privire sângerdsâ un ob
iect nou de atac.

Acum se v£du incungiurat de fraţi de ai 
s£i, de daci, cari î grăbiră in ajutoriu.

Lupta desperată, pe morte pe vidţă, curgea 
cu t6tă crudimea.

Curagiu, dacilor! Acesta e lupta ultimă, de- 
cidetdriă! P6 ei! — sbierâ Mucapor din respu- 
teri.

Mânia dacilor trecu in furia 6rbă â despe
rării.

Pre din aintea lui Zurgimar trecu in fuga 
mare o trupă de legionari sub conducerea unui 
tribun, persecutând nisce daci cari s£ apărau cu 
desperare.

Manta albă a tribunului era impestriţită de 
pete de sânge, şi in verful coifului s£u arginţit 
fălfăiau pene roşi.
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Tribunul era de tot ostenit şi-şi lua pe câ
teva mominte coiful clin cap, ca să-şi stergă 

. fruntea asudată.
Obrazii lui Zurgimar să aprinsără ca para 

focului, ochii lui începură a schinteiâ de mâniă.
In tribun recunoscu pe Flăvus.
Menat de setea resbunării să repedi cu sa

bia scosă spre el, fără de a judeca limpede, fără 
de a lua in considerare pericolul ce-lu ameninţa.

Flavus! . . . Flavus! . . . Seducătoriu laş! 
— sbierâ ca un nebun.

In fanfarada trimbiţelor şi sbieratele asur- 
ditorie glasul lui dispăru fără urmă. Flavus nici 
nu-lu observă.

Zurgimar, Mucapor şi soţii lor vădură că 
să amestecară in şirurile romane.

Zurgimar încercă a să orierttâ, privirea lui 
scrutătoriă caută belaurul regal, şi să nisui a des- 
tinge din toiul luptei signalul comandei.

In fine destinse , lămurit că trîmbiţele daci
lor cântă retragere urgentă. v

După mine, fraţilor! — strigă el — Să ne 
tăiăm drum! Vedeţi bălaurul regal! Urmăriţi-lu !

Cuvintele lui Zurgimar răpiră spiritele os
taşilor, şi năvăliră cu nepăsare desperată după 
densul.

Loviturile lor impărţiau m6rte fără cruţare 
Pecând ajunseră intre fraţii lor, veştmintele lor 
erau tote sânge, şi numărul lor scării la jumă
tate.

in apropierea nemijlo-Lupta curgea acum
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cită a capitalei. Se audia deja îmbărbătările os
taşilor, cari steteau pe muri.

Porţile capitalei se deschiseră şi persecu
taţii începură a întră in densa susţinend lupta 
neegală cu curagiu selbatic.

Decebal î-şi dete calul unui ostaş, şi se ur
că insogit de Burivista pe mur, ca se se potă 
orientă.

Pe drumul ce conducea de la templul lui 
Zamolxis spre Sarmiseghetusa se redică un nor 
întunecat de pulbere, din care s£ potea observă 
din când in când sclipiri de arme.

Eră Biciliş, care grăbiâ intru ajutoriu.
Biciliş vine in tâmpul cel mai reu, — clise 

. Burivista — Acum e prea târdiu! Mai bine ar 
face de s’ar reîntorc- ..

Din partea romanilor observară apropierea 
ajutorjului. O parte din trupele romane se rupse 
şi năvăli pe Biciliş.

Ostaşii s£ incâierară şi aici in luptă sânge-
r6sâ.

Mucapor ^e urcă şi el pe mur sbierând din 
respoteri:

Rege! Biciliş e aici, se erumpem! Uită î 
inimicul î-lu încungiură!

Faga lui Decebal eră albă ca păretele. La 
acâsta nenorocire nu se aşceptase. Speranţa şi 
planul lui eră, că-i va succede a apără capitala 
până-când Biciliş va stringe tote poterile Da
ciei şi-i va veni intru ajutoriu ! Cu acâsta pri- 
pâlă i-se nimici de odata totă speranţa.
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Cu groză nespusă vedu că din situaţiă a- 

câsta de tot periculosă nu va scăpa, decât nu
mai prin minune.

Lasă, Mucapor pe Bicilis sortei sale! El 
şi-a căutat nenorocirea, — dise Decebal cu re- 
signaţiune durerosă. — Prin neascultarea sa ne 
trage pote si pe noi şi patria nostrâ in abi
sul perirei . . . Resplătescâ-lu Zamolxis !!!

Intenţiunea i este bună, despre acesta sum 
convins ! — dise Burivista.

N’avem temp a judecă sinceritatea intenţi- 
unilor. Sarmiseghetusa geme de strîmtorirea înţ- 
niicului. Audiţi loviturile berbecilor in murii ei!
. . . Strigările desperate ale apărătorilor, cari 
pică ca lruncla tomna, înnecă gemetele muribun
zilor . . , Grăbeşce Mu cap o*,! incă nu e perdută 
Sarmiseghetusa, aţîţă insu^eţirea ostaşilor! Ca 
tine nime nu se precepe la acesta!

Mucapor se cobori de pe mur, se arunca ca 
un furibund pe cal şi începu a răcni ostaşilor cu
vinte insufleţitdrie.

Porţile de fer ale cetăţii s€ închiseră şi da- „ 
cii se pregătiră la apărarea murilor.

In aintea porţii curgea sângele vpâreuj mu- 
ribundi şi cadavre zăceau ca snopii.

Răniţii se rostogoliau in sânge . . . sbieră- 
te, . . . înjurături .... vaiete sfâşietdrie se a- 
mestecau intr’o disarmoniă infiorâtoriâ. >

Legionarii romani începură a pune scări la 
muri. Unii din dânşii inpingeau turnuri cu ber
beci.

I
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Peste piigin temp murii începură a se cu
tremura şi aici ele lovituri poternice.

Dacii se apărau desconsiderând vieţa. Fe
meile versau apă fierbinte, aruncau câlţi muiaţi 
in oleu şi aprinşi pe turnurile romanilor. Aces
tea inse erau acoperite cu piei prospete de vi
tă şi cu ţole udate in oget ca se nu prindă foc.

Acum se puseră in mişcare maşinele de a- 
runcat pietră ale romanilor.

începură a sburâ in cetate bolovani mari 
şi grindi grele.

Mucapor strigă ca un nebun :
La catapulte, fraţilor! Aduceţi in acţiune

ballistele!
Petrile şi grindile romanilor sburau 

in apoi semănând rane şi morte.
Bicilis nu potu cu mica sa trupă a susţine 

lupta, cu tote că ostaşii lui se luptau cu vite- 
jiă demnă de admirat.

Ce potea inse folosi curagiul lăpedâtoriu de 
' viăţă, când numărul inimicului eră indăcit!

'Bicilis fu incungiurat şi prins.
Decebal vedu tote de pe mur.
Mă tem de Bicilis, Burivista, — <Jise el câ- 

tră eroul betrân,
Burivista se uimi.
Pentru ce? — intrebâ el.
Bicilis sete de, locul unde am ascuns tesa- 

urul. Inimicul se vă ingrigf de chinuri alese, câ 
să descoperă secretul. Avă-va ore Bicilis tăria 
sufletăscâ să resiste promisiunilor ainăgitorie şi

acum
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se suporte cu demnitate bărbăt^scă torturele 
brutale ?

Burivista remase suprins de cuvintele re
gelui. In tăria caracterului seu onest nu se încu
meta a presupune despre un tarabostos fruntaş 
atâta laşitate şi slăbăciune de spirit.

Bicilis e bărbat! — respunse betrânul cu 
demnitate serbătorescă. — Ne-a dat destuTe 
probe de tăria sufletescă. Iubirea sa de patria 
pote servi de esemplu.'L’am vedut de nenume- 
rate ori stând in faţa morţii; in luptele celea 
mai periculose şi-a câştigat onore. Greşesci, rege, 
când te indoiesci despre tăria sufletescă a lui. 
Bicilis nu se teme de morte! Mai iute se vor 
urf romanii de privirea chinurilor sale, decât Bi
cilis de suportarea lor. Fii convins, rege, că ta- 
rabostosul Bicilis vă câştigă onore numelui de 
dac şi in captivitate. Tradarea e meşteşugul 6- 
menilor laşi!

O dată mi-a călcat porunca cu pripela lui 
neinţeleptă. De unde se asceptăm acum ajutoriu? 
De vă reuşf inimicul a cuprinde. Sarmiseghetusa, 
ce vă ff din Dacia şi poporul dacic?

In marginea vestică a capitalei se redică 
acum un nor negru de fum.

Privirea regelui părea a întrebă pe betrâ
nul Burivista despre causa acestui eveniment.

O bănuelă ingrozitoriă î opri pentru câteva 
mominte resuflarea şi-i îngheţa sângele in vine.

Din marea de pară, ce se desfăcu din ne-

2
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grimea fumului se convinse in fine cu groza 
morţii, că Sarmiseghetusa arde!

• Ce s’a intemplat?
Regele şi Burivista se coborirâ de pe mur 

şi alergară in fuga mare la cai.
Pe uliţile capitalei se incepă o fugă fără 

ţintă. Zăpăcelă, ce causară o mulţime de femei 
iilfricate, cari alergau strigând şi tânguindu-se 
in versuri sfăşiătorie de animă, nimici ordinea 
disciplinei.

. • *.

La porta principală a capitalei, unde se ur
ca regele pe cal, se audi o ferbere îngrozitoriă 
de glasuri confuse, umane, care crescea din ce 
in ce ca. bubuitul tunetului ce vine din depărtări.

Impregiurul regelui picau neîncetat petri şi 
grindi. Murii cetăţii gemeau de loviturile dese 
ale berbecilor romani.

Acum sosiră vreo câţi-va călăreţi, căutând
pe rege.

Decebal alerga in aintea lor.
Inimicul a intrat in cetate, rege! — striga 

unul dintre călăreţi! — Sarmiseghetusa arde! 
Turobal m’a trimis după ajutoriu grabnic.

In mărimea pericolului, Decebal arăta o li- 
nisce demnă de admirat.

Cu sângele rece al caracterului s£u precum
pănitorii! dede ordinele necesarie.

Trimbiţele resunară, şi o trupă de ostaşi 
porni sub comanda lui Zurgimar spre punctul pe
riclitat al capitalei.

Romanii inţelegend avantagiulj in care a-
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junseră prin succesul obţinut, innoirâ atacul cu 
vehemenţă înfocată şi in celea alalte părţi. 

Poterile dacilor începură a scade.
Decebal vedu că nu va fi in stare a sus

ţine capitala. *
In partea vestică sgomotul luptei tot creş- 

* cea, focul se tot lăţia. l)e aici potu conchide cu 
tot dreptul, că Zurgimar n’a reuşit a alungă pe 
inimic.

Acum i anunţiară, că inimicul a derimat în
că in d6ue locuri murii. Despre acesta s’ar fi 
convins şi fără anunţare, căci din celea doue 
puncte periclitate se redică un fum des însoţit 
de o flacără imensă, por tată înfiorătorii! de vent 
ca undele apei.

Desperarea dede lui Decebal in mâni ulti
ma armă de aperare.

Se sfătui câteva momente cu Burivista si
Mucapor,

Aprindeţi palatul regal ! — dede in fine or
din cătră patru ostaşi pe cari i chiema-s£ la sine. 

Ostaşii grăbiră in fugă a împlini mandatul
regal.

Decebal i urmări cu privirea pân’ce dis
părură.

Linişcea măiestosă a regelui faţă cu mânia 
şi ciuda nepotinciosâ a lui Mucapor eră insuflă- 
t6riă de respect.

Ca o statuă de marmoră stete călare cu 
privirea aţintită spre palat, se părea că nu-i pa
să nemic de lupta desperată a fraţilor sei. Pie-

' ?*
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trile şi grindile aruncate de romani, cari omo- 
riau in continuu ostaşi de ai lui, n’aveau asupra 
lui nici un efect.

De o dată vedii că verful palatului afumă,
Bălaurii redicaţi de â supra coperişului se 

svercoliau şi se incolăciau de căldura focului, ca 
când ar ff monştrii vii.

Para încinse tot coperişul.
Scardon, sclavul fidel al lui Mucapor, nu se 

despărţi sub tot decursul luptei de stăpânul seu. 
II urmăriâ in tote pericolele, pe cumu-şi urmă- 
resce umbra obiectul seu.

Dar acum, când pericolul eră de tot mare, 
se despărţi de densul şi grăbi in fugă spre cen
trul capitalei.

Când se convinse Decebal din mărimea fo
cului care i încinse tot palatul — şi pe care-lu 
potea urmări cu atenţiune forte uşor, fiind-că a- 
cela eră clădit pe un loc mai înălţat — că nime 
nu e mai muie in stare a-lu stinge, îşi şterse o 
lacrimă, care-i alunecase involuntar pe obrazii 
sei trişti.

Vedea nimicirea capitalei şi se temea de 
perirea patriei sale.

Acum se intorse cătră ostaşii, cari se in- 
bulziau in giurul lui, şi le striga ;

Fraţilor! capitala e pierdută! Peste puţin 
temp numai ruine vor vorbi despre mărimea şi 
splenddrea de o dinidră a Sarmiseghetusei! Dar 
n’aveţi pentru ce a v£ acusâ.

V’aţi apărat ca eroi! '



— 21 —

Inmicul inse e cu mult mai poternic şi po
terile nostre sunt neindestulitorie faţa de el.

Sarmiseghetusa e a nostră incă rege! — 
clise Mucapor.

Sarmiseghetusa e pierdută Mucapor ! Des
pre acdsta eşti convins şi tu, ele cumva nu eşti 
convins priveşce !

Regele arătă cu sabia focul, care cuprinse 
acum cea mai mare parte a capitalei.

Burivista se apropiă acum cle' Mucapor di-

(

când.
O dată ai rîs de mine şi ţi-ai bătut joc de 

ingrigirile mele, cându-ţi vorbiam de periculo- 
sitatea resbelului acesta. N’am reuşit a ve domoli 
focul de luptă. , . . . Acum veţli şi tu urmările. 
Nu-ţi fac inputări, .ci voiesc aţi veni intru aju
torii! ca un amic bun. Asa socot, că acuma-mi 
vei ff mulţămitoriu pentru acest mic don.

Ca când ar vorbi de un lucru de tot ba- . 
gatel î-şi scose din breu scatuliţa cu venin, care 
o portă tot de aunâ cu sine,şi deschidindu-o 
âmbiă pe Mucapor s^-şi iee din conţinutul ei.

Pofteşce Mucapor î Acest venin te va mân- . 
tuf in câteva clipite de tote chinurile acestei vieţi.

Mucapor cu ochii schinteitori de mâniă fa
cil cu mâna o mişcare vehementă de refus, şi 
fără de a învrednici pe Burivista de respuns, 
sbferâ cât i încăpu pe gură :

Dacia incă nu e pierdută! Trăiăscă Dacia 
. şi Decebal !
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• Cuvintele lui Mucapor aprinseră clin nou fo
cul speranţei in inimile desperate ale ostaşilor. 
In momentul acesta insufleţitoriu simţiră in bra
ţele lor ostenite o potere aprope supraomenescă.

Trăiescă Dacia şi Decebal ! — strigară de 
o dată toţi.

Săbiile gole, redicate ameninţătoriu in aer 
sclipiau in ciocnire metalică şi strigătul poternic 
înăduşi p.e un moment toiul asurditoriu al luptei.

Burivista zimbi dureros.
Fără de a elice un singur cuvent, redică sca- 

tuliţa cu venin la gură şi înghiţi jumătate din 
conţinutul ei.

Decebal se împlii de groză.
Ce ai făcut, Burivista ? întrebă el in ton, 

care să potea consideră aprope infruntătoriu.
Mi-am perdut speranţa in viitoriul Daciei — 

respunsă bătrânul in ton şoptitoriu. — Sum bă
trân ... mă tem de ruşinea captivităţii . . . . 
Voi sunteţi mai tineri . . . luptaţi-vă pentru Dacia!

Un tarabostos să aruncă la Burivista, şi 
apucându-i din mâna tremurândă scâtula cu ve
nin, î urmă esemplul.

Mai mulţi dintre tarabostoşi şi dintre ostaşii 
comuni î-şi scoseră acum pumnalele şi să smu
ciseră.

r

Aceştia î-si aleseră mai bine indrtea in' li
bertate de cât ruşinea şi chinurile unei captivi
tăţi eventuale.

Veninul, tare avu un efect de tot repentin. 
Purivista concădu fără poteri. Faţa i-şă vi-
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neţi, şi ochii începură a i-se înveli de ceţa morţii.
Dar cugetele sale şi inacest moment trist 

erau la Dacia sa iubită.
Romanii vin . . . grăbiţi . . . fugiţi . . . 

Juptaţi-ve pentru viitoriul Daciei, — şopti cu bu
zele tremurânde in agonia morţii.

Nobilul său suflet părăsi locaşul strimt al 
corpului şi se redică vesel spre câmpiile fericite 
ale lumei eterne, unde Zamolxis remunereză pe 
eroii săi cu plăceri negustate de fiinţă trupescă.

Decebal privi cu tristăţă la trupurile sinu-
cişilor.

Fericit eşti Burivistă, — dise. el pătruns — 
Tu şi soţii tei v’aţi ales rolul cel mai uşor. Ne
cazul nostru incă numai acum se începe!

Sarmiseghetusa eră acum plină de legio
nari romani şi germani sălbatici.

Terenul luptei desperate erau acum uliţile
capitalei.

Decebal şi soţii lui poteau deosebi limpede 
strigările de învingere ale romanilor.

Eră momentul suprem de a erumpe din a- 
cest infern" înfricoşat, de nu voiau a perde totă 
speranţa scăpării.

Deschideţi porţile! — ordona acum De-

; .

V.

cebal.
Grindile de fer ale porţii se scoseră din

cârlige.
Decebal se obli pe armăsariul seu de res- 

boiu, ochii sei se aprinsără de focul eroismului 
' âespreţuitoriu de viăţă.
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Fraţilor! — dise el, — cel ce iubesce Da
cia şi nu se teme de morte urmeze-mi! Cel ce 
varemâne'in vieţă se vină spre Singidava. Acolo 
ne va fi locul de întâlnire!

Regele făcu semn se deschidă porţile. 
Curagiu fraţilor! s6 audi in sgomotul 

pregâtirei spre erumpere versul de stentor al 
lui Mucapor.

Ţiţinile cârţâirâ sub povora grea şi porta 
capitalei s£ deschise.

Regele erupse cu trupa sa însufleţită.
In aintea porţii se începu o luptă despe

rată. Dacii s6 luptau cu furiă animalică.
In invâlmăsăla sângerosă din când in când 

se poteau deschilinf figurile regelui şi a lui Mu
capor. l-şi portau săbile ucigătorie cu iuţimea 
fulgerului şi impârţiau fără cruţare morte in tote 
laturile.

O parte a ostaşilor împreună cu Decebal 
şi Mucapor reuşiră in fine a-şi tăia drum prin 
desimea inimicului, şi s6 încercară a-şi mântui 
vieţa prin fugă.

Un decurion de cavaleriă v£<Jend armatura 
,y\ pomposâ a .regelui şi a lui Mucapor, şi conchi- 

dend de pe căciulele ce le portau, că aceia sunt 
tarabostoşi fruntaşi, s£ puse cu trupa sa a-i 
persecută.

Mucapor câlăriâ de a drepta regelui; din 
când "in..când se uita in apoi şi vecjh cu bucuriâ, 
că persecutătorii remaseră de tot in derept.

Avantagiul in care erau fugarii nu durâ
ins$ mult.

-
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Impintenă-ţi calul rege! — se adresa Mu
capor câtră Decebal. — Spaţiul dintre noi şi 
inimic scade mereu, Me tem se nu ne ajungă.

Decebal î-şi înfipse pintenii in costale.;.ar- 
masariului.

Animalul nobil rinchezâ de clorere, nefiind 
inveţat cu astfeliu de tractare. Piciorele lui de 
in ainte se frânserâ fără patere, şi. armăsariul 
pica in genunchi.

Pe faţa regelui in acest moment se lăţi 
palorea iogrozitoriâ a morţii. ;

Calul n\iru e rănit, Mucapor! :— clise rece, 
fără urmă de frică. — Pentru mine nu mai este 
scăpare. Fugi Mucapor, strînge tote poterile da
cilor şi te incercă a mântui cât va fi cu potinţă 
clin indepedinţa patriei nosţre asuprite!

Sui pe calul meu, rege! — escl.a.m.â Mu
capor coborîndu-se ele pe cal. — Vieţa ;ta are 
mai mare valore pentru Dacia, de cât a mea

Ofertul tgu e nobil, dar nu-Ju primesc — di- 
' se regele coborînduse şi ql de pe calul seu, 

care s6 rostogoli pe pâment şi peri.
Mucapor insista cu ofertul s6u.
Fugi Mucapor !a — continua Decebal.—7 pe 

mine n’ave grigiă. îmi şciu detorinţa şi nu voiu 
uită de demnitatea oficiului mieu. Decebal rege
le dacilor, nu va ff. prinsoneriul romanilor, nici 
ingânfatul Traian nu-şi va redicâ splenddrea tri
umfului seu cu mine ! Pe mine m’a părăsit no
rocul, tu pote se fif mai norocos! .......

Călăreţii persecutători erau acum in apro-

\

> A
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piare. Suflările grele, ale cailor şi strigările că
lăreţilor iLlu'făcură pe Mucapor atent se se pună 
la fugă, de cumva nu voieşce se pice in manile 
inimicului.

Primeşce rege, calul rnieu ! — dise el de 
mai multe Ori.

Cuvintele lui erau acum mai mult o rogare 
fierbinte, de cât lin ofert

Decebal îşi scose sabia din tecă. 
r Rolul rnieu s’a gătat, — clise rece. — In 

lumea acesta n’am ce a mai căuta. Implineşce- 
mi amice rogareă. Fugi şi mântuieşce din Da
cia ce' va ff cu potinţă! Adio Mucapor!

Dicând acestea cuvinte sS lăsa iii verful să
biei, sale. îşi pierdu speranţa in vcnitoriul patri
ei sale şi-şi alese mai bine fnortea, decât dore- 
rea cruntă de a-şi vecie patria in jugul sclăviei.

Mucapor după ce v£du, că Decebal e'pier
dut sŞ aţuiică .pe cal şi âpucâ la fugă.

Când sosiră romanii, Decebal eră cleja mort. 
Ostaşii sS coborîrâ de pe căi şi tăiară ca

pul regelui. j ‘ " ■ ‘
In suprindereâ generală uitară de' persecu- 

^ tarea lui Mucapor.

-'>• \. î anx
II3a,ta,:v,'u.l T7"itig'ess. .

y: Prccând ajunse Zurgimar cu trupa lui la lo
cul periclitat, inimicul era in superioritate'evi- 

••dentă. •

" .« ’.r :;. *-
*>£

li

- 1
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Dacii apărători se luptau cu desperare 6r- 
bă. Dar tote opintirile lor erau zădarnice, inimi
cul ocupă clin ce in ce mai mai mult teren. •

Pe apertura murului derimat centuriile le
gionarilor şi horclele germane unduiau ca apa 
ce-şi frânge stavila pusă in calea sa. In neas- 
temperul luptei trupele de mai înapoi se apăsau' 
cu greutate crescândă pe celea de mai in frunte.

Inbulzela grozavă însoţită de urări, de stri
gările asurclitorie ale germanilor, de ciocnirile ar
melor şi ale scuturilor oferiau o.privelişce inspăi- 
mântătoriă. ,

Romanii puseră scări la murii părăsiţi de . 
apărători şi începură a străbate şi pe acesta 
cale in cetate.

Lucrul prim al celora ce reuşiră a străbate 
in cetate eră de a mări groza luptei, prin aprin
derea locuinţelor.

Sosirea lui Zurgimar electriza dţn nou cu- 
ragiul scădind al dacilor, cari năvăliră acum cu 
poteri inoite pe romani;

S6 apucară din nou la q luptă crujdelă şi 
sângerdsă, ins6 neegală.

De o parte sg luptau cu despreţuirea vieţii, 
desperarea ultimă, ura strămoşescâ, mânia turba
tă a nepotinţei; de cea alaltâ parte romanii in
dignaţi omojîau cu necruţarea tirăniei pe fiă pa
re pe care sdrtea nemilosă-lu aducea înaintea 
lor. Şi erau in credinţa firmă, că prin necruţa- 

- rea acesta tirană împlinesc o detoriă a onorei 
militarie, căci pedepsesc trufia şi călcarea de cu- 
vent a unui rege îngâmfat.

V
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Zurgimar nu se lăsa sedus de optimismul 
caracterului s£u. Diferinţa dintre poterile sale şi 
ale inimicului eră cu mult mai bătetoriă la ochi, 
decât se nu se fî potut convinge, că finea aces
tei lupte ne-egale va fi desastrosă pentru ostaşii 
sei. Cu toţe acestea nu se cugetă la retragere, 
cf aţiţă neincetat ostaşii la atacuri noue.

Dar tote sforţările sale erau zădarnice. A- 
• tacurile lui causau pierderi tot mai simţitorie, 
şi poterile ostaşilor scădeau treptat cu numerul 
•lor. Eră că când sar fi încercat a sparge un mur 
colosal prin aruncare de pietri.

Pe muri eră un şir lung de cruci, pe cari 
atârnau sbuciumându-se in dorerea chinurilor 
oribile ale agoniei îndelungate corpurile sânge
rânde ales prinsonerilor, cari fură nefericiţi de a 
pică in mânile dacilor. Pintre cruci se înălţau 
spre" ceriu, ca tot atâtea semne ale crudimei 
rieuifiane, grindi grose, de cari erau legaţi cu 
lanţuri de fer romani chinuiţi şi mutilaţi până la 
morte. Belciugurile in dungi ale lanţurilor sâ tăiau 
adânc in carnea viă a muribundilor, pe ale căro
ra feţe eră imprimată espresiunea suferinţelor 
grozave.

* DaciPrecurseră la acest mijloc barbar nu
mai atunci, când-tenacitatea lor in apărarea ce
tăţii să prefăcu in turbarea nepotinţii. Scopul lor 

‘fu de a stătbri esemple, a provocă frică şi grbză 
Dar riu-şt ajunseră scopul. Tocmai din con

tră, crudimîle barbare aţtţară numai focul res- 
bunării şi provocarâ represalîe şi mai sângerose.



/
o-

— —

Dar cine cugeta acum Ia simţăminte umane, 
când Sarmiseghetusa era schimbată intr’up in
fern înspăimântătorii), unde domniau gemetele 
moribundilor şi vaietele răniţilor unde pereele de 
sânge stingeau flăcările,

Prin spărtura murilor ca pe o portă colo
sală se imbulziau neiacetat trupe nouă.

Cei ce să saturară deja de vărsarea sân
gelui începură acum a cugetă şi la folosul ma
terial. Legionarii începură a străbate prin lo
cuinţe după pradă, şi a-şi câştigă prinsoneri. In- 
cunjurau grupe mai mici de daci luptători, pre 
cari desarmându-i î legau, intre înjurături şi bă
tăi nemilose şi-i conduceau intre arme in loc 
sigur.

Zurgimar cu tote acestea nu cugetă la scă
pare. căci speră că regele i-va trîmete ajutoriu. 
Din când in când priviâ cu ochi însetaţi după. 
acest ajutoriu, care nu voia nici decât se sosescă.

De o dată remase nemişcat, atins de o; 
spaimă nimicitoriâ. Poterile membrelor sale dis
părură, şi acestea se încremeniră pe câteva mo
mente ca şi când ar fi părţi nesimţitori e ale 
unei statue de pătră. Faţa lui ingălbini, gura i 
se deschise, ca şi când ar voi să strige, dar nu 
fu in stare a da. nici un sunet.

Din două puncte opuse ale capitalei să ră
dicau nori de fum şi limbi de flacără. .

Zurgimar vă<;lu că Sarmiseghetusa e pier
dută; frica mortală î paraliza tote poterile. .....

Abia să reculese, şi voi a dă ordine fraţilor 
săi;. când vădu că palatul regal incă arde*.
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Ore romanii se-lu ff aprins? . . . . Se ff 
străbătut deja până’n mijlocul cetăţii?!

S6 convinse in fine, că nu pote speră mân
tuire de cât in fuga. Şi Chilma, iubita lui nevasta, 
unde e acum? ...

= Isbuti- in fine a-şi face un plan de scăpare.
Fraţilor! — strigă 'câtu-i incăpu pe gură — 

nesuiţi-ve a scăpă spre porta principală se ne 
unim cu ostaşii regelui!

.. In toiul luptei versul seu nu fu auclit decât 
numai de cei ce erau in apropiarea sa. Dar 
aceştia apucară cuvintele sale şi le dederâ mai 
departe. In câteva minute cea mai mare parte 
a dacilor precepii. intenţiunea lui Zurgimar.

De a esistat încă până acum puţină disci
plină, acăsta in momentul desperat s’a nimicit 
cu totul.

Se născu o confusiune orbă; mulţi dintre 
daci in loc de scăpare se . aruncau ca nisce ne
buni in braţele romanilor.

Frica nici o dată nu e bun conducătoriu.

'v

Romanii se întreceau in abundânţa prinsonerilor.
Zurgimar cu vreo câţiva tovarăşi apuca pe 

uliţî strimte, laterali cătră porta principală. Din 
când1 in când se opriâ şi s& incercâ a judecă din 
mărimea toiului in cari părţi curgea lupta. I-şi 
alegea uliţile celea mai liniscite; unde eră de 
lipsă trecea prin grădini.
- • Jn fine ajunse in apropiarea porţii. Avea a 
mai percurge câteva uliţe, şi eră se ajungă la 
ţînt-ă. -

Numai de ar ff regele incă acolo! Sciâ si-
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gur, că va încercă erumper.ea, şi-şi incordjj.ţdte 
poterile se ajungă la tâmp*.. v

Ostaşii cari porniră.,cu Zurgim ir s6 des
părţiră unul câte unul de conducătoriul lor, ale-, 
gendu-şî căi diverse, .cari după părerea lor erau 
mai sigure.

In momentul morţii ameninţătorie omul de
vine egoist. Instinctul vieţii şi iubirea, de sine 
sugrumă tote simţemintele mai nobile./ v

Zurgim ar se trezi că a remas singur..
Chiar sări peste un pâlant şi trecu in uliţă 

când (ie odată aucli in apropiere cuvinte la
tine şi veclu un otîgier roman despărţinduse . de 
trupa sa însetată de pradă, şi fugind spre cen
trul celătii. , . -

1 • • ■ - ! " * -• ... '

Uliţa eră părăsită de daci, femeile înspăi
mântate fugiseră de aici, sau se ascunseră.

Zurgimar vedii că. a sosit prea târdiu, căci 
ofigin.il> cu trupa sa venia pe uliţa porţii. Dece- 
bal sau a erupt, sau a scăpat in alta . părte a 
cetăţii.

Romanii nu aveau cu cine a sâ batej se 
impreşciau cu lacomiă după pradă prin case.

A se retrage fără de a fî observat eră prea 
târdiu pentru Zurgimar. Se lipi deci după un 
.stâlp de portă se aşcepte trecerea • oficirului.

Oficirul sosi in dreptul stâlpului.
Zurgimar, câ când şi-ar fl pierdut mintea 

sânetosă, deodată sări din ascunsul seu in ainteâ* 
ofigirului surprins. Faga sa sâ schimoşi de mâniă 
şi ochii lui mari si schinteitori se invârtiau ca d6-
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uă globuri lucitorie. Să păreau că voiesc a-şi pă
răsi orbitele, (locul lor)

De unde acesta cutezanţă ne aşceptată din 
partea lui Zurgimar ? Se fi uitat ore el că acum 
nu e altceva de cât un fugariu demn de com
pătimit, care se’ncercă a-şi mântui vieţa misera-

Da, tote lea uitat in acest moment. Mânia 
şi pofta de resbunare-i întunecară mintea care 
era domnită de un unic cuget plin de lăcomia 
de a nimici pe omul ce stete in aintea lui, căci 
acesta era rivalul seu, tribunul Iulius Flavus.

• Stai, nimernice î Seducătoriu laş de fete ! 
— răcni Zurgimar, căruia tot trupul i tremura 
de iritaţiunea mâniei.

In surprinderea acesta neaşceptată Flavus 
îşi scose spada.

Hahaha î — isbucni Zurgimar. — Tu vo- 
ieşci luptă ! Bine 1 Acesta inse e lucru mai greu, 
decât a sud capul unei fete!

Calumniătoriu neruşinat! — strigă Flavus 
la ofensa acesta neaşceptată

Eu calumniătoriu?! . . . Ore nu grăbiai şi 
acum in fugă cătră locuinţa Chilmei ? !

Năgă dacă poţi !
Nu-ţi sum dătoriu cu respundere despre 

faptele mele! Da, acolo merg.
Ai voit numai a merge! Dar aici sum eu 

care te voiu inpedecâ. Se şeii inse că chiar de 
ai fî mers, pe Chilma n’ai fi aflat’o.

Unde e Chilma Zurgimar ? — întreba tri
bunul redicându-şi sabia spre ameninţare.

bilă.
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Te opresc a mai pune acesta întrebare! 
Ti-âm scris, ca Chilma nu e mai mult liberă. 
Am cumpărat’o, şi acum e nevasta mea. P'ii con
vins că m’am ingrigit de siguranţa ei!

Flavus nevăli cu vehemenţă asupra contra
riului s6u.

Tactica romanilor in conbateri era bazată 
pe inpungere. S£ apropiau şi depărtau tot im- 
pungând cu sabia forte acomodată pentru acest 
scop cătră inimic, si ţinta impungerei erâ mâi 
tot deauna faţa contrariului,

Impunsetura tribunului fu de tot repede şi ' 
neaşceptată. Pre un inimic mai puţin isteţ decât 
Zurgimar de a bună samă Paf fi ajuns. Acesta 
inse observa intenţiunea tribunului şi printr’o să
ritură isteţă in drepta incungiurâ verful săbiei. 
Flavus inpunsg in aerul gol.

Te înşeli, Flavus, de cugeţî că ai de lucru 
cu un copil neespert! Eu cunosc apucăturile lup
tei. De doue ori teau mântuit deii t£i din manile 
mele, a treia oră nu vei scăpă. Apârăte de ţi—e 
scumpă vieţa !

Acum rendul atacului erâ pe Zurgimar, care 
se arunca că un leu înfuriat pe tribun. Săbiile 
oţeldse aruncau schiritei de ciocnirile dese, scu- 
tfcle cârţ£iau de lovituri cumplite. Liipta curgea 
pe vieţă sau morte.

Din loviturile poternice, cari pîcaU că grin
dina pe scutul tribunului erâ evident, că Zurgi
mar dispunea de o potere brutală, şi mania de 

eră cuprins, măria incă efectul acestei po-care
a
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teri. Dacă' inse Flavus era inferior in ce priveşce 
poterea animalică, era superior in aplicarea a- 
pucăturilor isteţe. Finea luptei eră deci forte dubiă.

Flavus de odată păşi câţiva paşi indărept. 
Zurgimar sciâ, că voieşce a întrebuinţa vreo a- 
pucătură. îşi incordă deci atenţiunea, ochii lui e- 
rau ca pironiţi pe faga tribunului, caşi când ar 
ceti de pe acesta intenţiunea contrariului seu.

Slăbeşci Flavus, de te retragi! — striga 
Zurgimar ironic.

Pote ! — respunse * rece Flavus.
Acum îşi redicâ tribunul sabia şi se aruncă 

pe. dac. Ai fi .cugetat că are intenţiune de a a- 
plicâ o lovitură nimicită riă pe capul contrariului 
seu.

Zurgimar îşi redicâ repede scutul in drep
tul frunţii.

Tribunul, ca şi când ar fi aşceptat numai 
acesta mişcare, să apleca şi inpunse pe dedesubt 
cu sabia cătrâ pieptul neapărat al dacului.

împunsătura fu repede şi isteţă, dar şi scu
tul lui Zurgimar se slobodi cu iuţimea fulgerului 
in direcţiunea pieptului.

Verful săbiei lui Flavus se lovi cu potere 
vehementă in scut. Arma de oţel se frânse in 
bucăţi, şi Flavus rămase numai cu mănunchiul.

Hahaha! — să audi rîsul sarcastic al da
cului. — Voieşci a fi prea isteţ, Flavus! Vicle
nia ta in fine mi te-a dat in mâni!

încă nu! — striga Flavus scoţindu-şi pum
nalul.
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Sum in avantagiu, căci sabia e mai lungă 
decât pumnalul. Mortea r.a e prea sigură î Mă 
lapăd de acest avantagiu. Te voiu omori in luptă 
cu arme' egale.

lîicând acestea-şi isbi sabia de pietrile uli
ţei de sări in bucăţi şi-şi scose şi el pumnalul.

Lupta contrarilor înverşunaţi se înnoi cu fu- 
riă crescândă.

Intr’acestea pe porta cetăţii se imbuldiau 
neîncetat ostaşi romani şi se imprăşciau cu lă- 
comiă nesăţiosă după pradă prin casele părăsite. 
Cei ce sosiră mai târdiu trebuiau se străbată 
mai in lontru, căci casele din marginea cetăţii 
erau jâfuite deja.

Ostaşii jăfuitori ajunseră deja până la locul 
unde se luptă Flavus cu Zurgimar.

Dar furia luptătorilor eră ătât de mare, in 
cât nu simţiau nemic din ce se întâmplă in giu- 
rul lor. Setea neastâmpărată după sângele con
trariului le întuneca vederile şi le tâmpi audul.

Dar nici ostaşii nu se prea interesau de 
lupta desperată, căci acum aveau o ocupaţiune 
mai rentabilă.

In casele jăfuite puneau foc. Uliţele să îm- 
plură de fum si căldura eră- aprope nesuporta
bilă.

Un germân gol pâuă’n brâu chiar eşi din 
o casă cu mânile gole. Acesta eră sămn, că a 
sosit prea târdiu, căci altul mai isteţ l’a întrecut 
şi a dus ce ,a fost preţios.

Din acăstă causă eră forte mânios. Se grăbi

3
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spre alta casă, când dede cu ochii de Flavus şi 
Zurgimar.

Faţa lui cruntă lua espresiune animalică, şi 
se repedi spre locul luptei cu măciuca redicată 
spre lovire.

Bală spurcată î — răcni el in idioma sa 
barbară. — încă ’indresneşcr aţi redicâ arma in 
contra tribunului!

Măciuca germânului s6 lovi cu o troznitură 
grozavă in scutul lui Zurgimar. Scutul se sdrobi 
după ce se lovi cu marginea ţintuită de capul 
dacului.

Zurgimar cădu ca mort. — Pentru acesta 
e destul! — dise germanul in tonul seu dur.

In pronunţarea cuvintelor sale nu se găsi 
“nici urmă de compătimire espresiunea selbatică 
a fagei sale nu se imblândi nici când veclu, că 
pe gura şi nasul dacului năpădeşce sângele in 
bulbuci.

Căderea repentină a Jui Zurgimar fii fra
pantă pentru tribun. Sufla greu de ostenit şi a- 
sudorile-i curgeau şiroie pe fagă.

Germânul selbatic ce obori la păment pe 
Zurgimar de odafă-şi redicâ eră măciuca si în
cepu a fugi ca o feră sălbatică, ce se imbetâ 
de sângele aboritoriu al victimelor sale.

Din apropiate se aucjiau ciocniri de arme 
şi strigări desperate.

Vre-o câţiva din omenii lui Zurgimar reuşi
ră a străbate până aici cu scopul de a-se un( 
cu trupa regelui. De aceştia dederă ostaşii ro
mani şi începură a-i omori fără cruţare.



— 37 —

Germanul nostru observa, că in apropiere 
e luptă, de acea fugi ca un furibund se iee şi 
el parte la măcel.

Flavus nu potu schimba nici un cuvânt cu 
el, dar trăsurile lui dure i ramaseră imprimate 
neşters in memoria. Era in stare a-lu recunoş.ce 
din ori ce tumult.

Observând romanii, că in apropiare sunt 
daci înarmaţi, năvăliră cu droia la locul luptei.

Flavus dispăru in tumultul ostaşilor.
Se ne intorcem acum la Cftilma.
Bieta fată pe lângă groza luptei, al căreia 

sgomot infiorătoriu străbătea până in odaia ei, 
eră cuprinsă de cea mai mare nedumerire.

Cu tatăl seu nu se întâlni de mai multe 
septămâni, nici nu căpetâ şcire despre el. Scar- 
don nu o cercetase de mult. Acesta impregiu- 
rare o nelinişcia forte mult şi-i cauza doreri cum
plite. Membrele sale de multe ori tremurau de o 
frică nimicitoriă, când sâ cugeta, că tatăl sâu a 
potut căde in vre-o luptă.

Când vedu capitala ardend şi înţelese, că 
inimicul a intrat in stradele ei, desperarea-i de 
până acum se prefăcu in resoluţiunea firmă a 
resignaţiei nepăsătdrie.

Şciâ că n’are unde căuta refugiu, se decise 
deci a se supune cu fatalism orb ore cărei sorte, 
ce o potea aşceptâ, cu escepţiunea sclăviei.

îşi lua un pumnal şi-Iu băga in breu. Era 
decisă mai bine a se sinucide, decât a ajunge 
via in mânile inimicului. Şi dânsa era fică de
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dac, era deci dedată a nu pune prea mare preţ 
pe vieţă.

Se puse pe un scaun şi ascultă toiul luptei 
cu o linişce, ce ar fi stârpit uimire insuflătoriă 
de respect şi intr’un bărbat dedat cu periei ele 
resboielor.

Când luă foc şi palatul regal, care eră in 
apropierea casei lui Mucapor, Chilma iernase 
singură. Nevestele şi servitoriele tatălui seu îşi 
pierdură capul, luară cu densele ce aveau mai 
preţios şi fugiră pe uliţe fără scop intre vaiete 
şi tânguiri continue.

In frica răpitoriă de minţi credeau că lucră 
inţelepţeşce, când fugiau ca . nebune in manile 
ostaşilor romani, de cari gemea Sarmiseghetusa.

Chilma de o dată tresări.
Mâna sa apuca in ’oluntar mănunchiul pum

nalului.
Pe treptele ce conduceau in odaia ei se a- 

uejiau paşi grei şi sgomot de glasuri bărbăteşci.
Faga Chilmei de odată luă espresiunea bu

curiei pline de speranţă, mâna ei părăsi mănun
chiul pumnalului, sări repede şi merse spre uşă.

Din vorbele bărbaţilor, ce se apropiau de 
uşa ei, să convinsă cu bucuria că-su rostite de 
daci. îşi ‘aduse aminte in acest moment de tatăl 
său, şi sufletul, ei se împlu de speranţa scăpărei.

Uşa se deschise, şi Chilma eră convinsă, că 
nu s’a inşălât in prepusul ei. In odaiă intrară doi 
ostaşi bărboşi de dac.

, Privirile junei feţe cu tote acestea picau ca
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o întrebare confusă pe venetici. Bărbaţii ce in
trară in chilia ei î erau necunoscuţi.

Grăbeşce Chil mă şi vino cu noi î — dise 
unul dintre ostaşi. — Inimicul a intrat in cetate; 
calea lui e sădită de morţi şi cenuşă. Tempul 
scăpărei e scurt, grăbeşce deci!

Nu ved nici o • cale de scăpare deschisă. 
Unde voiţi a me conduce? Capitala e incungiu- 
rată de inimici; pe unde vom scăpă, fără de a 
fi observaţi ? Vorbiţi dacă voiţi se am încredere 
in voi !

In curăţenia intentiunei nostre n’ai ce cău- 
ră vre-o pată ! Noi suntem trâmişi de cel ce 
st a mai aprope de tine, ca se te scdtem din a- 
cest infern al morţii. Calea scăpărei e liberă încă, 
peste câteva ore va fî tăiată . . . In partea de 
spre sud a Sarmiseghetusei, unde întră rîul- 
Sargeţia ,in cetate murul e liber de pândirile ro
manilor. Sargeţia curge aici in apropierea ce- 

- tăţii, undele sale se frâng de pietrile murilor. 
Inimicul nu s’a potut apropia in acesta parte 
de muri.

Chilma simţi că ânima-i bate vehement de 
iritaţiune şi bucuriă.

Vin amicilor! — esclamâ plină de speranţă. 
— Aşceptaţi numai se-mi iau câte-va obiecte 
mai preţiose !

Nu te prea îngreuna Chilmă, cu tesaure! 
In periclul ce ne ameninţă scăparea se mulţâmim 
lui Zamolxis, de ne va ajută se scăpăm cu vieţa.

Ostaşul care tăcu până acum,, scose o scară 
de fune şi o arăta Chilmei, dicând:
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ne vom cobori cu ajutoriul a- 
cestei scări. Prin apă inse trebue se tre*em 
notul de acea te feresce a te îngreuna cu obiecte 
superflue.

De pe mur
cu

Afară sgomotul tot creşcea, focul se tot 
lăţiâ, numerul inimicului s£ urcă, verosimilitatea 
şi şansele scăpării tot scădeau.

Vino Chilmă de ţi—e scumpă vieţa î — clise 
cu neastemper ostaşul veclend că Cliilma nu se 
păzeşce destul. — Zurgimar ne-a făcut respun- 

%detori cu vieţa pentru scăparea ta !
•Picarea trăsnetului din ceriul senin n’ar fi 

produs un efect mai .înfricoşat şi mai suprincle- 
toriu pentru bieta Chilmă, de cât auclul numelui 
Zurgimar. Ce avea cu densa acest bărbat ne- 
şinipatic ? ... Ce se’ntereseză de denia, când 
i-a spus in ochi limpede, ca nu simte nici urmă 
de iubire faţă de el.

Unde e tata? — întreba Chilmă energic — 
Voi aţi dis, că sunteţi trimişi de cel ce stă mai 
aprope de mine şi acum ve provocaţi la Zur
gimar..

Despre ~ tatăl teu n avem nici o şcire, — 
respunsc unul din ostaşi. — Suntem însărcinaţi 
din partea tarabostoşului Zurgimar de a te scote 
cu ori ce preţ din mijlocul inimicilor. Am creclut 
că nime nu ţi-e mai aprope decât Zurgimar,
căci, ....

Taci şi nu contiiiuâ! —î-lu întrerupse Chil- 
ma cu vers tremurăţoriu ele rnâniâ şi iriţaţiune. 

* — Ce se cuget despre voi? Sunteţi şa.i nebuni,
şau 6meni cu mţepţiune rea!
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Intenţiunea oostră e sclava supusă a Ju.i 
Zurgimar, care de presenţe e torturat mai mult 
de cugetul, că tu nu vei scăpa, decât de pcrU 
colele nenumărate, cari.î ameninţă viăţa şa'pro- 
priă. Un bărbat, carele şi atunci, când mortea 
pânditoriă i-să arată in colea mai îngrozi tor ie 
forme, să ingrigesce mai mult- de alesa ânimei 
sale, decât de sine însuşi, e demn de ştimă î 
Vino Chilmâ, şi rogă-te cu lacremi ferbinţi că- 
tră Zamolxis se cruţe vieţa lui Zurgimar! La 
sinul lui curăgios vei afla adaposţ şi scut!

Chilma î şi depusă manta. Antipatia ce sim- 
ţiâ fagă de acest bărbat o aduse la reşoluţiu- 
nea firmă de a suporta mai bucuros tole peri
colele, eventual chiar şi mortea, de cât scirea 
dcprimatoriă că detoresce ţpulţămitâ unui oin, 
care in ochii săi e despreţuit faţă de care sirp- 
ţiă o ură neinpăcatâ.

Suni decisă a nu părăsi acesta chjliă, — 
dise ea — de s’ar intempli ori ce cu mine!—* 
Mergeţi şi spuneţi tarabosţosului Zurgimar. că 
eu n’am primit ajutoriul lui, fiind decisă mai 
bine a mori, decât a jnă sci depbligatâ lui!

Ostaşii- steteau cu ochii inholbaţi de uimire. 
La acesta pedecă nici nu cugetaseră . . . Cu 
mintea lor mărginită nu erau in stare a esplicâ 
portarea neasceptată a junei fete, care prefer 
reşce mortea sigură unei scăpări ce e drept pe- 
riculose, insă pline de speranţa şucceşului.

Un ostaş îmbătrânit in lupte glpribşe lucră 
inţelepţcsce, după părerea lor, dacâ-sî lapădj
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vieţa in momentul ultim al desperării, când vede 
că tot ce a fost pentru dînsul scump s’a perdut. 
Ce sens potea inse ave tenacitatea nebună a 
acestei fete june. care, ce e drept, se desparte 
pote de un trecut plăcut — careia i sta inse in 
prospect — un venitoriu aurit şi plin de visuri 
imbetătdrie?

Chilmă! — repeţi, eră unul dintre ostaşi. — 
Nu ne îngreuna şi tu împlinirea dătorinţei, care 
şi de sine e in cât se pote de grea şi pericu- 
losă. Zurgimar ne-a demandat se te scotem de 
aici cu ori ce preţ. Dătorinţa nostră ni-e impusă 
deci prin poruncă aspră, de la împlinirea ei nu 
ne potem retrage. Vino deci! . . . Audi Chilmă, 
audi versul morţii!

Versul ostaşului tradâ groza morţii. Osta
şul arăta cu mâna in direcţiunea uliţei, de unde 
să audi in acest moment un toiu confus, ce cres- 
cea înfricoşat ca sgomotul undelor revoltate.

Chilmă să implu de grozâ. Dar ura şi dis
preţul- ce simţiâ fagă de Zurgimar, era mai mare 
de cât groza morţii.

De ve temeţi de morte, mergeţi! — escla- 
mâ Chilmă resolutâ aşedendu-să pe scaun. — 
Eu nu mă depart, de aici!

Ostaşii steteau fără sfat nesciind ce se facă, 
priviau intrebătoriu unul Ia altul.,».

Sgomotul să tot apropia şi să audia acum 
din curtea locuinţei.

- Ostaşii romani năvăliră in odăi şi începură
a jăfuf,
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Fuga era deci acum cu mult mai periculo- 
să. Cu tote acestea ostaşii daci nu abdiceau de 
intenţiunea lor de a îndemna pe juna fată la 
fugă, căci se temeau de mânia lui Zurgimar. 
Unica speranţă le eră acum noptea, care se co- 
borise deja peste cetatea arclendă. Credeau că 
sub scutul ei favbritoriu vor pot<£ străbate pin- 
tre inimici neobservaţi până la muri.

Ostaşii daci se deciseră a intrebuniţa mij
locul ultim.

Suntem siliţi a folosi forţă. Porunca nostră 
e strictă şi clară, — dice un dac. — De nu vii 
Chilmâj te vom duce cu poterea î

Chilma sări de pe scaun ca o leoică înfu
riată. Ochii şi obrazii ei se aprinseră de mâ
nia indignării.

Acesta cutezanţă- neruşinată nici dela tri- 
miţetoriul vostru n’aş fi ascep.tat’o, — esclamâ 
ea. — S6 nu cugetaţi insS, .că me veţi abate 
de la propusul meii prin ameninţări. Cel ce şi-a 
urît vieţa apropie-s£ de mine!

Tonul resolut si tinuta amenintătoriă a Chil- 
mei avură un efect frapant a supra ostaşilor, 
cari in confusiunea fricei că vor fi surprinşi de 
inimic şi a temerei de pedepsa ce sigur\î as- 
ceptâ, de nu vorimplinf mandatul tarabostosu- 
lui, nu sciau de ce se se apuce.

Din odăile învecinate străbateau până la 
dînşii tropotele şi strigările ostaşilor jăfuitori. 
Era evident că in tot momentul poteau intră 
romanii in chiliă, şi atunci mortea lor eră si
gură.

• •
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Afară din chilia mea slugi nemernice ai u- 
nui stăpân şi mai nemernic! — striga acum 
Chilma ameninţătorii.

Astupări frate gura! — dise un dac. — 
Aces.la nebună chiamă cu strigările sale înfuri
ate pe inimici. Dacă nu şcie ea ce e pentru bi
nele ei, ş.cim noi! La lucru ! tăndălirea de a bună 
samă nu ne va mântui!

Dacii se apropiară' de Chilma cu intenţiu- 
nea evidentă de a o legă şi a o esporta de 
aici şi in contra voinţei ei.

In apoi, laşilor! — esclamâ fata resolut. 
— Cel ce se atinge de mine e fiul morţiei!

Cu tote că lumina focului ininens, in care 
, era acum încinsă tâtă Sarmiseghetusa, se reflectă 

infiorătoriu pe pareţii opuşi ferestilor, in locul 
unde sţâ Chilma eră numai ca în umbră şi ostaşii 
nu observară, că mâna redicatâ spre lovire a 
fetei era înarmată cu un pumnal ascuţit.

As.tupăi gura! . . . Legă-o şi dămi-o mie 
pe ferestă!

Ostaşul ce rosti acestea cuvinte-şi petrecu 
papul ^ prin ferestă şi ^scruta impregiurimea.

Momentul e cel mai acomodat, frate! — 
' Curtpa e g61â . . . Romanii jăfuesc prin chilii 

. . Scăparea nostrâ e verosimilă ... La lucru! 
când ne stă mortea la călcâie, nu decid capri- 
ceile femeieşci.

Dacul cel alalt îşi rupse o bucată din mantă 
cu scopul de a o îndesă in gura Chilmei. Când 
ins6 s$ atinsfc de d^nsa simţi o lovitură poter-
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nică in umărul stâng. Pumnalul Chilmei îşi greşi 
ţînta şi străbătu in umerul ostaşului, in loc de 
pieptul aceluia.

Frate! sum rănit î — striga ostaşul cătră 
oi tacul seu — Nebuna acesta şi-au inţăpat 
pumnalul in umerul rnieu !

Ce ai făcut nenorocită ? — întreba celalalt
grăbind la soţul seu. — Nu şeii tu, că morteâ nos- 
tră e si a ta. Inimicul a intrat deja prin odăi, 
şi tu te lupţi ancă cu aceia cari voiesc a-ţi mântui 
vieta ?!

5

In apoi! ... Nu vă apropiaţi de mine ! . . 
V’am spus că nu-mi trebue ajutoriul stăpânului 
vostru !

Ostaşul rănit grăbi la ferestă să-şi vedă 
rana la lumina focului.

Ai noroc fată nebună, că rana mda nu e 
periculosă! — clise după ce se convinsă că pum
nalul a lunecat numai superficial prin muşchi.

Acum se apropiară ârnb'i spre densa cu 
scutele rădicate spre apărare.

Ie-i pumnalul frate ! . . . Grigi să nu o va-
tămî !

Chilma să apăra cu desperare. Pumnalul 
său să lovi de mai multe ori in scutele ostaşilor. 
Simţia insă că nu va mai potă resistd mult- căci 
poterile-i slăbise in continuu.

De odată să impltr de grdză. Simţi că un 
ostaş i prinde braţul înarmat.

Dacul, ce apucasă pe Chtlrfia- de braţ,; dă 
odatăşi lăsă scutul jos, ca cu bracul fibăr să‘-i 
iee pumnalul.
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In acest moment inse Chilma apuca pum
nalul cu mâna stângă şi-lu înfipse până’n mănunchiu 
in pieptul atăcătoriului, care cădu grămadă.

Uimirea ostaşului ce rămase in vieţă eră 
aprope de - frică. Fără de a-şi dă samă de fapta 
ce era să-o implinescă, păşi câţiva paşi îndărăt 
şi-şi scose sabia.

Chilma folosinduse de zăpăcela ostaşului se 
apleca repede şi redicâ scutul ostaşului cădut.

Vino, nimejnicule, de voieşci se ajungi la 
sortea ortacului teu! — striga ea luând posiţia 
de luptă.

Vei peri, viperă veninosâ ! — răcni dacul.
Soldatul năvăli cu furiă orbă pe Chilma. 

Inse şi ea şciâ manuâ armele, apucăturile sale 
de apărare ar fi pus in uimire şi pe un prece- 
pătoriu'de luc.ru.

Cu tote acestea finea luptei nu eră dubiă. 
Căci Chilma eră numai o fată, si contrariul ei 
un ostaş dur, şi dedat cu lupta.

Sortea inse nu-voi câ acesta luptă neegalâ 
se se continue până’n fine, căci uşa chiliei unde 
se petrecea acesta scenă infiorătoriă se deschise, 
de odată împinsă de o lovitură brutală, şi pe 
pragul ei apăru in reflexul focului o figură săl
batică de om.

Era un germân gol până’n breu, ce eră se 
intre in odaiă cu intenţiunea de a jăfuf.

Figura lui atletică, barba lui blondă şi stu- 
f6sâ, privirea lui sălbatică, scutul şi măciuca lui 
cioturdsă pline de sânge inchiegat, erau fdrte 
acomodate de a sterni groză.
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Nu e deci de mirat dacă Chilma, care era 
cu faga cătră uşă, simţi, prin tot trupul un fior 
rece, când vedu că acest om'î-şl redică măciuca 
teribilă şi năvălesce cu un răcnet animalic că
tră dînsa.

Dacul ce strimtoriâ pe Chilma nici nu ob
servă pe german, care-lu lovi in.cefă cu cio
magul lui atât de poternic, in cât i-se despică 
capul.

Chilia de o dată se împlu de strigări sel- 
batice, pe uşă se imbulziau germanii duri şi le
gionari romani emulând in jăfuire

Când vedură legionarii că in chiliă se află 
o fată de dac, se aruncară cu lăcomiă spre dînsa, 
căci sciau ei prea bine, că sclavele frumose. au 
tot de a una preţ bun.

Dar germânul ce despică capul dacului î-sî' 
redică măciuca in contra ostaşilor şi răcni!

In apoi fraţilor ! Acesta fată e a mea, pen- 
tru-că eu am dat prima oră de ea-!

Vitiges are drept! Fata e a lui Vitiges! . 
— sbierară germanii prindend parte conaţiona
lului lor.

Se aibi noroc de ea, Vitiges! — se batjo
coriră unii,

Bieta Chilmâ simţi că e perdută, că a pi
cat in mânile inimicilor fără speranţă de scăpa
re. In câteva mominte i-s6 ivi. înaintea ochilor 
ei ca o iconă inspăimântătoriâ viitoriul ei trist, 
se vedu legată şi tereită de 6meni duri ca scla
vă nefericită, despărţită de patriă^şi consângeni,



- 48 -

bătută cu sbiciul şi silită la împlinirea lucrurilor 
Celor mai dure. Mândria sa femeescă se revol
ta in contra uneiastfeliu.de sorte. De cât scla
vii riişihosâ, prin care tote visurile viitorului ei 
intipuit in fericirea răpitoriă de simţiri ca con
sorţi al iubitului şeii Flavus s£ nimiciau pentru 
tot de a uiiă, chiar şi mortea era cu mult mai 
supdrtabilâ pentru ea.

Răpită de acestea cugete Chilma î-şi re- 
difca pumhalul spre a-lu infinge in ânima sa pro
pti.

Dar s’a irnârdiat, căci, Vitiges, care-i urma 
tdtă mişcarea cu espresiunea poftei lâcomo'se in 
privirea ei, î observa intenţiunea. Mâna robustă 
a germâriiilui apuca cu iuţimea fulgerului braţul 
Chilmei, obrazul s€u se schimosi de un zimbet 
âfiiriiălic, şi cjise:

Ho, ho, puiculiţă! Ce, tu vrei se mori? . . . 
Hă,' ha; hâ; pagubă pentru tine. Eu Vitiges, î-ţî 
dic că e pagubă s€ mori.

Cuvihtele âcostea fura rostite in limba la-
tihâ,1 deci Chilma le potii pricepe. ^

Groza bietei fete ajunse acum laA culme, 
vădâridu-şe in mârnile acestui orii dur. Anima î 
începu a bate vehement, vederile î ihcepură ă 
se painginl,- poterile-i scădură, genunchii î tremu
rară ,de slăbiă .... in fine cădu fără simţiri, 
ameţită in barţele lui Vitiges,

Germanul redicâ pe Chilma in braţe şi 
porni spfe uşă. Pentru poterea lui animalică 
acesta povoră eră ca iiimifc.

Ajungend in curte se opri pe câteva mo-
J
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minte, se intorse cu povora lui cătrâ casa vecină, 
care eră in flăcări, şi aruncă o privire scrută- 
toriă pe faga Chilmei luminată de foc. Trăsurile 
lui dure se înseninară in câtva de privirea ti
pului drăgălaş, gura lui s6 lăţi de un zimbet 
fugitiv al indestulirei.

Nu te ai înşelat, Vitigcs, — borborosi el 
in sine plecând spre portă. — Sclava ta e fru- 

. mosă, şi marfa frumosă tot de a una e cercată.
In momentul, când Vitiges chiar voia a pune 

mâna pe cheia portei pentru a o deschide, acesta 
fu împinsă de un ostaş ce veni in fuga mare, 
fără de a se interesă de pradă, cătră casa lui 
Mucapor.

Germanul se opri respectuos, căci soldatul 
ce deschise porta eră un oficir roman.

Lumina focului pică chiar pe faga Chilmei 
căci dînsul era ofigirul ce deschiseşi Flavus

porta — se opri ca inrădecinat de uimirea sur- 
princletoriă.

Frica şi grigia nedumerită pentru sortea 
iubitei sale î-lu alungară cu setea dorului că
tră locuinţa ei, cu tote că numai cu pugin temp 
mai nainte audi din gura lui Zurgimar, că acolo 
nu o va găsi.

Cuvintele contrariului seu erau deci minciună l
A

Anima lui tresări de bucuriă, când î veni in min
te posibilitatea, că şi epistola lui Zurgimar, in 
care î-Iu insciinţase despre cumpărarea iubitei 
sale, nu e alt ceva decât o minciună. Acesta 
eră acum mai mult decât verosimul.

4
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Acum observa Flavus, că Chilma nu mişcă 
^in bragele germanului. I-şî frecă cu mâna tre- 

murândă fruntea asudată, căci simţi că groza 
unei suspiţiuni nimicitorie î alungă tot sângele 
spre cap ... Se temea, că Chilma e mortă.

Ce s’a intemplat cu fata acesta? — reuşi 
in fine Flavus a întrebă pe german.

Nemic tribune ! Puiculiţa e gingaşă şi sim- 
ţitoriă, a ameţit pugin. Inse privesce tribune aici. 
Pre d£ul Sahsnoth, fetiţa acesta e frumosă !

Pe faga Chilmei se reversâ palorea crinilor,
. ochii ei închişi, guriţa ei de jumetate deschisă, 

din care apareau ca doue şire de mărgăritare 
dinţii ei albi, peptul ei voluptuos ce se redicâ 
din când in când de respirare, o făceau se se
mene cu o drăgălaşă dină ce dorme.

Faga lui Flavus se scălda acum in radele 
bucuriei fericite. Cu gingăşiă nespusă î netedi 
Chilmei din obraz o pletea de per, ce-i alune
case de sub invelitoria capului.

Numai acum, când Flavus stete in apropia- 
rea nemijlocită a germanului, observă cu uimire 
că mântuitoriul Chilmei e identic cu germanul 
ce trânti la păment pe Zurgimar.

In credinţa lui păgână judecă acesta întâm
plare de amestecarea favoritoriă a cleilor in în
dreptarea vieţei sale.

Cine eşti tu/ care ai fost prima dată ales 
de bunăvoinţa cleilor de 'apârătoriu al vieţei 

* mele, după acea mi-ai eşit dn cale, cu tesaurul 
cel mai scump al acestei vieţi? — întrebă tri
bunul pe german.
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Acesta se obli cu fală şi respunse:
Sum german clin tribul batavilor, şi numele 

meu e Vitiges! Tu, tribune, me agrăesci ca pe 
apărătoriul vieţei tale, eu despre acesta n’am 
cunoscintă.

Deii nemuritori îşi aleg uneltele voinţei lor 
fără scirea acestora. Tu, Vitiges, cu câteva ore 
mai nainte ai trântit la păment cu măciuca ta 
pre cel mai periculos contrariu al mieu. Dar se , 
lăsăm acestea! Spune-mi ce intentiune ai cu fata 
acesta?

Sum ostaş, — respunse Vitiges, — elementul 
meu sunt resboiele şi prada. Acesta fată e sclava 
mea, cine-mi va dă preţ’ corespundetoriu dis
pună cu ea!

Mai mare preţ de cât de la mine nu vei 
căpetâ pentru sclava ta dela nime. •

Flavus scose o pungă şi o întinse lui Vi
tiges clicând:

Primesce acesta ca anticipaţiune.
Vitiges lua cu lacomiă punga oferită.
Tu, tribune, eşti om de omeniă, me încred 

in tine. Ecă sclava, primesce-o!
Tribunul lua pe Chilma in brage şi eşi din 

curte: Casa lui Mucapor începu a arde, şi Flâ- 
vus se sili a se departâ incât se pote de iute 
de ca, voind a cruţă pe Chilma, care in tot 
minutul se . potea descepta, de dorerea ce i-ar fi 
causat vederea* nimicirei casei părinţesci.

Tribune! de voiesci a merge spre castru, 
pe aici vei ajunge mai de tempuriu, — dise

/ ' 1 •
\
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Vitiges arătând spre o uliţă — pe aici eşim la 
porta principală. Dar dă-mi pe sclavă mie. î-ţî 
voiu duce-o eu, un.de vei demândâ.

Mulţămesc, Vitiges, dar povora mea e cu 
mult mai preţiosă, de cât se o concred orecuiva.

Tribune! — dise după un mic interval de 
tăcere batavul eu nici nu te am întrebat 
de nume. Unde se me presentez mâne spre pri
mirea premiului ?

Da, in adevăr despre acesta uitasem. In- 
trăbă mâne la legiunea V Macedonică după tri
bunul Julius Flăvus. Cu remunerarea ce vei că
păta vei fi indestulit, despre acesta te asigur. 
Dar tu, Vitiges, unde serveşcî?

In trupele auxiliare ale legiune! I Minervia.
De mult?
Da ! Patria mea sunt şesurile vaste ale Ger

maniei. De a supra legănului meu când cântă 
maica mea, murmurul codrilor seculari acpmpa- 
niâ cântecul cu armoniă măiestosă. Anima-mi in- 
tineresce şi acum, cându-mi aduc aminte de 
copilăria mea fericită. Bragele mele s’au întărit 
cu înaintarea anilor şi au devenit apte de a portă 
arme. Am intrat in serviţiul romanilor şi am lup
tat pentru vulturii romani cu tot focul ânimei 
niele iubitorie de lupte. Crede-me, tribune, că 
nu fala golă me îndemna a vorbi, cându-ţi dic, că 
nici odată n’am adus ruşine nemului meu.

I-mi este' cunoscută vitegia batavilor. Ro- 
/ manii nici nu-i ingreună cu dări şi î numesc sogî, 

sciind prea bine, că credinţa şi vitegia trebuesc 
remunerate.

• /

* .
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Gura mea n’a pronungiat încă cuvent de 
scădere in potriva romanilor. Ca om liber am 
intrat in serviţiul imperiului, am deci tot drep
tul de a pretinde se se facă deosebire intre 
mine şi intre cei ce au fost constrîiişî la acest 
serviţiu prin forţă.

In pronungiarca cuvintelor sale vibra încre
derea in valorea nemului seu. Trăsurile fegei 
sale încadrate de o barbă stufosă, negrigită, de 
un per blond şi bogat, ce aterna in plete un- 
dulâtorie până pe umeri, păreau in acest mo
ment nobile. Flavus se convinse, că sub es\e- 
riorul dur al acestui om e ascuns un suflet cu- 
răgios şi un caracter de-şi crunt, dar totuşi băr
bătesc şi demn de stimă.

Intorce-te, Vitiges, şi te ingrigesce se aibi 
şi tu parte in pradă. — clise acum tribunul ve- 
clencl că batavul voesce a-lu petrece până’n. castru.

Mi-ar păre râu, dacă ar trebui sâ te vâd 
mâne cu mânele gole. Nu uita a te insinua mâne 
după preţul sclavei.

Da, tribune, la tot caşul me voiţi presentâ, 
pentru-că ţi-am dat o sclavă ce sejrnenă in frui’n- 
seţă cu Walkyrele luptelor, cari conduc pre eroii 
căcluţî in câmpul de onore in locuinţele splen- 

, diete ale cleulâi Wuotan!
Vitiges se intorse er cătră centrul cetăţii 

şi tribunul se grăbi spre castru.
Din peptul Chilmei eşi acum un suspin pro

fund, ochii sei se deschiseră, se vedu că e por- 
tată in brage de un bărbat. î-şi aduse aminte
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de scena infiorătoriă, la care numai cu vre-o 
câteva mominte mai înainte asistase şi ea, şi 
creclend că a ajuns in manile unuia din aceşti 
omeni crunţi şi poftitori de sânge, î-şi pierdu 
totă speranţa scăparei. Cu ochii sei sudeteşci se 
vedu sclavă- portată prin terguri spre vendare 
desconsiderată, chinuită in mod barbar. ... Cu 
poterea desperarei.a supra unui as: feliu de ve- 
nitoriu trist se smânci din bracele tribunului şi-şi . 
căuta pumnalul in breu. Un ţipet de durere sfă- 
şiatoriă de animă eşi din gura bietei fete, când 
vedu, că pumnalul nu e mai mult la densa. Ura 
deci silită se ţrăiescă ! . . . .

Ce me superi Chilmă, cu astfeliu de por
tare ? — se audi acum viersul trist al tribunului.

Flavus in iritaţiunea confusă a bucuriei ce 
simţiâ pentru aflarea Chilmei uitase de Zurgimar. 
Acest ţipet dorerosu-lu clesceptâ de odată clin 
beţia fericirei şi se veclîi in fagă cu realitatea 
dorerosă, deprimătoriă, că nu mai are drept a 
pretinde amor dela fiinţa iubită, fiind că 
nevasta altuia, nevasta legitimă a unui om, pe 
care cu pugih mai nainte se sili din tote pote
rile a-lu omori. Şi ore ’potea el aşteptă iubire 
dela o femeiâ, al căreia bărbat , deşi nu căcluse 
de mâna sa imediat, dar şi el avu parte la 
mortea lui ?

Un om carele se luptă desperat cu undele 
apei in care a cădut şi tremură de frica morţii 
apropiate vedendu-şî poterile esauriate, nu sîm- 
ţesc'e mai mare bucuria, când aude viersul dq

acea e
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îmbărbătare al mântuitoriului seu, decât Chilma 
când cunoscu de pe viers pe Flavus.

Braţele ei se deschiseră spre imbrăgioşare 
şi sburn ca când ar fi avut aripi la pieptul tri
bunului.

Flavus ! . . . Iubite Flavus ! . . . Mântuito- 
riul mieu !

Mai mult nu potu elice. Amorul ei tăinuit î-şi 
reaflâ obiectul; bucuria ei era prea grea, aprope 
nesuportabilă . . . Un plâns dulce î deschise 
stavilele ânimei şi o mântui de loviturile resipi- 
torie ale undelor sgomotose de fericire neascep- 
tată.

Cum? tu plângi! — clise tribunul desfăcân- 
du-se din braţele Chilmei. — In nopţile neli- 
niscite când me topiâm de dorul teu, de multe 
ori visăm momentul intălnirei nostre. Visurile nu 
rni s’au isbutit, căci eu te vedeam rîdînd de bu
curia fericirei, şi tu acum plângi.

Acestea lacre mi sunt dulci Flavus pentru că 
sunt lacremile fericirei, lasă-le deci se curgă in 
abudanţă. Am fost pe pragul morţii, şi in mo
mentul ultim m’ai redat vieţei fericite, Cum. s’a 
intcmplat acestea, Flavus spune-mi şi mie ?

Intrăm chiar in curtea locuinţei vostru, când 
me întâlnii cu un german ce te aducea in braţe. 
Tu ai fost sclava lui, eu te-am rescumpărat.

Si acum sum sclava ta. mulţămită marelui 
Zamolxis!

De vor voi cleii vei fl nevasta mea, — Spu- 
nemi Chilmă, liberă eşti incă ? .

\ <
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Ce întrebare, — respunse Chilma — n’ai 
încredere in mine ? — Eu am pus jurământ sânt, 
că numai a ta voiu fi.

Şi Zurgimar ?
De ce aminteşci pe acest nemernic? — Eu 

cu acest om nam vorbit de doi ani, şi totuşi 
avu cutezanţă de a trâmite omeni la mine se 
me conducă afară din cetate.

Flavus eră se erumpă in strigări de bucu- 
riă, Aşa dară epistola lui Zurgimar e minciună, 
Chilma e liberă ! Fericirea lui eră completă.

Vino Chilmă in cortul mieu — clise el apu
când pe fata jună de mână. — Crudimele lupte
lor nu sunt pentru tine ; ostaşi» noştri-şi folosesc 
învingerea. Aş voi se fii cruţată de scene dore- 
rose.

Chilma deveni tristă. I-şi intorse privirea 
dorerosă cătră cetatea ardendă. şi viersul ei tre
mură de emoţiune când clise :

De n’ai fl şi tu roman, Flavus, aş elice că 
toţi romanii sunt blăstemaţi. Ce crimă au comis 
dacii, de le derimaţi şi ardeţi cetăţile ? Sau doră 
in ochii romanilor e crimă iubirea de patriă ?

Lasă acestea lucruri, Chilmă, in poterea 
destinului. Fieşce care-şi are destinul seu. Deii 
sunt poternici şi nemoritori şi totuşi sunt supuşi 
destinului neinschimbabil. Destinul Daciei a fost 
se cadă in mânile romanilor.

Ochii Chilmei se împlurâ de lacremi.
Sermanul mieu tată ! — esclamâ ea, — e 

mort pote pe când eu me desfâtez cu inimicii 
lui.'Sermanul bunul Scardon uude pote el fi?

•. i



— 57 —

Nu te năcăji de sortea lor î De le-a fost 
destinul se trăiescă, vor scăpă şi din gura morţii.

Intr’acestea ajunseră la portă şi dispărură 
in intunerecul nopţii. Chilma se aşedâ in uşa cor
tului lui Flavus şi priviă cu ochii innecaţi in la- 
cremi la focul imens ce nimiciâ Sarmiseghetusa. 
Din chiotele de bucuria ale învingătorilor se 
potea din când in când deosebf plânsete despe
rate şi vaiete dorerose.

Copleşită de dorere şi cuprinsă de frica su
ferinţelor, cărora fu supusă in acesta nopte în
fiorători i-se părea că viseză. Pleopele ei os
tenite nu se închiseră de loc in somn recreatoriu, 
ci privirea ei jalnică ânîblâ pribegă prin marea 
de vapaiă cercând un punct, de care anima sa 
eră lipită cu tote suvenirile dulci ale copilăriei • 
fericite. Vecinetatea palatului regal eră in flăcări 
. . . şi in acest loc eră şi casa ei părinţescă. 
Palatul regal edificat pe un loc mai înalt se po
tea destinge de aici lămurit ca un far gigantic 
ce se redică din o mare cu unde de foc. De o 
dată se redicară din acest far in isbucnire în
spăimântători limbi uriaşe de foc, cari: după-ce-şi 
dederă totă potereâ lor in o lumină orbitoriă 
părură a se stinge cu deseverşire. In locul lor 
se redicâ un nor negru de fum întreţesut de miri
ade de schintei. Semena acesta privelişce cu un 
uragan nemai pomenit, care in. furia sa nebună 
spulberă o ploiă de foc in nori de pulberă ne- 
gră . . . Focul şi-a isprăvit lucrul : din palatul 
măreţ al regelui Decebal nu mai remaserâ i de-
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cât ziduri'* plesnite de căldura focului şi tăciuni 
a fumători.

Cu nimicirea totală a palatului Chilma-şi 
pierdu punctul de orientare şi acum nu mai po- 
tea destinge hotărît unde se redicâ casa lor. * ^

Acesta după depărtarea lui Vitiges şi Flavus 
remase pradă ostaşilor ameţiţi de beţia învingerii. 
Lucrurile preţiose dispărură, uşile, mobilele şi 
obiectele netransportabile fură zdrobite. Ce nu 
potură devasta manile omeneşci trebuia se con
sume focul.

Ostaşii romani începură cu încetul a părăsi 
casele lui Mucapor. Focul începu a prelinge stre
şinile ... In curtea şpaţiosă, golă nu se mai 
audiau strigări şi înjurări . . . Numai scândurile 

. uscate ale coperişiului pocni au . . .
Din fundul curţii de după o grămadă de 

lemne se desfăcu acum cu precauţiune ingrigiafă 
o figură bârbătescâ. Se lipi de zidul casei şi se 
terăi încet' până in uşa ce conducea in pi vuiţi 
prin care 'dispăru'.

Se vedea că e cunoscut cu locul acesta, 
pentru-că intunerecul nepătruns ce domnia in 
pivniţi nu-lu impedecâ nici* decât in mişcarea sa 
liberă şi sigură. Nebăgând in samă urmele de- 
vastaţiunei trecu din o pivniţă in alta strigând 
nebuşit de nenumărate ori:

Chilmâ! — Aici eşti Chilmă î Grăieşce, nu 
te teme ! Eu sum Scardon sclavul teu fidel.

Nici un răspuns. Numai ecoul cuvintelor lui 
resunau^gol şi inspăimântătoriu. ' >
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Aibi încredere, Chilmă,. in Scardon î lMam 
inJ?rigit de scăparea ta d»u acest infern al fo
cului si al sângelui! . . . Unde eşti Chilmă ? . . 
Tempul e scump răspunde î

Inzădar tote !
Bietul Scardon părăsi prudenţia de până 

acuma. Vedend că nu capătă respuns' începu a 
strigă din respoteri numele Chil mei.' In spaţii 1 
holtuit strigările lu'i se audiau ca răcnete po- 
ternice de animal.

Nici un respuns î
Scardon care de nenumărate ori a stai in 

fâgă cu mortea, fără ca anima se-i fi bătut, mai 
vehement de frică, simţi, că in acest , moment î 
tremură genunchii.

Cu mâni tremurânde pipăi pe păreţi, până 
cc! reuşi a află ce cercase.

Deschise o uşă mică, îngustă ce conducea 
intr’un coridor strimt şi întunecos, şi cu siguranţa 
omului cunoscătoriu de loc începu â urcă drep
tele aceluia.

La capătul coridorului mai deschise o uşă 
şi intra in chilia Chil mei.

Ochii sclavului dedaţi cu întunecimea orbă 
a coridorului nu poturâ deosebi obiectele in pen
umbră ce domnia in acesta chiliă.

Chilmă! aici eşti? intrebâ el încet.'
Păşi câţiva paşi înainte, când impedecân- 

duse intrun ostaş de dac mort cădu in mâni. 
Simţi că manile lui i alunecară in p materia lu
cia, de jumătate licidă. Cu frica unei presupuneri
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ingrozitorie grăbi, la ferestă şi la zarea focului 
î-şi scrută manile.

Presupunerea lui fu dreptă căci —o ororeî 
— manile lui i erau infectate de sânge.

Se aplecă şi visită cadavrul. Acesta era in- 
brăcat in—pantaloni, pe capul lui sclavul pipăi 
un per lung şi o barbă stufosă. Nu era deci nici 
o dubietate : cadavrul eră al unui dac.

Aşa dară chilia stăpânei sale a fost teren 
de luptă ... Chilma pote e mortă ... şi os- 
tenelele iui sunt zădarnice.

Cu grăbire febrilă începu a căută cadavrul 
Chilmei. Căuta şi doriâ din adâncul ânimei, că 
căutarea lui se nu aibă resultat.

De odată dede cu mânile de un vestmânt 
udat de sânge. Tremurând in tot corpul se re- 
pecli la ferestă şi era apropo’' se pice de pe pi- 

. ciore, când in vestmântul sângeros recunoscu 
mantileta stăpânei sale,

Acum 'nu mai era nici o indoielă pentru 
densul-: Chilma nu mai era in vieţă.

Voi a-i afla cadavrul, se puse deci eră-şi
la pipăite,

De odată remase ca înlemnit, Din odăile 
învecinate se audiră tropote de paşi grei şi cu
vinte latine. Focul începu chiar acum a arunca 
flăcări, chilia unde petrecea Scardon, se lumină.

Acâsta lumină cu câteva mominte mai în
ainte ar ff fost binevenită pentru el, acum inse 
eră periculosă şi trădătoriă.

Cu instinctul conservării de viâţă, care acuma



— 6i —■

era in pericol de morte, se repedi la ferestă şi 
sări in curte.

Mişcările sale fură iuţi şi precaute, dar lu
mina focului, de care se încinse acum şi casa 
lui Mucapor, î—lu tradâ. Pe uşa zdrobită legio
narii observară din odaia învecinată, că pe fe
restă a sărit o figură suspectă.

Un dac a sărit pe ferestă î — strigă u'n
ostaş.

Legionarii începură a trece unul câte unul 
prin ferestă. Scardon sepitulă la păment şi se 
terci pe pâncete până la pălant. Sări şi se a- 
ventâ peste pălantul inalt cu o desteritate ab- 
mirabilă uşorâ.

Persec.utori-lu observară şi năvăliră in urma 
lui cu săbiile scose.

Dar pălantul era inalt şi legionarii nu aveau 
dest< ritatea sclavului. Tăndălirâ deci mult până 
ce isbucniră a trece peste el.

Scardon intr acesta fugi din respoteri, I-şi 
arunca manta, care-i ingreunâ numai scăparea. 
In fugă-şi alegea locurile mai puţin luminate, 
ca se nu Hă observat.

Din strigările ameninţătorie, ce-i resunau in 
continuu in urechi, veclu cu grozăj că persecu- 
tori-su in urma lui. I-şi încorda poterile până la 
estrem. In fuga sa desperătă privia din când in 
când in derept, ca se se potă orienta. De odată 
se impedecâ şi cădu la păment.

Voi a se redica eră spre fugă, când mâna 
sa dede de un obiect rece. I
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Pipăi repede şi vedu că s’a impedecat de 
un ostaş mort, şi obiectul rece de care-şi recli- 
mas.e piâna eră coiful de metal al acestuia.

De odată-i plesni prin minte o ideiâ mân- ' 
tuitoriă.

Persecutorii erau acum in apropiăre, despre 
acesta se convinse nu numai din strigările lor, 
dar şi din tropotul paşilor. Ochii ageri ai scla
vului peste câteva mo minte potură deschilinf 
pe legionarii persecutori.

Întunecimea nopţii in acest loc era strămu
tată de flăcări in obscuritate străvad ă, figurile 
persecutorilor apareau deci ca neşc'e umbre fan
tastice, ameninţătorie.

De se rădică Scardon de la păment, eră 
fiul morţii.

Cu resoluţiunea mântuitoriă, care nu pără- *■ 
sesce pe unii omeni nici in momentele calea mai 
critice, î-şi indesâ coiful in cap şi se lipi la pă
ment cu faţa in jos.

Paşii persecutorilor resunau din ce in ce in 
apropiare mai mare.. Lui Scardon nu-i păsa mult 
de morte, cu tote acestea speranţa scăpării i 
opri şi resuflarea. Audi paşii legionarilor şi stri
gările lor chiar lângă el. . . . OK Zamolxis î — 
cugetă^ sclavul — nu denegâ celui persecutat 
ajutoriul teu!

Acestea mominte erau pentru Scardon o 
eternitate; vieţa sa aternâ de un fir de per.

Anima lui batea vehement nu de frică ci 
de bucuriă, când observa că sgomotul se depăr-
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tase de el şi că strigările legionarilor slăbesc 
clin ce in ce.

Persecutorii nu-lu observară, şi trecură pe
lângă el.

Scardon se redicâ şi luându-si coiful din 
cap î-şi şterse fruntea asudată de iritaţiunea pe
ricolului indurat.

Cerca a-se orienta. Scopul lui eră* de a 
trage la acea parte a murilor unde curgea nul 
Sar geţii, căci numai pe aici spera a scăpă- la 
larg neobservat de nimene ^

Vedu in fine că in pripela confusă a fugei 
rătăci. Se intorse deci in ciiiecţiă opusă, Coiful 

' găsit căruia-i potea mulţâmî scăparea, nu-lu de
puse ci-şi indesâ perul seu bogat sub el.

Reuşi a străbate printre mii de pericole ne
observat până’n apropiărea murilor.

Aici inse dede de o pedecă neaşceptaţă.
In depărtare^ ele vre-o câteva sute de paşi 

de muri o grupă de ostaşi romani frigeau pe o 
frigare de lemn o vită intregă.'

Impregiurimea eră luminată de flacăra, fo
cului 5 Scardon potu destinge lămurit pe ostaşi, 
cum trăgeau cu pârghii jăratec supt frigare.

Sclavul se puse pe pântece şi incepu a-se 
terei spre mur încet. Ţinta lui eră un punct al 
murilor, care din noroc eră măi pugin luminat, 
unde inse ochii ageri ai lui Scardon zăriră cu 
bucuriă o scară răclimată de mur. De-i-va suc
cede a ajunge neobservat până aici: scăparea. f 
lui va fi verosimilă. • Căci dincolo de muri e nul

• i
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Sargeţia, unde de sigur nu pot sta romani pân
ditori. Uela rîu pânâ’ri pădure eră numai o fugă 
bună de vre-o jumetate de 6ră. Scăpat odată 
in desimea codrilor, pot veni romanii. . . .

Ostaşii romani incungiurau focul, mirosul de 
carne friptă le escilâ pofta de mâncare, unii stă
teau cu cuţitele gata, ca se-şi taie din părţile 
celea mai gustose. Până ce se frigea carnea 
î-şi scurtau tempul lenios cu rîsete, glume şi 
cântece vesele. Impregiurul lor era deci domnit 
de o larnjă asurditoriă, confusă. Atenţiunea lor 
era ţintită spre frigarea invertitâ de asupra ja
rului de doi ostaşi, Scardon se terei deci neob
servat pe lângă ei.

Partea cea mai periculosă a calei sale ne
comode era acum la spatele sale. De acum în
ainte avea a trece prin loc mai puţin luminat.

Succesul inse măreşce cutezanţa omului. îm
boldit de dorul de ase vede cât mai cununi din
colo de mur Scardon uita de precauţiunea de 
până acurp şi fu atât de neprudent de se redicâ 
dela păment.

Un dac! ... Un dac in apropiarea nostrâ! 
— striga un legionariu, care observa pe sclav 
retrăgânduse spre mur.

Legionarii tăvăliţi pe păment de odată să
riră in tălpi şi-şi apucară armele.

Scardon se repecli la scară şi cu isteţimea 
unei miţe alungate de câni se urcă pe mur.

Stăi pe loc! .... Dă-te prins ! — strigau 
persecutorii.

..'3
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In verful murului sclavul se opri. De irita- 
ţiune şi oboselă de abia mai potea resuflâ. I—şi 
mai intorse incă odată privirea spre cetatea ar- 
dendă: privelişcea ce se- desfăşura de aici din 
înălţime in aintea- ochilor săi pe lângă totă groza 
era măiestosă.

hrapat de o panoramă sublimă, ne mai vă*- 
ciută, nici visată, piciorele Iui remaseră pentru 
câteva mominte ca înrădăcinate in petrile mu
rului.

In aintea sa se lăţiâ o mare ingrozitoră cu 
valuri de flăcări. In intipuirea sa agitată i se 
păru, că acesta mare e sbicuită de un viscol 
zdrobitoriu. Flăcările portate de vent să recîicau 
şi er să netediau, ca in momentul proxim er 
se se redice şi mai poternic,. întocmai ca undele 
revoltate.

Şi ca asemănarea se fiâ şi mai perfectă? 
privelişcea acesta selbatică eră însoţită de un . 
murmur clocotitorii!, de o ferbere nehotărită din 
care să potea inse destinge pocnirea focului şi 
concăderea coperişelor tăciunate.

Chiote sălbatice, strigări de învingere, cân
tece întrerup ce din când in când de vaiete des
perate, de plânsete femeesci şi de copii, de 
tânguiri înăduşite, măriau groza privitoriului.

Aerul de asupra a.cestei mări de foc era 
luminat până'n înălţimea ceriului, care eră ca 
învelit cu un covor mare, purpuriu. Nori de fum 
formau ici colea pete întunecate, iotreţăsute de 
schintei sclipitorie şi şperiă. In înălţimea nefinită .

i
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se părea, că plutesce o ceţă oscură, luminată 
numai debil din causa depărtarei prea mare.

Scardon de o dată s& cutremură. Un sunet 
sbernăitor, ce-i trecuse* pe lângă urechiă, îl trezi 
din răpirea sa sufletescă. Pe lângă urechia lui 
trecuse o săgeta.

* Sortea lui eră clară. Potea alege douc căi. 
De sare în apă, al careia sgomot murmurătoriu 
străbatea -până la el dela piciorele zidului, se 

' espunea pericolului de a se schilavi dar in cas 
favoritoriu scăpă ia libertate..

De se da prins vieţa-i eră asigurată. Inse 
cu ce preţ, şi ce vieţă? . . .

Pre cum cei se sunt ameninţaţi de vre-un 
pericol de morte in momentele ultime iritate îşi 
ved tot trecutul limpede şi repede, ca şi când 
acela ar fi o licărire de fulger, şi in aintea lui 
Scardon i se desfăcu totă vieţa trecută.

îşi .vedîi tinereţele nefericite, când eră le
gat in lanţuri, bătut, portat la terguri de sclavi. 
Se:înfiora de amintirea suferinţelor dejositorie.

După acea-şi aduse aminte de clilele feri
cite petrecute la casa lui Mucapor. Stăpânul seu 
bun şi acuma-lu aşceptâ cu. nedumerire . . .

Scara redîmată de mur se clăti, un legionariu 
se urcă cătră Scardon.

Mai avea câteva clipite, in cari eră incă 
domn peste v6ia sa.

Scardon î-şi redicâ mânile spre ceriu. 
Zamolxis, indurare! — strigă şi s^ aruncă 

in apă. Undele Sargheţii se netediră repede de a 
supra lui.
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Redesceptarea din o ametelâ causată prin 

lovirea căpeţinei nu e plăcută nici decum. Sufe
rinţele nefericitului ameţit se încep numai după 
recăpătarea conşciinţei de sine.

Măciuca grea a batavului Vitiges de regulă 
cruţa pe cei ce sortea- i aducea înaintea lui in 
luptă de suferinţele redeşceptărei. Inimicul lovit 
in cap de măciuca lui Vitiges'adormiâ ca atins de 
fulger, şi când se deşceptâ se vedea in cealaltă 
lume.

Cu tote acestea caşul lui Zurgimar fu o es- 
cepţiune rară. Ecă pentru ce :

Seim, că Vitiges când zări pe luptătorii des
peraţi, se asverli ca o feră selbatică a supra lui 
Zurgimar. Acesta inse pe lângă totă furia ce-i 
întuneca vederile observa măciuca germanului 
redicată in prejma capului seu. Pericolul morţii 
ce-lu ameninţă din acesta parte, î—Iu făcu se uite 
pe câteva mominte de Flavus, şi-şi intorse cu 
repecliunea fulgerului scutul in direcţiunea lovi- 
turei. Corpul lui eră acum neapărat din partea 
tribunului, dar urletul animalic al Vitiges, cu care 
năvăli a supra lui Zurgimar, î-i răpi atenţiunea, 
şi in suprinderea conturbătoriă Flavus lăsase 
ocasiunea dată de a-şi înfige pumnalul in pieptul 
contrariului seu.

Acesta coincidinţă a evenimentelor fu mân- 
tuitoriâ pentru vieţa tarabostosului.

â*
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Lovitura grozavă destinată pentru capul lui 
Zurgiriiar fu prinsă de scut

Apărarea in contra cioniagalui ucigătoriu 
inse nu potu fi perfectă. Scutul ţintuit se lovi cu 
marginea sa de fruntea lui Zurginiar şi se frânse . 
in bucăţi.

5

x Flavns şi batavul cugetară, că Zurgimar a 
încetat de a mai trăi. Zăcea iătit cu membrele 
nemişcate. Din ' nasul lui curgea sângele încet, 
şi pe obrazul lui se rcversâ palorea morţii.

Intre acestea ’ noptea-şi slobodi velul seu 
negru peste pământ; stelele se aprinseră una 
câte una. Giur impregiur domnia linişcea măics- 
tdsă şi incântâtoriă a nopţilor senine de veră: 
Numai in Sarmiseghetusa clocotiâ sgomotul în
grozitorii* de luptă. Se părea, că uneltele nemi- 

' lose ale nimicirei: focul, uciderea, armele sau 
incăierat intr’o emulatiune turbată.

A ’

In-spre zori aerul se recori, şi căduse o 
rouă grosâ.

Zurgimar începu a^se mişca
Cu anevoiă grea-şi redlcâ membrele amor

ţite şi-şi şterse cu mâna tremurândâ de slăbi
ciune fruntea înfocată.

I-se părea, că s’a desceptat dintr’un vis selba- 
' tic şi înfiorătoriu.

întunecimea negurosă ce-i ţinu mintea cu
prinsă incpu cu încetul a dispăfd. I—şi recâpetâ 
cu incetuL consciiriţa de sine.

Eră beat de cap de slăbăciune; urechile 
. lut î-i \sunau; câ când ar audi fremetul unei pă- . 

duri portate de vent.

:A
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Mintea lui sS lumina in fine intr’atâta, de-şi 
aduse aminte de celea ce s’au intern plat cu el.

I-şi rupse pola mantelei şi-şi lega cu acesta 
fruntea rănită.

După acea se redicâ cu anevoiă, pieiorele 
sale inse de abia-lu ţineau, intr’atâta slăbise de 
pierderea de sânge.

Era evident că pentru el eră forte periculos
a petrece aici. Căci in Sarmiseghetusa in noptea
acesta nu dormise nime. Uliţile ei gemeau de
mulţimea legionarilor şi germanilor; fieşce care
se siliâ a-s£ inavutf.

î

In continuu se audia cârţăirea carelor în
cărcate de obiecte jăfuite. Din când in când tre
cea trupe de daci inferecaţi cu lanţuri şi legaţi 
cu funii, femei şi copii menaţi intre arme de 
ostaşi romani.

Cu linişcea tristă, plină de abnegaţiune do- 
rerosă a prinsonerilor de secsul bărbătesc- forma 
un contrast de tot petrundătoriu conduita des
perată a femeilor şi a copiilor. Tânguirile lor 
jalnice, vaietele şi gemetele dorerose, obrazii dră
gălaşi ai copiilor acum supţi de desperare veclend 
ochii mamelor lor impainginaţi de tristeţă şi îne
caţi in lacremi amare, — ar fl fost in stare a 
provocă milă şi conpătimire in ori-ce ânimă de 
om simţitoriu.

In ânima impetrită a ostaşilor duri nu eră 
ins& loc pentru milă şi compătimire. Ei sciau nu
mai, că au învins pe un popor trufaş, pe care 
sunt îndreptăţiţi a-lu pedepsi după merit.
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Din castrul roman, care era rădicat in apro- 
piarea capitalei trimbiţile începură a chiemă pe 
ostaşi.

Zurgimar cunoscu signalul dat; in sufletul 
lui să aprinse focul viu al speranţei.

Se făcea diuă: împăratul Traianu-şi con/o- - 
ca legiunile lui in castru.

Peste pugin temp ruinele Sarmiseghetusei 
vor ff părăsite de inimic.

Zurgimar î-şî redicâ ochii osteniţi spre ceriu, 
buzele lui tremurau de emoţiune religiosă. când 
rosti cu faga transpirată cuvintele următorie:

Indură-te Zamolxis! aibi milă de mine şi 
cruţă mă se nu ajung viu in manile vrăşmaşilor!

Corpul seu slăbit se păru că capotase po
teri nouă.

Din uliţa principală, unde zăcuse, la tot ca
şul trebuia se se depărteze.

Să trase deci printre casele teciunate in o 
uliţă laterală.

Abia ajunse insă aici, când o surprindere 
ingrozitbriă î îngheţa sângele in vine.

' Din apropiare să audiau vaiete desperate 
şi înjurări dure.

Zurgimar î-şî arunca privirea spăriată in 
direcţiunea sgomotului şi vedu o trupă de pri— 
soneri daci menată de legionari înarmaţi.

Mâna tarabostosului luneca iri mod inconsciu 
la breu, cercând mănunchiul pumnalului. In câ
teva clipite precepu mărimea pericolului ce-lu a- 
meninţâ, de cumva î-lu va observă vreun ostaş
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roman. In aintea ochilor lui sufletesc! se arăta 
tipul sclaviei dejositorie ca intr’o oglindă ma
gică, portată cu iuţimea cugetului. Decât o ast- 
feliu de vieţă, mai bine mortea î . . .

O frică nimicitoriă trecu prin tot corpul lui, 
mintea lui s& întuneca de acces violent de delir 
doreros . . .

I3reul lui eră gol.
îşi aduse in fine aminte că in lupta lui cu 

Flavus pica cu pumnalul in mână. Pumnalul a 
remas in locul unde zăcuse, căutarea lui eră deci 
zadarnică.

Cortegiul trist al prisonerilor eră acum nu
mai de vre-o câţi-va paşi de el. Confusiunea ce 
cuprinse pe Zurgimar eră atât de mare încât 
stete in faga pericolului cu piciorele inrădecinate.

Se părea, că in nepăsarea lui abdise de 
speranţa scăpărei, trăsurile fegei lui luară o es-\ 
presiune plină de abclicere dorerosă.

Zurăitul lanţurilor, cu care erau legaţi pri- 
nsonerii î-lu tredise din . nepăsarea letargică. • 

Lipit de păretele afumat al unei case arse 
s& încerca a se retrage neobservat din calea 
inimicului.

In totă vieţa sa Zurgimar până acli nu cu- 
noscu frica. Acum simţi, că respirarea i se opres- 
ce; ânima intr’atât de vehement î sbocotia, de 
i-se părea, că î aude loviturile aprope durerose.

Unul dintre legionarii, cari escortau prinso- , 
nerii, observase in umbra zidului figura suspectă 
a .lui Zurgimar, care s6 târzia incet lipit de pă
rete.
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Cine e acolo? — striga ostaşul ce observa 
pe Zurgiipar ■— in ton demândatoriu.

Zurgimar se opri şi se lăţi la părete, spe
rând că in lumina debilă a Amurgului de demi- 
neţâ va remân£ neobservat.

Cine e acolo? — Respunde! — se aucli 
din nou versul de mai nainte.

Zurgimar deveni prada unei iritaţiuni chi- 
nuitorie.' Genunchii lui slăbiţi începură a se bate 
unul de altul in tremurare nervosă. Fruntea şi * 
obrazii lui se aprinsărâ, buzele lui vineţii se des- ^ 
chiserâ de repeţite ori fără a roşii un singur 
cuvent. In confusiunea iritaţiunei erâ.p’au se res- 
pundă ostaşului..

In acest moment audi. că se lovi in părete 
un obiect solid, . căre se rostogoli in ainteâ pi- 
ciorelor lui.

Era o suliţă aruncată din partea legionari-

N

lor.
Păretelje impregiurul lui de o dată începu a 

suna de loviturile ciocănitorie ale suliţilor şi ale 
săgeţilor aruncate spre omorirea lui de cătră 
legionari.

Zurgimar se cutremură.
Cu gr6za morţii apropiate vedii. că e per- 

dut. Ostaşii rorfiani se repedirâ acum pe întrecute 
cătră el.

Câteva mominte de intârdiare incă, şi ajunge 
in manile romanilor viu . . .

. Un fior rece'trecu prin tot corpul lui la 
acest cuget inspăimentătoriu.



— 73 -1-
A

••Îşi încorda poterile slăbite spre fugă. Ins£ 
oii! ce ajunge voinţa fără poteri corespundetofic !

Piciorele lui slăbite i-se impletiau ca. ale 
unui olog demn de compătimire.

Ostaşii persecutori isbucniră irite’un rîs dur. 
bajocoritoriu. Mai mulţi din dînşii î-şi redicaiă 
suliţele spre aruncare şi-şi întinseră arcurile spre 
săgetare.

Zurgimar fugiă cumpenindu-se in tote latu
rile- Nu. a scăpă voia el prin fuga sa, căci ce-i 
plătiâ vieţa fără libertate ? Eşise numai din în
tunecimea zidului la lumină, oferinuu-se drept 
ţintă suliţilor şi săgeţilor vrăşmaşe. Sciă el prea 
bine, că prin încercarea fugei va irită pe inimici 
şi-i va îndemnă şi mai tare la folosirea arme
lor. Dar mortea mântuitoria, carea Par pot.e 
scăpă de venitoriul seu negru cel ameninţă, nu 
voiă se vină.

Staţi, fraţilor! Re pune ţi armele! —esclc- 
mă in acest moment o voce puternică.

Acesta voce se redică in momentul ultim, 
numai câteva secunde de ar mai fi intârdiat, una 
din multele suliţe şi săgeţi iudreptaţe spre Zur
gimar Par fi cruţat de multele suferinţe ce-lu 
asceptau incă.

Nu vedeţi fraţilor, că nirnernicul acesta e 
un pilophor ? — se ăudi erăşi vocea de mai 

—^ Nu vedeţi, că capul lui c. împodobit 
pilophor viu are tot de a una 

mai mare preţ, de cât unul mort.
Ostaşii precepurâ pe deplin sensul acestor*

\

nainte. 
cu căciulă! Un
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cuvinte şi năvăliră orbiţi de lacomiă spre Zur-
- gimar.

Peste câteva secunde se audi un răcnet 
doreros. Ostaşul ce observase calitatea de ta- 
rabostos a lui Zurgimar, î-şi încleşta mâna in 
părul acestuia şi-lu hăţi cu brutalitate nemilosă. 
Legătura de pe fruntea rănită a lui Zurgimar 
să deslipi de smâncitura brutală a ostaşului, şi 
sângele începu a-i curge şiroie in ochi şi pe fa- 
ga-i schimosită de convulsiunile dorerei.

Dar cu mult mai crâncene-i erau suferinţele 
dorerei sufletesci, de cari era muncit Zurgimar 
in acest moment ingrozitoriu. Numai cugetul că 
ar ajunge- in sclaviâ î-lu făcea, ,că totă fiinţa sa 
mândră şi iubitoriă de libertate se se cutremure.

Omoriţi-mă! — clise Zurgimar cătră legio
narii, cari î-lu incungiurară acum din tote păr
ţile.

De pe faga ostaşului ce prinse pe Zurgi
mar se potea ceti espresiunea unei indestuliri şi 
bucurii interne la audul acestor cuvinte despe
rate, rostite in limba latină.

' Vedeţi, fraţilor, că nu m’am înşelat! —
esclamâ ostaşul cu privire triumfătorul cătră sogii 
săi, Omul acesta e pilophor şi scie şi latinesce, 
de a bună semă e un fruntaş.

Pe lângă tot necazul, căruia era supus Zur
gimar acum, cuvintele acestea î desceptară am
biţiunea.

Da, legionarilor ! — clise el animat de fala 
" naţiunei sale. — Nu v’aţi înşelat,- sum unul dintre
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fruntaşii dacilor, numele meu e Zurgimar. Sortea 
nemilosă m’a dat viu in manile vostre. Precum 
se vede a fost mandatul deilor se gust şi amă
răciunea acesta. Nu me plâng in contra man
datelor divine, î-mi voiu blăstemâ inse in veci 
sortea nefericită, că n’am avut nici o armă la 
mine in momentul cel mai desperat al vieţei 
mele.

Pentru-ce armele? Doră nu-ţi trecea prin 
minte a ţine luptă cu noi cu toţi? — întrebă 
un ostaş.

Nu, nici de cât î — respunse Zurgimar ho- 
tărit. — Pe aveam inse cu vre-o câteva minute *
mai nainte barem un pumnal, voi acum aţi in- 
cungiurâ un cadavru.

Atunci am fi remas de' pagubă — reflectă 
un legionariu, care se ocupă cu desnodarea unei 
luni. cu care voia se lege manile prisonerului nou.

Acestea cuvinte borborosite numai intrecăt 
avură a supra lui Zurgimar un efect neasceptat. 
Ochii lui începură a străluci vioi. O radă de 
speranţă, ce-i lumină intunerecul sufletului, se 
păru, că î redase poterile perdute.

Fraţilor! — esclamâ Zurgimar forţându-se, > 
că versul lui se aibă potera impunetoriâ, — 
Aşa cred, că me veţi iertă pentru acest titlu. 
Suntem inimici, dar suntem şi ostaşi, prin urmare 
ve- pot numi şi fraţi.

Din nenorocire trimbiţile romane chiar in 
acest moment, când Zurgimar reuşi a desceptâ 
curiositatea inimicilor sSi, începură a repună in 
fanfaradă asurditdriă din spre castrul apropiat.
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Se ne grăbim fraţilor, signalul de convocare 
sună deja de mult, n’ar fi frumos de ne.-am in- 
târdiâ — <Jise ostaşul ce se părea a conduce 
pe .ceialalţi.

După acea făcu semn se aducă funea, şi 
se adresa cătră Zurgimar in ton aspru demân- 
dătoriu :

Ţine-ţi manile Zurgimar !
Faca acestuia se aprinse de ruşine şi mânia. 
Lăsaţi-m£ deslegat, eu ve promit pe cu- 

ventul mieu de onore, că nici nu voiu încerca 
fuga.

Dacii n’au onore,. — replica o voce strictă. 
— Însuşi regele, vostru a fost un mincinos ne
ruşinat.

Me jur pe mânia deilor mei pedepsitori, 
că-mi voiu ţine cuventul !

o vorbă, ţineţi mânile.
Doi ostaşi apucară mânile tarabostosului şi 

le ţinură cu tăria de fier, până când un al tre
ilea inverti funea grosă de mai multe-ori in giu- 
rul lor şi o inodâ.

' Nici

Ostaşilor! — grăi acum eră Zurgimar, — 
nu-me supgr pentru portarea vostră dură fagă 
de mine, v,e propun inse un terg, in care am- 

' bele partide vom câştigă.
. Legionarii îmboldiră pe Zurgimar la drum

fără .a reflectă la cuvintele lui.
Zurgimar făcu câţi-va paşi trăgănaţi, apoi 

oprindus^ eră şi dise :
Din privirile vdstre însetate şi din pădirea
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vostră plină de lăcomia febrilă cu care m’aţi le
gat, ved că sunteţi neşce omeni, cari nu despre- 
ţuesc aurul şi argintul, Soiu că voiţi a-me vinde 
„de sclav. Norocul schimbăcios al resboielor e 
acum in partea vostră, ve recunosc tot dreptul 
de a trage folose cât de mari din acesta im- 
pregiurare favoritoriă. Ascultaţi deci, ostaşilor 
bravi, eu ve promit pentru eliberarea mea un 
preţ, din care nici a decea parte nu veţi că- 
peta-o dela alţii.

Lăcomia ostaşilor căpetâ nutrement nou in 
acestea cuvinte.

Cum, tu ai aur ? — isbucniră mai mulţi de 
odată răpiţi de unul şi acelaşi cuget.

Da, — respunse Zurgimar. reanimat de' spe
ranţa scăpărei, veclend efectul minunat âl cu
vintelor sale asupra legionarilor. — Sciţi că 
fruntaşii dacilor nu-su seraci in bunuri materiale 
eu — mulţumită buneivoinţe favoritorie a (leilor 
— me pot numi şi intre aceştia bog^t.

Unde-ţi sunt comorele ?
Ostaşii păreau a stă pe foc de nepaciinţa 

curiosităţii.
Comorele mele sunt in loc sigur. Elibera

ţi- m6 şi daţi-mi cuventul vostru de onore Că me 
veţi lăsă scăpat şi eu ve voiu da atâta aur, cât 
trage corpul mieu.

Cu veştminte cu tot! — striga o voce.
Ostaşii isbucniră in rîs la manifestarea afâtei 

lăcomii. Pe buzele lui Zurgimar incă se ivi un 
zimbet uşor.
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Fiă precum voeşci! — respunse Tarabos- 
tosul.

' Nu eşti scump Zurgimar. in oferirea preţu
lui — clise ostaşul ce puse prima data mâna pe. 
tarabosţos. — Persona ta pe cum se vede e 

. forte importantă.
; Ca şi a altora de clasa mea.

Ostaşii, steteau pe cumpene, neşciincl ce se 
facă, S6 temeau că prinsoneriul minţeşce.

Tăcerea precumpănitdriă fu .conturbată in 
acest moment de repeţirea neîntreruptă a sig
nalului* de convocare. Viersul metalic al trîm- 
biţelor^resunâ vioi şi insufleţitoriu in aerul re- 
coros de clemineţa.

Uliul dintre legionarii trăgănători lua in line 
resoliiţiime firmă, şi incercându-se a aduce şi pe 
sogii s&i la acceptarea părerei sale clise :

Fraţilor! dătorinţa ostăşescă ne impune as
cultarea strictă a comanclelor. N’auditi viersul 

' ' ’ *trîmbiţelor. ? . . .-Ce staţi deci nehotărîţi ? Cu. 
ce veţi scusa intârcliarea eventuală ? Copii cru- 
deli sunteţi ele ascultaţi minciunile prinsoneriului 
acestuia ? Ve incredeţî in viclenia lui ? . . . Me 
mir! Fiecare stremtorat se încercă a scăpă clin 
cursa- nenorocirei sale, in atari caşuri omul nu -şi 
alege uneltele mântuitorie. Minciuna inse e o u- 
neltă de tot naivă şi slabă. Me mir forte, că a- 
cea are încă efect şi asupra unor omeni cu min
tea coptă, cum sunteţi voi. . . . Unde sunt ave
rile dacilor de presente ? ... In mâniie ostaşi
lor noştri învingători.



— 79 —

Ale mele-su îngropate in loc sigur — între
rupse Zurgimar pe ostaşul cunventătoriu — Fără" 
învoirea mea acelea nu vor ajunge nici când in 
mâni străine.

Aşa, — continua ostaşul — fără voia ta 
nu vor ajuge in mâni străine averile tale ? Ca
meralilor ! arătaţi dacului acesta neruşinat, că 
minţesce. Constringeţi-lu să-şi edee aurul ascuns.

Suni in manile vostre, mă poteţi omori in 
tot momentul. Sufletul mieu inse e mai tare. de
cât voi. Fiţi siguri că-mi voiu păstră secretul. 
Elebiraţi-me, şi eu vă jur pe înfricoşatul Zatnol- 
xis şi nemilosa Molis că-mi voiu împlini pro
misiunea dată.

Jurământul dacilor e ca fruncla uscată, pe 
care o portă uşor şi cel mai mic ventuleţ. — 
continuă erâş ostaşul. — Nu suntem atât cîe 
naivi se credem jurămintele fiesce-căruia minci
nos. Cameralilor! se ducem şi pe acest prjso- 
ner cu noi. Din prada resboiului prima parte i 
se cuvine împăratului. Divul Traian î-şi va ţine 
triumf in Roma, acela trebue se intrecă in splen- 
dore şi pompă pe tote triumfe!e de până acum.. 
De ce vor fi mai mulţi fruntaşi de ai inimicu
lui zdrobit intre prisoneri, de acea va fi mai 
mare gloria împăratului. împăratul e s'ărele nos- 1 
tru, cameralilor, şi radele gloriei sale să revărsă 
luminând şi incălclind şi peste noi!

Aceste cuvinte deciseră definitiv sortea lui

*) Molis deiţa morţii la thraci, intre cari ,se nume- 
rau şi dacii.
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Zurgimar. Soldaţii î-lu împinseră brutal in şirul 
celor alalţi prisoneri, şi porniră in grabă spre 
castru.

Ostaşul ce înduplecase pe soţii sei, se nu credă 
cuvintele lui Zurgimar, eră măreţ şi vesel de 
succesul obţinut. Credea despre sine, că are o 
judecată mai profundă de cât soţii sei, cari erau 
p’aci se fiâ seduşi de un dac viclen. Cu tote, 
acestea un cuget î-lu nelinisciă mereu : de re- 
.peţite ori se îndoia de eminenţa judecatei sale. 
Decumva dacul acesta nu minţi? 
e-drept, că e in stare a da pentru sine un preţ . 
.de rescumperare atât de mare? . . . In caşul 
acesta trebuia se recunoscă, că n’a lucrat inţe- 
lepţesce..

par n’a perdut incă nemic. De cumva are 
prisonerul acesta averi ascunse, tot pe manile lor 
vor ajunge acelea.

..Fraţilor! — agrăi el din nou pe soţii sei,
. numai cu puţin temp mai nainte ve clisem se 

arătaţi pjrisonerului acesta, care se numesce Zur
gimar, că minţesce, când dice, că aurul seu as
cuns — despre esistinţa căruia inse nu suni incă 
convins nici decum — nu va ajunge in manile 
nostre fără voia sa comsimţitoriă. I-lu vom con- 

' strînge s'e ne conducă la locul unde-si îngropa 
averile.

. picând aceste cuvinte, in pronunţiarea că
rora se potea observă forte uşor tedinţa bajo- 

' • ' coritoriă, isbucni intr’un rîs sarcastic.
Zufgirriar se aprinse de mânia. Aceşti omeni

Decumva

. \
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nu numai nu crud cuvintelor sale, dar î—şi şi bat 
joc de el.

. Cu mine aţi gătat pentru tot de a una! — 
dise el cu buzele tremurânde de mânia, ale că
rei semne trădătorie in zădar se siliâ a le as
cunde. — V’aţi îndoit in adevărul cuvintelor 
mele. v’aţi bătut joc de sfatul mieu. Bine ! . . .
Am propus un târg, voi nu l’aţi primit, afacerea 
nostră e finită deci! Dar se sciţi, că cu sila nu-ţi 
scote nici un cuvânt din gura mea. Omoriţi-me 
de viu, taiaţi-me in bucăţi, .aveţi potere 
corpului mieu. Nu ve cer graţia, precifnvVi’am 
dat-o nici eu romanilor, cari picaseră Aid mâinile 
mele. Dar a supra sufletului mieu n’a^gţi^mciv^^ || 
potere. Gura mea nu va mai rosti nS^uri 
vânt in acesta privinţă. ''vfe*

Un ostaş sări mânios la Zurgimar, şi-Mra*-^ 
se o palmă peste obraz.

Miserabilule! cum ai tu cutezanţă a te cer
tă cu stăpânii tei?

Zurgimar se ameţi de lovitura poternică, in 
aintea ochilor sei jucau schintei sclipiciose. De 
ar (î aplicat inse chinurile infernului in contra lui, 
n’ar fi erupt in cuvinte tânguitorie.

Demnitatea cu care-şi portă sortea neferi
cită, sterni şi in ânimile dure şi impetrite ale 
legionarilor admiraţiune şi stimă.

Cine ar fi privit acum in faţa schimosită a 
lui Zurgimar, de a bună samă n’ar fi recunosT 
cut pe bărbatul frumos de mai nainte.

Obrazii-î, erau vineţi şi îmfiaţi, barba şi pe-
6



4f — 82 —

rul lui erau murdărite de un noroiu, ce se forma 
din sânge şi pulberea uliţei in care zăcuse astă 
nopte. Numai ochii cei înfocaţi in mânia nepu- 
tinciosă sclipiau şi mai vioi din cercurile albastre, 
cu cari erau incunjuraţi.

Eşiră afară dintre ruinele capitalei.
In câmpia largă, ce se lăţiâ netedă până la 

polele unei coline, unde era edificat castrul ro
manilor, gemea o mulţime nemărginită de omeni 
si animale.
1

Strigările legionarilor, cu cari-şî in lemnau 
prisonerii la paşi mai repedi, plânsetele copiilor 
şi ale femeilor, injurările germanilor, vaietele celor 
bătuţi se amestecau cu mugetul vitelor, rînche- 
zarea cailor, eârţăirea carelor încărcate de ob
iecte jăfuite in o larmă murmuitoriâ.

Era ca şi când locuitorii unei cetăţi s’ar fi 
redicat se emigraze cu tote averile lor.

In apropierea castrului se vedeau semnele şi 
imaginile legiunilor postate in depărtări cores- 
poncletorie, ca legionarii se se potă grupa in 
giurul lor. Romanii curgeau din tote părţile în
cărcaţi de pradă, unii din dînşii menau ciurdi de 

. vite, alţii trupe de prinsoneri legaţi, alţii erau 
ocupaţi cu conducerea căruţelor încărcate.

Neîncetat se audiau voci de comandă, cu 
cari ofigirii se încercau a aduce ordine in aedsta 
invălmaşelă undulătoriă.

Peste pugin temp vitele şi carele începură 
a-se despărţi de cătră omeni. Disciplina militară 
aduse ordine in imbulzela sgomotosâ.
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Pe Zurgimar cu sogii sei-lu portarâ din un 
loc in altul la aparinţă fără scop. In fine se trezi 
intre o mulţime nenumărată de daci. Aceştia toţi 

prinsoneri; o parte din clenşii erau cu mâ- 
nile legate, cea mai mare parte inse eră numai 
sub paza ostaşilor înarmaţi. O privire mai în
setată a acestora, din care păzitorii ar fî potut 
saspiţionă pe aceşti nefericiţi că se cugetă la 
vreun mijloc de scăpare, eră destul ca se li-se 
dcnege acest favor. Aceştia erau fără amenare 
scoşi din turmele nelegate şi pe mânile lor se 
puneau funi sau lanţuri.

Ici colea se audiau şi certe. Aici dreptul de 
posesiune eră dubiu, şi legionarii se certau pentru 
sclavi. Dar nu dură nici odată prea mult; când 
nu poteau nici într’un tip limpeclf dreptul de pro
prietate, lăsau se decidă sortea. Trăgeau sorţi 
peste sclavi.

Ostaşul ce puse prima oră mâna pe Zur
gimar, se depărta şi peste pugin temp se intorse 
insogit de un centurion.

La mandatul acestuia Zurgimar fu despărţit 
de sogii sei de până acum şi fu transportat la 
altă grupă de prinsoneri.

Aceştia toţi erau tarabostoşi. 'Zurgimar re
cunoscu intre aceştia cu dorere compătimătoriă 
pe mai mulţi amici de ai sei. Trăsurile * posomo
rite ale fegelor bărbose le trădau cugetele triste, 
de cari erau prea ocupaţi, şi in ţinuta lor ^me
rită se potea cunoşce dorerea sfăşietdriă, ce pe 
toţi-i tortură. ,

erau

6*
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Pe Zurgimar î-lu primiră cu o privire indu- 
ioşitoriă, ce-lu pătrunse până’n adâri'cul ânimei 
sale mâhnite. Zurgimar precepu salutarea muta, 
şi sufletul lui se împlu de mulţămitâ ferbinte. De 
când i-să intorse sortea spre rău, privirile aces
tea compătimitorie fură primul balsam pe rana 
lui usturătoriă.

Centurionele făcu semn ostaşilor şi aceştia 
începură a menâ trupa tarabostoşilor după el. 
Fură conduşi in apropierea castrului.

De aici din înălţime Zurgimar potii privi tută 
turma sgomotosă şi in continuu mişcătoriâ a 
prinsonerilor.

0 jale dorerosâ-i stringea gâtul, şi in ochii 
lui să iviră doi picuri de lacrămi. Patria lui eră 
subjugată .şi florea poporului dacic era legată in 
lanţurile robiei.

In aintea ochilor săi suHeteşci se desfăcu 
mulţimea suferinţelor, cari aşceptau pe toti fraţii
sei si se înfiora.>

Vedea târgurile de sclavi in cetăţile Italiei. 
Sclavii erau postaţi pe podiuri, îmbrăcaţi in cos
tume pompose, cari nu acoperiau, ci potenţiali 
numai prin croitura lor măiestrită avantagiile tru
peşei, muşchii venjpşi, osele tari, frumseţa gra- 
ţi6să a femeilor. Unii din denşii aveau aternate 
in grumaz tăbliţe mici, pe cari erau scrise fa
cultăţile eminente şi însuşirile bune. Er sclavii de 
peste mare se poteau cundşce de pe piciorele 
lor văruite până’n genunchi. I-se părea că aude 
lauda neguţătorilor cu care să siliau se vendă 
marfa lor incât să potea de scump.

X
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Şirul acestor cugete triste fu întrerupt de 
versuri de trîmbiţe şi strigăte de bucuria.

In internul castrului imperatul Traîan î-şi 
finise jerfa, cu care mulţămi cleilor învingerea 
obţinută, şi acum porni spre porta castrului.

Peste puţin tempu-lu vedem pe un podiu 
redicat spre acest scop. Pe faga lui se reversâ 
linişce impunătorii şi seriositate maiestosă, In 
drepta sa ţinea un băţ de os de elefant, in ca- 
petul căruia un vultur mic, scuipat de mână de 
măiestru, î-şi întindea aripile, ca când ar voi se 
sbore, Acesta era simbolul poterei supreme in 
oste, şi romanii-lu nu miau scipio. Stânga lui se 
odigniâ pe. o sabiă scurtă cu mănunchiu împo
dobit de un cap de vultur.

Traian se.intorse cătră doi legaţi de ai sei, 
ct-lu urmăriră si aici. si schimba câteva cuvinte 
cu ei.

Stegurile şi imaginile legionarilor portate 
de ostaşi cu podobe de pei de urs pe capete 
se portară in giurul podiului*

Strigătele de salutare ale miilor de ostaşi 
însufleţiţi făceau se clocotescă val'ea Sarmiseghe- 
tusei ca de bubuitul tunetelor. Legiunile imbetate 
de gloria invingerei salutară pe Traian de >im- 
perator*.

Traian făcu semn, şi 'mulţimea strigâtoriă 
amuţi ca atinsă de o vergă magică.

Cesarele începu a ţin£ o alocuţiune cătră 
trupele sale. Le lăuda curagiul, le desluci in 
cuvinte marcante importanţa învingerii obţinute.
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Le espuse, că trufia neruşinată a dacilor e pe
depsită deja după merit: cetăţile lor sunt deri- 
mate, trupele lor imprăşciate şi prinse, averile 
lor in mâniie romanilor.

Bietul Zurgimar oftă adânc. Cuvintele cesa- 
relui erau tot atâtea^ săgeţi înveninate cari î 
treceau prin animă. I-şi intorse privirea cătră 
sogii s&i de aceaşi sorte, şi se ţinu in acest mo
ment cu mult mai nefericit de cât aceştia, cari 
nesciind' limba latină erau scutiţi de veninul 
cuvintelor imperiali.

Traian continuă.
Tarabostoşii legaţi de o dată deveniră a- 

tenţi. De pe buzele lui Traian audiră de mai 
multe ori numele regelui lor. Acesta eră unicul 
cuvânt preceput şi de ei.

Aerul de o dată se implu de strigăte mâ-
niâsâ:

Aşa pieră toţi inimicii cesarelui!
Zurgimar şi sogii lui remaseră pe câteva 

mominte inmarmoraţî.
Pe un podiu, ce se înălţa in fagia podiului 

de pe care vorbiâ Traian, doi ostaşî redicau un 
trofeu sângeros.

Zurgimar şi sogii lui se implură de groză şi 
de dorere sfâşie târiă. In trofeul redicat de ostaşî 
recunoscură capul iubitului şi cinstitului lor rege 
Decebal.

Aşa dară pentru patria lor nu mai remase 
nici măngăiarea speranţii. învingerea inimicului 
e perfectă: Pstcia nu mai are cetăţi, nu mai are
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fortăreţe, armata ei c imprăşciată, cea mai mare 
parte e in lanţurile sclaviei. Cu trupul sângeros 
al regelui Decebal se fălesc învingătorii.

Un suspin doreros se audi din trupa tara- 
bostoşilor legaţi, şi capetele lor se lăsară cu 
resignaţiune doresosă pe pepturî. Speranţa in vii— 
toriul Daciei părăsi acestea pepturi eroice, şi 
locul ei-lu ocupară nepăsarea impetrită şi re- 
signaţiunea dorerosă.

Traian î-şi fini vorbirea şi începu a împărţi 
premii ostaşilor, cari s’au destins in luptă.

Zurgimar cu soţii lui fu condus de, aici, şi 
din vorbele ostaşilor precepu, că in diua urmă- 
toriâ vor fi transportaţi spre Italia.

Aşa dară nu mai avea de a petrece, decât 
o singură nopte in apropiarea ruinelor friste ale 
capitalei şi după acea potea abdice pe veci de 
speranţa reveclerei.

In acest moment doreros î veni in minte 
Chilma, ochii sei se implură de lacremi. I-i eră 
de lipsă totă poterea bărbăţiei, ca se nu erumpă 
in plânset cu hohot.

I22ZIT7\ TZTn. sclav ±id.el-
Partea sud-v'estică a Transilvaniei pe tâm

pul naraţiunei ndstre poşedea cu imbelşugare 
ţinuturi selbatice, romantice. Pe lângă valea es- 
tinsâ şi frumosă a Haţegului acest teritoriu mai 
are o mulţime de văi strimte, marginite.de deluri 
cu coste ţepişe Securea culturei nu formase incă 
pe acelea tempuri pămenturi de arat din păduri
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cari să estindeau mai pe totindenea până la po- 
lele delurilor şi colinelor. Unele ţinuturi mai de
părtate nu erau cercate de omeni cu anii, in 
selbele seculare din acestea locuri liniscea mă- 
iestosă a naturei nu eră conturbată de cât de 
mugetele bourilor, ce păsceâu in turme mari 
erbă grasă, necălcată de picior omenesc. Abia 
din când in când se abătea câte un venătoriu
mai cutezant pe acestea locuri de virginitate 
sălbatică.

în depărtare de cale de o jumătate de cli 
spre miădâ-nopte de la Şarmiseghetusa pe un 
del ţăpiş şi rîpos, ale' cărui rupturi şi prăpăstii 
erau inse perfect ascunse de codrii venii in 
înălţime considerabilă, se estindea o poiană fru- 
mosă încadrată de copaci gigantici.

Eră noptea următoriă după devastarea Sar- 
miseghetusei,

Luna chiar răsărise, radele ei argintie in
undaseră cu lumina ferică ţinuturile sălbatice.

In erba grasă a poienii trei cai legaţi de 
pociumbi cu funii lungi păşceau conturbând din . 
când in când prin forăituri poternice liniscea sin
guratică a nopţii incântătorie.

La marginea poienii să înălţă ţăpiş ca un 
păriete alb o stâncă colosală, al căreia creşcet 
era erăşi împodobit de pădure. Să părea că po- 
iena amintită, rupenduse de crescetul stâncei, sa 
cufundat, şi cea alaltă parte a stâncei remânend 
in^posiţia originală, formase un păriete sdrobu- 
ros? care cu colorea sa âlbă-surfă părea a-şi
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bate joc de verdeţa nestatornică şi şchimbăciosă 
a impregiurimei. Partea din jos a părietclui albiu 
era întreruptă de o pată întunecată, care la scru
tarea mai minuţiosă se arătă de o gaură mare 
cat o uşă, ce conducea in internul stâncci.

Acesta eră o apertură, ce conducea in o 
peşceră, in cari delul văros eră destul de bogat.

Pe din aintea acestei apercuri curgea mur
murând un păreuaşiu cristalin de del, care după 
un curs scurt numai de vre-o câţiva paşi se pre- 
buşiă cu sgomot mare intro prăpastia fără fund.

Din internul stâncei, din peşceră de odată 
se aucliră voci omeneşci. Sunau înfundat şi re- 
guşit, ca şi când ar veni din'trun mormânt.

Un bărbat cu voce polemică sgâdări leciu- 
nii stinşi şi aţiţâ foc. Pânâ-ce. isbuti a-şi împlini 
intenţiunea strigă de mai multe-ori fără resultat:

Sculaţi fraţilor î Cum naiba de poteţi dormf 
ca urşii ierna in vizunii ?

Focul prinse flacără şi lumină in câtva prş-
cera.

Bărbatul ce eră ocupat cu tocmirea focului, 
eră un tarabostos. Lumina, crescândă a focului 
î descoperi in fine trăsurile fegei. Eră tarabos- 
tosul Mucapor.

Sculaţi Fraţilor ! — strigă el acum şi mai 
poternic. — Se, pare, că n’aveţi nici un cuget 
Dormiţi ca copii scăldaţi in bragele marnelor.

In pronungiare.a cuvintelor sale potu ob
serva duritatea mânipi.

Din tote unghiurile peşcerii începură a-



— 90 —

cum a se scormoni figuri bărbăteşci, cari-şi 
frecau cu pumnii somiiul clin ochi.

Ce s’a irtemplat Mucapor ? — se audi o 
voce timidă. — A dat inimicul de urma nostră ?

Mare frică porţi de inimic, tarabostose ! — 
dise Mucapor in ton-dogenitoriu. — Dar fii pe 
pace, inimicul e cu mult mai ocupat de presente, 
decât se străbată prin pustietăţi selbatice după 
vre-o câţiva omeni, când cetăţile şi satele nostre- 
su pline de pradă.

Omenii spăriaţi se linişciră şi începură a-se 
grupă in giurul focului.

Mucapor continua in tonul dogenei.
Me mir de voi, dacilor, cum poteţi fi atât 

de nesimţitori faţă de nefericirea patriei nostre. 
Inimicul se întrece in versarea sângelui fraţilor 
nostrii, cetăţile şi satele nostre se prefac in ce- 

• nuşă, femeile şi copii gem in lanţurile sclaviei 
.... şi voi dormiţi .... dormiţi ca şi când 
acestea grozăvenii nu v’ar interesă nici decât.

Daci sunteţi voi ? !
Ultimele cuvinte le pronunţia Mucapor răc

nind, răpit'7 d
Acum toţi soţii lui Mucapor ocupaseră deja 

loc in giurul focului. Cuvintele pline de mâhnire 
dogenitoriă ale vorbitoriului avură o im presiune 
atât de adâncă asupra ascultătorilor, incât aceş
tia amuţiră pe câteva mominte.

' Focul eră incungiurat de. doi tarabostoşi, 
afară de Mucapor şi unsprădece ostaşi comaţi.

Unul dintre tarabostoşi indrăsni in fine a

e un acces de dorere fără sfat.
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rumpe tăcerea mortală şi clise in ton nesigur, 
plin de sfielă :

Nu ne face imputări, Mucapor căci nu le 
merităm ! Animile nosîre sângereză ele dorere 
. . . . vedem nefericirea patriei şi a poporului 
nostru. Regele nostru e mort 
ca o turmă fără păstoriţi, ca o turmă in care au 
intrat lupii. Cu tote acestea suntem şi noi nu
mai omeni supuşi slăbiciunilor trupeşei. Ne faci 
imputări nemeritate că am adormit? . . . Nu şeii 
Mucapor, că cri nopte am stat in luptă şi am 
scăpat de morte numai ca prin urechile acului ? 
Tu vorbeşci inse uşor, căci ai petrecut cliua de 
eri in linişce aici in peşceră.

şi noi fugim

tu clici acesta tarabostose, 
sau un copil, a cărui minte necoptă nu pote cu
prinde chinurile dorerei, ele cari e muncit un băr
bat, când vede că tote câte i-au fost scumpe in 
acesta lume s’au pierdut irevocabil. Dar tră- 
ieşce încă resbunarea ! Contez la patriotismul ne
stins al dacilor ! . 
ei eroici se vor 
micul îmbuibat cu 
nelor î

în linişce ?

. . . Dacia încă n’a pierit. Iii 
reculege şi vor năvăli pe ini— 
polerea nimicitoriă a uraga-

Ochii vorbitoriului sclipiau ca doue lumini 
de văpaia mâniei şi a urei. Peste câteva mominte 
de tăcere mută, trăsurile vorbitoriului se împlură 
de espresiunea speranţei in ajutoriul deilor. Nu; 
nu, Zamolxis nu va suferi ruinarea Daciei va 
trâmite ajutoriul seu divin fiilor s£i asupriţi, şi 
Dacia erâşi va fi liberă şi stimată.
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Indurate şi înfricoşate Zamolxis, de mânia 
cărui se cutremură munţii şi inimicii se împlu 
de groză, cruţă-mi dilele se pot ajunge serbăto- 
ria acea, când dacii tei se vor întrece unul pe 
altul in emularea sântă de a aduce jertfe bo
gate de mulţămită pe altariele tale din nou re- 
dicate !

Cuvintele acestea rostite de învăpăiatul Mu- 
capor cu buze tremurânde de emoţiune aţiţară 
in ânimile ascultătorilor focul increderei religiose, 
a căruia căldură înroşi fegele triste şi ingrigiate.

Asculte-ţi induratul Zamolxis cuvintele de 
rogăciune înflăcărată ! — se aucli vocea profundă 
şi serbătorescâ a unui tarabostos.

Asculte-le î — murmurară toti.
Le va asculta, despre acesta poteţi fi siguri! 

— clise Mucapor cu viers sonor. — Romanii cari 
de presente-su beţi de victoria lor uşoră, se vor 
trezi clin beţia lor de loviturile crudele ale da
cilor resbunători! Amar şi vai va fi de dânşii! 
Vor sîmţi trântiţi la păment loviturile călcâielor 
nostre. — oh — dacii se precep la gustarea 
plăcerilor de resbunare. Vedeţi, fraţilor, segeta 
acesta înveninată ?

Ascultătorii făcură sâmn cu capetele că veci, 
că Mucapor le arăta o segetă cu verful înveni
nat,

In lumea acesta numai pugină bucuriă am 
avut, — continua Mucapor '— şi şi de aminti
rea acestei aş abdice bucuros. l)ar ce clic ? Aş 
suportă chinurile celea mai oribile m’aşi supune
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cu sânge rece maltratărilor inventate de crerii 
celui mai nemilos tiran, ba n’aş hesitâ ele a ab
dice şi de fericirile imbătătorie, ce asceptă pe 
sufletele cari au respectat cu frică legile deilor 
înfricoşaţi — tote acestea le-aş face pentru o 
plăcere scurtă, inse imbetătoriâ răpitoriă de sim
ţuri inebunitorie şi ne mai gustată de fiinţe mo- 
rilorie. Aş voi ca toţi romanii din lume se-se 
fremente intrun sengur corp uriaş şi nepotincios 
er eu se înfig acesta segetă înveninată in anima 
lor ustută şi tirană. Se me imbet de voluptate 
de a-i vede sbuciumările neputinciose, se me de
lectez in convulsiunile chinurilor usturătorii: in 
turbarea spumăgâtoriă a neputinţei, in ruşinea 
umilirei totale!

Pieptul lui Mucapor se redică iute şi cu ve- 
hemenţă, er in lucirea fantomică a ochilor sei 
fulgerători şi in trăsurile esaltate ale feţei sale 
bărbose se oglindă pofta demonică după sânge 
şi resbunare.

E dorere, Mucapor, — clise unul dintre dacii 
din giurul focului, — că romanii-su mulţi şi po- 
tcrnici, eră dacii puţini şi slăbiţi. Speranţa in vii— 
toriul strălucit al 'Daciei e ca liimina debilă res- 
păndită de un opaieţ serăcăcios. Lumină slabă, 
somnurosă, şi speranţă, negurosă, negurdsă!

Te înşeli, tarabostose! — protesta Mucapor 
energic şi cu vehemenţă, redicându-şi serbăto- 
resce mâna. — Speranţa in viitoriul fericit al 
Daciei e mai lucitoriă ca sorele orbitoriu in care 
nu p6te privf îndelungat ochiul omenesc. Dacia
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va fi liberă şi mare î Acesta nu e speranţă, ci 
adever divin. Aduceţi-ve, fraţilor, numai aminte 
de cuvintele sânte ale profetului Olmis! Ce elice 
el? Ce minune i-s’a arătat in sanctuariul lui 
Zamolxis in ainte de a incepe acest resbel, care 
nu e finit incă nici la un cas? Cine ne-a dat in 
mâni armele? însuşi deul Zamolxis! El ne-a 
provocat se ne întingem săgeţile in veninul cel 
mai ucigâtoriu! Şi voi incă ve temeţi de finea 
acestui resbel just şi pornit cu voinţa, ba chiar 
cu mandatul cleilor?! O! omeni nefericiţi, cari nu 
ve temeţi a blasfemâ sânţenia deilor resbunători 
cu neîncrederea vostră in cuvintele sânte, rostite 
de buzele înfricoşatului Zamolxis!

In liniscea provocată de acestea cuvinte 
rostite cu fanatism religios ascultătorii steteau 
nemişcaţi cu espresiunea grozei de frica pedep
sei divine, pe feţele lor luminate de flacăra fo
cului, ale cărui pocnituri conturbau din când i i 
când tăcerea de mormânt.

Mucapor î-şi sterse fruntea inferbentată şi 
continua :

I,)ici că-su puţini dacii şi slabi tarabostose ?! 
De nu suntem _ aţâţa câţi romanii, dar e mare 
numerul poporelor cari nutresc ură in contra ti
raniei apâsătbrie, ce o simţesc şi ele din partea 
imperiului mărit cu provinţii răpite. Acestea tote 
aşcăptă numai ocasiunea binevenita de a-şi scu
tură jugul care e . . . .

Mucapor observa că unul din cei doi tara- 
bostoşi voieşce a-lu întrerupe.
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Sciu ce obiecţiune voieşci a-mî face, tara- 
bostose, — vorbi el repede şi incâtva mânios 
de intenţiunea conturbătoriă a tarabostosului ne- 
mulţămit de cuvintele lui. — Voieşci se-mî clici 
că am remas singuri in acest resbel, şi că po- 
porele ale cărora interese erau identice cu ale 
dacilor, s’au aliat cu romanii in contra nostrâ, 
Acesta dorere, — e purul adever. Poporele acestea 
inse n’au legat âlianţă pe veci cu romanii. Tote 
se pot intorce sj»re binele nostru. Iazygii de a 
bună samă ne vor da mână de frăţiă de le vom 
restitui teritoriul luat. rosolanii, burii, tote po- 
porele şesului sarmatic. . . .

Un tarabostos făcând cu mana gest vehe
ment clise :

Nu me încred nici odată in sinceritatea a- 
micilor, cari ne-au traclat odată,

Bine, bine, tarabostose ! — continua Muca- 
' por zăpăcit incâtva de obiecţiunea neasceptatâ.

— Pe acestia-i potem lăsa afară din socotela 
nostră, mai avem noi amici şi in. părţile din spre 
mieclă-nopte.

Nu-mi place a edifică pe amiciţia popore- 
lor învecinate — reflecta tarabostosul de mai 
nainte. De câte ori au calculat dacii la ajutoriul 
vecinilor ? ! De câte-ori sau ' înşelat ? ! Me mir 
de tine Mucapor, că după atâtea trădări şi min
ciuni, cu cari ne-au tractat aceşti pretini, nu ţi- 
ai câştigat incă esperinţă suficientă.

Mucapor deveni forte iritat şi confus.
Bine dară, — dise el după o pausă scurtă,

— se presupunem că ai dreptate intru tote.
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Acesta e situaţia nostră reală, numai pe a- 
cesta basă putem clădi un plan cu* speranţă de 
a-lu şi duce in deplinire.

Ne vom reclimâ deci pe poterile nostre pro
prie. Ne vom sili a concentra in giurul Singida- 
vei, sau intr’alt loc nepericlităl de inimic, tote 
trupele imprăşciate. Ostaşi nostrii-şi vor recă- 
petă curagiul pierdut şi ... .

Bine, bine. Mucapor. înainte de a vorbi inse 
inzedar, se aşceptăm reirttorccrea lui Mudaris, 
care. ne-va chiariiîcâ despre starea lucrurilor.

Trebue se vină de acum, L’am trâmis încă 
eri demineţă, s’a potut informa despre starea lu
crurilor.

Mucapor se intorse de odată cătră un co
mat şi-i demândâ:

Mergi voinice afară de vedi pe ce temp 
suntem. Te uită şi la cai.

Comatul se grăbi a împlini mandatul tar 
bostosului, se sculă de la foc şi eşi din pesceră.

De n'a ajuns in manile romanilor Mudaris 
la tut caşul se va rentorce — continuă tara-

.1-

bustosul ce se disputase cu Mucapor. — Despre 
credinţa lui neclintită sunt convins pe deplin. Mu
daris nu ne va înşelă, se aşteptăm deci cu pă
cii nţă.

Până mâne la tot caşul nu me voiţi clăti
din acesta pesceră, — clise • Mucapor. Eu mai 
aşcept încă un om afară de Mudaris, care de 
cumva n’a cădut de armele romanilor afurisiţi, 
va veni de sigur. Acesta e sclavul mieu Scar-



— 97 —

don ; trebue senii aducă şciri din Sarmiseghetusâ, 
Astâdi e deja cliua a doua de cându-i aşcept cu 
nedumerire şi un feliu de frică dorerosă sosirea. 
Cu trecerea tâmpului din ce in ce mi-se tot în
tunecă speranţa, şi un presemţ doreros î-mi sop- 
teşce că acest om fidel a perit fără de a-şi îi 
potut împlini detorinţa, cu care l’am însărcinat.

N’ai lucrat inţelepţeşce Mucapor, — dise 
tarabostosul. — Iertă-me de-ţî spun verde, că nu 
ţi-ai şciut alege omul, Din vorbele tale ved că 
te-ai increclut prea mult in fidelitatea unui sclav, 
care de a bună samă te va înşelă. Căci sclavii 
aşceptă de comun numai ocasiunea binevenită 
de a-şi câştigă libertatea şi a-şi resbună pentru 
suferinţele cari le-au suportat in casa stăpânilor. 
In ânima lor rode neîncetat viermele neobosit 
al invidiei, şi un om cu mintea sânetosă nici nu 
se va miră de portarea lor trădătoriă. Căci cu 
ce mulţămită ne sunt detori aceşti nefericiţi ?

Eu simţesc că Scardon mi-e de tor iu cu mul- 
ţămită, — clise Mucapor devenind forte serios, 
şi recâştigându-şi pe deplin linişcea. 
in casa mea a fost tractat ca un amic. eu şi 
fica mea Chilma, carea destinse pe sclavul fidel 
cu stimă şi iubire neobicinuită intre şerb şi domn 

— ne-am ferit cu ingrigire ele a-i căşună vre-o do- 
rere, Fam făcut se uite de mişeria sorţii sale de 
sclav. Scardon a dat destule dovedi despre fi
delitatea lui provenită din iubire şi nu din frica 
pedepsei. El î-şi va împlini detorinţa cu care 
Fam însărcinat din iubire faţă de mine şi de

— Scardon

7
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Chilma. Despre acesta sum sigur, în acesta cre
dinţă nu me va clăti nici o întâmplare.

Voiu asceptâ deci până mâne venirea lui, 
şi de nu va sosi nici până la acest termin, voiu 
fi îndreptăţit a abdice de speranţa de a-lu mai 
revede in acesta vieţă. Atunci voiu scf, că de a 
bună samă e mort, şi că deii nu mi-au permis 
fericirea de a pote imbrăgioşâ pe fica mea iubită.

Mucapor fu cuprins de o trisţeţă dorerosă, 
ânima i-se strînse de amăreciune, căci iubiâ pe 
Chilma cu tot focul sufletului seu pătimaş. De o 
dată-î veni in minte sortea tristă a Daciei ado
rate, î-şi innăduşi cu bărbăţia dorerea propriă, 
obrazii lui se aprinseră, ochii lui fulgerau de 
însufleţire fanatică, când rosti cuvintele:

De cumva Zamolxis şi ceta deilor nemori- 
tori a decis, că in acesta vieţă se nu mai reved 
pe Chilma mea, fia voia lor, eu-mi plec capul ' 
cu umilinţă, şi gura mea nu vâ grăi cuvinte de 
căinţă şi tânguelă pentru decisiunea cleilor î A- 
tunci nu va mai remâne in ânima mea sângc- 
rendă numai dorul de resbunare crudelă in con
tra --romanilor, pe cari, î uresc mai mult, de cum 
pote uri o mamă pe asasinul fiului seu unic! 
Tot focul de iubire al sufletului meu despoiat 
va arde atunci numai pentru tine adorată Daciă! 
P£ră romanii, şi trăescă Dacia!

Peră romanii! — strigară de mai multe ori 
dacii răpiţi de cuvintele pasiiinei imvăpăiate, cu 
care vorbi Mucapor.

Ostaşul ^ comat, pe care-lu tritnisese Mu-
i
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capor se vecia de cai şi se se orienteze despre 
starea tâmpului, se rentorse. Trebui se ascepte 
până ce se linisciră spiritele agitate, şi apoi clise:

Tarabostose Mucapor: ţi-am împlinit porunca. 
Caii pasc in linisce, le-am mutat pociumbii in 
erbă neatinsă. Ce.se ţine de temp, v£ fac cunos
cut, că carul cel mare-şi mai sfîrşesce deja 
partea acea din cursul seu rotitoriu in giurul 
stelei polare, pe care e obicinuit a o precurge 
intre sânţitul şi resăritui sorelui. Luceferul de 
demineţă s’a aprins deja iii orient, şi zorile incep 
deja a-şi respândi lumina negurosă. Peste scurt 
temp va resări sorele.

Şi totuşi nu mai vine nime — clise Muca- 
, por cliscurăgiat incâtva, făcencl semn ostaşului 

se-şi ocupe locul în giurul focului.
Mucapor! — relua cuventul un tarabostos, 

— tu grăieşci de fica ta. De hu, me’nşel in cu- 
noscinţa mea de omeni, tu ascepţi mai mult so
sirea ficei tale, decât a sclavului Scardon. Uncie 
e fica ta?

Unde se află in momentul acesta nu sciu. 
Alaltă eri in spre sdră a fost in Sarmiseghetusa. 
N’am uitat ele ea nici intre grozevenijle luptei 
şi am trimis pe scardon se o aducă in acesta 
pesceră.

Ascultătorilor li se lungiră feţele de uimire.
Eşti de tot credul, Mucapor, şi speranţa ta e 

mai naivă ca a copiilor — reflecta unul dintre 
tarabostoşi. — Tu, precum s&« vede, ascepţi mi
nuni de* la dei. Nu ţi-am povestit eu despre ne-. r
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fericirea capitalei, la începutul careia nefericiri
si tu ai fost martor ocular? Din infernul focu- »
lui şi al morţii numai puţini şi-au potut mântui 
vieţa, şi aceştia mai toţi sunt ostaşi, cari au 
erupt printre armele inimicului cu ânima iu dinţi. 
Cine va cugeta inse aşa ceva despre o fată?

Nici nu cuget eu aşa ceva. Chilim de cum
va e in vieţă incă, a scăpat in alt mod. Trebue 
se sciţi, că din chilia ei conduce un coridor in 
pivniţile casei mele. Pe acesta cale a potut scăpă 
şi a se ascunde chiar şi in momentele ultime 
ale pericolului. Scardon, care e cunoscut cu tote 
secretele casei mele, vă fi condus apoi sub scu
tul nopţii pe Chilma până la acea parte a mu
rilor, unde rîul Sargeţia curge chiar pe lângă 
fundamentul acestor muri. De cumva le-a succes 
a atinge cu piciorele lor undele Sargeţii, atunci 
partea cea mai periculosâ a scăpării le-a fost 
in apoia lor. A scăpă de aici e numai lucru co
pilăresc in proporţiune cu periculositatca calei 
deja percurse norocos.

Intre bărbaţii grupaţi in giurul focului se 
încinsă o dispu;ă pasionată. Se formară două 
partide, dintre cari una apără cu cerbicoşitate 
încăpăţînată posibilitatea scăpărei in modul pre
dat de Mucapor, ăr cea alaltă predă tot cu a- 

' celaş foc pentru părerea contrariă. Peşcera şpa- 
ţiosă să împlu de sgomot lărmuitoriu, argumen
tele pro şi cpntra sburau ca săgeţile in luptă.

Afară in poiana din aintea peşcerii domnia 
intr’acestea linişce. Nu să au/diă alt sgomot de-

\
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cât acela, pre care-lu produceau caii cu fălcile 
a lor, când rodeau cu pofta visibilâ ărba grasă 

udată de rouă îmbelşugată de deminăţâ. Luna 
nu apuse încă, lumina ei arginţiă părea a să 
luptă cu amurgul demineţei. Dar lucirea ei scă
dea din ce in ce in proporţiă cu deşceptarea di- 
lei, In aer mai cu samă de asupra părăuaşului 
nuirmurătoriu ce curgea' pe lângă gura peşcerii, 
plutia o negură de tomnă albia, in care să in- 
treţeseau radele cădende ale junei ca tot atâtea 
lire de argint int’run vel de materiă fină ca de 
aer vidibil.

Caii de o Adată se lăsară de păscut şi de- 
veniră atenţi. I-şi redicară capetele şi-şi ascu- 
ţiră urechile, portându-le in tote direcţiunile. De 
odată săriră spăriaţi şi forăiră din nări.

Din desimea copacilor să audi apropiându- 
se un sgomot uşor. Instinctul natural al cailor 
i făcu să simţăscă, că locul unde pasc nu e lipsit 
de pericle pentru ei, căci pădurea eră plină de 
fără sălbatice, cari nu aşcăptă să fiă invitate la 
ospăţ, nici nu-şi fac cestiune de conşciinţă, când ^ 
li—se ofereşce ocasiunea de a să satura de carne 
de cal, fiă acea proprietatea ori cărui tarabos- 
tos renumit.

^De acesta dată insă spre norocul lor caii 
să inşălară şi frica lor precaută le-a fost super
fluă. Căci figura mişcâtoriă, ce să desfăcu in di
recţiunea sgomotului din întunecimea copacilor 
crengoşi, nu sămenâ a ff fără sălbatică.

După câtîva paşi figura întunecată Ajunse 
la luminiş, Eră un om.
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Caii rinchezară, ca şi când s’ar apropia de 
denşii un om cunoscut, şi începură a paşce erăşi 
cu linişce nepăsătoriă.

E aici dar nu singur, — clise in sine ve
neticul, — căci afară de calul lui mai sunt doi. 
Se fiă ore Zurgimar ?

Veneticul merse spre cai şi-i privi de aprope.
Dar ce fac eu ? — continua el. — Caut 

..calul lui Zurgimar, ca şi când n’aş şef, că acela 
incă înainte de a-ne retrage intre murii capita
lei â perit. S6 vedem deci cine-su.

Porni spre gaura peşcerei, in apopicrea că
reia de odata se opri plin de uimire. Din inter
nul peşcerei se audia un toiu confus, care cu 
tote că suna înfundat, ca-şi când ar veni de 
sub păment, sau din o depărtare de tot mare, 
eră compus din cuvinte pline de pasiune. S’ar fi 
părut' că in peşceră se certă mai mulţi bărbaţi. 
Din unele cuvinte pronungiate mai energic, cari 
se poteau destinge şi aici afară, s£ potea conchi
de că bărbaţii lârmuitori sunt daci.

Din siguranţa cu care trecu păreuaşiul să
rind forte isteţ de pe una pe cea alaltă dintre 
petrile ce se redicau din apa mică, se vedea că 
nu făcuse pentru prima-oră acesta cale. Peste 
câteva mominte veneticul dispăru prin apertura 
intunecosă a peşcerei,

Dacii din giurul focului nu observară in 
disputa lor înfocata că in peşceră instrase un om. 
care după ce-i esaminâ pe toţi cu o privire re-

.
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pecie, scrutătoriă, se apropia de Mucapor, 
era de tot cufundat in esplicări. Tarabostosul 
pe care voia Mucapor se-lu capaciteze despre 
adevărul seu, nu se' lâsâ a fi convins de loc. Mu
capor iritat de tot pentru acesta se intorsă re
pede cătră cel alalt tarabostos, ce şedea lângă 
el şi care apăra părerea sa, voind ai espune şi 
lui argumentele cari asupra contrariului seu de 
părere nu aveau, efectul aşceptat.

Privirea lui căclu pe dacul ce intrase in peş- 
ceră neobservat; cuvintele de dispută i-se opriră 
in gât, şi cu un amestec de uimire, bucuriă si 
frică strigă :

Scardon!

care

Privirile dacilor tote se aţintiră pe Scardon, 
disputa incetâ de odată, şi se făcu tăcere mută.

Er Scardon — căci el eră veneticul — î-şi 
încrucişa mânile pe pept, şi aplecânduse cu reş- 
dect profund clise :

Da stăpâne, eu sum. Am sosit târdiu şi te- 
am făcut să aştepţi mult, torturat de săgeţile, 
cari străpung ânima omului ce aşceptă cu ne
dumerire scire sigură despre iubiţii săi 
ţaţi cu pericolul morţii. Eu m’am nesuit din tote 
poterile mele a împlini mandatul stăpânului mieu, 
vina pentru intârcliere zace in impregiurările ne- 
favoritorie pentru întreprinderea# mea periculosă.

Dacii uitară acum de continuarea disputei 
şi toţi asceptau acum cu curiositate crescândă 
desluciri de la Scardon despre , modul de scă-

sau nesuccesul intreprin-

amemn-

pare, despre succesul 
^erei sale, despre sortea trupelor, şi altele.
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Mucapor deveni forte serios, şi măsurând 
pe sclav cu o privire scrutătoriă î-lu întrebă: 

Scardonî numai singur, vii?
Dorere, stăpâne, numai singur.
Dorere? dici tu, — esclamâ Mucapor de

venind de o dată-palid ca păretele. — Unde e 
Chilma ?

Cu sigurătate nu sciu, stăpâne, — respunsă 
întrebatul in ton umilit. — Am inse destule do
vedi, din cari pot conchide cu verosimilitate de
plină, că părerea 
cu bază.

despre sortea Chilmei emea

Nu ocoli adevărul, Scardon! — clise Mu
capor aspru. — Ce crecli despre mine? Babă 
sum eu, sau bărbat? Spune-mi purul adevăr. unde 
e Chilma?

Scardon hesitâ.
Grăiesce! — ordona, Mucapor. Din tă

cerea ta aş pote crede, că cleii m’au pedepsit atât 
de aspru, că fica mea se ajungă via in manile
romanilor.

Acesta nu s’a intemplat nici la un cas, — 
dise in fine Scardon. — Chilma e nobilă de dac 
şi cunoşce deplin preţul libertăţii. Sum convins, 
că mai bucuros si-ar fi ales mdrtea decât sclă-
viă.

Mulţămită ţie înfricoşate Zamolxis, că m’ai 
cruţat de cea mai mare dorere, de a sci pe fica 
mea în mânile romanilor, pe cari nu-i cruţe mâ
nia ta zdrobitdrie!

Mucapor î-şi redica faţa palidă spre ceriu,



— io5 —

in cuvintele sale vibra atâta mulţămită ferbinte 
cătrâ (leul înfricoşat şi atâta ură nestinsă in con
tra romanilor. încât dacii ascultători remaseră 
frapaţi. In tăcerea mortală ce urma acesjtea cu
vinte li se audia resuflarea grea.

Grăesce acum, Scardon! — ordona Muca-
por cu linisce iinpunâtoriă. — Nu te feri a co
munica cu mine tot ce scii, căci sum preparat 
la tote. Aşa dară că Chilma e mortă?

Scardon î-şi pleca capul pe pept şi tăcu. 
Pe faga lui bresdată de creţe se furişară lacremi 
ferbinţi.

Nu grăesci, când te provocă stăpânul teu? 
— se audi întrebarea lui Mucapor.

Stăpâne! mi-aş fi dat şi vieţa de aş fi fost 
cruţat de dorerea ce o simţesc de presenţe, când 
detorinţa-mi impune de a comunica cu tine o 
suire atât de tristă. Casa ta e prefăcută in ce
nuşă ...

Nu vorbi de casă, când te întreb de alt
ceva !

O stăpâne! me tem, că in acesta viaţă nu 
vei mai vede pe Chilma.

Veclutu-ai mortă cel pugin?
N’am veclut-o dar manile, mele s’au -roşit 

de sângele ei versat.
Atâta precep, că fata mea e mortă, — di ;e 

jălnic Mucapor. — Tristă soire mi-ai adus, Scar
don, şi eu î-ţi suni totuşi detoriu cu mulţămită 
pentru rana sângerândă a ânimei mele de pă
rinte. Dar tu, Scardqn, eşti ostenit. Şedi aici
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lângă mine şi enareză-mi tote câte le scii des
pre mortea Chilmei. Nu me cruţa, spune-mi pu
rul adever. Mortea aceslei fiinţe innocente î—mi 
va aţîţâ mânia resbunătoriă până la furia.

Scarclon se aşeză in locul arătat de Muca- 
por, şi după un suspin profund, cu care-şi alina 
durerea consumătoriă, începu :

Ai lucrat după intcnţiunea ânimei mele când 
mi-ai impărteşit mandatul in porta capitalei se 
mântuesc pe Chilma. Am fugit cât me biruiră 
piciorele ostenite de atâtea încordări in lupte 
grele, şi me voiu căi până când voiu resuflâ mai 
pe urmă, că nu te am făcut precum î-mi eră in- 
tenţiunea, atent mai de tempuriu la pericolul ce 
ameninţă pe fica ta. Căci de aş fi ajuns mai de 
tempuriu, acum pote că tote ar stă altmintrea.

Când am ajuns, am auclit sgomot şi voci băr- 
bătesci din internul locuinţelor. Eu am creclut, că 
Chilma ş’a folosit de ocasiunea scăpărei ce i se 

, oferiâ cu folosirea coridorului, care conducea din 
chilia ei in pivniţi, cugetăm că s’a ascuns in piv
niţă, in unul din locurile sigure, pe cari le sciă 
şi ea. M’am retras cleci in dosul curţii şi am 
asceptat ascuns, până ce se vor depărtă bărbaţii 
din chilii, despre cari presupuneam că-su romani 
jâfuitori.

M’am inşqlat inse in asceptarea mea opti
mistă, căci peste pugin sgomotul in loc se scadă 
a crescut.înfricoşat. Romani şi germani năvăliră in 
casa ta stăpâne, ca cum s’ar' aruncă o turmă de 
lupi flâmen^i in staulul vitelor părăsit de păsto-
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riul apărătoriu. Mc înfioram de sgomotul sel batic, 
ce făcea se se cutremure păreţii groşi ai casei- 
Din ascunsul meu audiam paşii grei ai ostaşilor 
neîncetat, câte odată chiar vedeam pe aceşti hoţi 
cum se depărtau gârboviţi de povora obiectelor 
jafuite. Oh! de aş fi avut atunci potere destulă, 
cu ce plăcere mi-aş fi înţepat spada in aceşti 
miserabili. Dar detorinţa î-mi impunea tăcere 
prudentă, î-mi innecai deci amăreciunea nepo- 
tinciosă şi asceptai.

Nu şciu cât a durat munca lor infernală, 
dar trebue că a durat mult, căci şi acum mi-se 
pare că aud strigătele de bucuriă in ca'rî isbuc- 
niau aceşti lăcomoşi neruşinaţi, când aflau vre
un obiect preţios, mi-se pare că şi acum î-mi 
sună in urechi rîsetele, chiotele şi certele lor, 
când î-si impărţiau intre sine prada. Şi acum, 
când cuget la grozăveniile ce s’au spetrecut in 
auriul şi vederea mea, mi-se pare că numai fan
tasia mea agitată de frica nesuccederei scopu
lui ce intenţionasem, a născocit un vis urît, infio- 
rătoriu.

In fine după o aşceptare, ce-mi părea o 
eternitate, sgomotul incepu a scăde, venirea şi 
mergerea inimicilor se rări din ce in ce, —. in 
fine se făcu linişce in apropiere.

Eşfi din ascunsul mieu cu precauţiune şi 
ascultai. Sgomotul se audia acum din casa ve
cină: Scrutai cu precauţiune curtea şpaţiosâ, şi 
cu bucuriă nespusă m£- convinsâm, că acea e 
golă^In acest moment curtea de odată se lu- 
mn$. ,
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Anima mea se împlu de frică, când vedui 
că coperişiul casei stăpânului mieu s’a încins in 
flăcări.

Eră tempul suprem se me pun la lucru. 
Me lipii de păretcle casei şi me tereii cu anima 
sbocotindă vehement de frică se nu fiu observat 
până la uşa pivniţei.

După cugetul meu acum eram aprope de 
ţintă, dar oh i•— amar m’am înşelat.
' Dacii ascultau pe Scardon cu atenţiune în
cordată. Acesta le cnarâ tote, câte petrecuse, 
până ce in fine reuşi a scăpă de morte cu o să
ritură desperată in Sargeţia

Aici se opri. Reamintirea pericolelor, de cari 
scăpase, numai ca prin o minune, î causâ doreri. 
Un vsuspin profund eşi din peptul lui.

. Scardon ! — clise un tarabostos -- tu tre- 
bue se mulţămeşci cleilor pentru-că numai cu a* 
jutoriul lor ai scăpat de morte.

Gura mea nu va incetâ a vesti lauda în
fricoşatului Zamolxis şi a deilor nemoritori î — 
esclamâ Scradon sSrbătoreşce. — Armele ini
micilor n’au potut face pagubă in mine, pentru- 
că cu t6te că sum numai un sclav, bunetatea 
stăpânului mieu n’a uitat nici de persona mea 
neînsemnată şi mi Va câştigat un amulet de cari 
nu cred s£ mai aibă vre un sclav. Acest amu
let l-am primit chiar din mânile sânţite ale pro- 

. fetului Olm.is, şi-lu port vecinie de as.upra âni- 
mei mele, ca se-mi aduc in continuu aminte cu 

, ce mulţămită sum d^toriu stăpânului mieu pen
tru esoperarea acestui tesaur nepreţuit.
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Scardon î-şi încrucişa manile pe pept şi-şi 
pleca cu umilinţă capul in aintea lui Mucapor.

Cu fidelitatea ta neclintită ai resplătit. tote 
binefacerile mele — dise Mucapor. — Tu eşti 
sclavul mieu, Scardon, prin urmare ţi—aş pote 
demândă se vorbeşci numai adeverul. Totuşi a- 
cesta nu o fac, ci me provoc la fidelitatea ta şi 
me rog, linişceşce-mi anima şi spune-mi, că celea 

' enarate de tine adeverate sunt, sau ai schimbat 
adeverul ca se me cruţi de suferinţe ?

Scardon î-şi redicâ mâna spre ceriu.
Mânia pedepsitoriă a deilor nu me rabde 

pe uscat şi adâncimile apelor nu m£ suferă, de 
nu ţi-am spus după cea mai bună şciinţă a mea 
purul aciever !

Iţi cred Scardon! — clise Mucapor cu emo- 
ţiune. — Iertă totuşi pe un părinte, când voiesce 
se sciă tote ainenuntele unei intemplări atât de 
funeste pentru el. Eu vreu se sciu adeverul, şi 
sum nedumerit, că nu-mi poţi spune precis, că 
vedut-ai cadavrul Chilmei.

Cadavrul Chilmei nu Fam veclut, i-am v.e- 
clut inse vestmântul sângeros, am âmblat cu el 
in mâni şi l-am recunoscut limpede că acela a ■ 
fost al ei. Despre acâsta-ţi pot jura, că tiu me 
insei. Numai câteva clipite se nu fi fost contur
bat, sum convins că aş fi aflat şi corpul fără 
vieţă al ficei tale. Afară de cadavrul pipăit de 
mine, mai zării pe faţa casei zăcând tfn corp, 
acela de a bună samă a fost ăl ficbi tale.

Acesta e şi părerea mea — clise tln tară-
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bostos. — Fica ta de a bună samă s’a apărat 
in contra romanilor şi a cădut cu arma in mâni.

Atunci încetaţi lacremi şi nu curgeţi î :— es- 
clamâ Mucapor cu entusiasm doreros. ştergân- 
du-şi doue lacremi ce se furişară in contra voiei 
sale pe obrazi.

- Eu nu .trebue deci se plâng pentru fica mea; 
o morte mai dulce şi mai gloriosâ nu doresc 
nici eu! Ce pote fi mai mare fericire, de cât a 
muri in luptă cu arma in mâni!

Mucapor sări in tălpi şi redicându-şi manile 
spre ceriu, cu faga schimbată de mâniă, durere, 
ură si dor nestins de resbunare esclamâ:

O clei înfricoşaţi! a'cordaţi-mi plăcerea im- 
betătoriâ de a-mi spăla ânima negrită de jălc 
in lacuri întregi de sânge roman!

Mânile sale picară ca doue corpuri morte . 
din posiţia lor redicată, accesul violent de mâ
niă, ce cuprinse tot corpul lui Mucapor, î 
riâ poterile pentru câteva momente. Dar 
mult acesta stare de nepotinţâ, căci după-ce-şi 
versâ superfluul veninului din ânimă, î-şi recăpetâ 
de o dată liniscea sufletescă. Aşa se liniscesce 
şi marea turbure, când viforul încetă de a-i mai 
sbiciul valurile spumăgătorie.

Mucapor se aşeza eră lângă foc, şi tonul 
lui era de tot schimbat, când dise liniscit cătră 
sclavul seu;

esau- 
nu dura

Acum poţi continua, Scardon.
Acesta ofta odată adânc, apoi relua firul 

enarârei.
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Când sării in Sargeţia de pe murul înalt 
abdisei de vieţă. Legionariul ce se urca după 
mine î-şi întinse deja mâna spre mine, când-mi 
veni in minte starea de plâns in care aveam se 
cad de . cumva aş fi ajuns in manile romanilor 
Căci cu tote că port titulul de sclav, in casa 
stăpânului mieu n’am simţit nici o.dată suferin
ţele acestei stări neinvidiate de nime. In tinere - 
ţele mele inse am purtat şi eu lanţuri, şi spa
tele mele erau sfâşiate de loviturile sbiciului. 
Mucnpor, stăpânul mieu actual, a fost acela care 
m’a mântuit de cea mai ticălosă sorte omenescă, 
dând pentru neînsemnata mea persdnă o sumă 
de bani, cu care şi-ar ff potut cumpără cinci 
sclavi.

Urmările mi-au dovedit, că nu ra’ara înşelat 
in terg, — intrepuse Mucapor.

Scardon continua: ’
In veci voiu fi mulţămitoriu pentru inchiarea 

acestui terg. De n’ar fi stat lucrul aşa, precum 
ve spun, şi n’aş fi' simţit că sum detoriu mai* 
mult de cât cu vieţa mântuitoriului meu, n’aş 
hesistâ mult. La primul pericol de a ajunge in 
captivitate aş fi părăsit acesta vieţă prin sinu
cidere. Mi’am adus inse aminte, că stăpânul mieu 
me asceptă pote, şi am al£s săritura desperată. 
Din norocire sării in locul cel mai favorabil, căci 
apa aici eră afundă, şi scăpai nevetămat cu 
membrele întregi.

Cu tote acestea sciam, că nu sum incă mân
tuit de pericolul, ce me . ameninţă din partea
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persecutorilor mei. Me cugetam la posibilitatea 
că observându-me aceşti tigrii însetaţi de sânge, 
vor săgeta asupra mea. Tote acestea-mi tre
cură prin minte mai repede ca un fulger.

Me silii deci din tote poterile a nu face 
sgomot, cu precauţiunea cea mai mare, de care 
eram capace in acest moment critic. î-mi redi- 
cai capul de asupra undelor şi privii innapoi 
spre mur.

Cu grozâ nespusă vecini, că pe mur se sil
iră deja ipai mulţi legionari, ale cărora priviri 
scrutătorie iote erau aţîntile pe punctul unde 

- sărisem.
Cel mai mic sgomot, ce Tas fi produs, ar 

fi fost mortea mea sigură. Dar nu-mi perdni 
curagiul şi speranţa. Iute-mi cufundai eră capul 

' sub apă şi innotai aşa pe sub apă spre ţermu- 
rul rîului.

Când am ajuns la- ţermure, atât de iritat e- 
râm, de tremuram ca morbosul cuprins de un 

* paroxism de friguri.
Distanţa dintre mine şi persecutorii miei nu 

eră încă atât de mare, ca o săgietă bine în
dreptată să nu o potă percurge cu uşorinţă Me 
oprii deci, şi ţinendu-me cu mânile de redăcinele 
de sălci, cari in locul acesta formeză un deset 
acomodat pentru ascunderea unui persecutat, as- 
ceptai retragerea legionarilor, fără a eşf din apă.

Precauţiunea-mi salva viăţă. Peste câteva 
momiiite de asceptare audii isbucnind un rîset 
dur, şi de urechile mele se loviră cuvintele:
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»$eracul drac! a cugetat că vă scapă din 
cursa nostră şi a sărit ca un nebun in gura des
chisă a morţii. Acesta nu nu vă mai prădă altul 
aerul şi nutrementele scumpe!«

Cu tute că aceste cuvinte erau pline de 
batjocură la adresa mea, pentru mine sunau mai 
dulce ca adiările celei mai linguşitorie laude, căci 
î-mi tradau, că inimicii mei s’au înşelat cuge
tând u-me mort.

Ostaşii isbucniră intr’un riset general şi ani
ma mea saltă de bucuria, când vechii, cum des
cind de pe mur unul după altul. Erăm mântuit.

Asceptai până ce dispărură toţi de pe mur 
şi apoi me trăsei incet in clesetul sălcilor.

Numai aici, când me simţiăm in siguranţă, 
potui cuprinde pe deplin mărimea pericolelor, de 
cari am scăpat. îmi adusei aminte de bunetatea 
deilor, anima mea se implîi de mulţămită fer- 
binte, îmi întinsei in sin mâna încă tremurândă 
de iritaţiune, scosei amuletul sânt, care me 
mântuise de morte, şi—Iu sărutai cu evlaviă in
timă.

Urma o mică pausă. Scardon animat de 
reamintirea protecţiunei divine î-şi scose amule
tul atât de preţuit şi—lu încărca de scrutări. Apoi 
petrecându-lu er în sîn continua:

Eram obosit de morte. Dar groza scenelor 
veclute şi aducerea aminte de evenimentele in- 
spăimentâtorie petrecute cu mine me inboldiau 
neîntrerupt la fugă. Trebuiă se depărtez cât 
de tempuriu din apropierea capitalei atât de iu-

8
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bite, care inse acum deveni pentru fii sei pro- 
pii un infern plin de suferinţe.

Semţiâm lipsa că trebue se-me depărtez in 
ainte de resărirea lunei, că cu atât mai sigură 
să-mi fiă scăparea. Velul întunecat şi mistic al 
nopţii^ eră bine venit pentru mine.

I-mi storsei veştmintele ude şi plecai.
Sciâm eu prea bine că impregiurimea capi

talei conţinea incă o mulţime de pericole pentru 
mine, pe cari nu le poteani desconsideră. De cum
va aş fi voit a face aşa ceva, m’ar fi trezit din 
nepăsarea mea sgomotul ce se loviâ din când 
in când de urechile mele. Nu eră acesta larma 
ce domnia in capitală, pe care o lăsasem deja 
binişor la spate, căci toiul ce proveniâ de aici 
sună ca un murmur îndepărtat, ca o ferbere clo- 
cotitoriă. Sgomotul ce-lu audiam eu a uneori in 
apropiare eră compus din chiotele şi strigătele 
patrulelor de călăreţi, ce crucişau totă impregiu
rimea, persecutând şi punend in captivitate pe 
toţi nefericiţii, pe. cari sortea nemilosă-i aduse 
in calea lor.

Eu in asemenea caşuri, când adeca semţiam 
in apropiere omeni, me culcăm la păment şi 
aşceptâm, până se depărtau. Prudenţia mea m’a 
mântuit.

Me apropiam deja binişor de pădurea unde 
e aşeclot templul înfricoşatului Zamolxis ; in ain- 
tea mea se redicâ incă o colină, pe care aveam 
a o trece. Ceriul eră ca îmbrăcat intr’un vest
mânt de purpură, eră zarea focului imens, ce se 
reflectă infiorâtoriu pe bolta întunecată.

j .
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Cu tote acestea ceriul in direpţiunea unde 
şciăm eu că se rădică templul, eră mai mult în
focat, mi-se părea că de după colina, pe care 
me urcăm cu paşi repecli, vedeam din când in 
când isbucnirea limbilor de văpaiă.

Nu eră deci nici o dubietate. Credinţa mea 
firmă eră că arde templul lui Zamolxis !

In mine clocotiâ mânia. Aceşti miserabili 
de romani nu se tem deci nici de pedepsa de- 
ilor ! Nu reşpecteză nici locaşele sânte! _

începui a fugi. Gâfăiâm de osţenelâ, când 
ajunsei in verful colinei. Şi oh înfricoşate Za
molxis ! . . . Erăm se cad de pe piciore de spec
tacolul inllorătoriu, ce se întindea in aintea o- 
chilor miei răpiţi de uimire 
lului unde se începea codrul betrân, sânţit prin 
templul ce se află in mijlocul lui, pădurea ar
dea in mai multe puncte. Romanii afurisiţi pu- . 
seră foc iu mai multe părţi ale marginei pădureţ 
cu intenţiunea crudelă de a supune celei mai 
înfricoşate morţi pe bieţii daci, cari avură nefe
ricirea de a crede că au scăpat, când s’au ascuns 
in desetul nepătruns.

Mijlocul pădurei încă ardea, nu eră greuta
te pentru mine a sd ră cuibul focului in acest 
loc a fost templul lui Zamolxis.

Oh, bată-i mânia acestui cleu ! — csclamâ 
Mucapor. — Dar Olmis, sântul profet ce a fă
cut ? . . . Murii templului-su tari, cum i-au potut 
luă romanii aşa dicend fără luptă, căci lucrurile

La polele dea-

8*
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enarate de tiue se petrecuseră in diua când că- 
cluse Sarmiseghetusa !

Da, intr’adever atunci. — dise Scardon. — 
Profanarea templului e lucru ispăimentătoriti, dar 
pregăteşce-te stăpâne, la grozevenii şi mai mari!

Spune tot ce şeii, Scardon, anima mea e 
impetrită deja !

Scardonu-şi şterse fruntea de sudori şi apoi 
continua :

Planul mieu când pornii din desetul sălcilor 
eră, de a-me trage cătră pădure, sperând că 
prin codrii voiu pote continuă calea cătră peş- 
cera acesta unde ne aflăm acum cu siguranţă şi 
in linişce. De cumva ajungeam mai de tempuriu 
şi aş ff străbătut in desimea codrilor, atunci de 
present de sigur nu v’aş pote enarâ intern pl ă- 
rile mele triste, corpul mieu ar fi cenuşă sură.

Repede-mi schimbai planul alegând ca
lea directă spre nord. Acesta resoluţiune eră cu
tezanţă şi nu eră lipsită de pericole. Căci pe lângă 
zarea roşieticâ, — ce o respândiâ focul colosal, 
ale cărui dimensiuni cresce.au din ce in ce mai 

^ infiorătoriu, ca când ar fi esundat o mare de 
foc, ale cărei valuri de văpaiă se lăţiau in tote 
direpţiunele, — mai resări şi luna.

Totă impregiurimea se lumină, şi obiectele 
se poteau destinge limpede ca diua,

Fugiâm ca un nenorocit, pe care-lu alungă 
mortea nemilosă. Am ajuns in fine la drumul, ce 
conducea din capitală la templul lui Zamolxis. 
0 scenă tristă şi ingrozitoriă. se desfăcu aici in
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-ai a tea ochilor mei, care me încremeni de cons- 
ternaţiune şi-mi îngheţa sângele in vine.

Pe drumul petros zăcea o mulţime de ca
davre sângerose grămădite unul peste altul. 
Simţii trecând un fior rece din cap până’n tălpi, 
când recunoscui intre morţi pe mai mulţi tara- 
bostoşi fruntaşi şi preoţi sânţi. încă şi mai mult! 
.... Pintre mulţimea cadavrelor bărbătesci po- 
team deosebi la lumina lunei şi câte un corp de 
femeia cu perul despletit. Me apropiai cu un fel 
de groză şi curiositate de acestea cadavre, şi — 
oh orore! — recunoscui in dînsele pe preutesele 
caste şi sânte ale deului Zamolxis ! . . .

Me grăbii a me depărta cât de iute din 
acest loc înfiorătorii!.

Când am ajuns inse la marginea drumului’ 
era se pic de pe piciore! ... In şanţul afund 
zăceau in disordine, grămădite unul peste altul, 
mai multe cadavre bărbătesci. Mortea' le înţe
penise membrele in posiţii de tot bizare şi fan
tastice.

Ar fi fost cu mult mai bine şi pentru mine 
şi pentru voi, de-aş !î fugit de aici, căci am fi 
fost cruţaţi de o scire dorerosă, cu enararea că
reia de presente nu aş fi silit ave causâ dorere: 
Dar nu poteam a me reţine. O potere neespli- 
cabilă, mistică, me atrăgea cu curiositate pre- 
simţitoriă de o nefericire desastrosă cătră acesta 
grupă de cadavre sângerose. Tot corpul î-mi 
tremură de iritaţiune, când me apropiai de aces
tea victime ale patriei.
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Şi Oh, vrednici tarabostoşi, şi daci lîdeliî 
pregătiţi-ve la ascultarea unui lucru inliorâtoriu!
, . . Pe movila cadavrelor zăcea cu fuga in sus 
o figură bărbătescă cu barba căruntă pe al că
ruia pept sclipiâ in zarea arginţiă a lunci balau
rul înfricoşatului deu!

Olmis! — Profetul lui Zamolxis! — se au- • 
diră de o dată mai multe voci tremurători*:.

Da, dacilor, -- continuă Scardon cu jale, 
Olmis, sântul profet al înfricoşatului Zamolxis, 
e mort!

O dei nemuritori! amară pedepsă aţi tri
mis asupra nostră ! — tsclamâ Mucapor cu e- 
moţiune dorerosă. — Acum nu mai avem nici 
rege, nici preot profet1

Cum ? şi regele e mort? ' întrebă Scar- 
don plin de spaimă şi uimire.

Da, Scardon, regele Decebal fiind cu mult 
mai nobil, decât se pbtă ajunge viu de batjo
cură in manile romanilor, şi-a stiăpuns anima şi 
iubitoriă de patriâ si poporul seu cu sabia sa pro
pria !

Sum o personă de tot neînsemnată, un sclav, 
— clise Scardon in ton umilit — cu tbte aces
tea sciu preţuf virtutea eroismului. Decebal şi 
Olmis sunt fericiţi deja, şi de a bună samă s’au 
întâlnit in câmpiile fericite, unde Zamolxis şi ceta 
(leilor asceptâ pe eroii nobili cu plăceri negus
tate încă de fiinţă trupescăf

De impeşiunea adâncă, ce avu asupra as
cultătorilor scirea mortei lui Olmis, toţi se cu-
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funciară pen.ru puţin tcmp in tăcere fristă dore- 
rosă.

Din peptul lui Mucapor eşi in fine un sus
pin lung şi clise : ' .

Continuă Scardon !
Scrutai de apropo cadavrul lui Olrnis — 

reluă firul vorbirei Scardon, — şi vedui că 
peptul lui eră străpuns de o sabia romană. Blăs- 
temată se fia acea mână. care nu s’a înfiorat a 
versa sânge sânt ! ... Pe faţa lui se revărsă 
palorea gheţosă a morţii, ochii lui deschişi pri
veau cu evlavia la ceriu şi drepta lui înţepenită 
strîngea şi in morte convulsiv mănunchiul spa
dei sale sângerose.

Me aplecai cu respect şi-i sărutăi mâna
recită.

De o dată-mi trecu prin minte un cuget, pe 
care mi-l’au şoptit pote (leii. Corpul rece al pro
fetului nu eră iertat se fia început de paserile 
răpitbrie, sau de fiarele codrilor î . . .

I-mi luai resoluţiunea de a clâ lui Olmis 
onorurile ultime.

Cu tote că eram forte, obosit redicai ca
davrul sânt, din a căruia mână nu potui scote 
mănunchiul săbii, şi pornii spre pădure.

Străbătui in desetul copacilor, şi auro pi ân- 
du-me cât potui de foc, depusei corpul rece pe 
ne.şce crengi uscate şi me depărtai. Un- rog mai 
imposant ca Olmis. nu avuse încă rege sau pro
fet î . . . Inimicul a aprins in onorea defunctu
lui codrii seculari.
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Când isprăvii cu Olmis şi cşii din pădure, 
veclui că se rădică zorile. Eră tempul se me 
păzesc. Trecui in fugă obositoriă valea lată a 
Sarmiseghetusei, ce se estinde intre doue de- 
luri, şi scăpai in pădure. Aici continuai calea 
tot pe marginea pădurei, că la cas când urgi
siţii inimici ar pune foc şi in acesta parte a pă
durei, se pot scăpă la larg. Am ajuns in line in 
o poiană situată in marginea pădurei. Sorele 
eră deja sus. Ascultai cu atenţiune încordată, 
şi când me convinsem că nu aud nici un sgo- 
mot suspect, me trăsem spre odignă in umbra 
unui, arbore stufos, căci piciorele mele abia me 
mai ţineau, intr’atâta eram de obosit.

Iritaţiunea şi obosela-mi esauriaserâ pote
rile, pleopele mele se închiseră, şi adormii.

Când me tredii eră nopte. Somnul recrea- 
toriu-mi redase poterile, dar me tortură o fo
nie de lup, căci nu mâncasem din diua trecută. 
Când i-mi veni inse in minte, că stăpânul mieu 
me aşceptă, şi că pute dubiteză deja despre fi
delitatea mea din causa intârdierei, uitai şi a- 
cesta neplăcere şi me pusei la drum. Nici nu 
me oprii până ce in fine aflai pe iubitul mieu 
stăpân in acăsta peşceră.

Daţi de mâncat lui Scardon î ordona
MucapOr.

Un ostaş grăbi a împlini mandatul tarabos- 
losului şi puse înaintea sclavului mâncări de cari 
acesta se apuca cu lăcomiă. Peste puţin dispăru 
O cantitate mare din acestea.
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Despre starea trupelor ce scii Scardon ? — 
întreba Mucapor după-ce vcdu că sclavul să
turase.

Nemic stăpâne î In calea mea periculosă nu > 
me întâlnii nici cu un clac.

Mucapor se intorse cătră tarabostoşii de 
lângă el clicâncl cu nepaciinţă :

Trebue se ne orientăm despre starea lucru
rilor. Mi-ar place se suprindem pe inimic, care 
cugetă, că a sdrobit deja tote poterile, de cari 
dispun dacii.

Me tem, Mucapor, — clise unul dintre cei 
doi tarabostoşi, — că acesta nu ne va succede.

Mucapor arunca o privire intrebătoriă asu
pra vorbitoriului.

Linişcesce-tc Mucapor şi ascultă argumen
tele, cari-mi sprigionesc părerea, cu care pe cum 
te ved, nu poţi consimţi — aclause acesta. —/
A surprinde pe romani nu ne va succede nici, 
la un cas, despre acesta te pot asigura. Nu- ţi 
aduci aminte ce pregătiri mari au premers din 
partea inimicului crumperei acestui resboiu atât 
de desastros pentru noi ? I-ţi amintesc numai 
numerul înfricoşat al armatei ce o conduse im- 
peratul roman in contra noştră,' şi edificarea po
dului gigantic, cu care împreună ţermurii Isteru- 
lui. Ie apoi in cosiderâre precauţiunea minuţid- 
să, gu care a portat imperatul acest resbel in- 
grozitoriu. El a înaintat numai încet, intărindu-şi 
pas de pas terenul ocupat. De priveşci acum 
cu băgare de samă starea lucrurilor, eşti nevoit
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a recunoşce că cansa dacilor stă încât sc pote 
de reu. Fortăreţele nostre-su dcrimate, in locul 
lor se redică pretotindenea castre romane inde- 
suite de legionari. Cetăţile şi satele n6stre-s pre
făcute in ruine afumate, ostaşii nostrii cari n’au 
ajuns incâ.in lanţurile sclaviei, pribegesc prin 
munţi pustii şi peşceri părăsite, fug de sabia ro
manilor şi se bucură că şi-au salvat vieţa. Au
rul nostru e in manile învingătorilor, de unde 
vom pote noi suportă spesele unui resbel nou ?

Despre acesta fii in pace ! — clise Muca- 
por cu privire triumfătoriă. Tesaurul regelui De- 
cebal e in loc sigur. Acesta e destul ca se re
crutăm ostaşi noi. Decebal înainte de a-şi inlige 
'spada ucigătoriă in pept m’a provocat se inoesc 
lupta pentru eliberarea Daciei. Şi acesta poruncă 
sântă voiu şi implini-o, aşa-mi ajute înfricoşatul 
Zamolxis !

Mucaporu-şi redică mâna spre jurămciH : 
dacii din jurul focului de o dată isbucniră in un 
strigăt de bucuria:

Mudaris! Mudaris e aici!
In adever ostaşul Mudaris pe care-lu tri— 

miseră spre a-se ..orienta despre starea lucruri
lor se rentorse. Mucaporu-lu măsură cu o privire 
scrutâtoriă şi-lu întrebă :

Ce veste ne aduci Mudaris.
Tristă, peste mesură tristă!
(Jb! dei nemoritori!

Mucapor, — pentru-ce ne pedepsiţi atât de 
crudei.

esclamâ doreros
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Făcu apoi semn ostaşului se se pună lângă 
el, şi-i .de*manelă :

Spune iote ce ai esperiat, Mudarisî 
Espeiinţele mele sunt de tot triste, tara- 

bostose î — începu Mudaris. — Conform man
datului primit am cutrierat totă impregiurimea' 
şi ce vedui? . . . Oh, anima mi-se sfaşiă de 
dorerel . . . Dacia intregă e plină de văpaia şi 
fum! Nu vedui decât cetăţi, derimate şi sate ar- 
clende!

Bală-i mânia lui Zamolxis, pe ruinătorii pa
triei nostre! — esclamâ iMucapor cu amăreciune 
dorerosă.

Cu câţi daci me intălnii, fegele toturor erau 
supte de suferinţe, şi cându-i întrebai despre ne
fericirea lor, toţi erumpeau in planşete sfăşiăto- 
rie de ânimă. Me încercai a-i îmbărbăta, spuneri- 
dule, că Dacia nu e perdută incă. şi că o luptă 
nouă portată cu potere făcătoriă de minune a 
despărerii ultime eră vâ face pe daci domni 
peste patria lor. Cuvintele mele le ascultau de 
comun cu paciinţă, apoi clătiau din cap şi-mi 
arătau cu mâna tremurandă ruinile fu mănător ie 
ale cetăţilor şi satelor. Am v^cju: trupe de moş
negi, bărbaţi şi femei cu copii mici in brage mâ
nând in aintea lor vitele, pe. cari le-au potut 
mântui din ghiarele romanilor. Cându-i întrebăm, 
că unde se duc, î-mi arătau spre nord, clicâncl 
că părăsesc patria, că emigreză cât se pote de 
de departe din cercul de influinţă al romanilor .. .

Tarabostoşilor! poporul Daciei s’a pornit a



— 124 —

emigra, şi minierul acelora, cari-şi părăsesc pa
tria cresce, precum se măresce un bulgar de 
zăpadă mole, pe care-lu rostogolesci pe costele 
unui del ţepiş,

Trebue se ne punem la acţiune! — esclă- 
mâ cu cerbicositate Mucapor. — Poporul Daciei 
trebue se reiee armele şi se alunge pe inimic 
cu capetele sângerose!

Nu cunosci starea lucrurilor, tarabostose, de 
ere di aşa ceva. Eu cunosc frica generală, de 
care suni domnite spiritele dacilor. Şi nici nu 
me mir de acesta, căci cine ar fi atât de nebun 
se se espună pericolului de a ajunge in sclavia, 
când prin emigrare îşi pote mântui cel puţin 
vieţa şi libertatea?

Am vedut de pe piscurile delurilor, — unde 
me portam de comun ca se pot cuprinde cu 
privirea teritoriu încât se pote de vast. — cor- 
tegiuri triste de bărbaţi şi femei incalenaţi cu 
lanţurile sclaviei.

Din când in când me întâlnii şi cu grupe 
mici de ostaşi descuragiaţi, şi cându-i întrebai 
despre starea oştilor, î -ini respundeau de co
mun cu întrebarea: »Ce oste?«, er când le cli- 

X ceam. că oştea dacilor, îmi respundeau in ton 
trist că: »Dacii nu mai au oste!«

De Zurgjmar n’ai aucjit ceva, Mudaris? — în
treba Mucapor cu scopul de a atrage atenţiunea 
ascultătorilor de la întâmplările nimicitorie. cari 
începeau a descurăgiâ dreptat pe ascultători.

Nemic, tarabostose, urma lui a perit. De a

p
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bună samă si a aflat mortea pe câmpul de bă
tălia. "

Zurgimar a fost trimis de cătră rege se 
ducă ajutoriu lui Turobal, — obiecţionâ Mucapor.

Atunci cadavrul lui de a bună samă e intre 
ruinele capitalei, observa — Mudaris, apoi con
tinuă :

Eram în rentorcere spre acesta pesceră, 
când zării de pe un del patru bărbaţi fără arme 
şi fără nici o povoră pe spatele lor. Se fia ore 
aceşti nenorociţi atât. de miseri, incât se nu aibă 
nemica preţios, ce ar merită se ducă cu sene, — 
cugetai in mine. Le făcui semn cu manile, dar 
nu me observară, căci nu-şi întrerupseră calea. 
Atunci luai cornul şi le sudai un signal, pe care-lu 
a tuliră, căci de odată se opriră şi priviră 
uimiţi in direcţiunea sunetului. Le făcui senin de 
amiciţiă, şi peste pugin tâmp stăm faţă in fagă 
cu ei Erau patru ostaşi comaţi, al cărora este- 
rior eră demn de compătimire. Veştmintele lor 
erau numai sdrenţe, barba şi perul lor eră în
câlcit, ochii incungiuraţi de cercuri vinete, şi faga 
lor smâlită. I întrebai de unde vin, şi respunsul 
lor ine puse in uimire, când auclii din gura lor, 
că vin din castrul roman de lângă Sarmiseghe- 
tusa, cerui esplicări. In fine înţelesei, că aceşti 
nefericiţi scăpasără din prinsorea romanilor. Spre 
dovadă-mi arătară mânile, cari erau imflate şi 
curmate de lanţurile cu cari fură legaţi. La între
barea, că ce scop urmăresc cu calea lor, î-nn
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spunseră că emigrezâ spre nord, cătră munţii bas- 
tarnici *).

Eli—i făcui atenţi la detorinţele pe cari 
Dacia stremtorată le pretinde cu tot dreptul de 
la iii sei. Ii invitai la acesta peşceră, spunendu- 
le că tarabostosul Mucapor e aici şi vocşce a 
renoi resbelul cu cea mai bună speranţă de suc
ces. Le am spus că regele Decebal chiar şi in 
momentul morţii eră de tot ingrigiat pentru sor
tea patriei nostro, şi că legase ele suflet lui Mu
capor se renoescă lupta cu romanii, şi se mân- 
tuiescă din libertatea Daciei ce va fi cu pniinţă. 
I-mi ascultară cuvintele cu paciinţă şi-mi diseră 
că denşii sunt. decişi-a emigra, căci după păre
rea lor Dacia nu mai esistă. Vulturii romani au 
năpăstuit cu minierul lor copicsitoriu pe belaurii 
dacilor, aceştia toţi sunt deja trântiţi la păment 
şi paserile afurisite ale legiunilor romane câlţe- 
esc fără milă carnea lor şi le 'bou sângele cu 
voluptatea desfrenărei.

Veciui că cu aceştia nu me unesc in păreri, 
î lăsai deci se-şi urmărescă convingerea. In ainte 
inse de a-me despărţi de ei, i-i întrebai despre 
esperinţele lor din captivitate. Şi-mi povestiră 
despre mulţimea prinsonerilor, cari ajunseră in 
manile romanilor, şi pe cari-i transporteză ne
întrerupt in trupe mari spre Italia. I-mi spuseră 
că şi ei erau deja porniţi spre locul suferinţe-

*) Acest nume-lu portau pe acelea tempuri car- 
paţii nord-ostici.

. •
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lor, când reuşiră a scăpa sub scutul nopţii ca 
prin minune. Manile lor erau legate in lanţuri, 
pe cari inse după multă trudă reuşiră a-lc frânge 
frecându-le de petrii.

I-mi povestiră apoi aceşti nefericiţi că ei 
veclură şi capul regelui.

Un murmur involuntar de indignare isbucni 
la audul acestor cuvinte.

De regele nostru de Dccebal vorbeşci tu, 
Mudaris ? — intrebâ Mucapor, ca-şi când s’ar fi 
înşelat şi n’ar fi inţeles bine cuvintele' audite.

Da. Mucapor de regele nostru iubit, dc fal
nicul Decebul e vorba, — respunse Mudaris cu 
mânia visibilâ. — Romanii pe cari regele nostru 
i-a bătut de atâtea-ori nu putură uita ruşinea 
ce le-o făcuse Decebal, că-i constrinse se pin— 
tescă tribut la d ici. Dar resbunarea lor nu le 
şervesce spre gloria, căci ce vitejia e acea a 
batjocori pe un mort? ... Şi romanii acesta au 
făcut-o.

Pecumu-mi spuseră prinsonei ii scăpaţi impe- 
ratul roman ţinu vorbire trupelor sale, şi doi 
ostaşi arătară cu triumf de pe un podiu capul 
sângeros al regelui nostrîi!

Infamia miserabilă î Laşitate tirană ! — sbie- 
râ Mucapor pierclenduşi cumpetul.

Portarea romanilor e laşă, — continua Mu
daris cu indignare crescândă. — Dar spuncţi-mi 
dacilor, nu e mai laşă şi mai de despreţuit por
tarea uuui tarabostos fruntaş, despre care am 
fost dedaţi a audi numai fapte eroice? Ce me-
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rită un tarabostos de dac, care de frica morţii 
tremură ca babele şi copii, şi pentru vieţa mi- 
şorabilă tradeză pe fraţii sei ?

Ce grozăvenii grăeşci Mudaris ? — întrebă 
Mucapor cu faga ingâlbinită. — Cine e t irabos- 
tosul tradatoriu ?

13’iciliş ! — respunse ostaşul.
Mucapor se spăriâ, ca când ar fi picat în

aintea lui un trăsnet.
Imposibil î . . . Imposibil ! — repetă el de 

mai multe-ori. — Biciliş e un erou brav, si tra- 
datorii-su omeni iaşi. Grigi, Mudaris că te înşeli 
când acuşi pe Biciliş !

Pote! — dise Mudaris, — eu încă m’aş bu
cură din animă, de ar fi acesta faimă, numai 
minciună. Ie inse in considerare, că eu numai 
relatez celea audite. Prinsonerii scăpaţi mi-au 
spus că" Biciliş a tradat locul, unde ascunse De- 
cebal tesaurul lui, şi că cu acest fapt laş î-şi 
mântui vieţa mişerabilă.

Mucapor ingălbini ca cera.
Minciună! . . . Minciună neruşinată e acesta 

faimă! — recni el cu gura spumegândâ de fu
ria nebunescă.

Ţi-am dis tarabostose, că numai relatez ce
lea audite, — continuă Mudaris. — Cei patru 
prinsoneri scăpaţi, dela cari audii despre trăda
rea lui Biciliş, me asigurară că vegluseră care 
întregi încărcate din visteria regelui. I-mi ena- 
rară, că auriră din gurile păciitorilor, cari erau 
puşi peste ei, că visteria regelui a fost sub un-
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cîcle rîului Sargeţia, intr’un loc săpat anume spre 
acest sco|>.

Destul! Destul! — esclămă Mucapor des- 
curagiat. Sum convins, că Hicilis e un tradatoriu 
mişel. Bată-lii mânia cleilor, şi roda incontinuu 
vermelc* remuşcărei şi a părerei de ren in ani
ma lui trâdâcoriă, fiă-i clilele câştigate prin tră

dare mai amare ca pelinul!
Ascultătorii toţi se şcolară.
Oh, rege glorios şi iubit! cui ţi-ai incredut 

tu secretul teu! — esclămâ din nou Mucapor cu 
amareciune. — Trei am fost afară de Decebal, 
cari cunosceam secretul, unde fii ascuns tesau- 
rul regelui: Burivista, eu şi Bicilis, a căruia me
moria fia in veci blăstemată! Şi dintre aceşti 
trei s’a aflat un tradatoriu!

Oh, clei resbunători, pedepsiţi-lu cu viăţă 
lungă, se aibă temp a gustă suferinţele faptei 
sale lase!

Acum se intorsă cătră tarabostosii, ce pri- 
viau cu compătimire la dorerile sale, şi <Jise:

Fraţilor! eu chiar i-mi frămentam mintea, 
căutând intre amicii mei omeni credincioşi, cărora 
se le comunic secretul, ce me apăsă ca o petră 
de morâj căci afară de mine nu mai eră alt dac, 
care se fi sciut de acest secret. Şi acum acest mi- 
serabil de Bicilis ne taiă de o dată şi ultimul 
fir al speranţii!,.

Acum iii fine veţli şi tu, Mucapor, că -tote 
sforţările nostre sunt inzedarnice — clise un ta- 
rabostos. — Sortea Daciei e pecetluită, N’avem
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ce mai cauta in dînsa! Ieţi deci Mucapor, pu
ţinele obiecte, cari î-ţi mai remaseră din avuţia 
de odinioră, şi se'plecam!

Tarahostosul, ce rosti acestea cuvinte, por
ni spre apertura pescerei şi soţii lui-lu urmară.

Staţi! — răcni Mucapor. — Cc voiţi, nc- 
- norociţilor?!

Eşti frate cu noi in suferinţe Mucapor! — 
respunse tarahostosul. -- Mai nenorociţi decât 
tine nici noi nu suntem. Ne temem de sclavia, 
şi de'acea mai bine părăsim acesta patria udată 
de sângele strămoşilor nostru glorioşi, l'ărâ aur, 
fără ostaşi nu potem încerca resbel nou!

Nu vi-e ruşine, când luaţi pe buzele vostrc 
numele strămoşilor noştrii glorioşi? Forţarea 
vostră timidă nu e demnă de gloria strămoşilor, 
cari nici intre celea mai apăsătorie impregiurări 
nu şi-au părăsit patria! Diceţi, că n’avem aur 
destul de a pote începe din nou resbel ui pe 
morte pe vieţă ? .... Se sciţi, că de a avut 
regele nostru tesaure, nici eu n’am fost serac! - 
. . . Am aur destul! Aici e Scardon, Sclavul 
meu întrebaţi-lu, că stăpânul seu grăesce adever 
s’au mînţesee. El scie locul unde mi-sîi ascunse 
tesaurele, cari nu vor ajunge nici odată în ma
nele/romanilor, şi pe cari le jertfesc cu animă 
curată pe altariiil patriei!

Braţe bâfbătesci se recer prima oră pentru 
luptă. Spesele resboiului glorios le portă inimi
cul sd robit, — clise tarahostosul din gura pes
cerei. — Vino deci, Mucapor, nu ff cerbicos.
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Luptele le potem începe şi clin afară de gra
niţele patriei!

Mergeţi, suflete mici! — strigă Mucapor
Mergeţi, şi lăsaţi-me aici in socie

tatea ferelor selbatice. Mai iute-mi vor scote • 
corbii ochii, şi-mi vor mânca carnea lupii codri
lor, decât se părăsesc Dacia! Mergeţi, suflete 
fricose!

înfuriat.

Te conpătimim! — clise rece tarabostosul, 
părăsind urmărit de sogii sfii pescera.

In apropiarea lui Mucapor mai remase încă 
un bărbat, care nu voi a se depărta.

Mergi Scardon, de voesci! Mi-ai fost sclav 
fidel, te eliberez! — clise Mucapor cătră acest 
bărbat.

Scardon nu se clăti.
Me alungi stăpâne? — grăi acesta cu pri

vire jalnică.
Te eliberez Scardon! De acli înainte eşti 

domn peste tine. Poţi face ce voesci! ^
Atunci remân cu tine, stăpâne!
Intinde-ţi mâna, Scardon, de adi inainte-im 

eşti amic! .
Scardon întinse cu sfîfilă mâna cătră fostul 

lui stăpân. * ^
Nefericirea apropia ânimHe. Domnul şi-scla- 

vul deveniră amici sinceri.

ZHIT7L
Xm. arena a.rci±itea,tr*a.l"a.i-

Vorbind in stilul tâmpului, :n care decurge
9* '
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naraţiunea nostru, in tomna anului 859 de la 
fundarea Romei (106 după Ghristos) resbelul 
crunt, ce nimici pentru tot deauna Dacia mă- 
rdţă, era finit.

Urmară incă şi după căderea Sarmiseghe- 
tusei lupte de guerillă, dar aceste nu putură 
schimbă nimic. învingerea romanilor eră perfectă.

Legionarii străbătură in codrii cercară de 
ameruntul tote peşcerile, tote rîpele şi desetele, 
ducend in sclăviă pe toţi nefericiţii cari nu fură 
atât de precauţi de a emigra. Dacia deveni o 
ţerâ pustia.

Cetăţenii Romei inotară in bucuria, când 
primiră pe Traian ce se rentorse spre reşidenţa 
sa cu laurii victoriei. Triumful lui atât de splen- 
dit şi pompos fu, încât sternf admirare şi in ce
tăţenii Romei, cari erau dedaţi cu astfeliu de' 
festivităţi. In tote locurile publice, in cercul fiă- 
cărei familii nu grăiau decât de importanţa a- 
ccstei învingeri. S$ presentară o mulţime de regi 
şi de representanţi ai regilor, cari veniră cu sco
pul de a depune felicitările şi gratulările lor la 
piciorele impara tul uL

Traian inse ţinu învingerea sa de forte im
portantă. Lua conumele »dacicus« pe care-lu fo
losi până la morte.- Scriitorii şi poeţii înşirară 
in nenumerate opere folosele ce le câştiga im
periul prin acesta învingere strălucită, şi espu- 
seră pericolele mari, cu cari fu împreunat res
belul sângeros.

Acum şŞ'apuca Traian de muncă. Poporul
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Daciei scădu înfricoşat, numărul sclavilor fu de 
tot mare, căci pe cum spun cronicarii acelor 
tempuri. numai in arenele amfiteatrelor to.ooo 
de daci-şi pierdură vieţa. Ne potem deci inti- 
pui cât de mare fu numerul ucişilor in luptele 
nenumerate de doi ani, cât de mulţi /ură vînduţi 
de sclavi, sau conduşi la muncă silnică in băile 
imperiale, sau pe latifundiile Italiei. Se luă n in 
considerare şi mulţimea emigraţilor şi vom crede 
istoricilor cari susţin, că Dacia deveni o ţeră pus
tia. Traian inse era mare nu numai in ruinare 
ci şi in edificare. Dede ordin se conducă din tote 
provinciile imperiului coloni in Dacia. Inginerii 
romani se apucară de mesurarea drumurilor şi 
de planisarea cetăţilor. Peste puţini ani ruinile 
resboielor dispărură, in Dacia eră eră vieţă in- 
floritoriă.

Acestea lucruri inse aparţin istoriei potem 
fi deci absolvaţi de necesitatea de a Ie espune 
mai pe larg, cu atât mai vertos, că cu naraţi
unea nostră nu stau in nex. Vom aminti incă 
numai următoriele.

Traian ajungând in Roma se i.igrigi, că 
din prada de tot bogată câştigată in acest res- 
bel se se redice un monument . demn de gloria 
sa. Architectul lui Apollodorus i sustern'u un 
plan măreţ care Traian sg grăbi a-1 duce in 
deplinire. O mulţime de lucrători sS puseră la 
muncă şi in decurs de câţiva anî opera măreţă 
fu finită. Acdsta operă e forul lui Traian, in mijlo
cul căruia mai sta incă şi in dilele nosţre o co-
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lumnâ de pietră, pe laturile careia sunt scuipate 
scene din resboiele purtate in contra dacilor. In 
edificarea acestui for, architectura romană-şi a- 
junse culmea perfecţiunei pe care urmaşii nici a 
apropia' nu o mai putură. Aşa că când Constan
tin cel mare visitâ Roma şi vădii acest for splen- 

remase uimit, şi recunoscând slăbiciunea 
epigonilor de pe tâmpul seu nu-i ţinu in stare 
nici barem a imită acesta clădire artistică.

Flavuş incă se rentorse fericit la Roma. 
Eră vesel, căci după multe âmblări i succese in 
fine a delaturâ pedecile, ce-i steteau in calea 
unirei sale cu Chilma. Căci după legile romane 
un patriciu nu potea încheia căsătoria validă 
sub tote formele religiose, cu o perigrină bar
bară.

did,

Amorul seu insă învinse tote pedecile. Chil
ma fu adoptată de un unchiu al lui Flavus, că
sătoria corespundea acum postulatelor legali. 
Flavus î-şi depuse uniforma pomposă de tribun, 
şi se retrase-cu tiuera sa nevastă in palatul seu.

- Roma intregă era bâtă. Cetăţenii aveau 
ocasiune a-şi îndestuli pasiunea după jocuri de 
circ. Traia, triumfătoriul, nu fu avar, îşi deschise 
visteria, şi-şi întinse manile până’n cote in aur. 
Nici o dată n’au mai asistat cetăţenii Romei la 
jocuri de circ atât de pompbse şi multe, ca şi cu 
acesta ocasiune. O sută doueclăci şi trei de clile 

. tote amfiteatrele Romei erau indesuite de omeni. 
Şi spesele enorme ale acestor jocuri tote le 
portă cesarele glorios

Rorţile amfiteatrului lui Vespasian, —
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ruinele căruia şi i.i clilele nostre mai oferesc o- 
casiune de a ne po:e formă idei despre pompa 
şi splendorca cu care eră inştruat, —• se des
chiseră imediat după miedul nopţii.

In giurul amfiteatrului şi in acest temp 
destinat spre repaus domnia o fierbere sgomo- 
tosă. O mulţime de omeni îmbrăcaţi in turn’ce 
murdărie şi sdrenţose se imbuldiau in giurul por
ţilor, impingându-se şi injurânduse unul pe altul.' . 
Aceşti omeni crău drojdile poporului, aşa numiţii 
proletari, cari-şi susţineau vieţa lor miseră numai 
din donurile de bucate, pe cari le impărţiă ce- 
sarele şi unii patriei mai bogaţi, voind prin a- 
cesta a-şi câştigă popularitate. Până ce aceşti 
nefericiţi aveau pâne. şi se păţeau delectă in spec
tacolele selbatice ale amfiteatrelor, nu se intere
sau de p>«lirică şi erau indiferenţi fagă de afacerile 
publice Când inse s£că pe un temp isvorul abun- 
danţii, începeau a murmură, şi de cumva nu cţrâ din 
ce se le potolescă fonica, şi nu se află cine se arân- 
geze jocuri in amfiteatre, revoluţiunea eră gata.

Acum avem in abundanţă: »panem et circenses.«
Erau deci indestuliţi şi veseli.
Plăcutele aternate pe stâlpii^ porţilor pro

miteau pentru diua acesta spectacole forte in
teresante. Erâu promise lupte cu animale selba
tice. Erau destui prinşoneri daci, nu eră pentru 
ce ai cruţă. Aceşti barbari se susţineau temp 
îndelungat fagă de ferele flâmendite. Adese-ori 
treceau ore pline de iritaţiune, pânâ-ce 
leu sau tigru potea zdrobi in dinţii s6i ascuţiţi 
cadavrele acestor barbari.

vre-un
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Afară de acesta placatele spuneau, că se 
vor luptă gladiatori. Curiositatca proletaiilor va 
fi esplicătâ, de vom spune că eri fură espuşi 
publice aceşti gladiator», cari aveau se iee parte 
in luptă, şi visitătorii lăţiră faima, că intre 'aceşti 
gladiatori sunt şi patru daci, cari căduseră in 
captivitate in resbel.ul ultim.

i\cestia erau deci numai no viţii, căci dela 
captivitatea lor nu trecuse incă destul teinp, ca 
se fi potut' fi inştruaţi după regulă. Se o feri îi 
deci ceva nou, ceva interesant, care merită răb
darea de a aşceptâ ore întregi, până-ce vor fi 
deschise porţile amfiteatrului. Îmbulzeli eră 
de tot mare şi cine dormiă eră espus pericolu
lui de a nu incăpe in partea acea a amfite
atrului, unde se slobodiâ proletarismul cu -droia. 
Locurile destinate pentru clasa mai bună erau 
resarvate, aceştia deci nu erau nevoiţi a petre
ce noptea dormitând pe băncile amfiteatrului.

Porţile grele ale amfiteatrului, se deschi
deau in fine cârţăind şi mulţimea nevăliâ in fuga 
a ocupă locuri bune.

Se lăsăm pe aceştia se aşcepte până la în
ceperea spectacolelor şi se vedem, cine au fost 
gladiatorii ?

Contingentul cel mai mare al gladiatorilor 
se intregiâ din criminali judecaţi la morte şi din 
prinsonerii. Aceştia se internau in casarme edi
ficate numai spre acest scop in apropiarea am- 
fiteatrelor, se inştruau in tot soiul de lupte, 
si erau constrinşi a-se luptă pe morte pe vieţă



— 137 —

în arena amfiteatrelor spre delectarea popo
rului. Casarmele erau incun durate cu ziduri nalte. C 
şi păcii te. de miliţia regulara. Er nefericiţii, pe 
cari mânia sorţii vitrege-i im pingea la starea 
înfricoşata de gladiatorii, trăiau închişi in cele. 
separate, desarmaţi şt încuiaţi. Numai cu oca- 
siunea eserciţielor căpetau arme. pe 'cari după 
terminarea acestora er le stringeau. In ce dife • 
rid deci starea de gladiatorii de robia? In nu- 
trirea corcspunşletoriă scopului, spre care se e- 
clucau aceşti nefericiţi Poporul pretindea ca gla
diatorii se ha musculoşi şi robuşti, deci murirea 
lor era îmbelşugată. Erau nutriţi cu aşa numita 
«sagina gladiatoria.« despre care se credea ca 
inmulţeşce şi eoloreză frumos sângele, căci po
porul nu se indestulia numai cu isteţimea in lupta 
ci pretindea versarea sângelui in abundanţă.

Câţi bărbaţi serioşi, priviau fără urmă de 
compătimire la agonia, acestor nefericiţi, câte . 
matrone cinstite şi virgine vestaline steteau aici 
iinbetate de mirosul sângelui uman, cu faţa în
flăcărată şi anima palpifândă .de iritaţiune. fără 
ca se se infiore de selbătecia scenelor ingrozi- 
torie î Şi când un gladiator arată semne de fri
că, când voia se fugă de. ^ ascuţişul săbiei, ochii 
blâncli ai virginilor aruncau schiutei, trăsurile 
drăgălaşe se schimoşiau de tremurarea mâniei, 
piciorele mici băteaii cu ciudă marmorea poleită, 
de care străluciâ amfiteatrul, şi din gurile de 
cireşă se audiâu strigăte de batjocură, amenin
ţări dure şi provocări energice la continuarea •

V
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Er cândluptei î un gladiator prindă lovitura 
mortală fără şovăire şi frică, caid morid ame- 
surat regulelor gladiatorice, amfiteatrul spa- 

• ţios se cutremura de decile de mii de strigăte 
aprobătorie si aplaudări frenetice î

Era deci de tot trist şi fără speranţă veni- 
toriul unui gladiator; sabia ascuţită a morţii 
nemilose plutiâ necontenit de a supra capului 
lui. Cu tote acestea se aflau şi omeni liberi, 
ba chiar şi'pa’riăi, cari-şi alegeau din voia 
sa liberă acesta stare josnică, cari depuneau 
jurămintele oribile ale gladiatorilor fără de a fi 
constrinşi la acesta, cari promiteau a se supune 
orbesce celor mai crudele şi dejositorie pedepse. 
Pe unii din acestia-i alungă desperarea ultimă, 
miseria fără speranţă; er alţii erau mânaţi de 
natura lor bestială, de setea nestempărată după 
sânge omenesc.

Căci e de însemnat, că de şi vieţa unui 
gladiator era ca atârnată de un fir de per, nu 
erau caşuri de tot rari, când unii scăpau cu a- 
vere mare de morte. Gladiatoriul, ce nu pică 
in trei ani, eră de regulă dispensat de detorinţa 
de a mai lua parte in lupte publice, şi după 
decurgerea alor cinci ani era liberat definitiv.

Când resăriâ sorele uliţele Romei se puneau 
in mişcare. Cetăţenii iucepeau a curge spre am
fiteatrul lui: Vespasian, căci se lăţise faima, că 
la luptele forţe interesante din acea di va asis
ta şi divul Traian.

In ţnulţimea undulătdriâ pedestră s6 vedeau
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ici colea lectice luxuosS, portate pe umeri de 
servitori îmbrăcaţi in vestminte pompose. Popo
rul se retrăgea cu reverii.ţă din calea acestora, 
voind prin acesta a arăta stima faţă de nota
bilităţile, ce ocupau loc in acestea vehiculele 
comode.

Peste pugin temp amfiteatrul gemea de 
mulţime asceptătoriă. Versurile diferite, ri.eielo 
vesele, sgomoiul mişcărilor, tropotul sandalelor 
i:e amestecau intVo larmă murmurătoriă, confusă.

De o dată se audi vibrarea unui vers de 
trimbiţă. Kra semnul, că se apropia coşarele.

De abia trecură câteva mominte şi cariosi - 
lalea mulţimoi nepaciente erupsc in urări uşur
el itorie şi salutări frenetice.

In logia splendită situată de asupra * portei 
de pompat apăru figura imponsată a invperatu- 
Iui însoţit de amicul seu Surra şi m.ii mulţi se • 
natui i. Aurise uşor la manifestarea sgomotosă a 
simpatiei, şi după ce se aşeză, dede semn aran- 
giaterilor spre a începe spectacolele.

Popoiul de odată amuţi; atenţiunea încor
dată a tuturora era aţintită pe un punct, pe uşa 
pomposâ, de unde trebuia se esă t()ţi căţi vor 
luă parte la luptele de acîi.

Trimbiţile începură a fesund, şi uşa s£ des
chise.

Se începu o procesiune pomposă, răpitoriă, 
imbucurătoriă de ochi.

In fruntea procesiunei mergeau arangiatorii, 
după ei un cor vocal cânta o melodia atrăgâ-
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toriă, in urma acestora păşiau omeni îmbrăcaţi 
in costume strălucitorie portând pe umeri ti
purile de marmoră ale (leilor.

Spectatorii încântaţi de odată erupsără in 
strigate de bucuriă, când zăriră in urma omeni- 
lor, ce portau idolii, pe eroii clilei, pe gladiatorii 
cu staturi atletice şi membre venjose, pe cari 
fiindcă erau gole, la totă mişcarea ce făceau, se 

^ vedea jocul minunat al muscilor. In urma lor 
păşiau servitori costumaţi ca cleii infernului. De- 
torinţa acestora nu va fi periculosă nici de cât, 
vieţa lor nu va fii periclitată, căci serviţiul lor 
se va mărgini numai in curăţirea arenei de sân
ge şi cadavre.

Procesiunea incungiură arena intre sgomo- 
tul asurditoriu al urărilor, al îmbărbătărilor, al 
aplauselor frenetice,şi neîntrerupte.

Când ajunse grupa glad:atorilor condusă de 
învăţătorii lor, in dreptul logiei imperiale fegele 
dure alor acestor omeni desperaţi ingălbiniră de 
presimţul morţii, dar observară semnalul învăţă
torilor care-i făcu atenţi la jurămentul lor, şi 
rădicându-si scutele si săbile in aer lăsară să 
resune strigătul trist şi plin de resignaţiă:

Ave caesar, morituri te salutant! *)
Aplausele frenetice a clecilor de mii in- 

năduşiră strigătul doreros al acestor nefericiţi 
ce erau destinaţi să adape năsipul arenei cu 
sângele lor aboritoriu-

Fii sănătos cesare, te salută cei ce vor să moră î
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Cortegiul splendid se retrase eră. şi mii 
de guri începură a critizâ, a se disputa. Fieşce 
care-şi apără favoritul ales şi pleda cu cerbi- 
coşiă iritată pentru învingerea acestuia. Mulţi 
dintre spectatori ţineau in mâni tăbliţe mici ob- 
duse cu ceră, şi ofeiiau remeşag. De se află 
cine se ţină acest remeşag, gravă cu stilul de 
metal suma remeşagului şi-şi inşcbimbau tăbliţele 
proveclute cu subscrierea numelui.

Interesarea generală se îndreptă mai cu sa
mă cătră punctul al doilea al programului. Din 
tote părţile se aucliau oferte.

0 sută de sesterţii pe daci! —
Cine primcşce cincideci de sesterţii pe sam-

niţi ?
Cuvintele ultime le sbieră un individ befrân 

in faga căruia se putea cunoşce forte uşor tipul . 
de samnit.

Eu-i ţin : — clise un june Ia spatele samni- 
fului, punendu-şi mâna pe umerul acestuia.

Ce promiţi ? — clise sainnitul cu lăcomiă. •
Unu in contra doi.
Aşa nu s& pote, june brav! —- esclamă sam- 

nitul linguşitoriu. — Unul in contra unul; de 
voeşci aşa primesc.

Omule! — esplică junele. — Samniţii nu 
se potrivesc cu dacii, căci aceşti din urmă sunt 
numai noviţi, până ce samniţii au reportat deja 
multe învingeri ca gladiatori.

Acesta o şciu şi eu, totuşi.nu dau mai mult, 
decât am promis. Şeii pentru-ce ?

• - /
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Junele—şî inholbâ curios ochii.
Pentru acea — continua samnitul, — pen- 

tiu-ci aceşti daci trebue se fi «a de tot dibaci in 
ale luptei. Altmintrea magistrul lor nu i-ar fi' 
recomandat se fia admişi la luptă cu gladiatori 
vechi.

Junele păru a se cugeta
Bine dar î — clise in fine. — Scrie deci unu 

in contra unu.
Ambii scriseră pe tăbliţe şi apoi lc in- 

schimbară.
Se lăsăm descrierea punctul! prim din pro

gram,-şi se ne îndreptăm atenţiunea si noi cărră 
al doilea.

Servitorii netecliau cu greble mari nesipul 
arenei .şi curăţiau spaţiul neted de rămăşiţele 
cadavrelor de daci pe cari ferele hămisite nu le 
potură consumă.

Sorele începu deja a trimite racla fierbi,iţi. 
De a şupra arenei traseră văluri de purpură, ca 
clasa mai înaltă Se fiă scuti;ă de arşiţa sorelui. 
Cu poporul de jos, cu proletarii nime nu-şi bă- 
teă capul. Paciinţa acestora eră de tot marc 
fagă de capriciile tempului schimbăcios In fier- 
binţelă imbătătoriă de cap, in ploia torenţială, 
aşceptau aceştia rîdend şi glumind continuarea 
jocurilor. Pasiunea unora eră atât de mare de 
nu-şi pârăsiau locurile nici in pausa scurtă de 
amiedi, ci-şi consumau prândul sărac pe băncile 
amfiteatrelor.

Pintre băncile ocupate de clasa mai înaltă
• o
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âmblau sclavi tineri îmbrăcaţi in vestminte stră- 
lucitorie, imprăşciind din vase de aur m iterii 
mirositorie. Aerul aici eră plin de profum iinbe- 
tătoriu,

Trompeta er sună, şi. mulţimea sgomotosă 
se cufundă in tăcere asteptătoriă.

Pe nesipul fin al arenei apărură opt gla
diatori sub conducerea unui instructor cu statură 
de uriaş.

Mulţimea erupse in strigăte de bucuria. 
Patru dintre aceşti gladiatori erau după naţio
nalitate samniţi şi fiind că ca gladiatori vechi 
mai avură ocasiune de a cunoşce splendorea şi 
sgomotul mulţimei curiose, nu erau impresionaţi; 
cu sânge rece şi cu siguranţa incredută a supe
riorităţii î-şi portau privirile in giur şi păreau a 
fi măguliţi de in!eresul general stârnit de prt?^ 
senţia lor.

Cu tot alta era ţinuta celor alalţi patru 
gladiatori. Aceştia acum steteau pentru prima 
dată in aerul imbetătoriu al amfiteatrelor fagă 
in fagă cu mor tea. Erau daci cari căduseră in 
captivitate in resboîul ultini. Ţinuta lor confusâ 
tradă semnele suprinderei şi iritaţiunei.

Instructorul ordonă se aducă arme pre cari 
le împărţi discipulilor sei. Dacii căpetară săbii 
strîmbe şi scurte, cari se poteau forte bine ase- 
menă cu seceri mari şi scuturi mijlocii, ovale. 
Samniţii fură proveduţi cu săbii şi scuturi forte 
mari, cari le acoperiau corpul ca nişce uşi.

Instructorul se retrase şi gladiatorii ascep- 
tau semnalul se incepâ lupta.
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,\ Unul dintre aceşti patru daci destinaţi mor- 
ţei este cunoscut cetitorilor noştrii. Figura atle
tică cu ochi schinteitori şi barbă negră ca pena 
corbului, ce stă in capul gladiatorilor daci, eră 
tarabostosul Zurgimar.

La acesta stare josnică şi de compătimit 
ajunsese fruntaşul tarabostos sumeţî Suferinţele, 
pri'.i cari trecuse până acum, î im petri ră anima 
şi-i înecară sumeţia de odinioră. A luat parte 
ca prisoner legat in lanţuri in triumful coşa
rului, a suferit' batjocuri şi bătăi din partea os
taşilor, dar sufletul lui nici o dată n’a erupt in 
tângueli. Când inse fu înrolat intre gladiatori,' 
se înfiora şi voi se-şi lapede vieţa. După-ce inse 
depuse jurământul înfricoşat de gla li itor şi 
vedu, că mulţi din . aceşti pedepsiţi de sorte-şi 

.^p'ortă nefericirea cu sânge rece şi nepăsare uşo- 
ratică, abclise şi el de acest cuget. Singura lui 
speranţă eră acum in recâştigarea libertăţii. Se 
dogise, că se va luptă din tot'-* poterile sale, ca 
după'cinci ani se-şi ajungă ţinta vieţei, se-şi potă 
finf vieţa ca om liber.

Semnalul de lupvă suna, şi contrarii nevă- 
liră cu furiă orbă unul spre altul.

Săbiile începură a sclipi ca fulgerile. scu‘ele 
a resunâ de lovituri grele. Mulţimea-şi reţinea 
resuflarea de atenţiune curjosâ şi iritată.

Din loviturile contrarilor, căduse deja nenu
mărate pe corpurile musculose şi totuşi sânge 
nu se vedea. Nu căci acestea oră numai prelu
diul luptei adevărate, fiind-că instructorul gladi
atorilor împărţise arme tîmpite.
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Poporul începu a murmura neindestulit; se 
aucliă din tote părţile strigăte desaprobătorie, 
fluierături ascuţite, tropote de piciore. Pasiunea 
poporului pofriâ şiroie de sânge roşu şi abori- 
toriu, şi fiind-că şciâ că pretensiunea lui va ff 
satisfăcută, nu slăbiâ nici de cât cu larma asur- 
clitoriă.

In fine cesarele dede semn arangiatoriului 
de jocuri. Imediat după acest semn eră resunâ 
un viers de trompetă. Poporul se Iinişcî. Gladi
atorii încetară cu lupta şi suflau greu de obo- 
selâ.

Instructorul de mai nainte er apăru insogit 
de servitori, cari aduceau arme ascuţite.

Armele tîmpite fură inschimbate cu celea 
de nou aduse. Instructorul se apropia de fiecare 
gladiator şi scruta cu atenţiune precepetoriă 
ascuţişul sabielor, pe cari le afla in stare bună. 
După-ce clise discipulilor sei câteva cuvinte de 
îmbărbătare, ără se retrase pe uşa ce intrase.

Poporul asceptâ cu nepaciinţă semnalul în
cepere! de ucidere. Amfiteatrul spaţios de odată 
s£ implu de sunetul insufleţitoriu al tubelor.

Cu un urlet selbatic al desperarei se asver- 
liră gladiatorii orbeşce in abisul morţii.

La prima ciocnire vehementă un dac şi un 
samnit se rostogoliră răniţi de morte iri ncsip. 
La vederea sângelui poporul isbucni in strigăte 
de bucuriă şi se începu un torent frenetic de 
aplause aprobătorie.

10
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Bravo ! Bravo î — strigau din tote
părţile.

Gladiatorii, ce se sbuciumau in convulsiunile 
agoniei de morte, primiseră in posiţiă corectă 
ranele ucigetorie, şi clecile de mii ale specra- 
torilor erau indestuliti cu mortea lor.

Un nou urlet răcnitoriu din partea gladia
torilor — şi se incăerară de asupra cadavrelor 
sogilor in luptă infuriată.

Miile de spectatori-şi îmbărbătau pe favo
riţii lor, când vedeau că aceia slăbesc, cr par
tida contrară arunca mii de strigăte de batjo
cură, de ameninţări, de înjurări pătimaşe, Aerul 
clocotiâ de sgomot lârmuitoriu, băncile amfi
teatrului, ce se redicau treptat dela marginile 
arenei, crâşcau de mişcările nelinişcite ale ome
nii or iritaţi. Pretotindenea nu se vedeau de cât 
ochii schinteicori de pasiune şi fege învăpăiate 
de iritaţiune nervosă.

Zurgimar se lupta bărbăteşc.e şi cu abnega- 
rea vieţii. De aerul fierbinte ce domnia in acesta 
mulţime inebunită de iritaţiune şi mirosul sângelui, 
se imbgtâ şi el. Uita pentru câteva momente de 
mişeria sorţii sale şi se arunca in asalt vehe
ment pe un samnit, pe eare-lu trânti la păment.

Bravo, dacule! . . . Bravo ! — strigau ne
contenit din tote părţile.

In toiul cel mai mare Zurgimaru-şi încorda 
atenţiunea numai la contrarii sei, cari incă se 
luptau ca leii ce-şi apară vieţa.

Deodată observa Zurgimar, că un sog de
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al seu primi in pept o impunsetură mortală, şi 
cădii grămadă fără vieţă.

Pe ei frate! — răcni acum Zurgimar cătră 
dacul ce mai remase in vieţă.

Lupta se inoi cu furiă orbă.
Samniţii se apărau eroicesce. In fine după 

ncnumerate lovituri greşite unul dintre samniţi 
răni de morte pe sogul lui Zurgimar.

Lupta acum eră neegală, Zurgimar avea in 
fagâ doi contrari. Cu tote acestea se susţinea 
cu bărbăţiă admirabilă şi delatură cu dibaciă lo
virile samniţilor.

Poporul spectator î-şi reţinea şi resuflarea, 
şi urmăriă cu atenţiune încordată fasele luptei 
neegale.

Un.samniţ isbuti in fine a aplică o tăiătură 
])e umerul stâng al lui Zurgimar. Sângele începu 
a curge, şi Zurgimar se împlii de groza morţii. 
Acum î-şi perdii speranţa in mântuirea vieţei, 
asceptâ lovitura mortală, care va pune in fine 
capot suferinţilor.sale.

Din apaţia sa-lu desceptâ toiul asurditoriu, 
in care isbucniră spectatorii. Din sbieratul neîn
trerupt, de care se cutremurau pareţii amfi
teatrului, Zurgimar cu bucuriă se convinse, că 
simpaţia poporului c pe partea sa. Acesta im- 
pregiurare neasceptată-i redede speranţa şi cu- 
ragiul. l-şi oţeli din nou pocerile la luptă.

De o dată-i veni in minte datina acea, cu 
ajutoriul căreia un gladiator vitez i-şi putea 
salvă vieţa.

10*
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Zurgimar sciâ că gladiatorul ce s’a luptat 
eroicesce şi fără urmă de frică, de-şi rădică in 
aer degetul cel mare de la mână, spectatorii î 
graţiau vieţei.

Eră gata se se folosescă de acesta datină 
mâ’ntuitoriă de vieţă, când de o dată din direc
ţiunea logiei impăretesci se audi un glas potor- 
nic de stentor:

Curagiu, Zurgimar!
• Când audi strigătul numelui seu, se arunca 

ca un tigru rănit pe contrarii sei, cari se apro
piau sub apărarea scutelor mari cu săbile redi- 
cate. Atacul eră îndreptat cătră gladiatorul ce ve- 
niâ spre el din partea stângă. De o dată se in- 
torse mai repede ca o săgetă sburătbriă cătră 
samnitul, ce se apropia spre el din drepta.

Surprinderea neaşteptată aduse in confu- 
siune pe samnit, şi făcu o intorselură greşită se 
evite atacul neprevedut. Sabia strimbă străluci 
ca un fulger in drepta lui Zurgimar, şi pica ca 
un trăsnet pe capul pletos al samnitului. Tăia- 
tura grozavă despica cu deseverşire căpeţina ne
fericitului,-care cădu mort înecat in sânge.

Aplause frenetice şi trigăte selbatice inso- 
giră acesta scenă infiorătoriă şi crudelă.

Samnitul ce remase in vieţă î-şi pierdu cura- 
giul, î-şi arunca spăriat scutul şi sabia. Faţa lui se 
inschimbâ de palorea morţii apropiate, şi-şi re- 
dicâ tremurând degetul dela v mână in aer, ce- 
rend gr aţi ă,

Aplausele şi strigătele de aprobare de o
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dată încetară. Se făcu tăcere mortală. Tn in
terval de câteva mominte s’ar fi potut destinge 
şi cel mai mic sgomot in amfiteatrul indesuit 
de cleci de mii de spectatori.

Mulţimea frapată de portarea laşă a sa me
nitul ui începu prima dată a murmură ameninţătoriu. 
Asemenea murmur infiorătoriu înspăimântă pe 
căletorii de pe mări in aintea erumperei ura
ganelor.

De a dată, ca la un sSmnal dat de o,per- 
sonă nevedută, mulţimea erupse in strigăte în
furiate. Omenii, ca când ar fi' inebunit, se.urca- 
i ară pe bănci. Pretutindenea se vedeau numai 
ochi înflăcăraţi de mâniă şi feţe înroşite de _in
digna ţiune. Din caousul toiului se puteau des- 
tinge lămurit voci pline de pasiune, cari pretin
deau. că samnitul se continue lupta.

Recipe ferrum ! . . . Recipe ferrum! *) — 
resuna sălbatic şi pretensiv din tote părţile..

Er alţii mai înfuriaţi strigau mânioşi, cât le 
încăpea pe gură:

Ucide-lu, dacule! . . . Pârâiaşul!'
Ca un persecutat de ucigaşi, căruia ţ-se 

curmă şi ultimul fir de speranţă al mântuirei, 
samnitul se aruncă după scut şi sabiă. Despera
rea şi ruşinea-i desceptară din nou curagiul. încă 
nu s6 consideră pe sine de învins! In faţa sa 
nu stă decât numai un om !

Peste câteva mominte er se aucliră ciocni
rile de arme 5 poporul ameţi şi asceptă cu curio-

Apucă-ţi armele.
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sitate iritată finea luptei desperate. AmSii gla
diatori î-şi încordară ultimile poteri, de cari dis
puneau; scirea sigură că unul din denşii peste 
câteva moiuinte va adapă cu sângele seu nesi- 
pul arenei î făcu se se lupte cu bărbăţia des- 
perarei pentru vieţăî

Săbiile aruncau schintei. şi sculele resunau 
neîntrerupt de lovituri grele.

Samnitul voi a aplică o apucătură. Se gâr
bovi puţin in ainte, redicâ sabia in aer şi stete 
aşa câteva mominte. Dar ochii de vultur ai lui 
Zurgimar-i descoperiră intenţiunea.

Sabia samnitului de odată luneca din năl- 
ţime ca un fulger spre partea.din jos a corpu
lui lui Zurgimar. O slobozire repede in jos a 
scutului însoţi acesta mişcare, din partea lui Zur
gimar. si verful săbiei samnitului se opri in scut. 
Dar nu apuca samnitul a s£ redicâ din posiţia 
sa gârbovită, căci Zurgimar î-şi slobozi iute ca 
fulgerul sabia strimbă in cefa lui. Lovitura fu 
puternică, căpeţina nefericitului gladiator se des
pică in doue ca un bostan crepat.

Bravo, dacule! . . . Trăiescă dacul ! — stri
gau spectatorii intre aplause din tote părţile.

Zurgimar călca cu oiciorul drept pe spatele 
contrariului seu, care-şi mai mişcă incă puţin 
membrele in convulsiunea agoniei, şi-şi redicâ 
după datina gladiatorilor scutul şi sabia, ce pi
curau incă de sânge, in aer. şi le scutură.

Spectatorii însufleţiţi începură a aruncă cu
nuni, braţete de aur şi monete de bani in are-
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na învelită de şepte cadavre. Dar Zurgimar nu 
grăbi a le culege, cum făceau alţi gladiatori în
vingători. El î-şi împlini oficiul seu crudei din 
poruncă, şi sufletul lui se revolta de a primi 
renuineraţiune pentru acesta.

De odată-i veni in minte, că cu pugin temp 
numai mai nainte, precând şi el tocmai voia se 
ceră graţia, audi numele seu. Cine potu fi acel 
voitoriu de bine, care-lu îmbărbăta chiar in rno- 
mentul. când avu mai mare lipsă de acesta ? 
Cine-lu cunoscea pe el in acest Bibilon în
depărtat de patria sa.

Cercând respuns la acestea întrebări, ce i 
i-e redicau in mod involuntar in mintea sa î—şi 
îndrepta privirea scrutătoriă in direcţiunea logiei 
împărătesei, de unde audise pronunţiarea nume
lui seu.

In acest moment văclii, că un bărbat pă
răsi logia. Fiind-că toţi câţi erau in sogietatea 
împăratului erau necunoscuţi lui Zurgimar, era 
lucru evident, că numai acel bărbat a potut strigă 
numele lui, care eşise din logia imperâtescâ. 
Cine potea inse fl acela? Inzădar î-şi -frământa 
Zurgimar mintea, nu potea nici presupune ba
rem, cine şe fiâ necunoscutul binevoitoriu.

Trompetele.resunau din respoteri, anunciând 
sfîrşitul punctului al doilea din program.

In arenă aparură mai multe figuri fantas
tice. Aceştia erau servitori îmbrăcaţi de deii in
fernului, şi detorinţ/a lor eră a curaţi arena de 
cadavre.
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Unul dintre aceşti sorvitori, care represen'â 
pe deul Plutone, se apropia de Zurgimar, si-Iu 
face atent se părăs£scâ arena. Zurgimar porni 
intre aplause şi urări spre a eşi. Servitoriul de 
mai nainte arătă la obiectele aruncate de spec
tatori, dicând:

Zurgimar! acestea-ţi compet ţie
Vi-lelas voue! Mie nu-mi trebuiesc! — clise 

Zurgimar cu dispreţ şi părăsi arena.
Servitorii începură a căra cadavrele in o 

localitate destinată numai spre acest scop. Ro
manii numiau spoliarium acest loc infiorătoriu. 
Aici s£ aduceau şi cei răniţi de morte, unde servi
torii î omoriau fără milă. Cu acesta ocasiune
servitorii fură dispensaţi de acesta de:orinţă rru- 
delă, căci gladiatorii ce luaseră parte in lupta 
de adi toţi erau morţi afară de Zurgimar.

Nu peste mult temp trompetele resunară 
din nou, anunţiând începerea punctului al treilea 
din program.

I.
SSvirgrirciar la, procarator-al 

g'lad.iatorilor.
Bărbatul pe care-lu vedu Zurgimar in mo

mentul, cănd părăsi logia imperătescă. şi despre 
care era convins că numai acela a potut striga 
cuvintele incurăgiătorie după ce eşi din amfite
atru, î-şi îndreptă paşii cătră cas'arma gladiato
rilor, Numai cu câteva momente de ar ff privit
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mai tcmpuriu la logia imperătescă Zurgimar n’ar 
fi reni as in ncşciinţă faţa de binevoitoriul lui 
căci atunci bărbatul amintit nu era încă cu 
spatele întors spre arenă, şi Zurgimar i-ar fi 
potut vede faga. Ne potem intipuf suprinderea 
de care ar fî fost cuprins Zurgimar, când ar fi 
veclut că binevoitoriul seu necunoscut n’a fost alt
cineva, de cât rivalul şi prinsoneriul lui de odi- 
nioră, — Flavus.

După câteva septemâni de retragere feri
cită. Flavus eşind la uliţă vedu mulţimea popu- 
rului curgând spre amfiteatrul lui Vespasian şi-i 
veni in minte, că tinerei sale neveste i-ar pro
cura plăcere de o ar duce şi pe ea la specta
colele interesante. Se intorse deci spre casă cu 
resoluţiunea de a duce şi pe Cbilma la amfi
teatru. l'e drum inse-i veni in minte o impregiu- 
rare impedecătoriă. Şcia că in lupte vor luă parte 
daci. Şi nu voia a redeşceptâ in Clîilma suve- 
nirile trecutului trist prin asistarea la macelarea 
compa rioţilor ei. Căci şi fără de acestea era Chilma 
neconsolată pentru pierderea lui Mucapor despre 
care credea că e mort. Se decise deci a merge 
numai singur. i

Pe când sosi Flavus in amfiteatru şi ocupa 
loc in logia impgrătescă, unde aflK mai mulţi a- 
mici de ai sei, sg chiar fini punctul prim al pro
gramului, şi. spectatorii finind critizarea şi desba- 
terea acestui punct începeau a s6 interesa de 
lupta gladiatorilor, ce avea sS urmeze.

Trompeta resunâ in fine şi gladiatorii apă
rură in arenă.
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Flavus nu credea ochilor sei proprii, atât 
de mare-i fu suprinderea când recunoscu intre 
gladiatori pe Zurgimar. Flavus şcia că rivalul 
seu a remas pe uliţile Sarmiseghetusei cu capul 
sdrobit de măciuca batavului Vitighes. Şi acum 
veclendu-lu aici in starea infiorătoriă de gladiator, 
î-şi in ti pui şirul lung al suferinţelor, prin care 
a trebuit se trecă acest nefericit. Anima lui Fla
vus se împlu de compătimire, şi de ar fi şciut 
numai cu o di mai nainte despre sortea tristă a 
rivalului seu de o dinioră de a bună samă n’âr 
fi ajuns acela pe arenă. Căci ce mi-a greşit mie 
Zurgimar ? — cugeta Flavus. M’a pus in capti
vitate şi a voit se me restignescă. Dar eu-i pri
cep motivul. Iubirea Chilmei me făcu pe mine 
fericit, pe el inse-lu împlu de desperare respin
gerea. Şi causa acestei respingeri eram eu, după 
părerea sa. E lucru natural, că omul se sileşce 
a delaturâ pedecele din calea ce conduce la fe
ricire. In posiţia lui Zurgimar nici eu n’aş ff fă
cut pote altmintrea .... Sufletele nobile inse 
se indestules: cu învingerea inimicului şi nu-i do
resc mortea lui.

Acesta părere a lui Flavus, trebue se o 
mărturisim, eră numai escepţiune dela egoismul 
general, ce ţinea in acel temp încătuşate spiri
tele romanilor,

Lupta se începu intre gladiatori,. şi Flavus 
nu potu decât a-o urmări. In momentul cel mai 
critic, când vedu pe Zurgimar slăbind nu se potu 
reţine a nu-lu îmbărbăta.
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După finea luptei simţi un feliu de bucuriă, 
când vechi că Zurgimar remr.se in vieţă. Acnmu-i 
poteci Flavus ajuta cu infiuinţa st. Nici nu aşceptâ 
deci ca Zurgimar se părâsescă arena şi Flavus 
porni spre casarma gladiatorilor.

Cu postul mai mult rentabil, decât onorfic 
' de procurator al vreunei şcole de gladiatori, ce- 

sarde roman remunera de regulă serviţiile în
delungate ale vre unui tribun de legiune. Din in- 
templare procuratorul de atunci era cunoscut şi 

. deobligat lui Flavus. Acesta din urmă potîi deci 
întră in sala cficiosă cu ce.a mai bună speranţă, 
că procuratorul recunoscătorii se va grăbi a 
împlini cererea lui.

Flavus petrecu câtva te mp la procurator, in 
fine părăsi casarma insogh până la portă de acesta.

Abia i-6 intorse procuratorul în sala sa ofi- 
ciosă, diurna ostaşul ce punea serviţiu şi-i de- 
măndâ se conducă in sala oficiosă pre gladia
torul de dac. ce remase învingător in lupta de adi.

Ostaşul se depărta spre a împlini m mda -
tul primit,

Zurgimar fu condus in gela lui, unde un me
dic î spăla rana de la umer şi aplica legătură 
pe ea Medicul se retrase, şi gladiatorul ostenit 
se trânti pe pat.

Abia se recrease inse pugin, şi fu contur-; 
bat de un centurione insogit de.doi legionari, ca
re î-lu provoca in ton demândător.

Gată-te. Zurgimar! peste câteva mominte 
vei sta. in faga procuratorului.



— 156 —

Zurgimar sari repede in tălpi şi-şi inholbă 
ochii cu uimire nesciind ce se ascepte de la 
acesta.

Centurionele vedu uimirea confusă a dacu
lui, pre care o cugetă de frică. Se credu deci 
îndreptăţit a-i dice:

N’ai pentru ce a te teme, Zurgimar! Un 
gladiator, care-şi împlinesce detorinţa ca tine, 
nu trebue se cugete la pedepsă.

Te înşeli, centurione, de cugeti, că mi-e 
frică de procurator. Tu, precum se vede cunoş- 
ci datinele ce domnesc aici, te rog deci spune- 
mi, ce scop pote îjve procuratorul cu mine.

Gladiatorii, cari se luptă ca tine, Zurgimar, 
primesc premie de la procurator, — clise centu
rionele bătend cu mâna pe umerul lui Zurgimar. 
— Inveselesce-te deci Zurgimare, căci peste 
puţin temp vei căpătă o sumă frumosă.

Centurionele se mira, când vedu, că cuvin
tele sale nu înseninară faţa tristă a gladiatoru
lui, Şi acesta uimire crescu incă, când aucli pre 
Zurgimar dicend rece, ca şi când aurul n’ar ave 
nici o influinţâ a supra lui:

Atunci te rog centurione brav, fii bun şi 
dispenseză-m£ de detorinţa de a me presentâ in 
aintea procuratorului, Pre mine mâ obligă un 
jurământ înfricoşat a-mi implinf detorinţa de gla
diator, şi-mi ţîn jurământul intre ori ce impregiu- 
rări. Nil-mi aduc inse aminte se fi jurat ore 
când-va, că voiu primi premie pentru împlinirea 
oficiului nou,
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Oh, nebune naiv ! — esclamâ centurionele 
ridend. — Cine e atât de prost se nu-şi deschidă 
palma, cându-i întind pe neasceptate o pungă 

Nu te teme, Zurgimar, nu te va preaplină?
sili nime se primesci premiul.

Atunci pot remâne aici? — întreba Zurgi
mar aşedendu-sg pe dunga patului.

Nici decât! — obiecţionâ centurionele. — Eu 
sum obligat a împlini mandatul primit. Păşi deci 
in ainte, Zurgimar! Procuratorul e om strict, şi 
nu sufere că mandatele sale se fiă desconciderate.

Zurgimar porni in aintea legionarilor înar
maţi. Peste pugin temp uşa salei * oficiose se 

• deschise, şi Zurgimar stete in faga procuratorului.
La sâmnul dat din partea procuratorului 

centurionele şi legionarii se depărtară.
Sum avisat că te-ai portat bine adi! — 

agrăi procuratorul pre Zurgimar, care eră uimit 
de splendorea mobiliarului din acesta sală, căci 
până acum nici odată nu păşise incă in vreo lo
cuinţă romană.

Zurgimar îşi plecă capul uşor.
Îmi pare bine, când aud cuvinte măgulitorie 

din gura poruncitorilor mei!
Poţi mulţămi deilor. Zurgimare! continua pro- 

curaţorul. — Tu eşti fiul norocului!
Pe buzele lui Zurgimar apăru un zimbet

amar.
Ferescă înfricoşatul Zamolxis şi pre inimi

cul meu cel mai mare de norocul, de care me 
bucur eu din graţia sdrtei nemilose! — esclămâ 
Zurgimar cu dorere.
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Sortea ta nu e escepţiune rară. — clise 
procuratorul cu bunăvoinţă. — Intre murii aces
tei casarme nu eşti numai tu singur. Sunt alţii 
şi mai nefericiţi decât line. Iţi revoc in memo- 
riă spre pildă numai pe cei şepte gladiatori de 
a di, cari de present s’ar bucură, de cumva ar 
pote alege intre imperiul lui Plutone şi intre ca- 
sarma gladiatorilor.

Nu e mortea cel mai mare ren! — obiec- 
ţionă Zurgimar — Nobile procuratore de mi-ai 
cunosce trecutul trist şi lângă miseria presentu- 
lui mieu ai mai pune şi desperarea veni torului ce 
me asceptă, sum sigur, că in’ai precepe î

Pote! . , . Pote! ... — clise procuratorul 
devenind cugetătoriu. — Fiesce care moritoriu 
are in trecuiul seu pete negre, pe cari fericirea 
eventuală a venitoriului numai descolorâ le pote, 
nu inse şi şterge fără urmă. Ranele tre. utului se 
inoesc câte o dată in sufletul moritoriului

Ranele sufletului mieu in continuu sângere- 
ză. Lovitura sorţii ce me trânti la păment fu de 
tot crudelă. Eu-mi deplâng nu numai patria sub
jugată şi starea mea onorifică, ce ocupasem intre 
conaţionalii mei, ci şi linişcea ânimei mele a dis
părut pentru tot deauna.

In asemenea caşuri uitarea e cel mai bun 
balsam, — se încerca procuratorul a consola pe 
gladiator. — Acopere, Zurgimar, trecutul teu 
cu-vălul binefăcătorii! al uitărei şi aţintesce-ţi pri
virea la venitoriul care se deschide in aintea ta 
ca un câmp vast. Dela tine aternă in linia primă 
cu ce vei impopulâ acest câmp.
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Zurgimar clătina clin cap, şi pe buzele sale 
reapăru zimbetul amar de mai nainte.

Iţi mulţămesc. nobile procuratore, pentru 
bunăvoinţa ta ncmeritată, ce o manifestezi faţă 
de un om atât de desconsiderat, cum sum eu, — 
clise Zurgimar.. — Eu n’am voinţă propiă, ci 
sum uneltă in manile poruncitorilor mei. Ce se 
ţine de venitoriul mieii, acela nu e câmp vast, pre
cum clici tu, ci un teritoriu forte mic, incungiurat 
de zidurile grose ale • casarmei de gladiatori. 
Cinci ani sunt un temp îndelungat, cine pote contă, 
că in acest interval va fi tot de a una norocos, 
in lupte? A di am învins, mâne pote me va trân
ti şi pe mine la păment o mână mai norocosă, 
decât a mea.

Tu nu vei mai luă parte in luptele amfitea- 
clise procuratorul.

In ochii lui Zurgimar se ivi o lucire a spc-, 
ranţii. Dar acesta nu eră, decât o flacără debilă, 
care la cumpănirea seriosă a posiţiei sale se 
stinse, precum se potolesce o lumină debilă de 
un curent de aer gheţos.

Nobile procuratore! nu fi atât de crudei, 
de a clesceptâ in mine speranţe vane, pe cari 
sciu, că nu le vei inplinf! — esclămâ Zurgimar 
cu amăreciune. — N’am ce nega — continua 
apoi, — că tonul teu, in care vorbesci cu mine, ' 
me pune in uimire ! De când am ajuns in capti
vitate, am suferit prea multe, din partea inimi
cilor mei, şi esperinţele mele in acesta privinţă 
sunt cu mult mai triste, decât se me pot ţine

trului:
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îndreptăţit de a dă cuvintelor tale — iertă-me 
nobile procuratore, că-ţi spun convingerea mea, 
— acea valore, ce ar merita-o la aparinţă.

Va se dicâ tu nu dai credement cuvintelor 
mele? — întrebă procuratorul aspru, contrăgân- 
du-şi sprâncenele.

Eşti interprete fidel al convingerei mele.
Procuratorul deveni iritat de cutezanţa lui 

Zurgimar, Cum? un barbar se-i clică in fagă, că 
minţesce! . . . Procuratorul începu a mesurâ chi
lia cu paşi mari. De o dată se opri in aintea 
lui Zurgimar, Dar tristeţa ce se oglindă in tră
surile gladiatorului opri cuvintele de înfruntare, 
pe cari voi ale pronungiâ procuratorul, mânia sa 
dede loc compatimirei, şi dise in ton binevoitoriu:

■ Aş ..ave drept de a te pedepsi peir.ru por- 
tarea ta cutezanţă, dar te iert! Convingerea ta 

. < despre romani trebue se se inschimb'e. Rom anii 
pedepsesc pe trufaşi, dar sunt marinim >şi fagă 
de cei supuşi.

' Zurgimar voi a respunde, î-şi aduse, inse 
aminte de pedepsele grele, ce asceptau pe gla
diatorii neascultători, şi cuvintele sale i-se opri
ră in gât. j

Procuratori^ continuă preâmblarea sa prin 
chiliă. După acea se opri la mesă. luă o bucată 
de pergament şi începu a scrie.

Luă apoi scripta şi o predede lui Zurgimar.
Ţine acesta scriptă, că-ţi va fî de lipsă, — 

<Jise el gladiatorului. — In momentul când vo- 
eşci poţi părăsi casarma, de agii înainte nu mai 
eşti gladiator!
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Fa ga lui Zurgimar de odată se aprinse şi 
ochii lui începură a luci vioi. Imbetat de surprin
dere cugetă că viseză. Se fiă ore posibil ? . . . 
Pergamentul pe care-lu ţinea intre degetele sale, 
se fia documentul elibărerii Iui ?

La porta casarmei vei aretâ scripta mea, 
şi garda -ţi va deschide calea ! 
din gura procuratorului.

Nu era deci nici o indoielă! Cuvintele pro
curatorului î-i redederă libertatea! Bucuria lui eră 
de tot mare, inse se feri de a erumpe in scene 
ridicole. Scăparea lui eră o enigmă pentru el, 
cine se se fi interesat de densul ? Cuprins de 
aceste cugete Zurgimar stete confus cu scripta 
procuratorului in mani. Din acesta stare-lu treziră 
in line cuvintele procuratorului:

Pe - cum se vede, nu te prea bucuri de li
bertate, Zurgimar, căci altmintrea te-ai păzi a 
o gustă cât de ingrabă.

Suprinderea neaşceptată m’a adus in con- 
fusiune — clise Zurgimar, incercânduse a-şi pre-? 
domni iritaţiunea de care fu cuprins acum. — 
Te rog inse nobile procuratore, spune-mi cui am 
de a mulţămi pentru eliberarea mea ?

Unui binevoitorii!.
Respunsul teu nu me pote îndestuli. Te rog 

deci numeşcc-milu se-i pot mulţămi,
Binevoitoriul teu voieşce a remând'in ascuns. 

Te indestuleşce deci cu atâta că-i cunoşci viersul.
Aşa dară ţie-ţi suni detoriu cu mulţumită, 

căci viersul teu a deschis uşile iiîchisorii mele.

aucli Zurgimar

n
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Procuratorul zimbi şi făcu un gest negativ.
Nu aşa precep eu acesta, Zurgimar, — clise 

el. — In lupta de adi din arenă ai audit un 
strigăt de incurăgiare, chiar in momentul acela, 
când contrarii tei se apropiau spre omorirea ta 
Binevoitoriul teu e identic cu inbărbătăt >rial teu 
din amfiteatru.

Uimirea lui Zurgimar crescu.
Bărbatul al căruia strigăt de îmbărbătare 

î-mi redede curagiul, a ocupat loc in logia impe- 
rătescă.

Pote căci e un om cu influinţă. Despre a- 
cesta te poţi convinge, dacă-ţi voiu repetă, că 
influinţă acestui bărbatu-ţi redede libertatea.

Si eu nu-lu pot cunosce ?
Mu.
A strigat in limba dacilor. Spune-mi deci 

cel pugin. că mântuitoriul mieu dac e sau roman ?
Barbarii nu se admit in logii împărătesei, 

— clise procuratorul zimbind. — Binevoitoriul 
teu e roman, cu acesta indestuleşce-te! Poţi 

' merge î
Zurgimar se pleca profund şi porni spre

eşire.
Eră se închidă uşa, când audi înapoia lui 

viersul procuratorului:
Stăi î
Zurgimar se opri. Fa ga lui deveni palidă şi 

ânima-i începu a bate vehement. Eră frică bie
tului Zurgimar, că procuratorul a jocat cu el o 
glumă copilărescă.
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Procuratorul se apropia de Zurgimar cu o 
pungă plină.

Hinovoitoriul teu s’a ingrigit ca protegiatul 
lui se nu ducă lipsă după eliberare, — clise pro
curatorul şi întinse punga lui Zurgimar. — Pri- 
meşce acesta pungă ca don clin partea binevo- 
itoriului teu.

Zurgimar păşi uimit câţiva paşi înapoi. 
Acest clon nu-lu pot primi, — clise cu re- 

soluţiune neschimbabilă.
Pcntru-ce ? — întreba procuratorul uimit. 
Pentru-că mi-Iu întinde un necunoscut. 
Care-ţi e binevoitoriu, — întregi procura

torul.
Fote ! După cuvintele tale inse acest om e 

roman şi eu n’am binevoitorii! de roman.
Eliberarea ta nu-o consideri de binefacere ?
Zurgimar tăcu.
Fii cel pugin consecuent in principii! — 

continuă procuratorul. — Cel ce a primit cea 
mai mare parte a unei binefaceri, nu lucră in- 
ţelepţeşce când refusă a. primi cea mai mică.

Libertatea a fost propietatea mea netăgă
duită de nime; când mi-se permite a părăsi a- 
cestea ziduri, î-mi recapet numai bunul mieu 
perdut sau răpit, şi nu un don nou!

Fă cum voiesci! — clise procuratorul pu
nând punga pe mesă. — Am inse speranţă, că 
vei căpeta minte cât de in grabă. In interval de 
trei dile te poţi încă insinuâ la mine pentru re-

11*
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dicarea donului teu, după acea va fi târdiu. Tn- 
ţelesu-mai?

Poţi merge!
Zurgimar se plecă fără a elice vre un c.ivent 

şi părăsi sala.
La arătarea scriptei procuratorului garda de 

la porta casarmei se uimi prima dată, vecie:ni 
inse mandatul clar şi strict nu avu de a face 
altceva, decât a lăsa pe gladiator s£ esă.

O simţire plăcută redicâ peptul lui Zurgimar. 
când se vedu eră liber. Ca paserea ce scapă din 
cruşcă şi sboră sburdalnică din crengă-’n crengă, 
şi Zurgimar era se erumpă in chioţă şi strigăte 
de bucuriă. începu a cutrierâ fără ţintă stradele 
Romei.

Dar focul bucuriei sale începu din ce in ce 
a se rec/, după-ce trecând succesul imbetătoriu, 
ce trezi in dinsul libertatea negustată de mult, 
— începea a se cugetă mai serios la posiţia 
sa. Acum eră liber e drept, dar ce o se inccpă 
el aici, in acesta cetate mare si străină, făi ă 
nici un ban ?

Începu deja ai pare reu, că nu primise • 
punga oferiră din partea procuratorului, cu atât 
mai vertos, că după lupta obositoriă de adi cor
pul seu-şi pretindea dreptul seu. Zurgimar în
cepea a fi chinuit de o fome oribilă.

Şi in unele strade, pe cari pribegia el, un 
miros piăcut de carne şi pesce fript, ce se re- 
dicâ din tigăile neguţătorilor, î mai aţiţa încă 
pofta de mâncat, care şi de sine eră incât se
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pote de bună. Neguţătorii-şi âmbîau mâncările cu 
.strigăte neîntrerupte şi laude ridicole.

Cu câteva orc* mai nainte, cându-şi recăpetâ 
libertatea, cea mai mare silinţă a lui eră de a 
lăsă zidurile casarmei de gladiatori cât se pote 
de departe Iu spatele sale, — acum un instinct 
î-lu inenâ pe neobservate cătră amfiteatrul lui 
Vv.spasian, in apropiarea cărui se redică casar- 
ma gladiatorilor.

Zurgimar se trezi in porta casarmei părăsite, 
dar in ainte de a intră voia incă o dată a se 
mai cugetă serios la planul, ce i-se ivi in minte, 
pe noasceptate. începu a se preâmblă pe din 
aintea casarmei

Cugetele Iui se ocupau cu Dacia şi cu Cilii— 
ma. Mai potea el ore ave speranţă in v.enitoriul 
patriei sale? Dela prisonerii de dac audi, că 
Dacia e golă; mai înţelesese apoi de la romani, 
că imperatul a dat ordin, că provincia nouă se 
fiă impopulată cu colonişti din tot imperiul. în
dreptăţit eră el ore de a speră in faga acestor fapte, 
că Dacia va scăpă din ghţarele vulturilor romani? 
Mintea sânetosă-i spunea că nu, de şi ânima sa 
era aplicată a crede chiar şi imposibilul. In Da
cia n’avea deci ce a mai căută, căci şi cugetul 
numai, că pe ruinile Daciei se redică un stat 
nou invingătoriu, î cauză dorere. Nu voia se 
vedă cu ochii sei miseria dacilor la lumina glo
riei romane. Zamblxis a permis nimicirea Daciei, 
şi omenii sunt prea slabi in contra mâniei divine.

Şi Chilma? . . . Anima sa sS strînse de



— 166 —

dorere, când cugeta ca pe acesta nu o va mai 
vede. Era deja a lui după dreptul poporului da
cic acesta fiinţă iubită, dar sortea crudelă nu 
concese, ca se o potă numi a sa şi după drep
tul ânimei. Era inse pe cea mai bună cale de a 
dobîndf acesta fericire imbetătoriă Oh. de nu ar 
fi fost acea nopte ingrozitoriă, când cu căderea 
Sarmiseghetusei i-se sdrobi şi anima! Doue lo
vituri crudele, dintre cari şi una ar fi ajuns se 
sdrobescă un suflet de bărbat! Chilma e mortă 
... corpul ei de virgină a fost acoperit pote
de nenumărate rane . . . ochii ei nu mai lucesc>
. . . gura ei a amuţit pentru tot de a una. Şi 
.omenii lui au sosit prea târdiu, sau pote nici 
n’au potut străbate până la locuinţa lui Muca- 
por, căci de ar fi fost remas aceştia in vieţă. 
n’ar ff esistat potere omnescă, care se-i fi potut 
reţine să nu-Iu inscinţeze şi pe el despre celea 
intemplate.

In urmă după .multe frământări de minte 
se forma in dinsul convingerea firmă că Chilma 
nu mai esistă.

Acesta convicţiune-i aduse planul ce se des- 
ceptâ in el numai neguros ca o posibilitate os- 
cură, pe calea realisării. Zurgimar păşi resolut 
la pbrta casarmei de gladiatori şi cerii intrare.

Ce cauţi aici ? — î-lu întreba sentinela.
Procuratorul î-mi permise, că in interval de 

trei dile se pot intra ori când la el — respunse 
Zurgimăr.

Poţi dovedf acbsta ?
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Da.
Cum ?
fnsu-şi procuratorul î-ţi-va spune, de-lu vei 

întreba, că nu minţesc.
Sentinela nu se îndestuli cu atâta si nici 

n’ar 17 permis intrarea lui Zurgimar, de cumva 
n’.ir fi venit centurionele, ce conduse pe Zurgi- 
mar din cela in aintea procuratorului. La intre- 
punerea acestuia Zurgimar fu lăsat se intre in 
curtea casarmei; peste puţin fu insinuat la pro
curator.

Uşa salei oficiose se deschise şi pecând 
intra Zurgimar intr’acesta vedu pe procurator a- 
propiânduse de dînsul zimbind, cu punga in mână.

I mi pare bine, că ai ajuns la convingere 
mai bună, — clise acesta intinclend punga lui 
Zurgimar. — Aici ţi-e donul !

Zurgimar nu-şi întinse mâna după pungă.
Nu pentru acesta m’arn întors eu, — res- 

1 unse Zurgimar cu confusiune visibilă. 
drept, că mi-s’a şi dat deja ocasiune de a cu- 
noşce valorea banului. Dar nu acesta e causa 
indresnelei mele de a mai bate incâ odată la

E

uşa ta.
Ce ai deci cu mine ?
Aş ave o rogare.
Se o audim î — clise procuratorul cu aten

ţiune.
Punga oferită mie ţi-aş lăsa-o bucuros ţie, 

de-mi vei implinf cererea.
Grăiesce ! De va fi in potinţa mea, te asi

gur că rogarea ta va fi împlinită, .
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Aş dori se fiu legionariu.
Tu legionariu ? — tfsclama cu uimire pro

curatorul. — După cuvintele tale de mai nainte 
trebue se cred câ tu eşti inimic romanilor.

Nu neg. Am fost inimic romanilor, şi anima 
- mea nici acum n’are atragere cătrâ ruinătorii 

patriei mele. I- ţi jur inse că nu-ţi va fi ruşine 
de mine.

Bine deci! I-ţi cred. Vei fi înrolat intre le
gionari.

încă un favor, procuratore ! — 
oiu Zurgimar.

Ce e acela ?

sclamâ vi-

Aş dori se fiu înrolat in una din legiunile 
cari apără imperiul in contra germ inilor.

Sodă dorinţă ! Şi incă şi periculosă ! Nu şeii 
tu, că acelea legiuni-sii in'lupte continue cu ger
manii ? Ţi-ai urît doră vieţa ?

Nu, căci de aş voi a mori cine m’ar pole 
opri s6 nu-mi infig un pumnal in animă. Iui inse 
voiesc a trăi!

Fiâ-ţi şi ace.st favor acordat! -- dise pro
curatorul. — Te fac inse atent, că infidelitatea e 
o crimă forte mare in ochii romanilor, şi pedepsa 
ei e mortea !

A

I-ţi jur1 că nu-ţi voiu da ocasiune a te plânge 
asupra mea !

Bine ! Acum poţi merge! Pană mâne vei 
ocupa cela. ta! Mâne apoi voiu vorbi in causa ta. 
Insinuă-te la cină!

Zurgimar părăsi chilia procuratorului şi-şi
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reocupa gela părăsită, despre care numai cu o 
jumetate de di mai nainte cugetase că nu o va 
mai vec'e. După cină se întinse pe pat şi începu 
a cugetă la noul seu venitoriu.

XDoi ^7’etera.xa.I-
Rîul Renului avea o însemnătate de tot

mare şi in evul vechiu al istoriei. Romanii după 
cucerirea Daciei aboliseră de politica agresivă in 
acesta parte a imperiului, şi totă poterea lor se 
concentra intru apărarea graniţelor. Provinţiele 
din vecinetatea Renului, care era graniţa ost— 
vestică a imperiului, in continuu suferiau de de
sele invasiuni ale diferitelor triburi de germani, 
cari asceptau numai ocasiuni binevenite, ca se-şi 
pdtă îndestuli pofta de pradă. Luptele in acesta 
parte a imperiului erau evenimente de tote di-
Icle.

Imperatul Traian, şi după mortea acestuia 
întâmplată in anul 1 1 7, urmaşul- lui. Hacîrian se 
ingrigiră, ca linia Renului se fia in conţinu pă
zită de legiuni alese, cari poteau fi apte a in
sufla respect barbarilor cutezanţi şi nelinisciţi, şi 
tot odată poteau potoli ori ce rescolă îndreptată 
in contra .siguranţiei imperiului. Totă linia lungă 
a Renului eră întărită cu castre indesuite cu os
taşi aleşi. La vreun atac din partea germanilor 
legionarii avisau castrele învecinate <Jiua prin 
nori de fum er noptea prin focuri mari, şi aşa 
mai tot de a una le succedea a .respinge ata
curile cutezanţe.
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Serviciul in atari castre nu era deci de in
vidia:, şi legionarii asceptau cu nerăbdare dini 
i'nschimbarei, când rentorcându-se la staţiunile 
principale î—şi simţiau vieţa mai asigurată in cas- 
trele mari şi întărite ale acestor locuri. Afară 
de acea şi serviciul era mai plăcut in staţiunile 
principale, de cat in castrele mici situate pe 
linele locuri in ţinuturi selbatice, unde legionarii 
nu vedeau cu seplămanele întregi fuge străine 
şi nu audiau alt sgomot de vieţă, de cât repe
tarea mechanică in anumite restempuri a sem- 

■ nalelor de trompete.
Cu totul alta era vieţa in Magontiacum; şi 

ostaşii simţiau un fel de bucuria, când după mo
notonia apăsătoriâ de spirit a serviciului in 
castrele mici audiau sgomotul de vieţă ce dom
nia in acest loc. Magontiacum era locul princi
pal de staţiune al unei legiuni, casîrul de aici 
era întărit şi provedut cu tute comodităţile, câte 
le permiteau regulele militarie de tot stricte. Era 
situat la împreunarea Mainei cu Renul, unde in 
dilele notre se redică frumosa cetate Mainz.

Nu e vorbă, după principiile nostre moderne 
vieţa unui legionarii! din seclul prim şi al doilea 
după Christos eră ostenitoriă. Căci afară de 
eserciţiile mari militarie, cari se repetau in tot 
clece clile, mai trebuia se şi lucre câ id efra pace. 
Legionarii făceau poduri, drumuri, canale, ar
deau carămide, uscau mocirle şi altele.

Dar după espirarea tâmpului de detorinţă 
erau liberi, şi-şi poteau petrece tâmpul cum vo-
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iau. Unii se puneau la joc de cub alţii preferiau 
de a petrece la mesă cu vin sau posca *) as
cultând enararile cutărui centurione betrân.

Petrecerile adeverate aveau inse loc numai 
afară din castru şi numai diua, căci peste nopte 
tot legionariul era oblicat a se rentorce la cor
tul seu din castru. Afară din castru, in comuna 
civilă domnia mai mare libertate. Acestea co
muni! sau oraşe erau compuse in mare parte 
din legionari betrâni, cari şi după terminarea 
tertipului lung de serviţiu nu se poteau despărţi 
de amicii lor, ci se aşecîau ca veterani in apro- 
area castrelor. La aceştia se alaturară apoi ne
guţătorii, ce cumpărau prada câştigată in lupte 
de la legionari şi le vindeau articl'i cei mai de 
lipsă; mai niăriau minierul locuitorilor şi vivan- 
dierele, cârcimarii, maeştrii şi alţii, cari erau ti
uiţi cu legionarii din castru cu legăturile rudenii.

Zurgimar, precum seim, î-şi esprimase in 
aintea procuratorului dorinţa de a lî înrolat in 
una din, legiunile, cari apărau graniţa imperiului 
in contra germanilor. Flavus se ingrigi la pro
vocarea procuratorului, că dorinţa proteguitului 
seu se fiă împlinită.

De la tâmpul, de când fu trâmis x Zurgimar 
la graniţa Renului, trecură până la reluarea fi
rului enarerei nostru trespreclece ani. Gladiatorul 
de odinioră părendâ mai tote castrele, lua parte

*j LJn feliu de beutură compusă din apă, oţet şi 
mai multe arome tari.
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in nenumărate lupte, gusta mistria şi puţinele 
plăceri de cari potea ave parte un om de po- 
siţia lui.

Superiorii lui tot de a una erau îndestulai 
cu el, de mai multe-ori fu lăudat pentru porta
rma lui corectă şi căpăta mai multe premie pen
tru bravura lui, ce o manifestă in mai multe 
lupte sângerose in contra barbarilor germani. 

•Cându-şi împlini anul al clecelea al serviciului, 
superiorii lui voind a remunera eroismul lui, î-lu 
făcură comandant peste o centuria. Zurgimar 
primi ins'emnul unui centurione : bata de viţă de 
via, dar nu i-să dede ocasiune a întrebuinţa a- 
cesta bâtă in intervalul de trei ani, de când 
portă /^fcest oficiu. Legionarii iubiau pe centa- 
rionelp lor Zurgimar, centuria lui tot de auna. 
erâ lăudată şi trimisă in locurile celea mai pe- 
riculose.

Să părea că Zurgimar e unul dintre omenii 
cei mai fericiţi. Din luptele celea mai periculose 
să reintorcea tot deâuna învingătorii! şi încărcat 
de pradă. Omenii cari consideră avuţia ca parte 
integrantă a fericirei, erau indretâţiţi a numi pe 
centurionele Zurgimar fericit, căci dintre centu- 

. rionii iegiunei sale nici unul nu dispunea peste 
mai multă avere ca el. Cu tote acestea Zurgi- • 
mar eră tăcut şi faga lui încontinuu eră umbrită 
de o tristeţă dorerosă. Sufletul lui să topiâ de 
dorul patriei sale subjugate, căci ânima lui şi 
,sub veştmeiitul roman bătea ca a unui dac fidel 
si in aintea ochilor lui să ivia din când. in * când
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o nălucire dulce : Dacia liberă şi indepedentă. 
lnzădar asceptâ inse că acesta nălucire se apară 
in fine incorporată ca realitate, cu trecerea ani
lor speranţa sa se tot întuneca.

Până când mai trăi incă in sufletul lui o 
mică urmă de speranţă in redeşceptarea Daciei, 
in tote clilele asceptâ scirea imbucurătoriă, că 
dacii au intrat cu arme in patria lor părăsită. 
In fine fu nevoit a recunoşce. că acesta nu se 
va intempla nici odată.

In una din clilele primăverei ale anului i 19 
.centuria lui Zurgimar suferi o perdere însemnată. 
Germanii atacară un castru, unde era in serviţiu 
chiar Zurgimar, Numerul germanilor era in pro- 
porţiă cu legionarii lui Zurgimar de tot mare. 
Zurgimar susţinu lupta cu bărbăţia, aprinse foc, 
ca se avizeze pe ostaşii din castrele învecinate 
despre periclul ameninţetoriu.

Când veclu Zurgimar, că ajutoriul cerut se 
apropia dede ordin se sufle trimbiţele şi se des
chidă por.a castrului.

Legionarii năvăliră pe porta deschisă după 
Zurgimar pe germani şi se începu o luptă ingro- 
zitoriă. Germanii fură constrinşi in fine a se re
trage, lăsând pe câmpul de luptă o mulţime, de 
cadavre şi muribundi.

Bucuria romanilor isbucni in strigăte de în
vingere.

Sgomotul de bucuriă inse de odată se pre
făcu in strigăte tânguitorie, când un legionariu 
clin centuria lui Zurgimar, vedend coiful cu pene



— i74 —

roşii al centurionelui rostogolit pe pământ şi 
lângă el pe Zurgimar zăcând intr’o baltă de sân
ge fără de a se mişca, începu a striga din res- 
poteri: Fraţilor î centurionele Zurgimar e mort!

Ostaşii se grupară in giurul lui Zurgimar. 
Viersurile lor tânguitorie încetară când un legio
narii! aplecându-se pe trupul lui Zurgimar escla- 
mâ cu bucuriă: Nu e mort incă fraţilor! Mai 
este incă speranţă !

In câteva momente legară rana Iu* Zurgi- 
mâr, î—Iu redicară cu precauţiune pe un pat for
mat din pârghii, şi-lti transportară prima dată 
la castrul apropiat, după acea la locul principal 
de staţiune al legiunei: la Magontiacum.

Aici cu încetul se insânetoşâ Zurgimar in- 
tr’atâta. de părăsi valetudinariul şi se muta până 
la vindecarea completă in comuna civilă de lângă 
castru. Dar medicul legiunei î-şi esprimă incă 
de la început părerea, că Zurgimar nu va mai 
fi apt de a porta armele.

Intr’o. demineţă recorosă a lunci Maiu Zur
gimar se scolâ de pe patul seu de suferinţă. Era 
slab incă; faţa lui palidă, rasă acum după da
tina romanilor se deschilinid mult de fa ga lui 
de, odinioră,- precând ca tarabostos fruntaş porta 
barbă şi per lung.

In uşa chiliei lui Zurgimar se aucli in acest 
moment o ciocănitură poternică. — Intră! — 
dise Zurgimar cu ton inschimbat de slăbiciune.

Uşa se deschise şi pe pragul ei apăru un
bărbat inse robust si de o statură urîasă.» »
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zimbind. — Me bucur că te aflu in picibre!
E tem pul deja, Vitighes, şepte septămâ.ni de 

• suferinţe mi-au fost destule.
Batavul Vitighes in treisprăclece ani nu se 

inschimbâ mult; figura lui deveni in câtva m ii 
corpolentă şi in barba lui blondă apărură fire 
cărunte. Dar focul ochilor lui tradau selbătecime i 
lui de odinioră, cu tote că acuma porrâ tunică 
îomană, per tuns şi barba k.i eră peptinată şi 
linsă cu materii mirositorie.

Legiunea I Minervia in care servise batavul 
Vitighes se rentorse după ocuparea Daciei eră in 
Germania superioră. Vitighes crecjenduse acum 
destul de avut cu preţul căpătat dela Flavus, ca 
se potă continuă o vieţă indepedentă, î-şi ceru 
absolvarea de la miliţiă. Cererea lui fu împlinită 
imediat, căci el servise cu cinci ani mai mult de 
cât eră obligat un legionariu se stee in arme. 
Anii scrviţiului lui erau douedeci şi cinci, nu ne 
vom miră deci, dacă şi el cluria după nenume- 
rate ostenele de cari avu parte in trecutul seu 
sgomotos, o vieţă mai odignită. '

Se aşeclâ deci ca veteran in M^gontiacuni. 
Când apoi după câţiva ani se căsători, se decise 
a re mâne până la morte aici şi-şi cumperâ o 
casă.

Ca veteran era inse mândru de trecutul seu 
viforos, şi-i plăcea a-se amestecă in sogieţatea 
veselă a legionarilor. Cu ocasiunea unei conve
niri .de acesta natură se întâlni cu Zorgimar, şi
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peste puţin temp inimicii de odinioră deveniră 
amici sinceri. Zurgimar nu şcia, că mâna pe care 
o stringea pretineşce aprope dilnic, cu treispre
zece ani înainte de acestea era se-i stingă vieţa,

' nici lui Vitighes nu-i trecea prin minte că amicul 
seu de dac a făcut orecândva cunoşcinţă cu mă
ciuca lui teribilă.

Când Zurgimar fu denumit de centurionc, 
batavul Vitighes fu unul dintre acei puţini gratu
lând, ale cărora felicitări erau sincere si isvorite 
din ânimă. Amiciţia lui dede o probă strălucită 
de sinceritate, când cu ocasiunea rănirei lui Zur
gimar alerga la patul amicului seu si-i oferi casa 
şi ajutoriul seu şi al nevestei sale.

Zurgimar era inse cu mult mai ren morbos 
atunci, decât se potă fi concreclut in grigia unui 
laic. Medicul se opuse până la îmbunătăţirea sta- 
rei lui Zurgimar, când inse vechi că centurionele 
e trecut deja peste pericolul vieţei, nu făcii nici 
o greutate. Zurgimar fu transportat in casa lui 
Vitiges, unde rensânetoşarea lui înainta din di 
in cli.

Bucuria lui Vitighes era in adever sinceră, 
când in demineţa susnumită intrând de regulă 
ca in tote clilele in chilia amicului seu morbos, 
afla pe Zurgimar afară din pat.

Numai nu te impoteri amice ! — agrăi ba
tavul pe Zurgimar, care se aşedâ pe dunga pa
tului — Medicul mi-a clis eri, că morbului teu 
forte mult strică ostenela.

Nu porta grigiă. Vitighes. Me simţ deplin
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sănătos. Mi-să pare, că corpul mieu a întinerit 
cu douecleci de ani.

Acesta nu se vede pe faga ta palidă — 
clise Vitighes cu un zimbet uşor. — Dar nici nu 
e de lipsă se intinereşci, ci se-ţi recapeţi sâne- 
tatea. Anii trecuţi nu-i pot şterge nici deii, cu 
tote că ei se bucură de tinereţe eterne.

1 >rept vurbeşci, amice î Suvenirea trecutului 
trist ne apasă in continuu sufletul cu greutate 
apropo nesuportabilă.

Vecinie e acest obiect! — esclamâ Vitighes 
trăgânduşi scaunul lângă pat.

Te miri de acesta ? Tu care cunoşci in parte 
trecutul mieu m’ai- pote precepe.

Nici eu n’am fost cel mai fericit om cu tote 
acestea sum vesel in continuu.

Zurginiar zimbi.
Tu Vitighes, ai causă de a ff indestulit şi fe- 

isvorul in indestulire. Ai nevastăncirea-şi are 
iubitoriâ, casă şi mesă, ce mai poţi pofti deci ?

Acestea tote ţi-le poţi câşcigâ şi tu, numai 
de voieşci.

Zurgimar zimbi amar şi făcu un gest ne
gativ.

Te indoeşci de cuvintele mele ? — întrebă
batavul.

Nu me indoesc.
De ce eşti dar trist ?
Zurgimar nu respunse. De câte ori punea 

Vitighes acesta întrebare cătră amicul său nu că
păta respuns nici odată.

12
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Lasă trecutul şi te ingrigesce de venitoriu! 
— con'.inuă batavul, veclend că amicul seu nu-i 
respunde. — Eri am înţeles, că eşti absolvat de 
miliţia.

Da, nu mai suni apt de a portă armele.
Şi apoi? ... Ca veteran cinstit nu vei pote 

trăf ? Mulţămesce clei lor, că ţi—ai rccăpetat sâ- 
netatea.

I)eii sunt induraţi şi nu lasă pe cei ce spe- 
reză in dînşii.

Ce plan ai? Eu te-aş sfătui se te aşezi 
aici in Magontiacum.

Posibil că aşa voiu face.
Iţi laud intenţiunea. Germania e mai frumosă 

de cât Dacia.
Zurgimar eră tăcu.
Iu Dacia tote lucrurile s’au schimbat, —

continua batavul. Acolo nu vei ave amici şi cu
noscuţi, ca in Magontiacum.

Tu vorbesci ca când aş voi a-me mută in
Dacia.

Voesc a te abate numai de la acest cuget, 
căci sum convins, că câte o dată şi accsta-ţi 
trece prin cap.

Te asigur că te înşeli. Eu n’am ce caută 
in Dacia, unde tot obiectul mi-ar revocă in me- 
moriă suvenirile trecutului.

Aşeză-te deci aici in Magontiacum. Acum 
chiar ţi-se oLresce o ocasiune bună de a-ţi 
câştigă şi propietate. Casa vecinului mieii e de 
vendut, după părerea mea ai lucră inţclepţesce, 
de ai incheiâ tergul cât de in grabă.
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Mâne voiu vorbi cu vendetoriul.
Nici nu cugeţi amice, cât me bucur, că vom 

deveni vecini - dise Vitighes frecându-şi mânile. 
— Tu eşti om avut. avuţia e împreunată cu 
vadâ . . .J

Zurgimar opri pe batav prin o mişcare ve
hementa de mâna

Lasă materialismul, Vitighes! Tu scii cât de 
mic pond pun eu pe bunurile materiale.

Avei ea nu e de despreţuit — obiecţionâ
batavul.

Eu nu despreţuesc aurul, dar nici nu sum 
de credinţa greşită, că averea pote ferici pe om. 
Tu me crecli pe mine om avut, sciind că posed 
vreo câteva cleci de mii de sesterţii, pe cari i-am 
câştigat cu periclitarea vieţei mele in nenumă
rate lupte. Ce ai elice, când ţi-aş spune, că de 
aş voi aş fi cel.mai avut om in tot MagoYitiacul.

Vitighes î-şi inholbâ cu uimire confusă ochii.
Nu te precep amice! — clise batavul. — 

Legatul legiuuei nostre e mai avut decât mulţi 
domnii ori.

Eu de aş vof Pas întrece cu averea.
De ai voi? * . . Pentru ce nu voiesci?
Pentru-că ar trebui se mărg in Dacia.
Nu te precep.
Ţi-am povestit, că am fost tarabostos in 

ainte de subjugarea Daciei, — esplicâ Zurgimar. 
— Tarabostoşii nostrii toţi au fost avuţi, eu e- 
râm unul dintre cei mai avuţi. Când a erupt res- 
beiul, mi-am ascuns aurul in păment. De trei-

12*
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sprădece ani zace acest aur acolo, fără ca se fi 
cugetat barem o dată se me folosesc de el. Nici 
nu-lu voiu căută nici odată.

^ Ochii lui Vitighes se implură de lucirea lă
comiei, şi clise:

Aţunoi trebue^ se mergi după tesaur. Ca a- 
mic sincer sum gata şi eu a-te insoţi.

Zurgimar clăti din cap.
Nu voiu merge nici o dată in Dacia. Se 

lăsăm acest obiect la o parte. Cum stăm cu ter- 
gul? Ce "cugeti, cât va cere vecinul pentru 
casa lui. -

Cincisprădece mii de denari.
Atunci sum aplicat a subscrie contractul.

, De te vei tergui, vei mai scări vreo câte-
va mu.

N*i e de lipsă, Cu preţul amintit de line 
tergui e gata in ori care moment.

I-lu pot dar chiemâ ? — întrebă batavul 
scolându-se.

Secii Vitighes! Mâne, încă vom pote I im pecii 
acesta afacere.

Batavul ocupă eră loc, şi clise:
Zurgimar ! tu vei fi om cu vadă in Magon- 

tiacum. Eşti avut şi poţi arăta censul de cava
ler. Inelul e împreunat cu stimă şi onore!

Cât e censul ordului de cavaleri? — între
bă Zurgimar devenind atent.

400.000 de sesterţii.
Atâta avere pot arăta in ori ce moment.
Bucură-te deci, amice ! — esclămâ batavul
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cu entusiasm. — Tu vei fi cavaler şi ca atare 
î-ţi va li numai jocăriă a-ţi câştiga si ornamen
tele decurionale. Vei ave vot in şieclinţa ordului, 
tot Magontiaciil te va incungiură cu stimă ! In 
pompa ce te âşceptă vei uită de a hună samă 
de simplicitatea barbară a Daciei î

Nici odată Vitighes ! — esclamâ cu foc Zur- 
gimar . Aş abdice de tote comoditaţije ro
manilor. aş preferi starea miseră a unui comat 
in Dacia 1 beră. de cumva (leii mi-ar da alegere 
liberă ! Zamolxis inse a părăsit pe poporul seu, 

«. patria dacilor a devenit prada romanilor ;
Dacia cu tote acestea infloreşce î Suni con

vins. că şi tu te-ai miră de progresul, ce făcu 
patria vostră de odinioră sub guvernarea roma
nilor.

Pote ! Sufletul mieu ins£ nu va încetă a de
plânge trecutul ei glorios nici odată.

Bata val păru a se cugetă puţin apoi d;se :
Se mergem in Dacia, Zurgimar! Tu ţi-ai 

pote redicâ tesaurul ascuns, ăi mai vede incâ o- 
dată locurile pe unde ţi-ai petrecut tinereţele, 
eu m’aş întâlni cu patronul mieu.

Tu ai vreun patron ? — întreba Zurgimar 
cu uimire. — Şi încă chiar in Dacia ? Despre 
acestea nu miai vorbit nici odată.

Pote că nu. Eu am puţină avere, precum 
şeii şi tu ; trebue inse se-ţi mărturisesc, că basa 
acestei averi e suma considerabilă, ce o primii 
dela patronul mieu.

Cine e acel om pre care-lu numeşci patron?
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Guvernatorul Daciei.
Terentius Gentianus ?'
Xerentius Gentianus de presinie e consul. 

Cum? N’ai primit încă şcireâ, că împăratul Ha- 
drian a trimis in Sarmiseghetusa un guvernator 
nou ?

Nu.
Atunci-ţi pot servi cu noutate, care te va 

interesă de sigur. Guvernatorul actual al D iciei 
e patronul meu Julius Flavus.

Zurgimar sări in tălpi de pe dunga pacului.
Tribunul Flavus ? — întrebă el cu amestec 

de uimire şi mânia.
A

I-lu cunoşci ? — se mira batnvul.
Am cunoscut un tribnun cu acest nume, 

care servise in legiunea V. Maccdonică.
Acesta e ! — clise batavul cu vioiciune.
Apoi eşi repede pe uşă lăsând pe Zurgimar 

singur. Peste pugin temp inse eră se rentorse 
cu o scrisoriă in mâni.

Cetesce, Zurgimar şi te convinge — Aici 
e foia oficiosă a imperiului: — «Acta diurna».

Resfui in sucbura scriptei. căutând cu aten
ţiune un pasagiu, pe care aflându-lu cu privire tri
umfătorul-şi puse degetul aretătoriu gros pe el 
şi ţinend scripta in aintea ochilor lui Zurgimar 
dise :

Convingete Zurgimar, despre adevărul cu
vintelor mele !

Centurionele veteran ceti repede textul, din 
care convinse, că tribunul de odinioră fu tri-



- 183 ~

miş in Dacia ca Legatus Augusti pro praotore.
Du mult e acesta foia ? — iiVrebâ Z irgi- 

mar pe batav redendui scripta.
Curierul care o aduse din Roma sosi chiar 

a di e septămâna, şi fiind că guvernatorul nou 
porni mai nainte decât curierul la staţiunea sa, 
e sigur că J. Flavus s’a şi incuartirat deja in 

' palatul guvernial din Sarmiseghetusa.
Zurgimar făcu câţi-va paşi prin chilia ; miş

care a-i redede linişcea : apoi ăşeclinduse er pe 
dunga patului dise:

Norocul e schimbăcios. Unii se înalţă fără 
merit, alţii se umilesc fără vina lor î

Precum se vede nu te îmbucuri de înainta
rea patronului mien, — reflecta Vitiglies, audind 
cuvintele lui Zurgimar, pe cari le pronunţia rece 
şi fără urină de interesare binevoitoriă.

Aş minţi de aş elice că me bucur.
Ţi-a greşit ceva Flavus ? .
l;aga palidă a lui Zuigimar se aprinse de 

mânia. \
Mi-a greşit ? — esclamâ cu pasiune; — Da 

mi-a greşit mult acest laş !c. . . Mi-a răpit ce 
avui mai scump : fericirea acestei vieţi!

Ratavul î-şi . inholbâ ochii cu suprinJere la 
amicul seu .de tot iritat.

Trebue se ai causă gravă de a fi mânios 
pe el, — dise in fine, .numai ca se curme tăce
rea ce urma erumperea patimaşâ a lui Zurgimar.

Acest Flavus cu^re te mândreşci tu amice, 
o dată a fost in manile mele, — continua Zur-
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gimar." — L’am prins in luptă şi in loc de n-lu 
omori la moment fui atât de prost, de-lu pusei 
in captivitate.

De voeşci se te precep spunemi lucrul de 
' la început, căci din erumperile tale pasionate nu

mai atâta văd, că nutreşci simţ'eminte inimice in 
contra guvernatorului.

Zurgimaru-şi şterse fruntea asudată. Iritiţi- 
unca provenitoriă din reamintirea trecutului seu 
î-i incălcli sângele.

Tu-mi eşti amic! — se adresa acum cătră 
batavul veteran. — l-ţi pot deci comunica causa 
principala a tristeţei mele vecinice. Ascultă deci 
Vitighes ! Când erârri in Dacia spre fericirea s’au 
nefericirea mea, — nu sciu ce se clic — î-mi 
veni in cale o .fată, cătră care de la prima ve
dere simţii o atragere^ pasionată. Fata era fica 
unui tarabostos, care nu lua nici de cât in nume 
de rău apropiârea mea de fica sa. Cându-mi 
descoperii acestui tarabostos intenţiunea de a 
luâ pe fica sa in căsătoriă, acesta consfinţii cu 
planul meu. Mă făcu numai atent, că el iubeşce 
pe fica sa, şi că ar dori, că mirele ficei sale să • 
fiâ ales de ea insă-şi. In portarea alesei mele 
ce e drept nu potui descoperi vre uiî amor înfocat, 
insă cu tote aceste eram îndreptăţit a speră că 
persona mea nu-i era antipatică. Cân i spusei 
despre acestea fiitoriului meu socru, acesta să 
bucura, şi şi clefipse cliua cununiei pe primăvară. 
Că nu* se intemplâ cununia nostră atunci tomna 
câţid tatul miresei mele-şi dedă cuventul de o-
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nore, că fica sa va fi nevasta mea, incă-şi arc 
căuşele sale. Miresa mea începu a se porta clin 
ce in ce mai nepretineşce fagă ele mine, in fine 
cându-i spusei şi ei intenţiunea mea cinstită, şi-i 
ccrui respunsul, me refusă cu cuvinte vetemăto- 

' rie. Fata era tîneră şi capriciusâ fui pusei deci 
pond de tot mare pe cuvintele ei, cu atâta mai 
vertos. că posedeam promisiunea tatălui ei. des
pre care nu me îndoiam, că şi va ţine cuventul. 
Ca se înţelegi lucrul mai bine trebue se şeii, că 
după datina poporului, mirele cumpără pe mi
resa sa dela fiitoriul seu socru. Multe fete se 
măritau la daci fără de a şei până in dina cu
nuniei cu cine vor ave se-şi . petrecă vieţa.

Primăvara sosi, şi cununia nostră totuşi nu 
potu fi împlinită.

Romanii năvăliră in Dacia ca i.n potop de 
apă, se începură luptele crunte in cari peri Ho
rea poporului nostru.

Eu şi fiitoriul mieu socru petreceam in ta- 
beră, până când miresa mea şedea in casele pă- 
rinţesci din capitală. •

încă dela refusarea ofertului mieu de cătră 
miresa mea capriciosă eram aplecat a presupu
ne, că acesta iubcşce pe altcineva. Presupunerea 
mea nu fu fără basă, căci nu peste multe dile 
după ce stători taîAl ei tempul cununiei, î-mi 
spuse chiar ea, că ânima ei e a altuia.

Ostaşii nostrii prinseră odată un spion pe 
care voiră a-lu omorf. Eu sosii la lotul esecutâ- 
rei chiar in momentul cel mai critic. Spionul



— 186 —

cunoscea, căci era un noguţâtoriu, ce venise la 
Sarmiseghetusa incă inainle de resbelul al do
ilea cu garnisona romană. Acesta începu a se 
rog a se-i cruţ vieţa, cea ce eu nu eram aplicat 
a face.

Neguţătoriul pronunţia inse numele nvresei 
mele in aşa mod, in cât poteam presupune că el 
cunoşce relaţiunea de amor a ei

- Demândai se-lu deslege şi-lu condusei in 
.cortul mieu. Aici după ce-Iu asigurai că-i voiu 
mântui vieţa, descoperi pe amorezul miresei me
le in persona tribunului Flavus. Relaţiunea lor 
pecătosă e datată incă de înaintea erumperei res- 
boiului.

Zurgimar ţinu o mică pausă, apoi după un 
oftat adânc continua :

Din acest moment in anima mea se aprinse 
un dor nebunesc de resbunare. Căci eram con- .
vjns, că tribunul se jocă numai cu anima copilei
neprecepute.

In tote clilele îndreptam rugăciuni fierbinţi 
călră înfricoşatul Zamolxis se-mi dee in aintea 
s'pedei pe'seducătoriul miresei mele!

Dorul meu se împlini in fine. Cu ocasiunea 
unei ciocniri ‘ sângerose rivalul meu Flavus cădu 
in captivitatea mea.

L-am închis in una din temniţele celea mai 
sigure şi am demândat, că in cliua următoriă se 
fui restignit.

I^iua următoriă păstra inse o surprindere 
de tot mare pentru mine. Flavus a scăpat din
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prinsoriă. Cercetarea ce o pornii cu zel doritoriu 
de resbunare in acesta privinţa, me făcu se pre- 
cep că niântuitoriul inimicului meu celui'inai în
verşunat fu chiar miresa mea,

Batavul clăti din cap, ca când s’ar îndoi de 
clisele amicului seu:

Lucru aventurios! — borborosi incet prin 
barba desă.

Purul adeveri — întări Zurgimar, — Des
pre acesta nPam convins. — Flavus a scăpat 
din manile mele, şi eu am remas cu durul 
nestins de resbunare in pept Cu tute acestea 
mi-am predomnit mânia şi n’am comunicat ne
mic cu fiitoriul mieu socru, căci-i cunosceam uri 
nedumerită, ce o nutriâ in contra romanilor,' şi 
me temeam de efectul, ce ar li avut asupra lui 
scirea, că lica lui susţine legături amorose * cu 
inimicii patriei.

Tatăl miresei mele a fost om de onoi^e, şi 
la prima provocare a mea se-şi implinescă pro
misiunea a primit din manile mele intre martori 
un anumit preţ pentru lica lui, care prin acesta 
deveni nevasta mea.

Despre acesta Pam a visat pe Flavus prin 
un prisoner şi fam făcut atent, nu cumva se 
mai cuteze a-şi arunca ochii pe nevasta mea:

M’am mai întâlnit apoi incă de doue ori cu 
Flavus. Cu ocasiunea intălnirei ultime ne-am şi 
luptat, pote Pas fi şi omorit, de cumva nu irPar 
fi trântit la pământ măciuca unui german, -ce 
grăbi in ajutoriul contrariului mieu

\
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Zamplxis n’a voit se-mi reved nevasta. căci 
îngrozitorii! do la Sarmi-şi ca peri in măcelul 

seghetusa!
Până acum Zurgimar încă nu comunica, cu 

nime aceste epizode dorerose din trecutul seu 
viforos. Sufletul omenesc incă-şi are povora sa 

greutatea ca reia de multe orinevidibilă, sub 
geme mai greu ca trupul. Fericit e acel mon- 
toriu, care pote pune o parte din povora sufle
tului seu pe umerii unui amic sincer!. Lui Zur- 
giniar i-se părea, că s’a uşorat.

Lucru curios, amice! — clise acum batavul 
Vitighes. — Cunoscinţa ta cu Flavus s’a intern-, 
plat prin o femeia, şi tot de acest secs fii şi 
persona acea. prin care am leg i: ^i 
cinţa cu Flavus.

eu conos-

Lupul î-şi inchimbă perul, d ir nu şi năra
vul, — adaugă Zurgimar zimbind.

Te înşeli, Zurgimar. de crecli că e vorba 
de'-ceva aventură amorosă. Guvernatoriul actual 
al Daciei Julius Flavus şi-a cumpărat nevasta 
lui legitimă dela mine.

Curios! •— esclamă Zurgimar, şi apoi adau- 
sS ridând:

Barbarul Vitighes vinde senatorului roman 
o sclavă, despre carfc, — fiindcă stăpânul ei nou 
se pdrtă faţă de ea câtva temp cu gingăşia, 
mai târdiu inse o aruncă ca pe o uneltă folosita 
— crede apoi că e nevasta legitimă a domnu
lui cel ingânfat.

Nu sta aşa lucrul. Sclava pe care o ven-
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dui lui Flavus se numesce deja de treisprâdece
ani nevasta sa.

Nu cumva a fost barbară acea? — întrebă 
ironic Zurgimar. — Căci nu pot presupune, că 
baravul Vitighes se fi avut prisoneri de patricii.

Sclava vendută lui Flavus era o barbară 
frumosă, şi incă de naţionalitatea ta!

Zurgimar deveni atent. Lucrul acesta înce
pu a-lu interesă forte.

Nevasta lui Flavus e de dac? — întrebă
Zurgimar cu curiositatete crescândă.

Da.
I >e sigur a picat in manile tale in resbelul

dacic.
Aşa e.
Şi apoi ai oferit-o lui Flavus.
Nu e aşa! Ascultă-me de te intereseză luc

rul. Cu ocasiunea depradărei Sarmiseghetusei 
mC considerăm de nenorocos. când după ce stră
bătui în mai multe case. pe acelea le aflai pe 
iote jăfuite deja. Soţii mei fură mai practici şi 
lăsară lupta căci li-se dede ocasiune de a prăda.

Vedeam legionari şi germâni gârbovindu-se 
sub greutatea pradei, şi eu eram cu manile gole. 
Me cuprinse o frică torturătoriă, că pentru oste- 
nelele mele de doi ani petrecuţi in acel resbel 
înfricoşat nu-mi va remâne alt folos material,' 
decât sumuliţa ce o adunai din lefa mea seră- 
câciosă.

începeam a invidia pe soţii mei mai. noro
coşi.
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Din tote casele vedeam eşincl ostaşi de ai , 
nostrii înjurând, câ alţii i-au prevenic deja. Ve
cini in fine. că in acea parte a cetăţii 
străbătusem pe porta principală in Sarmiseghetusa 
— nu voiu câştiga nemic. Me pusei la fugă spre 

' centrul capitalei, sperând că până acolo nu vor 
fi străbătut incă jăfuitorii.

Abia fugii câteva sute de stâigini. şi în
tâlnii o grupă de daci ce susţineau luptă cu mai 
mulţi ostaşi de ai nostrii. Când aud ii toiul insu- 
fle'ţitoriu de luptă şi vecini lucirea armelor sân- 
gerose, uitai de tote, clorul de lup'ă-mi aprinsă 
sângele, redicai măciuca nodurosă, cu care eram 
înarmat, şi me amestecai orbit de pasiune in 
invălmăşela luptei

Lupta nu dura mult, peste pugin temp toţi 
contrarii nostrii zăceau morţi ca snopii. Dar to- 
tuş ine reţinu atâta, de se aruncară ostaşii nostrii 
incă cu miile in casele neprădate.

Noptea se slobozi cleja peste cetatea ne
fericită, şi eu incă nu aflai nemic.

Ajuns in apropiarea palatului regal, care 
se prefăcuse deja in movile mari de teciuni afu- 
mători din o casă apropiată de palatul regal 
audii sgomot mare. Vecini, că o mulţime de le
gionari se îmbulzesc pe porta ce conducea in 
curtea acestei case.

Me amestecai şi eu intre ostaşi şi străbătui

eu

in curte,
Eră intunerec, dar totuş se vedea de la 

focul ingrozitoriu ce nimicia capitala. Potui deci
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vede. că casele sunt de tot pompase. Acesta 
impregiurare rne înveseli peste mesură. Aici 
trebue se locuiescă un fruntaş bogat.

Zurgimar tresări. O iritaţiune de tot mare 
începu ai cuprinde tot trupul debilitat prin mor
bul îndelungat.

Vitighes continuă cu ton redicat:
Străbătui repede in o încăpere, nu cumva 

se fiu şi aici prevenit de alţii mai isteţi.
Inse in ainte de a pote luă ceva audii din 

chilia învecinată ciocniri de arme. Se ftă ore
daci aici? — cugetai in mine.

Cu o inpinsetură puternică deschisei uşa 
acelei chilii, şi la zarea focului, ce lumină incâtva 
intunerecul, vedui o scenă, ce-mi alungă sânge
le in cap.

O femeia, de pe ale cărei mişcări destre 
şi uşore conchideam cu tot dreptul, că e teneră, 
susţinea cu bărbăţia admirabilă luptă cu un dac 
pletos. I’adimentul chiliei eră ca o baltă de sân
ge, in care zăcea mort un ostaş de dac.

A redicâ măciuca ucigătoriâ şi a pognfin 
cefă pe ostaşul laş, care precum se vedea, nu 
învingea nici cu o femeiă, fu lucru numai de 
câteva clipite.

Ostaşul se rostogoli in sânge. In acest mo
ment nevăliră mai mulţi ostaşi de ai nostrii, pe 
cari î-i atrase sgomotul in chilia. Ochii mei nu 
pierdură nici pe un moment pe frumosa fată din 
vedere ; de cumva nu făceam aşa, adi nu m’aş 
pote numi proprietariu al acestei locuinţe mo-
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deşte. Fata * frumosă voi a-se sinucide, eu inse 
o reţinui. Copila frumosă ameţi de groză şi cădii 
in bragele mele. Pornii cu sarcina scumpă spre 
eşire.

Nu-mi pare rău nici in diua de astăcli că 
făcui aşa. căci acesta fată fu basa norocului şi 
averei mele.

Eşii in curte, care gemea de ostaşi. Când 
voii se păşesc la uliţă, mă întâmpina in porta 
curţii un oficier roman. Veştmintele sale me fă
cură atent, că are rangul de tribun.

Flavus î — esclamâ Zurgimar, şi faga lui 
palidă „se aprinse ca para focului.

Atuncia incă nu şciâm că aşa-lu c'iiamă con
tinua batavul, — mai târcliu audii din gura lui 
propria că numele lui eră Julius Flavus.

Continuă Vitighes, continuă î — clise Zur- 
gimar cu nepaciinţâ iritată.,

Tribunul vădii fata ameţită, pe care c> ţineam 
in bragc. Când potii apoi destinge la zarea fo
cului trăsurile nobile şi totuşi drăgălaşe ale scla
vei mele, vădui cu bucuriă, că s’a trezit in el 
dorul de a şef pe acesta* clină de a sa propriă.

La întrebarea lui că ce intenţiune am a fa
ce cu sclava, î-i respunsei că voiu vinde-o.

Atunci scOse o pungă de galbini şi mi-o 
predede mie ca anticipaţiune, me provoca apoi 
se mă insinuez in cea alaltă cli pentru redicarea 
premiului meu. Aşa făcui, şi tribunul fii aşa de 
mărinimos, de pusă in manile mele o sumă atât 
de mare, in cât cugetăm că visez. Eram pe a-
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tunci ostaş serac, care trăia clin ldfa sa, aveam 
deci cu totul alte idei despre avuţia, ca de pre
sante.

Centurionele nu mai potea de iritaţiune. O 
presupunere grozavă si totuşi imbetătoriă de 
simţiri începu a-lu tortură. A-lu tortura, — inse a- 
cesta tortură-lu împlea de un simţement răpitoriu 
şi plin de farmec dulce. Indurâ-te Zamolxis ! — 
cugetă el. — se fia ore posibil ? Chilma ânge- 
rul şi demonul ânimei mele se fiă in vieţă incăî

Tremurând de emoţiune sufletescă apuca 
apoi mâna lui Vitighes şi clise :

Pentru indurarea înfricoşatului Zamolxis con
tinuă amice ! Nu me ţine in acesta nesiguranţă 
torturătoriă !

Te intereseză acăsta intemplare ? — întrebă 
batavul fără a pote barem presupune ce se fia 
causa acestei nedumeriri.

E vorba de linişcea ânimei mele. Te con
jur deci amice, spunemi tot ce scfi!

Bucuros ! — observă Vitighes fără a se e- 
moţionă cât de pugin. — Flavus duse pe fata 
frumosă cu sine la Roma, unde o luă in câsă- 
toriă. Flavus acli e gubenatorul 'Daciei, nevasta 

'lui se bucură de avantagiile posiţiei sale înalte.
Numele, Vitighes, numele acestei femei nu-lu 

şeii? întrebă Zurgimar sbierând ca un-tfuribund. 
f Nu-mi aduc bine aminte. Dar tbtuş -. ....

mi-se pare că audii pe tribun pronungiânci pe drum 
cum î—lu insogiăm cătră porta capitalei numele 

- • Chilma . . .
13
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Destul, destul î — sbierâ Zurgimar, — Sciu
tote î

In acest momenr se audi din chilia înveci
nată o voce ascuţită de femeia.

Vitighes î — Vitighes î unde eşti ?
Me strigă Fraida trebue se merg.
Porni se deschidă uşa.
Amice ! — î clise Zurgimar, — lasă afa

cerea cu cumpărarea casei baltă. iVI’am socotit 
se merg in Dacia spre a-mi redică tesaun.il.

Faga bacavului se înveseli. Dar nn potii 
se-şi esprime bucuria cu cuvinte, căci eră se 
audi versul ascuţit de mai nainte.

Yitighes î Vino Vitighes î
Batavul nevăli pe uşă afară.
Zurgimaru-şi redică manile spre ceriu şi 

esclamă cu vijers tremurătorii!:
înfricoşate Zamolxis dă-mi potere spre res-

bunareî

3ZV3U.

TITzi câ.letori'u. in Sarmise- 
g'liet'u.sa,.

Era pe la începutul lunei lui Julie. Sorele; 
se apropia spre del şi căldura inâduşitoriă se 
schimbă in recore plăcută.

Pe drumul pavat ce conducea in Sarmise- 
. ghetusa se vedea înaintând greoi o trăsură, in 

care şedeau doi bărbaţi. Unul dintre aceştia care 
împlinea oficiul de vizitiu, î-şî redică din când in 
când cu lene somnorosă sbiciul şi îndemnă caii
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la fugă. Acesta mişcare o repetă din când in 
când mecbanice, se vedea că nu făcea atunci 
prima cale prin acest ţinut, căci, altmintrelea ori 
cât de nepăsătorii! şi nesimţitorii! ar fi fost fagâ 
de frumseţa naturei, totuşi n’ar fi potut arătă o 
nepăsare atât de apatică.

Vizitiul eră inse in serviţiu la un întreprin
zătoriu boga-, care susţinea comunicaţia intre 
Harmiscghetusa şi comunele mai apropiate. Fă
cea deci aprope clilnic tot aceaşi calc, vedea tot 
aceleaşi obiecte, audia in tote clilele durăitul sgo- 
motos, ce-lu produceau rotele inferecate pe Ies-, 
peciile de pietră, cu cari eră pardosit drumul. A- 
cesta monotoniâ începu in fine a nu ave nici 
un efect asupra vizitiului, care nici dela natură 
nu eră înzestrat cu ceva agilitate superfluă.

Forţarea celui alalt căletoriu eră chiar con
trară. l-şi portă privirea in tote direcţiunile, se 
părea, că şi cel mai mic obiectu-lu interesăză. 
Pe faga lui se vedea espresiunea emoţiunei su- 
fleteşci, ce redeşceptă in el revederea ţinuturi
lor abandonate de mai mulţi ani..

Cetitoriul atent de a bună samă a gâcit 
deja, că acest căletoriu eră Zurgimar.

Din momentul in care aucli dela Vitighes, 
că Chilma trăiescc si încă ca nevasta inimicului

i *

seu, nu mai avu odignâ sufletescă, pană ce nu 
se puse la cale.

Depărtarea dintre Magontiacum şi Sarmise- 
ghetusa eră de tot mare. Cu tote că imperiul 
roman susţinea drumuri minunate, pe cari comu-

13*
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nicaţia nici odată nu eră întreruptă, -Zurgimar 
avu totuşi lipsă de vre-o câteva săptămâni, până 
ce ajunse in Dacia.

Din cli in cli ce înainta pe teritoriul Daciei 
deviniâ tot mai trist, râpele cicatrisate ale su
fletului seu se deschiseră erăşi un i câte una pe 
rend, când revedu locurile triste unde fura bă
tuţi dacii. Oh, cât ar fi dat se fi fost cruţat de 
acăsta dorere, de a vede înflorind o ţeră nouă, 
străină de ânima lui pe ruinele patriei lui atât 
de fericite şi gloriose orecândva!

Dar pe el î-lu consuma o flacără nestinsă: 
dorul nebun după resbunare-lu menâ tot mai . 
înainte spre centrul Daciei, unde vrăşmaşul lui 
să îmbuibă in pompă şi in plăceri, până ce el 
geme sub povora suferinţelor!

Trăsura se apropia incet de Sarmiseghetusa, 
Sorele . atinse cu periferia sa marginea orizo
nului, când Zurgimar zări păreţii albi ai edificelor 
mai înalte, cari se rădicau din cadrul murilor cu 
cari eră incungiurată cetatea. Nu peste mult potu 
destinge şi murii castrului cu pretoriul *) minu
nat, cu baracele si corturile ostaşilor.

Ani ni a lui Zurgimar începu a bate vehement, 
să scolâ in piciore şi-şi puse mâna la ochi, ca 
se vădă mai bine.

Până acum nu se prea interesă de mersul 
trasurei, vizitiul menâ caii precum voia el. Ve- 
dindu-se insă acum atât de aprope de ţinta că
lătoriei sale îndelungate in nedumerirea iritată,

*) Ediliciu in care locuia comandantul legiunei. .
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colii cuprinse, i-se părea, că vizitiul cu inten- 
ţiune nu-si îndemnă animalele la drum.

Mână. omule! — strigă deci nu fără armă 
de mâniă in tonul seu. — Sorele a apus deja, 
şi noi încă nu suntem Ia ţintă!

Vizitiul, care chiar aţipise, se trezi spăriat, 
şi începu in mod involuntar a imblăti cu sbiciul 
pe spatele cailor. Animalele începură la fugă.

Zurgimar nu se satură de priveliscea mă- 
iestosă. ce se estinclea in aintea ochilor lui ră
piţi de uimire. Atâta audise şi el. că împăratul 
Trăiau a dat ordin Legatului seu D. Terenţius 
Scaurianus se redice pe ruinile Sarmiseghetusei 
devastate o cetate nouă. Sciă, că mandatul acesta 
a fost dus in cleplinire incă in anul iio, când 
Scaurianus fundă cu ajutoriul legiunei V. Mace- 
donice in locul Sarmiseglietusei vechi o colonia 
nouă.

Nici o dată inse nu-şi intipuise surprin
derea, de care fu cuprins acum. Cetatea ce se 
estindea in aintea ochilor sei, şi de care se apro
piase deja de tot, întrecea pe Sarmiseghetusa 
cunoscută lui in splendore şi pompă.

Cu tute acestea simţiâ o dorere sfâşiătoriâ. 
in loc de bucuriă redicătoriâ. Căci cetatea splen
didă, in carea avea se intre cu scop negru in 
anima sa rcsbunătoriâ, Au eră mai mult cetatea • 
falnică a regelui Decebal! Pe uliţile ei nu se 
preâmblau tarabostoşi şi comaţi, nu se au<jiau 
cuvinte dacice! Spiritul ce domnia aici era ini
mic poporului, din care-şi trăgea originea şi el!
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Trăsura se opri in fine in apropiarea porţii 
principale păzite de sentinele romane.

Zurgimar descinse din trăsură si plăti vizi
tiului pentru cărăuşiă.

Nu scfi, amice, vre-o tabernă *) comodă-, 
care se nu fiă inse prea departe de portă ? — 
întrebă Zurgimar pe vizitiu alunecându-i in mâna 
acestuia un dinar peste plata stâtorită.

Vizitiul căpetă puţină agilitate simţindu-se 
in posesiunea nedisputaveră a dinarului, şi se 
bucură deja in ainte de sera veselosă ce-şi va 
procura-o in vreo tabernă lângă olul cu vin.

Sciu destule taberne! — respu.ise deci vioiu. 
— Pagubă că nu te pot conduce până la vreo 
una. Legea inse e lege, cu trăsura mea nu pot 
intră in cetate. Dar totuşi vom face ceva, căci 
v6d că eşti necunoscut in cetate.

Trebue sg amintim, că in oraşele romane 
nu eră iertat a intră cu trăsuri dina. Acesta lege 
avea la început valore numai pentru cetăţile de- 
pe teritoriul Italiei, se observa inse pe une lo
curi şi in provinţie. Mai târdiu acesta regulă se 
generaliză peste tot imperiul, şi fu cu atâta stric- 
teţă observată, încât nici imperatul Aurelian, 
când eră incă general- şi căpetase o rajiă grea, 
nu intră cu trăsura in Antiochia. cu toi o că me
dicii sei-i declarară starea lui periculosă.

Vizitiul s€ scarpină cu confusiune in cap 
nesciind cum se se ajute!

Din acesta confusiune-lu scoseră inse doi
Osp£tăriă, prăvălia.

S .

. H
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bărbaţi, cari veclend trăsura lui Zurgimar oprită 
lângă por ă grăbiră in fugă spre ca.

b/ă aceşti lecticari te vor conduce! — grăi 
in fine vizitiul, bueurându-se că a scăpat de o 
sarcină neplăcută. — Caii mi-su osteniţâ şi tre- 
bue încă se incungiur mai tot oraşul, pană voiu 
ajunge la staţiunea stăpânului meu.

Se sui greoiu in trâsusă, borboro i o nopte 
bună şi-şi porni trăsura pe sub murii cetăţii.

Lecticarii năvăliră la micul bagagiu al lui
Zurgim;: r.

O tabernă comodă, amicilor, nu departe de 
portă nu sciţi? — întreba Zurgimar pornaid spre, 
intrarea cetăţii.

Ba da, — - grăbiră lectica rii a respunde.
Faberna «La delfin* e cea mai elegantă in totă 
Sarmiseghetusa. şi pe lângă tote corn >dităţile 
ospetariul calculeză preţuri forte moderate.

Zurgimar surise uşor.
Şi apoi Maxenţius se ingrigesce, ca ospeţii 

lui se nu ducă lipsă in nemica — adause şi cel 
alalt lecticar nu cumva se fia întrecut de soţul
seu.

Ţine vinuri bune, — întregi cel alalt. — 
vVin de falernum ....

Zurgimaru-lu opri cu un gest mânios.
Nu vinu-mi trebue mie, ,ci găzduire buna şi 

odignă. De le posede pe acestea »Delfinul», 
conduceţi-me acolo. •

Vei fi indestulit cu t6te.;
Peste puţin Zurgimar intra in taberna inti

tulată »La delfin».
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Ospetariul Maxenţius î—şi freca manile cu 
indestulire, când înţelese, că Zurgimar are scop 
de a petrece mai multe clile in Sarmisfghetusa. 
I dede deci chilia cea mai bună, de ca rea dis
punea, pentru-că infăgoşarea esternă a ospelui 
seu î-lu făcu se presupună, că acela are bani.

Vii de departe? — întreba Maxenţius pe 
Zurgimar, după ce acesta se făcu comod.

Din Magontiacum.
Lungă cale! Sciu că eşti ostenit.
Nu prea. Am afaceri urgente, pe cari tre- 

bue se le inplinesc cât de tempuriu.
' De-ţi va fi lipsă de vre-o îndrumare, adre- 
seză-te numai la mine. Eu cunosc totă Sarmi- 
seghetusa, şi sum in relaţiuni bune cu bărbaţii 
fruntaşi.

Zurgimar deveni atent.
Pote că-ţi voiu cere ajutoriul. — clise gân- 

ditoriu; — Sum pentru prima oră in Surmise- 
ghetusa şi nu cunosc pe nime aici.

M6 voiu bucură de-ţi voiu pote servi cu
ceva.

Te voiu roga mâne se-mi arăţi locuinţa gu
vernatorului.

Maxenţius se apleca profund cu linguşire.
. Bucuros! dise, — tr'ebue inse se-ţi comu

nic că dacă ai vre-o afacere cu guvernatorul, 
vei fi silit a asceptâ mult.

Pentru-ce? . . . E doră om măreţ guver
natorul ?

fiii e măreţ; pote intra la el şi cej maf
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mic om Vei fi silit a ascepta totuşi vre-o câ
teva sept a mâni, până cn vei pole da fugă cu el, 
pentm-că de present nu e in Sarmiseghetusa.

Nu e aici? — csclama Zurgimar uimit.
E in căletoriă oficiosă. Ca om consciinţios 

voesce a se convinge despre tote cu ochii sei, 
de acea visiteză tote comunele provingiei.

Zurgimar se descurăgiâ. Se cugetase a fi 
ajuns la scopul seu, pentru care întreprinse o 
căletoriă atât de obositoiiă, şi acum etă obiec
tul resbunărei sale s’a depărtat! Dar paciinţă 
numai î l-şi va mai înăduşi pentru pugin temp 
dorul de resbunare, care după espirarea ascep- 
tărei torturătorie va erumpe cu vehemenţă cru- 
delă î

Maxentius voi a-se retrage sub protest de 
a lăsa pe Zurgimar se se odignescă. căci inse
rase deja binişor : voia se-lu lase inse pentru acea 
că credea, că a jertfit prea- mult temp pentru 
ospele seu. căruia nici nui trecea prin minte de 
a procură ceva, din care ar pote ave profit.

Zurgimar inse-lu opri.
Dici că guvernatorul Flavus căletoreşce prin 

provingiă ? Acesta e lucru lăudabil, pentru că s6 
intemplă in interesul poporului. — Dar familia sa 
încă căletoreşce cu el ? Sau doră nici n’are fa- . 
miliă ?

Flavus e căsătorit — respunse ospetariul. 
— Nevasta lui a remas aici in Sarmiseghetusa 

S& apropia apoi de Zurgimar, trăsurile fegei 
sale luară espresiune maliţibsă, pe buzele lui.

/ •
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apăru un suris uşor, sarcastic şi continuă in ton 
confidenţial :

Gurile rele afirmă, .că nevasta guvernato
rului. ar fi de origine barbară Eu nu clic nimic, 
numai-ţi comunic poveştile, ce se lăţiră despre 
căsătoria lui Elavus.

In mine te poţi încrede, — observă Zur- 
gimar. — Şi eu auclii aşa ceva%

Da, da, — întări acum ospetariul. — Lu
crul nu e minciună. Nevasta guvernatorului e lica 
unui dac; acesta se vede şi de pe numele ei. 
Mai audit’ai vre-o dată se chieme pe vre-o ro
mană Chilmă? Nevasta guvernatorului se nu- 
mesce Chilmă. Frumos nume: Chilma . . . Ch'l- 
ma ....

Maxenţius isbucni in ris bajocoritoriu.
Lui Flavus e ruşine doră de originea ne

vestei sale? — întrebă Zurgimar cu con inschim- 
baf şi cu fruntea încreţită ele măniă.

Ospetariul se spăriă de tonul lui Zurgimar, 
in care vibra un amestec de uimire, mâniă .?i 
ameninţare.

Guvernatoriul î-şi iubesce şi stimeză nevas
ta lui., — se încercă ospetariul a corege efec
tul neasceptat, ce avură cuvintele sale 
pra ospelui seu — Omenii rei clevetesc multe, 
vorba apoi crQsce şi se sporesce. Eu nu cred 
nemic, sciu atâta, că gubernatorul nostru e un 
domn mărinimos, şi frumosa lui nevastă e cea 
mai stimată femeiă in totă Dacia.

Se retrase apoi cătră uşă şi punenduşi mâna 
pe cheiă continuă :

i
asu-
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Ţi-am răpit mult temp cu clevetirea mea 
neli ebuică.

Mi-ai făcut servigie, — respunse Zurgimar.
Maxenţius se apleca profund.
N’ai lipsă de ceva ? Culma, mta e lăudată 

de toţi ospeţii, cari au avut fericirea de a gusta 
din productele < i gustuose.

A dă ceva de mâncat!
Ospetariul se depărta. Mai târdiu apoi eiâ 

apăru aducând mâncarea procurată.
Zurgimar era fără voia ; soirile, audite del i 

Maxenţius î-i causară nelinişce si iritaţiune. Gusta 
pugin din productul prealăudat al culinci »Delfi
nului» şi se puse in pat.

Somnul inse-lu incungîurâ şi-se svercoli ne- 
linişcit mai totă noptca in aşternut. Simţi un fel 
de bucuria, când străbătu in chilia sa amurgOl 
de demineţă.

Repede se scula se îmbrăca şi* eşi la uliţă.
Aici erau încă tohe in linişce, pe uliţa de

şertă nu se începu încă vieţa sgomotosă de 
peste di.

t

Zurgimaru-şi îndrepta paşii in mod involun
tar spre for. Se mira mult de splendorea uliţei 
principale, pe care mergea acum.

Trotoarul de ambe laturi ale stradei era 
mai redicat cu mult decât mijlocul uliţei. Totă 
strada inse strălucii de curăţenia, şi era pardosită 
cu petri poligone cioplite, cari ar întrece ori ce 
trotoare moderne.

Când ajunse apoi Zurgimar in for, şi v6du
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edificiile publice : templurile deilor, scăldile, pa
latul guvernial, simţi in internul seu o clorere 
torturătoriă. Forul pompos i revocă in memoria 
suferinţele dacilor, luptele nefericite, potopul de 
sânge al fraţilor sei, cari toţi se sferşiră pentru 
redicarea gloriei romanilor.

Mânia nepotînţei de aşi pote resbunâ pentru 
ruinarea patriei- şi a. poporului seu, î-i stinse 
pumnii convulsiv şi din pieptul Iui eşi involuntar 
o esclamatiune tremurătoriă de dorere :

înfricoşate 'Zamolxis! până când vei mai 
suferi încă trufia inimicilor, cari nu s’au înfiorat, 
când cu mâni sacrilege ţi-au ruinat şi altariele 
tale sânte !

Forul şi uliţele începură a se impopula din 
din ce in ce. Zurgimar mai arunca o privire lun
gă, însetată spre palatul guvernial, in interiorul că
ruia s6 îmbuiba in pompă şi fericire nevasta sa 
infedelă, până ce el porta mai mult de treispră- 
dece ani in ânima sa săgeta înveninată a amo
rului celui mai consumătoriu şi nefericit.

Infidelă? .... Scie ore Chilma, că ea a 
fost nevasta lui, şi că bărbatul ei nefericit mai 
portă încă jugul chinurilor acestei vieţi ? . . . . 
Fote că ia spus Scardon . . . Acesta inse e ne
sigur. Dar e sigur că Flavus a şciut despre a- 
cesta, căci el însuşi Fa inşciinţaV şi totuşi a cu- 

. tezat a-se apropia de Chilma! Scie inse ore 
Flavus, că Zurgimar trăiesce ? . . .

Acesta întrebare la care nu cugetase până 
acum, i r6ci pentru câteva momente sângele in
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vinele lui Zurgimar. Acesta-şi aduse aminte, că 
in lupta sa cu Flavus remase ca mort in pulbe
rea uliţii. Nu era îndreptăţit ore Flavus a con
chide de aici că rivalul seu a morit ? , . . Dar 
mai mult incă ! Toporul dacic şi-a pierdut inde- 
pedenţa şi patria, legile lor nu au valore pentru 
mine. După atari premise ce a greşit Flavus, 
când a cumpărat o sclavă, pe care apoi mai 
târdiu o redicâ la sine ca pe nevasta sa ?

Acest fir de cugetare, care se int6rse in min
tea lui Zurgimar in contra voinţei sale, î-lu îm- 
plii de mâniă.

Ce me torturez eu fără lipsă cu argumen
te ? — Flavus mi-a răpit nefasta, şi eu n’aş fi 
bărbat de nu mi-aş resbunâ pentru acesta. — 
Guvernatorul Daciei trebue se moră de mâna 
mea !

Zurgimar porni spre taberna »la delfin».
Uliţa acum eră plină de sgomot. SoreJe 

resărî, şi neguţători-şi deschideau prăvăliile. A- 
cesta nu se intemplâ fără sgoniot, căci fiesce- 
care neguţătoriu nu se indestuliâ de a duce o 
parte din niarfa sa la uliţă, ci după datina de 
atuncia sberau neîncetat. I-şi lăudau marfa în 
mod ridicol, şi se nesuiau a atrage atenţiunea 
publicului şi a desceptâ pofta de cumpărat in 
tot modul.

Pe Zurgimar-lu depărta lin spag scurt, cât 
ţineau fronturile câtorva case," de taberna unde 
se incuartirase, când un eveniment neasceptatu-lu 
făcu se remână pentru câteva mominte ca in- 
marmorit.
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Dintr’o prăvălia un om cam betrenatic, inse 
de o agilitate admirabilă in anii sei, î—şi trans
portă la uliţă marfa intre strigăte şi invitări ne
întrerupte de a cumpăra.

După puţin temp de cumpenire Zurgimar se 
apropia de acest neguţătorii!:

Chaire! *) — î-lu salută.
Neguţătoriul eră se scape de uimire din 

mâni nesce vase, pe cari chiar voia se Ie pună 
pe mesă lângă cel ea alalte obiecte. Dar de o 
dată se reculese şi redede salutarea -

Chaire! — Cu ce-ţi pot servi? Neguţătorii! 
mai solid ca berrânul Philos nu este in totâ Sar- 
miseghetusa. — Sarmiseghetusa am clis? .
Oh, iertă-me, am greşit, grozav am greşit. In 
tot imperiul roman, începând de la Hritania ne- 
gurosă până la golful persic nu vei află om, 
care se clică că Philos a înşelat orecând pe ci
neva, sau că marfa lui n’a fost de calitatea cea 
mai bună . . . Dar placă, domnule ostaş, placă in 
prăvălia mea şi fă o probă numai pentru convinge
re! Cumpără ceva de la mine ca se poţi povesti 
şi altora' despre soliditatea betrânului Philos!

Neguţătoriul se apucă de mâna lui Zurgi
mar şi-lu conduse până’n prăvâliă intr’un potop 
sgomotos de cuvinte lăudâtorie.

De unde şeii că am fost ostaş ? — întrebă 
Zurgimar pe grec cu uimire, după ce reuşi aşi 
descleştă braţul clintr’al lui.

Pe faţa. încreţită a neguţătoriului viclen se 
ivi un suris semnificatoriu.

Bucură-te!

• :
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Omul de omenia care a scăpat din vre un 
necaz prin ajutoriul altuia, portă tipul binefă- 
cătoriului seu adânc gravat in anima sa mulţâ- 
mitoriă, — respunse Philus cu linguşire prefă
cuta. — Eu eram o dată se tnoriu, cu tote că 
eram mai inocent in afacerea cu care eram în
vinovăţit, decât copilul sugătoriu. Atunci deii 
drepţi cari nu. permit ca inocenţii se pieră, te 
trimiseră pe tine in ajutoriul mieu. Betrânul Phi— 
los scie ce e recunoşcinţa şi mulţămita î

Mo cunoşci dar ? — se miră Zurgimar.
Trecură treisprădece ani lungi de când nu 

te vedui. Te ai inschimbat mult e drept. Ochii 
miei inse n’au slăbit incă inrr’atât — mulţămita 
dcailui Aesculap — se nu recunoscă pe facâto- 
riul mieu de bine de o dinioră pe vrednicul ta- 
rabostos Zurgimar.

Cu câteva momente mai nainte me numiai 
Ostaş, de unde-ţi iai dreptul d.e a-mi da o titulă, 
pe care nu o merit ? — întreba Zurgimar. — 
Eu port veştminte civile.

Philos zimbi maliţios,
Titula de ostaş s’a referit la trecutul teu.
La starea mea de ostaş de pe tâmpul când 

mai esistâ incă armata dacilor ?
Nici decât. Te numii ostaş pentru-că şciâm 

că ai servit ca legionariu in Germania.
Oe unde şeii acesta ? Eu cugetasem, că 

omenii cari me cunoscută. me ţin de mort.
Grecul se apleca in aintea lui Zurgimar şi

<Jise ;



— 208 —

Aş fi fost un miserabil nerecunoscătorii!, de 
nu m’aş fi interesat de sortea mântuit* îriul ui vieţii 
mele, când acea i s’a întors spre rău.

Ochii lui Zurgimar începură a luci vioi. Cu
vintele ultime ale grecul ui ^ avură o impresiune 
de tot adâncă a supra sa. l-şi aduse aminte de 
patronul seu mistic, care-lu îmbărbăta in amfitea
trul din Roma şi care-i deschise porta casarmci 
de gladiatori.

Cunoşci trecutul mieu ? — se adresa eră 
Zurgimar cătră neguţetoriu, in persona căruia 
presupunea pe binefăcătoriul seu necunoscut.

Numai doue lucruri nu se potriviau cu pre
supunerea sa. Procuratorul gladiatorilor i clise, 
că libertatea sa are de a şi-o mulţămi unui ro
man cu infiuinţâ mare ; Philos inse eră grec şi 
personă neînsemnată. Afară de acea pe negu- 
ţătoriul'rafinatu-lu cunoşcea cu mult mu egoist 
şi avar, de cât se fi potut crede despre el. că 
ar fi cheltuit şi s’ar fi intrepus in favorul lui.

După sfârşitul resbelului me dusei şi eu in 
Roma — respunse Philos. — Am voit şi eu a 
lua parte ca spectator la festivităţile splendide, 
ce să arangiară pentru terminarea norocosă a- 
resbelului. Intr’o di me abătui in amfiteatru] lui 
Vespasian. Se promiteau jocuri interesante şi nu 
voiâm a omite ocasiunea binevenită de a vede 
ceva lucru nu de tote clilele.

Era se strig de surprindere şi necaz, când 
intre gladiatorii crunţi ai arenei recunoscui pe 
mântuitoriul vieţii mele, pe tine nobile Zurgimar.

* *
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Crede-mc, că eram neconsolat şi năcăjit 
peste măsură veclindu-te in acea stare misera- 
bilă. Atuncia-mi propusem, că-ţi voi ajuta. I-mi' 
redicai sufletul cu umilinţă cătră deii nemoritori 
şi me rogam cu intimitate se-ţi cruţe, vieţa.

Oh, i-ţi mulţâmesc Philos ! — esclamâ Zur
gimar. apucând şi stringând mâna grecului. — 
Tu ai fost mântuitoriul vieţei mele, şi eu erâm 
atât de orb. de credeam despre omul cel mai 
nobil, că acela e un egoist laş î Ertă-me Philos 
amice !

Philos cu tote că nu era omul cel mai mo
dest şi cuvintele lui Zurgimaru-lu adiau plăcut, 
nu potu se nu scuture de pe sine mulţemita ner- 
meritată. In internul seu se ruşina, cânclu-şi a- 
duse aminte cu cât indiferentism şi nepăsare ve
cin nefericirea lui Zurgimar. Philos eră inse om 
istet si viclen si acum se siliâ a da intemplări- 
lor o esplicaţiă măgulitoiă pentru densul.

Ascultă-me prima dată Zurgimar şi numai 
după acea judecă a supra lucrurilor! — con
tinua grecul in ton linguşitoriu. — Eu aş fi dat 
totă averea mea ca se-ţi pot cumpără libertate. 
. ... Te ai luptat ca Ercule amice, şi deii iu
besc pe eroi! După terminarea luptei anima 
mea a plâns de bucuriă, veclencl că ai remas in 
vieţa. v

Grăbii deauna la procuratorul gladiatorilor 
cu scopul de a mijloci eliberarea ta. Inse bună 
voinţa mea fu superflua. In porta casarmei audii

14
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de la mântuitoriul teu. că sortea ta e depusă in 
mâni cu mult mai poternice decât ale lui Philos.

Cum ? Nu tu ai mijlocit eliberarea mea ? 
— esclamâ Zurgimar cu uimire.

Acesta-mi fu intenţiunea, inse fui prevenit 
de'altul cu mai multă influinţă.

De cine ?
Dă Julius Flavus.
De ar fi cădut un fulger din ceriul sărin in 

aintea lui Zurgimar, nu s’ar fi înfiorat mai mult 
ca la audul acestui nume urit cu tută poterea 
sufletului seu însetat de răsbunare.

Imposibil Philos î — striga Zurgimar deve
nind palid ca un mort — Cuvintele tale nu pot 
fi adevărate, nu voesc se fiă adevărate !

Omul n’are potere se inschimbe trecutul, 
obiecţionâ Philos intr’un ton ca şi când ar fi un 
filosof. — Când ai scăpat din miseria gladiato- 
rescă şi ţi-ai recăpătat libertatea, nu ţi-ai bătut 
capul, că acui a fost mâna, care ţi-a deschis 
porta casarmei de gladiatori. Să fi presupus nu
mai că cuvintele mele-ţi vor causâ neplăcere, 
nu le-aş fi pronungiat. Recunoşcinţa mulţămitoriă 
şi stima ce o păstrez fagă de tine, m’ar fi im- 
pedecat in acesta.

Zurgimar să uita ager şi cu asprime in ochii 
lui Philos, dicâsid in ton redicat, in care să p nea 
observa o ameninţare înfricoşată :

Grigeşce. Philos, de cuvintele tale! Să şeii, că 
vei simţi greutatea mâniei mele, de cumva 
spirit rău te îndemnă să-ţi baţi joc de mine!

un
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O vrednice tarabostose! iertă-me de ţi-am 
greşit ceva ! — se rogâ Philos spăriat. — Sum 
om bătrân, p6te că nu cunosc forma potrivită, 
in care ar trebui se vorbesc cu o personâ atât 
de importabilă, cum e eroul Zurgimar, Sum inse 
om onest şi sincer, anima mea e de aur.

Figura gârbovită de frică a neguţătoriului 
şi modul copilăresc, in care vorbiâ acesta, în
seninară incâtva faga inorată a lui Zurgimar, şi 
cu tote că in internul seu simtiâ o iritatiune

1 5

torturătoriă se nesui a-şi păstră liniscea.
Nu m’ai vătămat cu nemica, amice, — clise 

in ton imbărbătătoriu Zurgimar. — Te conjur 
inse să-mi spui purul adevăr. Cine s’a intrepus 
in favorul mieu la procuratorul gladiatorilor?

Aş minţi, nobile Zurgimar de nu ţi-aş re
peta eră cea ce-ţi clisei mai nainte. — respunse 
Philos recăpătându-şi curagiul. — Liberatorul teu 
a fost guvernatorul actual al Daciei: Julius Flavus.

Eşti sigur in acăsta?
Sum sigur. Eu primii scirea din isvorul cel 

mai competent.
De la cine?
Voiam chiar să intru in casarma gladiato

rilor cu scopul de a intreveni la procurator pen
tru eliberarea ta. Voiam se-ţi resplătesc binefa
cerea de o dinidră; intenţiunea acesta-şi avea 
isvorul seu in noblăţa ânimei mele, — grecul 
î-şi puse aici mâna pe pept, — clar fu super
fluă. Jn porta casarmei mă întâlnii cu Flavus, 
care-mi spuse apoi că a mijlocit deja eliberarea

14*
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ta. Crede-me, că am simţit un feliu de superare, 
yedîndu-m£ prevenit de altul, dar n’aveam ce 
face. I-mi adusei apoi aminte, că după elibera
re vei fi espus pote lipsei neavend nici o avere, 
am oferit deci^lui Flavus o sumă frumoşică se 
o depună la procurator pentru tine. Flavus inse 
nu o primi nici acesta, căci î-mi clise că s’a in- 
grigit el de protegiatul seu. Peste câteva clile 
andii apoi tot dela Flavus, că ai intrat in. una 
din legiunile din Germania. Când te revedui aici 
in Sarmiseghetusa te recunoscui la primul mo
ment, cu tote că te-ai inschimbat forte mnlt. Dar 
de ce ti-ai lăsat servitiul?

Am fost constrîns de impregiurări, afară de 
acea m£ şi urfi de vieţa neodignită a legionarilor.

Zurgimar s6 simţiâ ca un ostaş din mâna 
căruia cineva iă arma chiar in momentul când 
voieşce se o înfigă in peptul inimicului. Marinimosi- 
tatea inimicului seu î-lu 'consterna şi desarmâ. 
Văpaia dorului seu de resbunare-şi perdu mult 
din poterea arcletoriă.

De Chilma ce scii amice ? se adresa eră 
cătră Pnilos.

Fata frumosă s’a înălţat mult, acli e femeia 
cea mai stimată in totă Sarmiseghetusa.

Intălnitu-te-ai vre o dată cu ea?
De mai multe ori — respunse grecul cu 

un feliu de fală. — Chilma, mi-a visitat şi pră
vălia, s’a minunat mult de soliditatea mea şi 
mi-a dat promisiunea, că tote trebuinţele sale şi 
le va acoperi de la mine.
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De traiul ei cu Flavus ce scii ?
nevasta cea mai fericită. Şi nici nu e 

mă reia .. . . Sein. că se va bucură, cându-si va 
revede mirele de o dinioră. pe care acumu-lu 
crede de mort.

Zurgimaru-şi încreţi fruntea mânios.
Nu ore cum-va se spui Chilmei, sau alt 

cuiva, că ine aflu in Sarmiseghetusa, — clise 
aspru. — Voesc se remân necunoscut. înţele
şii- m’ai?

E

Pe deplin — respunse Philos plecânclu-se 
cu reverinţă slugarnică. — In acesta privinţă 
poţi h liniscit, Philos scie pestra secretele.

Aş ave încă multe de povestit cu ţine, a- 
cum inse nu pot şi nici nu voesc a te reţine 
prea mult.

Tot de a una me voiu bucură, când vei 
conveni cu mine.

De nu-ţi va li in contră, te voiu cercă mai 
des, căci am intenţiune de a petrece mai multe 
septâmâni in Sarmiseghetusa.

Me voiu bucură.
Zurgimar porni însoţit de Philos cătră uşa

prăvăliei.
UHţa acum eră de tot sgomotosă, omenii 

veniau şi mergeau fără intrerumpere. Printre 
mulţimea plebei se vedea ici colea câte o figu
ră seriosă păşind rar şi cu demnitate maiestosă. 
Aceştia erau nobili, cari nu ţineau de corespun- 
detoriă cu demnitatea-lor iuţimea, care caracte- 
rizăză pe servitori şi sclavi!



— 214 —

Pe trotoarul de peste uliţă atrase atenţiu
nea lui Zurgimar, care chiaru-şi lua remas hun 
dela Philos, un bărbat bătrân cu barbă căruntă 
şi per lung. Cu tote că portă tunică romană a- 
cest betrân, esteriorul seu-lu tradâ, că nu eră 
de origine romană.

Sosind in direpţiunea prăvăliei lui Philos 
bătrânul se intorse cătră grec şi-i făcu cu ma
na semn de salutare.

Zurgimar tresări. Paga sbîrcită a bătrânului 
inoi in sufletul lui Zurgimar un tip odinioră bi
necunoscut, care inse î-şi perdu vivacitatea in 
decursul anilor.

Philos redede salutarea bătrânului cu miş
cări esagerate de mână.

Cunosci pe bătrânul acela? — întreba Zur
gimar.

Da. Mă mir, că tu nu-lu cunosci, cu tote 
că înainte de acum cu vre-o câţi-va ani te in- 
tălniai cu el aprope dilnic.

Bătrânul să depărta urmărit de privirea scru- 
tătoriă a lui Zurgimar.

Scardon! — esclamâ Zurgimar uitând de 
sine că e pe stradă/

Acela e, — întări Philos.. — Scardon, scla
vul tarabostosului Mucapor.

Aici in Sarmiseghătusa locuesce el, doră 
chiar la stăpână-sa Chilma.

. Nu locuesce aici.
- Unde dar ?

Acesta nu o sciu, î-lu ved inse des măr-
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gând la stăpână-sa de o dinioră. De Dou£ ori 
in totă septămâna, de nu me insei.

Mucapor trăesce încă?
Verosimil că a perit şi el in lupte, căci de 

ar fi încă in vieţă de a bună semă şi-ar fi cer
cat şi el fata.

Numai de aici deduci, că Mucapor e mort?
De aici şi din vorbele Iui Scardon.
Ai vorbit cu Scardon?
Am vorbit mai de multe ori. La întrebarea 

mea că unde locuesce, ipe-a respuns că in a- 
propiarea capitalei. L’am întrebat apoi mai de
parte că cu cine-şi petrece clilele, inse nu mia 
respuns nemic.

Nu Pai întrebat limpede, că trăiesce incă
Mucapor.

Ha da.
Şi ce ţi-a respuns.
Că nu mai are alt stăpân.
In peptul Iui Zurgimar se stinse flacara de

bilă de speranţă că Mucapor ar mai fi in vieţă 
incă. Macar cât de bine s’ar fi potrivit acesta 
cu planul seu.

Ce socoţi Philos, putere-aş vede pe Chilma 
din un loc sigur, fără ca se fiu observat de ea ?

Acesta întrebare puse in uimire pe grec.
De voiesci tocmai aşa pentru-ce se nu poţi? 

— respunse Philos distras, căci vedea omenii 
trecând pe din aintea prăvăliei sale, şi conver
saţia sa prea lungă cu Zurgimaru-lu impedecă de 
a-şi pot£ recomendâ marfa.
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Unde ar fi acel loc sigur?
De ai voi chiar şi aici in prăvălia 

Chilma merge des la câmp. când e temp fru
mos ; lectica ei trece atunci pe din aintea pră- 

- văliei mele.

m ea.

Gu cine are datină de a merge ?
Singură.
Singură? — întrebă Zurgimar cu ochii scli

pitori de pasiune.
In lectică, se înţelege de sine, că numa 

singură ocupă loc. Lectica inse trebue se o porte 
cineva. Aceştia sunt servitori şi nu-i potem com- 
putâ intre tovărăşii domnei mari. Aşa am i iţeles 
lucrul, cându-ţi clisei, că Chilma ese singură la 
câmp.

Câţi servitori duce cu ea?
De regulă şese sau opt,
Zurgimar păru a sâ gândi, cel pugin acesta 

s6 potea presupune despre privirea sa. aţintită 
pe un loc. De o dată se intorse şi prinse mâna
grecului.

Iţi mulţămesc, Philos! — clise cu căldură. 
— Mâne te voiu cercă eră.

Me voiu bucură. La' revedere.
Abia se depărta Zurgimar câţiva paşi şi 

Philos începu a sbieră şi a-şi lăudă marfa, Se 
- părea că voesce şe-şi repareze dauna ce a su- 
feritu-0 in tempul scump resipit cu Zurgimar,
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IMIorte pentru amor.
In Sarmiseghetusa se lăţi o faimă înspăi

mântătorul. Sub arcadele forului omenii erdu in 
agicaţiă mare şi povestiau unul altuia o intern - 
plare ne mai pomenită.

Acesta totuşi e prea mult! — se audi vier
sul unui bărbat uscăţios, in giurul căruia se for
mă un cerc de curioşi. —- Cutezanţă ne mai a- 
udită, se atace pe căletori dina mare in apro
pierea nemijlocită a capitalei!

Curioşii se imbulziau in ginrul vorbitoriului 
se nu scape nici un cuvânt, cari eşiau clin gura 
lui, pecum isvoresce apa dintrun isvor bogat.

I)iua s’a întâmplat furtul ? — întrebă din 
mulţime un june, care sosise numai acum şi nu 
audi enararea omului uscăţîos.

Omul guraliv se bucură forte de acesta 
întrebare, căci i-se da eră-şi ocasiune de a mai 
repetă celea. clise.

Dâr ininte de a repetă istorisirea sa, as- 
ceptă se fiă rogat, căci aşa aducea cu sine cinstea.

Spune Marciis, cum s’a întâmplat lucrul ? — 
esclamâ unul clin mulţime. — Sunt mai mulţi 
dintre noi, cari sosind numai acum nu te audiră.

Marcus portă peste ascultătorii sei o privire 
măreţă, se află măgulit, veclind atenţiunea şi in
teresul general, de care eră incungiurat. Se pu
se in posiţiâ oratorică şi începu in ton redicat:

Fraţilor! De vor curge tot aşa lucrurile şi
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mai departe, omenii-şi vor pierde credinţa in 
autorităţile publice. Ce folos că avem superiori, 
dacă acestia-su omeni mari şi nepăsători ?

Aşa e ! Aşa e ! — aprobă mulţimea.
Aucliţi ce s’a intemplat eri diua mare in 

depărtare abia de doue mile de capitala nostru, 
şi apoi judecaţi voi, că indignarea mea şi a vostră 
fraţilor, — căci v&d indignaţiunea zugrăvită şi 
pe feţele- vostre — nu e justă !

Se audim ! Se audim î
Marcus zimbi cu indestulire. Se intipuiă in 

posiţia unui orator admirat de mulţimea asculcă- 
toriă, cea ce-i adia in mod forte plăcut ambiţi
unea vană şi copilârescă.

Ţinu o mică pauză oratorică, căci aşa ve- 
duse el făcând şi pe oratorii renumiţi, apoi-şi 
sterse gura şi continua :

Un neguţetoriu cinstit din capitala nos'.ră a 
suferit eri o daună de tot mare. Partea cea mai 
mare a averei sale câştigată cu sudorile muncei 
drepte a ajuns eri in mânile unor omeni depra
vaţi şi cutezanţi.

ţ

Cine e neguiătoriul ? — sbierâ o voce ne-
pacientă.

Nu me conturbaţi î — esclamâ Marcus in 
ton infruntătoriu. — S’au de cugetaţi, că altul 
v’ar predă mai bine celea intemplate, decât mi
ne, binevoiăscă acela a ocupă locul mieu î Eu 
pot şi tăce de voiesc î

Tăceţi! ; . . SS audim pe Marcus!..............
Continuă Marcus!
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Marcus conţină cu privire triumfătdriă :
Un dac afurisit cu nuiv.ele Mudaris şi-a for

mat o bandă de hoţi şi ţine de mai mulţi ani 
totă impregiurimea capitalei nostre in terore cu 
faptele sale cutezătorie. Atacă cu banda sa pe 
călătorii pacinici. î-i despuia de totă averea ce 
o au la ei. şi vai de acela care se încercă a se 
opune. Mudaris nu se înfiora de a comite şi o- 
moruri!

Din mulţimea ascultătoiâ se reclică un mur- 
mur de indignare.

Ve precep mania vostră ! — clise Marcus 
in ton patetic. — Pentru ce avem noi superiori 
dacă aceştia nu-su in stare a susţine siguranţa 
publică nici aici in apropierea capitalei! Căci 
aucliţi numai mai departe şi ve miraţi! Neguţă
tori ul Philos, care-şî are prăvălia sa in uliţa ' 
principală, ascepta in tote dilele se-i sosescă 
două trăsuri încărcate cu marfă. Philos e om în
ţelept şi precaut, s’a ingrigit 'deci, că trăsurile.; 
sale se fiă petrecute de omeni înarmaţi.

• Eri apoi sosi vestea nimicioriă ! Philos bie
tul, era se inebunăscă de necaz, când audi des
pre intemplarea infiorătoriă, ce-lu despoiâ de o 
part(i însemnată a averei sale. Blăsîematul de 
Mudaris atăcâ cu banda sa trăsurile lui Philos, 
şi după o luptă crâncenă omenii neguţetoriului 
toţi fură omoriţi şi răniţi. Aşa-i povesti acesta 
intemplare lui Philos un om de al seu, in care 
mai remase încă puţină viăţă.

Marcus fini şi omenii începură a să disputa.
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Gubernatorul ar trebui se se ingrigescă, ca 
hoţii aceştia se fia stîrpiţi! — clise unul mai
sfătos.

Aşa ar trebui, gubernatorul nostru cutrieră 
inse provinţia şi nu-şi aduce aminte, că reni băn- 
tuesce in apropiarea reşidinţei sale. — adause
altul.

Dacă nu e acasă Gubernatorul. are supli
nitor, — esplică Marcus.

Acesta stă cu manile in sin! — enunţiă
altul.

Greşesci frate, când acuzi pe suplinitoriul 
Gubernatorului. — protestă Marcus in ton săr
bătoresc. — In momentul in care primi suplini- 
toriiil Gubernatorului vestea despre fapta crimi
nală a lui Mudaris, s’a şi ingrigit,' că acesta se 
lîâ pedepsită. încă eri după amecli au pornit mai 
multe patrule de legionari, ca se cutriere codrii 
şi se prindă viu sau mort pe Mudaris. Se as- 
ceptăm deci cu paciinţă, şi se fim gata in tot 
momentul de a vede pe Mudaris in lanţurile 
justiţiei.

Din mulţimea disputătoriă se alese acum 
un bărbat şi porni câtră uliţa principală. Acest 
bărbat era Zurgimar.

De când i-se dede o dată ocasiune a vecie 
pe Chilma din uşa prăvăliei lui Philos nu mai 
avu odignă. Amorul seu potolit incâtva ele şirul 
anilor, să aprinse clin nou .şi ardea cu flacară 
consumătdriă. Un dor nebun se născu in el de 
a mai vedă pe Chilma, şi demineţa cât-ce se sculă
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se simţiâ atras de o potere neesplicabilă spre 
for. In zedar se prcâmblâ in tote demineţile pe 
dinaintea palatului, in care locuia Chilrna, căci 
nu mai avu ocasiune de a o revede. Acesta 
preâmblare şi-o făcu şi adi, când aucli cu uimi
re din gura lui Marcus despre păţănia lui Philos.

Zurgimar porni repede spre prăvălia lui 
Philos cu scopul de a se pote convinge despre 
celea audite.

i ~~

Pe Philosu-lu afla in o stare deplorabilă. 
Paga iui sbîrcită esprima o groză de toc mare 
şi ochii lui-lu tradau că a plâns.

Sum nimicit! Sum ruinat! —- Cu aceste cu
vinte primi grecul in loc de salutare pe Zurgi
mar.

h drept dară ce auclii? — întreba Zurgi
mar.

Sum ruinat -— plângea betrânul. — In ze
dar am muncit din tinereţe ca se am la betrâneţe 

.cu odignă. omenii rei m’au adus la sapă de lemn.
Mudaris, dacul, ţi-a furat averea?
El bată-lu mânia lui Zeus!
Ţi-a omorit şi omenii ?
Nici unul n’a remas in vieţă. Ultimul greu 

rănit murise adi nopte.
Eii liniscit, amice, — inbărbătâ Zurgimar 

pe grec. — Eri au pornit mai multe patrule de 
legionarii, ca se prindă pe Mudaris. Am speranţă, 
că peste câteva cjile vei gusta plăcerile resbu- 
nărei.

Philos nu incetâ cu tânguirile sale nebăr-
bătesci.

\
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Resbunare! — esclamâ el cu vers plângă
torii!, — Ce folos voiu ave eu, că Mudaris va 
fi prins şi omorit? Cine-mi va recla averea fu
rată ? Oh vai şi amar de betrânul Philos!

Zurgimar nu se potu reţine se nu zimbescă 
atât de ridicolă i-se păru portarea betrânului.

Cât a plătit marfa ta ? — se adresa Zur
gimar cătră grec.

])ece mii de denari î — sbierâ betrânul 
O vai î Dece mii de denari! Adecă 

patrucleci de mii de sesterţii!
Nu te boci, Philos! Eşti bărbat doră, nu

avar.

copil.
Bărbat, bărbat! — sbierâ grecul cu amă

răciune. — Ce plătesce bărbăţia mea, dacă-su 
serac!

Mai ai avere destulă.
Destulă ? — Cine are avere destulă ? Şi 

apoi, care nu e tocmai lipsit de pămeiu de se
rac nu merită compătimire, când sufere o daună 
atât de mare ca şi mine.

Eu te compătimesc, amice — clise acum 
Zurgimar cu ironiă. — Şi ca se vecii, că com
pătimirea mea e sinceră, î-ţi promit, că-li voiu 
plăti dauna eu clintr’al meu propriu.

Philos sări de pe scaun, pe care şedea gâr
bovit, faga lui se aprinse de bucuriă şi uimire, 
îşi reclicâ manile spre ceriu şi sberâ!

0 dei nemoritori bateţi pe Mudaris şi re
muneraţi bunătatea nobilului Zurgimar, căruia ia 
fost milă de un om bătrân, cum e Philos si nu
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l’a lăsat se trăiescă serac in betrâneţele sale a- 
denci! Oh, ce marinimositate ! Ce animă de aur!

Zurgimar isbucni in rîs cu hohot. Philos 
simţi că sângele i-se recesce in vine de acest

Numai nu-ţi baţi joc de crudelitatea unui 
om betrân cum sum şi eu ? — clise el cu sem
nele visibile ale spaimei in faga sa.

Ce voiesci a elice cu acesta ? — întreba 
Zurgimar oprinduşi rîsul.

Eu te sciu om nobil, Zurgimare, şi nu pot 
presupune că ai glumit numai, când mi-ai pro
mis, că-mi vei plăti dauna suferită. Eşti om bo
gat, dauna mea e o sumă bagatelă pentru tine.

Fii linişcit amice ! Cuvintele mele n’au fost 
clise numai in glumă. După amiedă-ţi voi minie
ră in mână celea clece mii de denari.

Resplătescă-ţţ deii bunetatea! Acum simţesc 
eră vietă in membrele mele. Căci crede-me no- 
bile Zurgimar că de nu erai atât de mărinimos 
precum eşti, betrânul Philos, amicul teu cel mai 
sincer ar fi mont de superare.

Te cred, te cred, — intări minciuna betrâ- 
nului linguşitoriu Zurgimar de abia mai potendu-şi 
reţine rîsul.

Pe veci î-ţi voiu îi deobligat! Philos se va 
bucură de-ţi va pote resplăti bunetatea cu ser
viţii confidenţiale. Si ca se vecii cu câtă sinceri-

1 5 > >

tate-ţi împlinesc dorinţa, care de acli înainte va 
fi poruncă pentru mine, î-ţi fac cunoscut, că 
Chilma va eşi astăcji la câmp.

rîs.
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In ochii lui Zurgimar s& aprinse flacăra pa- 
siunei.

Eşti sigur iu acesta 9 — întrebă cu lăco
mia pătimaşă.

Sigur — respunse Philos. — Er.i am între
bat pe servitorii ei pe de departe şi am înţe
les eă Chilma a dat ordin se stec gata la porta 
capitalei trăsura ei.

Cu trăsura voiesce a eşi, doră numai nu 
are intenţiune de a căletori undeva?

Nu călătoresce nicării. — linisci Philos pe 
Zurgimar. Pe faga lui viclenă se ivi apoi espre- 
siunea falei laudătorie, când continuă cu privire 
triumfătoriă şi in tonul cel mai neruşinat al lin— 
guşirei:

Vecii nobile Zurgimar, cât de sincer amicu-ţi 
sum. Cine s’ar fi interesat de afacerile amicului 
seu se fi fost acela cât de sincer, de ar li păţit 
o nenorocire atât de mare, cumu-mi fu împărtă
şit mie a suferi?

Iţi voiu fi recunoscătorul, Philos, — clise 
Zurgimar, cu tote că era convins, că motivul 
grecului de a se interesa de afacerea lui era 
speranţa de a pote trage felose materiali, nu 
sinceritatea amiceţii.

Grecul eşi repede in uşa prăvăliei şi-şi a- 
runcâ privirea pe un orologiu mare ele sore, ce 
se lăţiâ pe un zid vis-a-vis ele prăvălia sa.

Acum e ora a şeptea, *) esplicâ lui Zurgimar

*) După călcularea nostră la 12 ore.
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— Chilma a dat ordin, ca trăsura se fia pre
gătită pe ora a opta.

Pe Zurgimaru-lu cuprinse o iritaţiune de tot 
mare. Cu nepaciinţă confusă eşiă mai la tot mo
mentul in uşa prăvăliei şi priviă cu dor insâtat 
cătră for.

Chilma va trece pe aici, — continuă gre
cul, — de voiescj vei pote-o vede.

De nu va venf in lectică închisă ca in rân
dul trecut, — observă necăgit Zurgimar.

Fii numai liniscit şi te încrede in isteţimea 
bătrânului Philos. La tot caşul vei vede-o.

Neguţătoriul eşi eră in uşa prăvăliei , şi după 
pugin temp cu faga radiosă esclamă :

Vină, Zurgimar!
Zurgimar năvăli şi el in uşa prăvăliei şi 

privi cătră for.
Din depărtare in adevăr se vedea apropi- 

ându-se o lectică por tată de servitori inbrăcaţi 
in vestminte frumose In aintea lecticei un alt 
servitoriu îmbrăcat tot in vestminte pompose, 
puşcă din când in câncl in sbiciu şi provocă ome
nii se dee drum. Mulţimea uliţei se dă in d6uă 
laturi cu reverinţă, făcend drum .portătorilor de 
lectică,

Ochii lui Zurgimar erau pironiţi pe lectică. 
Depărtarea eră incă prea mare de a pote des- 
tinge lămurit, cine ocupă, loc in ea. După pugyn 
temp de asceptare scrutătoriâ Philos au di ver
sul trist al lui Zurgimar:

Oh, nefericitul def min$! Lectica e închisă!
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Nu face nemic ! — Increde-te numai in mine! 
Mă voiu ingrigi eu, ca se poţi vede pe Chilma.

Grupa cu lectica se apropia. Philos zimbi 
uşor şi clise lui Zurgimar :

Domna nostră e precaută. Nici nu mă mir. 
Omnii sunt răi.

Zurgimar nu precepu ce vrea să clică grecul. 
Acesta văclu confusia amicului său şi clise :

Chilma duce cu sine astăcli şi ostaşi. A a- 
uclit şi ea de păţănia mea şi acum se teme de 
a eşf dintre nourii capitalei fără pază militărescă.

In adevăr din mica trupă ce incungiura lec
tica pomposă, să vedeau coifuri lucitorie de le
gionari.

Lectica ajunse la prăvâliă. Anima lui Zur
gimar bătea vehement de iritaţiunea ce-lu cu
prinse.

Philos eşi la uliţă şi aplecânduse mai pană 
la păment incepii a sbieră ;

Mărită domnă! Frumosă nimfă ! inchinăţi-sc 
ţie bătrânul şi umilitul tău serv Philos.

Astuţia grecului î-şi avu efectul dorit, 
căci o mână albă şi micuţa trasă pcrdeua de 
mătasă clin ferestuica lecticei. Imediat după acesta 
se ivi capul graţios al Chilmei in ferestuică, sa
lutând cu o aplicare uşoră pe bătrânul ridicol. 
Faga ei frumosă eră incinsă de o vivacitate dră
gălaşă, şi pe gura ei rumenă să resfăgâ'un zimbet 
ângeresc*

Zurgimar rămase ca fermecat, ochii lui pă- * 
reau a sorbi cu lăcomia înfocată pe frumosă
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Chilma, care fantazii sale agitate de flacăra a- 
morului i-se părea ca o zină incântătoriâ,-ce se 
despărţi de ceta surorilor sale spre a ferici cu 
presanta sa pe omenii răpiţi de admiraţiune.

Lungescăţi parcele firul vieţei şi ajutoriul 
deilor nu te părăsescă nici odată ! — esclamâ 
Philos cu obrăznicia fingusitoriâ, plecânduse 
până la păment.

Chilma rîse graţios, şi cunoscând prea bine 
natura ridiculă a grecului î-lu saluta cu mişcări 
repeţite de cap. .

Pe Zurgimar inse nu-lu veclii Chilma, căci 
acesta se retrase de o parte in prăvăliă, de unde 
potu inse vede comod tote celea petrecute in 
uliţă.

văl ia.

mai

Lectica se depărta, şi Philos grăbi in pră-

Vedut-o-ai? — întreba Philos pe Zurgimar 
care eră încă sub impresiunea infăgoşărei imbe- 
tătorie, * '

Vedutî — respunse Zurgimar ca trezit din- 
tr’un vis farmecătoriu.

După acea apuca mâna neguţătoriuliu şi 
stringându-o cu rccunoşcinţă mulţămitoriă-i clise:

I—ti mulţemesc amice! Fără ajutoriul teu aş 
fi fost lipsit de unul dintre celea mai plăcute 
momente ale vieţi mele.

Eşi apoi in uşa prăvăliei şi urmări lectica 
ce se .cîcpărtâ cu o privire lungă însetată. '

De o- dată trecu prin. mintea sa repede ca 
un fulger orbitoriu, un cuget de care sS înnora.

15*
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Stete câteva momente îngândurat, cu pri
virea rătăcită in gol, ca când ar visă trez. după 
acea cu o resoluţiune desperată, ce să forma 
in el sub impresiunea viă a apnrinţci iubitei sale 
să intorsă spre Philos şi intindendu-i mâna clise 
in ton moros :

La revedere, amice. Eu trebue să merg.
Philos să inspăimentâ de faga schimoşită a 

lui Zrgimar.
Ce voieşci a face Zurgimar ? 

grecul, cetind in faga amicului său ceva peri
culos.

întreba

Zurgimar insă fără a respunde porni spre 
trotoarul din partea cea alaltă a uliţei,

Zurgimar! Zurgimar ! — striga acum grecul 
ca. un nebun. — Nu uită de promisiunea ta:

Agrăitul să intorsă şi-i respunse mânios:
Asceptă pânâ’n de seră, şi adăţi aminte, 

că pe- Zurgimar nu trebue să:lu faci atent la îm
plinirea promisiuiiei date !

O, ce om fudul, ce om fudul î — clise in 
sine Philos intorcânduse in prăvălia, căci eşise 
şi el la uliţă când strigase după Zurgimar.

Apoi fagi lui viclenă să lăţi de un zimbet 
ai indeslulirei, şi incepu a-şi frecă mânile de 
bucuria,

Om fudul, — borborosi in sine — inse eu 
şciu tracta cu el. De n’ar face numai ceva prostia 
prin care să-mi pericliteze celea dece mii de denari.

Zurgimar mergea mai fugând, mânat de un 
dor nebun şi de o resoluţiune* desperata spre
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porta cetăţii. In câteva momente întrecu lectica 
Chil nici şi eşi afară din capitală.

Aici vedu in adever după cumu-i spuse 
Philos, o trăsură „minunată cu caii înhămaţi, care 
se părea a asceptă pe cineva.

Lângă trăsură mai veclu încă opt ca;, pe 
cari-i ţineau de frâne nisce ostaşi. Fu lucru uşor 
pentru Zurgimar a deduce din cuvintele grecului* 
că aceştia erau pentru ostaşii, ce aveau se in- 
sogască pe Chilrna in preâmblarea sa.

Eşind Zurgimar din cetate nu ţinu drumul 
pardosit, ci apuca pe-o cărare laterălă, pe care 
— precum se vedea — omenii cari căjetoriau 
pedestrii o calcară cu scopul de a prescurta co
titura drumului.

Abia dispăru Zurgimar, şi servitorii Chilmei 
de la trăsură veclură apropiându-şâ lectica stă
pânei lor.

Chilrna se dede jos din lectică. Cei treispre
zece ani, ce trecură de când nu o veclurăm, de 
abia avură ceva influinţă a supra ei. Corpul ei 
suleget eră incâtva mai plin, şi membrele ei 
aveau o rotunclime mai perfectă. In trăsurile fe- 
gei sale drăgălaşe insâ şi acum se potea vede 
frumseţa orbitoriă de udiniorâ, ce-i răpi mintea 
şi făcu nefericită vieţa lui Zurgimar.

In nevasta fericită a Gubernatorului Flavus 
ori cine ar ff potut recunoşce pe. fica tarabos- 
tosiilui Mucapor cu atât mai vertos, că, acea 
portă astăcll vestmintele simple, ins£ pitoreşti, in 
cari-şi petrecuse anii fericiţi ai fetiei sale»
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Rochia ei albă unduia in creţe bogate, si 
pe membrele ei rotunde şi pline se întindea gra
ţios mantileta albastră.

De când se rentorse Chilma in Dacia — 
dispăru şi norul întunecat, ce-i turbură seninul 
ceriului fericirei sale. In cei treisprezece ani cei 
petrecu la laturea lui Flavus de nenumărate ori 
se întrista de nenorocirea tatălui ei. despre care 
credu, că a perit şi el in vijeliile luptelor.

După-ce se muta inse la Sarmiseghetusa 
avu fericirea nevisată de a audi din gura scla- . 
vului seu fidel Scardon, că Mucapor trăesce incă. 
Cât ce' primi acesta veste voia se sbore in 
braţele iubitoriului seu părinte, inse Scardon fu 
silit a-o abate de la acesta.

Scardonu-i spuse apoi, cu cât fanatism ur- 
măresce Mucapor de treisprezece ani o nălucire 
fără corp. I comunica, că tatăl ei incă şi acum 
mai viseză de restituirea Daciei de odinioră, şi 
că singura fericire cu care se desmerdă in be- 
trâueţele sale singuratice e speranţă neclătită in 
realisarea acestui vis.

Chilma inse voia cu ori ce preţ se vedă pe 
tatăl său. Scardon o făcu atentă la sguduirca, 
la carea ar ff supus bătrânul Mucapor, de ar sa, 
că fata lui e măritată după un roman şi o rogâ 
se ascepte puţin temp până va pregăti pe’ înce
tul pe Mucapor.

Terminul pus de Scardon, la care acesta-i 
promise să aducă pe părintele ei in palatul seu, 
să apropia, şi acesta impregiurare concurse forte 

•mult la intregirea fericirei Chil mei.
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Chilma sări cu uşorinţă graţiosă in trăsură, 
ostaşii incalecară pe cai, şi porniră in paşi pe 
drumul neted.

'1 empul eră frumos; şi sorele scălda totă 
impregiurimea in rade de foc.

Trăsura se depărta incet de capitală şi a- 
junse in o regiune incântătorîă. Drumul trecea 
prin o pădure frumosă, copacii betrâni adumbriau 
in mod plăcut marginele drumului.

De lângă trupina unui stăjar secular se des- 
lipi o figură omenescă, ascultă pugin cu atenţiune, 
î-şi puse mâna la ochi şi scrută drumul alb ca 
o pânză intnisă. De o dată tresări, şi fagi lui 
ingălbini. Din apropiare audiâ Ndurâirul căruţei 
Chilmei şi tropotul de copite al cailor.

Ajutoriu, înfricoşate Zamolxis! — esclamâ 
Zurgimar — căci dînsul era acest bărbat — re- 
dicându-şi manile la ceriu. — Dăm potere se-mi 
pot potoli dorul arde tor iu! De-mi vei aju'â, ecâ 
eu-ţi promit jerfe bogate. Pe altariele tale vor 
curge riuri de sânge!

Trăsura se apropiă de Zurgimar potea des- 
tinge figura Chilmei. I-şi reculese to’ă poterea 
sufietescă, ca se-şi potă predomnf iritaţiunea de 
care fu cuprins in acest moment.

După-ce-şi slerse fruntea asudată, porni li- 
niscit înaintea echipagiului pompos.

Ajungend in apropiarea lui î-şi redică mâna 
şi făcu s£mn vizitiului se se oprescă. Acesta 
observă semnul dat, şi credend că Zurgimar vo- 
esce a-lu face atent la vre-un pericol, opri caii.
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Ce s’a întâmplat? — întreba Chilma cu
. suprindere.

Un călăreţ clin suita Chilmei grăbi a servi 
cu esplicări:

Barbalul acesta — clise el arătând pe Zur- 
gimar — ne-a oprit. Nu sciu ce voesce.

Chilma-si arunca ochii sei pe Zurgimar. 
Privirea uimitoriă in care se potea observa to- 
tuş bunăvoinţa fagă de necunoscutul ce sta in 
aintea ei, aduse in confusiune atât de mare pe 
Zurgimar încât acesta abia înţelese întrebarea 
Chilmei:

Ce dorinţă ai, omule?
In versul ei vibra bunăvoinţă si îmbărbătare.
Aş don a vorbi cu tine intre patru ochi. —’ 

respunse Zurgimar in ton hotărit.
Dorinţa sodă a necunoscutului puse in ui

mire pe Chilma. şi cu tote că intre alte impre- 
giurâri nu i-ar ff negat împlinirea dorinţei par
ticulare, acum i respunse:

Cum poţi pretinde aşa ceva de la mine pe 
drum, când ai pote scf că uşa casei mele sta 
deschisă pentru ori cine?

Lucruri estraordinare m’au constrîns a co
mite acesta necurteniă.

Cuvintele acestea implură de frică pe Chil
ma; trăsurile confuse ale necunoscutului tradau 
o iritaţiune, din care se asceptâ la inpărteşirea 
vre-unei sciri ingrozitorie.

Ce s’a intemplat? — întreba eâ cu espre- 
. siunea spaimei in faga-i roşită. — Vorbesce, 
' YQrbesce! Cine te-a trâmis, şi cine eşti tu ?
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Nu te teme, căci scirea ce-am a-ţi inpărteşi 
e imbucurătoriă.

Cliilma se liniscî de cuvintele imbucurătorie, 
şi in viersul ei era căldură cându-şi repetă în
trebarea:

Cine eşti deci omule bun?
Cine te-a trâmis, sau vii din voia ta propiă? 

Ce ai de a-mi comunică
întrebările urmară repede, una după alia, 

fără de a asccptă, că 'Zurgimar* se potă respun- 
de separat pe fiăcare. De ar fi pus Cliilma a- 
cestea întrebări pe rond, Zurgimar ar fi venit in 
confusiune, şi respunsurile lui ar fi fost nein- 
destulitorie. Aşa inse in loc de adu aduce in 
confusiune, î dederă încă un fir conducătorii! in 
mâni.

Numele mieu n’are nici o insemnetate pen
tru tine, — respunşe deci cu linisce plină de 
încredere. — Sum sigur inse, că te va interesă 
numele trâmilătoriului mieu.

Cine e acela?
Scardon — respunse Zurgimar.
Auclul numelui acestuia avii un efect admi

rabil asupra Clrilmei. Acesta si* ’potii vede din 
tonul plin de încredere al Chilmei, cu care es- 
primâ întrebarea ;

Scardon te trâmite? Unde e Scardon? De 
ce nu vine el la mine?

Scardon e in depărtare numai de câteva 
sute de paşi de aici. De a bună samă avii ceva 
cauză, de nu veni el in personă. căci. altmintre-
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lea nu m’ar fi trâmis pe mine se te chem la el. 
Chiar voiam se merg in capitala, şi me bucurai 
mult cându-ţi cunoscui trăsura, câci ce uşii clin 
pădure.

Scardon e aici in pădure ? — se miră Ohilma.
Da. Numai câteva sCite de paşi, şi potem 

ajunge la el.
Singur ? — întrebă Chilma mai departe. 
Zurgimar intârdiă cu respunsul, nesciind ce 

se clică. După o tăcere scurtă clise pe nimerite: ^ 
In societatea lui este un. om.
Un betrân! —- esclamă Chilma şi'.săi i re

pede jos clin trăsură.
Da, un betrân cărunt, — întări Zurgimar. 
Se mergem la ei! — ordonă Chilma. - 

Condu-me!
Doi ostaşi săriră de pe cai gata de a in- 

sogi pe Chilma. Zurgimar aruncă o privire sem- 
nificătorrfe pe Chilma şi ostaşi. Chilma precepu 
dorinţa mută, ce se ascundea in aceste priviri, 
şi dise cătră ostaşi *

Remâneţi voi numai aici şi asceptaţi-ne!
Chilma dispăru condusă de Zurgimar in 

desetul pădurei. Anima ei sbocotiâ vehement, 
căci socotiâ in sine, că insoţitoriul lui Scardon 
ar fjf tatăl seu. Scardon a pregătit pote pe tatăl 
ei la întâlnirea cu fica şa, şi acum voiesce, că , 
întâlnirea lor se fiă ca clin intemplare. Numai 
una . o nelinisciă: de ce a ales Scardon spre în
tâlnire acesta pădure singuratică. Dar se linisci 
şi’n acesta privinţă, când s^ cugetă, că precau-
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tul Scardonu-şi avu cic a bună samă motivele 
sale de a alege spre întâlnire acesta pădure.

înaintară deja binişor in pădure, când Chil— 
ma se adresa din nou cătră conducătoriul ei:

Nu scii numele omului betrân ce se află in 
societatea Iui Scardon?

Acesta întrebare aduse din nou in confusi- 
une pe Zurgimar, dar se încerca de a scăpa de 
ea di când:

Are un nume forte particular. Am aud't pe 
amicul mieu Scardon pronunţând acest nume, 
dar mi-a eşit din minte.

Nu-lu chiamă Mucapor ? — întreba mai de
parte Chilrna cu scopul de a veni in ajutoriu me- 
moiiei conducătOriului seu.

Numele Mucapor de odată lumina mintea 
lui Zurgimar, pe cum un fulger descopere ele o 
dată obiectele învelite in întunecimea nepâ- 
trunsă a nopţii. Mucapor trăeşce deci! Acesta 
e deci cauza întâlnirilor dese ale sclavului Scar
don cu Chilrna !

Da, da. acum t-mi vine in minte, — res- 
I unse Zurgimar cu ochii sclipitori, — betrânul 
in adever portă nu mei Mucapor.

Chilrna era betă de fericire şi cu tote că 
nici până acuma nu merseră ince*’, mai îndemâ
na pe Zurgimar,:

Se ne păzim,, tot momentul de aşceptare 
mi-se pare ca o oră lungă.

In iritaţiunea de care eră cuprinsă uitase, 
ca conducătoriul ei pofti dela ea o cale numai
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de vre-o câteva sute de paşi până la locul de 
întâlnire cu Scardon. Străbătură deja binişor in 
desetul pădurei fără de a ajunge la acest loc.

Mai trebue se mergem iucă mult? — în
treba ea in fine.

Zurgimar nu-i respunse nemic.
Mai avem -incă de mers mult ? — repeta 

Chilma cugetând, că întrebarea sa de mai nainte 
nu fu audită.

7

' Zurgimar fără de a respunde-şi intorse pri
virea cătră intrebătoriă. Chilma se cutremura ; 
faga conducătoriului ei eră atât de inschimbată 
incât ar fi potuc fi sedusă a crede, că in ain- 
tea ei stă un alt om şi nu acela, care o invita 
in acel loc selbatic.

Chilmă nu me cunoşci ? — esclamâ Zurgi
mar, cu pasiune.

Portarea acesta neaşteptată puse in uimire 
pe Chilma şi o implu de spaimă. Căuta intre 
suvenirile sale, dar trăsurile omului ce sta in 
aintea ei, i părură necunoscute.

In zedaru-mi sfărm capul căci nu te cunosc, 
— clise Chilma cu linisce forţată.

Nu me cunoşci ? — esclamâ Zurgimar cu 
indignare. — Nu face nemic, vei ave ocasiune 
a me cunoşce !

Condu-me de voieşci la Scardon, sau me 
întorc la Omenii miei! — clise Chilma cu asprime.

Acesta nu mai aternă dela tine !
Cuvintele acestea aduseră in mânia pe Chil— 

. ma? şi porni înapoi cătră omenii sei.
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Ca o feră selbatică căreia voiesc ai răpi 

puii sări Zurgimar in aintea Chilmei.
De aici nu vei merge nicăiri! — strigă el 

in limba dacică. — Trebue se vii cu mine, căci
am potere asupra ta.

Prin mintea Chilmei trecu un cuget îngro
zitori u.

Tu eşti clac? Se şeii, că şi eu î-mi trag 
originea clin acest neam şi numai acesta ni6 re
ţine se nu chem & ajutoriu ostaşii Mergi in pa
ce şi te corege, eu nu voiu spune nimerui, că 
ni’am intălnit cu unul clin omenii lui Mudaris.

In ochii lui Zurgimar străluci im foc înspăi
mântătorii!, î-şi întinse cu lăcomiă mâna s6 apu
ce pe Chilma dicând :

Cugetă despre mine ce vei voi şi sbieră 
câtu-ţi va încape pe gură, căci nirne nu te va 
au di.

Depârteză-teJ Depărteză-te neruşinatule ! 
Eşti a mea Chilmâ ! Trebue se vii cu mine! 
Zurgimar apucă in braţele sale poternice 

pe Chilma şi voi s6 o ducă spre centrul pădu- 
rei. Ins£ înainte de a pote face un singur pas, 
in mâna redicată a Chilmei străluci un pumnal 
ascuţit, pe care-lu înfipse până’ri mănunchiu in 
peptul atăcătoriului seu.

Zurgimar concâdu cu un suspin doreros, 
arcul de sânge ce pulsa clin' peptul lui roşi vest
mântul alb al Chilmei. v

Ah! — suspină Zurgimar. — Ah, iubită 
Chilma, tu-mi resplăteşci amorul mieu cu morte!
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Cuvintele acestea înspăimântară mai mult 
pe Chilma, de cât fapta sângerOsă. îmbătată de 
cap se apleca şi-şi puse mâna pe rana lui Zur-* 
gini ar, ca se-i oprescă, sângele.

Inzedar, lucru inzedar, — gemii Zurgimar. 
— Dar întrebă Chilniă pe Scardon, şi te 
convinge, ăcă am avut drept a supra ta.

Zurgimar! ce ai făcut Zurgimar ? — escla- 
rnâ Chilvna cu compătimire. — De ce n’ai spus 
cine eşti, căci de şciâm nu se întâmpla acesta 

• faptă înfiorători â :
Din cuvintele amorose ale moribun 1 ului re

cunoscu cu groză, că omori pe mirele seu de o 
dinioră.

vei

Zurgimaru-şi mai deschise odată ochii. — 
Te iert Chilmă, căci te-âm iubiţi — gemii pen
tru ultima dată, apoi gura şi ochii lui se închi
seră pentru a nu se mai deschide mai mult.

Cliilma remase adânc impresionată. In fa ga 
morţii ingrozitorie uita de tote neplăcerile sale 
causate prin Zurgimar, şi numai amorul lui a- 
denc ca abisurile fără fund şi consumătoriu ca 
văpaia focului i-se arăta in aintea ochilor sei 
şufletesci. O stea cu lucire orbitoriă fii acest a- 
mor pentru Zurgimar, carea inse in loc de a-lu 
conduce la fericire, î-lu înşela in abisul morţii.

Chilma audise de la Flavus despre sortea 
lui. Zurgimar, sciâ că el servesce ca legionariu 
in Germania. Luând acestea in considerare sim
ţi in .anima sa o conpătimire durerosă fagă de 
bărbatul, ce zăcea in o baltă de sânge in ain-
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tea ei şi pe care numai amorul nemărginit I’a 
adus la perire.

Mai aruncă, o privire durerosă- pe cadavrul 
recit şi se rentorse la omenii săi.

Câncl ved'ură aceştia vestmântul sângios al 
Chilmei se împlură de spaimă.

M’a atacat, şi am fost silită a-mi folosi pum^
naiul.

Acestea cuvinte ale Chilmei i înspăimântară 
şi mai mult.

Chilma arăta cu mâna in direcţiunea unde 
se întâmplase fapta ingrozitoriă şi clise:

Mergeţi şi aduceţi-i cadavrul aici!
Patru ostaşi porniră imediat a împlini man

datul căpătat.
zsszih:.

IRevederea.
Petră nul Mucapor şedea in apertura peşce- 

rei sale pe o petră mare. Lângă piciorele lui 
tăvălit in erba mole se întindea comod un băr
bat bătrân, inse in vigore deplină încă.

Ambii trecuseră deja peste acei ani ai vie- 
ţei omeneşci, cari se consideră ca vera etăţii, 
ce e destinată moritorilor de a petrece pe acest 
pământ. Pletele şi bărbele lor erau mai mult- 
albe decât sure, şi pe fagele lor să înşirau una 
lângă alta creţele cinstite ale bătrâneţe lor adânci. 
De susţinem asemânarea etăţii omeneşci cu celea 
patru anutâmpuri, atunci potem dice că Mucapor 
•si Scardon, — căci acesta era bărbatul tăvălit 
in erbă — au intrat deja in iernă. /
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Deşi erau mai de aceaşi etate aceşti doi 
bărbaţi, totuşi anii trecuţi nu avură asemenea 
efect schimbătoriu asupra lor. Pe Scardonu-lu 
poteam recunoşce la prima vedere, căci abia se 
inscbimba-se câtva in cei treispraclece ani, de 
când trăieşce in acest loc selbatic şi necercat 
de fiinţe omcneşci. Perul lui lung şi barba lui 
stufosă era mai albă, şi faga lui poşedea mai 
multe creţe, inse ţinuta corpului lui era tot cea 
mai vecliiă şi nici poterea membrelor sale nu 
părea a fi mai mică, ca cu treispredăce ani 
mai nainte.

Mucapor inse s’a inschimbat forte. l;rămon
tarea neîntreruptă a spiritului seu pasionat, care 
de cându-şi alese Mucapor acesta pesccră abon- 
dqnată de locuinţă, nu încetase de a urdi fel 
şi fel de planuri cutezanţe şi desperate pentru 
eliberarea Daciei de sub jugul roman, î seca 
membrele şi-i storse forţele. Cum şedea acum 
Mucapor pe petra din uşa pescerii sale cu spa
tele încovoiate, cu membrele lungite de slăbi
ciune şi cu obrazii scobiţi de dorerea neîntre
ruptă internă, ce nu înceta nici pe un moment 
a-lu munci, numai pugini ar ff fost in stare a re- 
cundsce in acest betrân gârbovit pe fanaticul 
tarabostos de o dinidră, care cât de multu-şi 
iubid patria sa, pe atât de adenc uria pe ruină
torii acesteia, pe romani.

Era demineţa, şi sorele chiar începea a re- 
sâri. Radele lui aurii se strecurau printre frun
zele copacilor, atingând la început numai ver-
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vurile acestora. Peste câteva momente poiana de 
înaintea pescerii era luminată de radele focului 
ceresc.

Mucapor şedea perdut in cugete.' Sufletul 
lui visătoriu, cuprins de idea fixă a desrobirei 
Daciei, se desfăta in visiuni imbătătărie de fe
ricire. Faţa lui ososă se îmbrăca in inschimba- 
rea răpirei sufletesci şi pe buzele lui veştedite 
apăru un zimbet dulce.

Scardonu-lu priviâ cu ingrigire.
Adi vom ave o di frumosă, — dise in fine 

cu intenţiunea de a desceptâ pe Mucapor din 
visurile sale. — Sorele a răsărit adi fără ceţă, 
acesta e cel mai bun semn, din care ne potem 
asceptâ la o cli frumosă.

Mucapor se intorse cătră vorbitoriu ca un 
om, ce a fost trezit din somn.

Vom ave di frumosă, — dise el trăgănat. 
— Pote! Dar mie tot atâta mi-e. Scîi la ce am 
cugetat amice, vădend răsărirea sorelui?

Scardon sări repede in tălpi. El sciâ cuge
tele lui Mucapor, sciâ că-i-va vorbi de Dacia. 
Era pregătit a audf ârăş vre-un plan desperat, 
care insă in ochii lui Mucapor va apără ca in- 
falibil. Voiâ a cruţă pe Mucapor de sguduiri 
sufletesci, de cari eră cuprins cu t6tă ocasiuneâ, 
cându-şi eplicâ planurile.

De acea, fără de ai răspunde lui Mucapor, 
porni spre pesceră. Peste câteva momente apăru 
iuarmat cu un arc de săgetat şi cu sabiă.

In filele trecute am vă<jiut căpriore frumose
16
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111 apropiere. Le-am pândit şi vedui, că au ve
nit la pSreul ce curge pe aici pe din aintea 
pescerii nostre, ca se bee apă. Am speranţă, că 
voijj pote obor! una, şi de acea me duc la venat.

Scardon cugetă că va pote abate pe Mu- 
capor dela ocuparea continuă cu sortea Daciei, 
de acea de un temp incoce de câte ori se în
cercă a atinge acest obiect, tot de a una se de
părta sub orecare pretext. Aşa voi şi acum a 
face cu atât mai vertos, că se apropia terminul 
pe cându-i promise Chilmei, ră va pregăti pe 
tatăl ei la .întâlnire.

Mai' erau incă numai câteva dile până la 
acest termin, şi el incă nici nu atinse barem pe 
departe acest obiect.

Mucapor vedend intenţiunea lui Scardon de 
-a-se depărta, î-şi încrunta privirea şi clise :

De te-ai urît cu mine amice, nu te încercă 
de a me înşelă. Eşti om liber me poţi perăsi 
când voiescî, eu n’arri putere a supra ta.

Pe faţa lui Scardon apăru o tristeţă 'clore- 
rosă. El î-şi împreuna sortea sa cu a fostului 
sSu stăpân numai din iubire şi din mulţămită 
pentru binefacerile multe, cu cari fuse grămădit 
precând eră incă sclav desconsiderat, Şi acum 
fostul seu stăpân in nepreceperea sa-i trage la 
îndoială fidelitatea şi intenţiunea lui bună. Acesta 
nu o potea suferi mai mult. Se decise că incă 
adi va vorbi despre causa, din care-şi inschimbâ 
portarea sa de până acum.

î-şi arunca deci arcul la păment şi-şi ocupa 
dră locul de mai naite.
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De aş fi voit a te părăsi, — clise el necâ- 

git — aş fi făcut-o de mult şi n’aş fi petrecut 
treisprăclece ani ca fierele sălbatice in acest loc 
părăsit.

I-ţi pare rău ?
Nu-mi pare reu, ci suni necăgit că te indo- 

eşci de fidelitatea niea.
Trăsurile mâniose ale bătrânului Mucapor 

se înseninară.
Mi-ai dat destule probe de fidelitate amice, 

şi chiar acesta e causa, că mă mir de portarea 
ta, care de un ternp incoce e de tot inschimbată.

Şi acesta-şi are causa sa, pe care vei sci-o 
cât de curund şi tu.

Acum să’ntorsă Scardon cu privire rogăto- 
riă cătră Mucapor şi continua :

Lasă sortea Daciei in rnânile deilor, căci 
inimicii, cari au subjugato î-su cu mult mai po- ' 
tcrnici, decât se potern şi cugeta numai, că dacii 
vor desrpbi-o orecând.

Mucapor se scolâ de pe pietră repede, ca 
şi când ar voi să năvălescă asupra lui Scardon. 
Obrazii lui palidi de bătrâneţe să’nroşirâ de mâ- 
niâ, şi in ochii lui • schinteitori apăru focul fa
natismului pasionat.

Acăsta e deci causa ! — răcni el ca un leu 
rănit. — Şi tu, * Scardon, eşti slab de spirit? 
Du-te ! . . . Du-te, de-ţi pare rău de a-ţi petrece 
dilele bătrâne aici in lipsă lângă un hăbăuc-ca 
Mucapor, care nu voieşce să respire aerul in
fectat de romani. Mergi Scardon! Eşti bătrân,

16*
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şi membrele tale ostenite pretinrl odîgnă, pe 
care nu o poţi ave aici pe patul nostru serăcă- 
cios de muşchi u.

Şi din tine ce va fi atunci ? — intrebâ Scar- 
don cu linişce.

Voiu mai trage jugul vieţii, până vor voi 
deii, căci vieţa mea e a patriei mele. De nu aş 
fi jertfit-o acesta Daciei, incă de mult aş fi mort.

Dacia nu esistă mai mult in forma pe cum 
ai dori tu.

De nu esistă acum, va esistă in venitoriu !
Scardon zimbi amar. Mucapor vorbiâ cu a- 

tâta foc şi convingere, ca şi când o altă even
tualitate nici nu s’ar potă cugeta.

Ascultă şi părerea mea, — se încerca Scar
don a conrradice încăpăţînatului Mucapor. — Eu 
cunosc starea actuală a Daciei mai bine decât 
tine, căci eu am fost mai de multe ori in Sarmi- 
seghetusa. Am vedut înflorirea ţării şi n’ăm ce 
nega că la început şi eu simţiâm o dorere, căci-mi 
aduceam aminte de gloria trecută a dacilor. 
Când vădui apoi castrele întărite şi mulţimea 
legionarilor rom mi. am abclis pentru tot de a una 
de a mai speră că dacii er vor ajunge la po- 
tere.

Şi totuşi vor ajunge, ori cât de rău stau 
lucrurile de presente pentru noi! — esclamâ 
Mucapor cu focul convingerii nestrămutate. — 
Vădut-ai Scardon, cât de frumos resări acli so- 
rele ? Veni-va o di, — şi acesta nu e departe, 
— când surele libertăţii, va resări mai orbitoriu
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ca adi focul ceresc ! Atunci se va începe diua 
de serbătoriă mare a dacilor !

Vicliuni şi năluciri optimistice şi deşerte ! — 
glise cu resignaţiă Scardon.

Tonul plin de abdicere al lui Scard.on aduse 
in iritaţiune mâniosă pe Mucapor.

Poţi dubita incâ despre acesta ? — intrebâ 
el in ton dojinitoriu. — Său doră credi că Za- 
molxis şi ceta cleilor vor pote suferi fără resbu- 
nare sdrobirea dacilor?

Ochii lui se aprinseră de focul increderei in 
ajutoriul deilor şi continuă:

Causa dacilor stă cu mult mai bine, decât 
cugeţi tu ! Eri a fost la mine Mudaris, — tu nu 
scii, căci erai la venat, — şi mi-a adus sciri 
imbucurătorie Omenii sei s’au pus -in legătură 
cu fraţii nostrii de la nord. O ferbere generală 
începe a cuprinde spiritele dacilor. Vom ascepta 
incă pugin, până ce va trece acesta ferbere in 
clocotire ... şi atunci — o înfricoşate Zamol- 
xis ! — romanii vor simţi mâna grea a resbu- 
narei tale juste !

Scardon priviâ cu compătimire la fostul seu 
stăpân. Sciâ, că Mudaris se folosesce de fana
tismul lui Mucapor numai cu acel scop ascuns, 
că i va succede a storce aur de la el.

Spus-ai lui Mudaris, că ai tesauri îngropaţi ? 
— intrebâ Scardon.

De sine se înţelege că i-am amintit despre 
acesta. Numai acum me bucur in adevSr, că 
acesta avere n’a ajuns in manile romanilor. Fraţii
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nostru vor avă cu ce acoperi primele spese ale 
resboiului nou. Ostaşii nostrii se vor ingrigi după 
acea ele a-şi câştiga celea de lipsă prin forţă 
de la inimici.

Numai n’ai fost atât de neprecaut se des
coperi lui Mudaris locul unde e îngropat tesau- 
rul ?

Nu sum copil necopt se fac aşa ceva. Os- 
tenela lui Mudaris am remuneratu-o — şi i-am 
spus se conducă la mine vre-o câţî-va tarabos- 
toşi demni de încredere, cu cari se me pot în
ţelege.

Si ce a dis Mudaris la acestea?
1 5

Mi-a dis, că dorinţa mea e împreunată cu 
greutăţi, de ore-ce se recere o cutezanţă forte 
mare, ca se încerce cineva a străbate neobser
vat de sentinele peste graniţele Daciei*

Eu sum de părere, că Mudaris te imbetă 
cu apă rece.

Cuvintele acestea avură efectul unei cute
zanţe vătămătorie asupra lui Mucapor. Scardon 
osbervâ indignarea lui Mucapor, de acea să în
cercă a să esplicâ:

Scfi tu, cine e Mudaris ?
Sciu, Mudaris a fost un ostaş brav, care şi 

după ruinarea patriei nostre n’a încetat de a fi 
un dac însufleţit, care e gata a păşi in ori ce 
moment in şirul luptătorilor pentru • eliberarea 
Daciei din jugul sclaviei.

Scardon clăti din cap şi apăsând lîăcare 
cuvânt dise:
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Mudaris e un om reu, un hoţ neruşinat, care 
sta in calea drumurilor.

Un om reu, un hoţ neruşinat? Pentru că 
atacă după putinţa sa pe usurpătorii patriei nos- 
tre? Spune-mi un singur cas numai, că Mudaris 
a luat ceva de la vre-un dac, şi atunci eu voiu 
fi primul, care-ţi voiu aproba cuvintele vetemă- 
torie.

Mudaris nu face deschilinire intre dac şi ro
man, când i-se da ocasiune de a jăfuf. Tu nu 
voesci a vede, cum te înşelă şi te sîdrce şi pe 
tine de un tâmp incoce cu fel şi fel de născociri 
fantastice.

Adâ-mi dovedi, dacă voesci se fiu convins, 
— ch'se rece Mucapor.

Veni-va tem pul, când te vei convinge des
pre adeverul cuvintelor mele.

Urma o mică pausâ de tăcere. Scardon'pă
rea a cumpeni ceva serios in sufletul seu. După 

. acea de o dată se intorse cu o resoluţiune re
pede cătră Mucapor şi-i dise :

Stăpâne!
Mucapor voi a se rădica de pe pietră, dar 

Scardonu-lu opri.
Stăi stăpâne, şi nu te superâ, pentru-că fo

losesc acesta titulă faţă de tine. Sciu că sum 
liber, şi că tu voesci să te numesc amic, dar 
totuşi am cugetat, că me vei ascultă mai uşor, 
de-ţi voiu aduce in memoriă- prin acăsta titulă 
tâmpul îndelungat, in care ţi-am servit cu fideli
tate neclintită şi cu iubire. O rugare am cătră 
tine, şi n’aş vof s£ mi-o refuzi.
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Vorbesce. amice, şi de aternă de la mine 
rogarea ta, te asigur înainte, că voiu implini-o.

Pârâsesce acesta pesceră şi vino cu mine 
in Sarmiseghetusa.

Ca muşcat de un şerpe veninos sări Muca- 
por de pe pietra pe carea şedea ; faga lui espri- 
mk de o dată uimire, mâniâ şi dispreţ.

Să mărg in Sarmiseghetusa ? — întrebă el 
dubitând. — Ore bine te am înţeles Scardon ? 
Să mărg intre romani, eu tarabostosul Mucapor ?

Liniscesce-te amice, şi mă precepe. Eu aş 
voi să vedi tu cu ochiit ăi proprii starea lucru
rilor, ca să poţi căpăta judecată limpede. De 
vei vede apoi, că Dacia e perdută pentru tot 
de a una, sum sigur, că nu te .vei mai chinul 
aici in acesta pesceră.

De nu mi-aş aduce aminte cine ai fost tu 
pentru mine şi pentru Chilma mea, te-aş înfruntă 
pentru acest sfat. Aşa insă mă indestulesc cu 
acea rogare să nu-mi vorbeşci mai mult despre 
acăsta. Să şciu că aici in acesta pustietate-mi 
va închide, ochii mortea, ca unui esilat din voia
mea liberă, totuşi nu m’-aş intorce intre romanii 
afurisiţi.

Şi totuşi te vei rentorce ără intre omeni, 
— dise Scardon cu tăria convingerei.

Eră p’aci să lunece din gura lui numele 
Chilmei, insă vădend iritaţia prea mare a lui 
Mucapor lăsă acesta pentru altă dată. Să mul- 
ţămi a desceptă numai speranţa in sufletul lui, 
cându-i dise sculânduse din erbă şi luânduşi arcul:



— 249 —

Sângele nu s£ face apă. Pe tine te aşc^ptă 
încă mare bucuria in Sarmiseghetusa. l^eii ţi-au 
pestrat pentru betrâneţe o surprindere imbucu- 
rătbriă,

Nebun eşti Scardon, te joci cu mine ? Eu 
n’am pe nime in acesta lume. Nevestele mele 
cari n’au perit in măcelul înfricoşat, au cădut in 
lanţurile sclaviei romnne. Şi apoi Chilma ? Nu 
tu ai fost acela, care ai vgdut cu ochii tei pro- 
pii trupul ei fără vi£ţă ? Nu tu ai ţinut in ma
nile tale vestmântul ei sângeos ?

Şi ochii cei mai ageri* sfi pot înşela câte o 
dată. Dar vorbesc prea multe, tempul trece şi 
tace. Ecă sorele e sus deja, şi căpriora incă nu 
e nicăiri.

Ultimele cuvinte le. clise păşind cătră rîule- 
ţul ce spumega in aintea peşcerii. Peste petrile 
ce se redicau din apă sări cu o iuţime şi uşo- 
rinţă nepresupusă in anii bătrâneţei sale. Tre
când la ţermure începu a fugi cătră pădure.

Stăi, Scardon amice! — s6 audi in apoia 
lui strigătul lui Mucapor. — Ce-ai dis despre 
Chima ? Scardon ! Scardon !

Scardon inse dispăru intre copacii pădurii, 
ca-şi când n’ar aucU nemic,

Mucapor se lăsa pe p<Stră. Iritaţia de care 
fu cuprins la cuvintele amicului seu, î esauriâ 
poterile slăbite, in capul seu simţiâ o ferbinţelă 

. chinuitoriă buzele şi membrele lui tremurau de 
emoţiune.

SS fiă ore posibil ? — cugetă el ştergânduşi
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fruntea asudată. Chilma se trăiescă ? Şi încă aicî 
in apropierea mea ! In ce stare, intre ce impre- 
giurări ?

Acestea erau impregiurări la cari nu-şi po- 
tea răspunde nici cu presupuneri barem.

începu a-şi împrospăta in memoria cuvin
tele luivScardon, cu cari acesta-i făcu cunoscută 
mortea ficei sale. I-şi aduse aminte de dorerea 
sclavului ce o simţise acesta, când enarâ despre 
mortea Chil mei.

Puse apoi in cumpănă de o parte dorerea 
şi întristarea adevărată a lui Scardon, ce o ma
nifesta când enarase despre mortea Chilmei, de 
cea alaltă parte cuvintele sale rostite numai cu 
câteva momente mai nainte in sens general şi 
nehotărit. Mai lua apoi in considerare şi acea 
că Scardon î-lu rogase se părăsescă pescera şi 
se mergă cu el in Sarmiseghetusa.

Bucuria ce începu şi in Mucapor a se tredi 
de cuvintele ascunse ale lui Scardon, dispăru 
erăşi. In ochii lui scopul lui Scardon era evident. 
Voia al duce cu "Ori ce preţ in cetate, ca se 
vedă ingânfarea romanilor şi să-şi pierdă spe
ranţa in viitoriul Daciei. Căci altmintrelea ce 
causă ar fi potut ave se nu vorbescă mai limpe
de ? Şi apoi şi fuga sa din aintea întrebărilor 
intăriâ numai pe Mucapor in credinţa sa.

Din causa acesta Mucapor simţiâ un fel de 
mâniă uşorâ fagă de Scardon, şi-şi propuse, că 
după rentorccrea sa de la venătore i va face 
imputări.
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Mai petrecu puţin tâmp pe petră, după acea 
se redică greoi şi voi a merge in pesceră.

O intemplare neasceptată şi suprindetoriă îi 
inrădecinâ inse pentru câteva momente piciorele 
in păment,

Din desimea pădurei şe desfăcură mai mul
te figuri bărbătesci si intrară in poiană. Eşind 
din umbra copacilor sorele se reflectă de pe 
coifurile de metal, cu cari le erau acoperite cape
tele in braţele lor stângi aveau scuturi, şi de a 
laturea lor atârnau săbii.

Mucapor priviâ la ei ca inlemn't de sup- 
rindere. abia credea ochilor sei, când se convine, 
că bărbaţii, cari i conturbau liniscea singuratică, 
sunt legionari romani.

Dar numai câteva clipite-i ţinu confusiunea. 
căci ochii sei de o dată începură a luci de un 
foc fanatic, şi faţa sâ palidă se aprinse de mâniă.

Ca un nebun furibund năvăli Mucapor cătră 
peşceră şi dispăru pe-aperlura aceleia.

Ostaşii-lu observară.
Stăi betrânule, şi dă-te prins!— strigă con- 

ducătoriul legionarilor scoţindu-şi sabia
Legioarii i urmară esemplul şi grăbiră după 

el in fugă cu săbiile scose cătră pesceră,
Repede trecură toţi peste petrile pereua- 

şului! Conducâtoriul de. o datâ-i opri şi le dîse:
Precauţiune, fraţilor; Betrânul, pre care l-am 

vedut, de a bună seină .e unul dintre 6menii lui 
Mudaris. Am speranţă că am dat de cuibul hoţi
lor! Pote chiar şi însuşi Mudaris e aici! Posta-
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ţi-vă in gura pescerii şi ţineţi-vă armele gata! 
Pote se fia mulţi şi se avem o luptă crâncenă cu ei!

Legionarii se apropiară cu precauţiune de 
gura pescerii.

Nici nu ajunseră bine aici, şi in apertura 
pescerii reapăru Mucapor înarmat cu scut şi sa- 
biă. Ochii aci-i erau înecaţi in sânge, si muşchii 
fegei lui tremurau de convulsiunea mâniei.

De iritaţiune şi mânia nici grăf nu putea. 
Se puse in posiţiâ de apărare in gura pescerii şi 
redicându-şi sabia in aer o intorse de câteva ori 
ameninţând de a supra capului seu.

Perul lui alb ca neua, barba lungă şi fâl- 
faitoriâ insuflară in legionari respect, cari nesciind 
ce se facă păreau a să întrebă unul pre altul 
cu priviri uimitorie.

In numele' împăratului şi al legatului seu 
Flavus dă-te prins bătrânul^, şi depuneţi armele! 
— să audi versul conducătorului.

Hoţilor! — răcni Mucapor cu gura spu- 
măgătoriă de mâniă.

Nu te încercă a resistăşi nu ne constrînge 
să folosim arme! De nu ne-ar opri părul tău 
alb, ţi-am innecâ în sângele tău propriu insultarea 
Bătrâneţele insă nu scutesc pre nime de pedăpsa 
legilor. Dă-te prins, bătrânule, şi nu-ţi ingreunâ 
pedăpsa ce te asceptă cu încercări zădarnice de 
resistinţă! Unde ţi-su tovărăşii tăi de hoţiă, unde 
e Mudaris?

Mucapor începu a ride cu hohot. Faga lui schi- 
mosită de mâniă şi ură esprimâ.cea mai adencă
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indignare, şi in risul lui inspăimentatoriu resund 
sarcasmul cel mai vetemătoriu.

Eu hoţ, şi voi omeni de omeniă! — răcni 
Mucapor ca când şi-ar fi perdut mintea. — 
Hahahaî Oh ironia sorţii! Hahaha!

Şi rise din resputeri, până i se implură ochii * 
de lacremi.

Depune-ţi armele, betrânule, şi ţineţi mâ- 
nile se le legăm! — se audi din nou mandatul 
conducătorului legionarilor.

Hoţi nimernici! De trei ori hoţi! — răcni 
eră Mucapor perdendu-şi tot cumpătul, — Nu 
e destul, că mi-aţi deprădaţ ţera, acum nici aici 
in societatea ferelor selbatice nu pot trăi in li- 
nisce de voi. Batâ-ve mânia, înfricoşatului Zamolxis.

Conducătoriul făcu semn ostaşilor şi le de-
mândâ:

Prindeţi şi legaţi pe betrânul acesta nebun. 
In recorea temniţei i se vor reci creril aprinşi! 

Patru ostaşi nevăliră cu săbiile scose cătră
Mucapor.

Acesta-şi intorsS de câteva ori cu foc sel- 
batic in ochii sei sabia in aer şi striga :

Depărtaţi-ve miserabililor ! Sau veţi cunoşce 
spada rarabostosului Mucapor!

Din acestea cuvinte resund atâta fanatism 
esperat şi ură despreţuitoriă, in cât ostaşii re- 

maseră frapaţi pe câteva momente.
pe el ! — striga conducătoriul nevălind şi 

el cu sabia scosă cătră 'Mucapor.
In apertura pescerii se încinse o luptă des-
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perată şi neegal?. Un moşneg cărunt î-şi apăra 
vieţa in contra mai multor legionari tineri şi ro- 
busti.

Deşi eră slab Mucapor şi gârbovit de be- 
trâneţe, ura şi mânia-i oţelise poterile in mod 
admirabil. In mâna lui secă-i străluciâ sabia ca
un fulger orbitoriu.

Un ostaş mai cutezant se indesâ lângă Mu
capor şi voi se-i prindă drepta înarmată. Dar 
sabia betrânului cu iuţimea săgeţei sburătorie se 
redicâ in aer, şi ostaşul neavend temp a incungiură 
lovitura de morte cădii grămadă cu capul sdrobit.

Mortea legionariului mări furia sogilor sei, 
şi aceştia nevăliră cu vehemenţă orbă spre Mu
capor.

Sângele versat cerea resbunare, mortea be
trânului eră deci sigură.

Mucapor se apără cu vitejiă desperată in 
contra atacurilor vehemente. Dar ce potea aici 
ajută vitejia !

Bragele sale desveţate de a portă armele 
începură a slăbi, apucăturile sale de apărare de- 
vinjau din ce in ce mai nedestere.

'i

Dar in furia lui, care-i petrunse totă fiinţa, 
se părea a nu observă acestea, căci in ce me- 
sură-i scădeau forţele, in aceaşi i crcşcea teme
ritatea orbă şi neprecaută.

In transportul pasiunei părăsi gura pescerii 
şi locul seu părăsit imediat fii ocupat de doi le
gionari. Mucapor eră acum incungiurat din t6te 
laturile.
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Dă-te prins ! — striga acum un legionarii). 
— Nu vedi că totă resistinţa e zadarnică !

Mai bine mortea, decât sclăvia vdstră ! — 
răcni Mucapor cu focul desperarei in privirea sa 
cruntă.

Şi orbit cu deseverşire de pasiunea luptei, 
fără a cugetă la periclul ce-i ameninţă vieţa, se 
arunca cu sabia spre un ostaş.

O lucire ca de fulger a săbiei picurătorie 
de sânge, şi ostaşul odată se rostogoli in sângele 
seu propriu !

Mucaporu-şi redicâ din nou sabia in aer şi 
privirea lui cruntă se părea a căută o victimă 
nouă. - i

Dar înainte de a ne văii pe victima nouă 
un ostaşu-i înfipse sabia in cdste.

Lui Mucapor totă impregiurimea i se păru 
scăldată in sânge.

Hoţilor î — striga el cu gura plină de sânge.
Şovăi apoi câteva momente incercându-se 

de a se susţine, dar genunchii lui slăbiţi se in- 
doiră sub greutatea corpului şi cădu grămadă.

Un ostaş î-şi redicâ sabia pentru a-i dă 
împunsătura de graţiă.

In acest moment se vedu fugind din pădure 
un bărbat cu o căprioră in spate.

Staţi, ostaşilor ! Staţi! In numele guverna- 
toriului Flavus ve provoc s£ nu omoriţi pe so
crul seu !

Scardonu-şi arunca căpridra din spate şi
grăbi la Mucapor, care zăcea ameţit cu faga in- 

*
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cinsă in palorea morţei. Din costa lui cea dreptâ 
isvoriâ sângele bulbucând şi se versa pe erba 
verde.

Ce aţi făcut ? — esclamâ Scardon plin de 
groză. ,— Sciţi voi pe cine aţi omorît ?

De a bună samă pe unul dintre hoţii lui 
Mudaris, — respunse conducătoriul legionarilor. 
— Betrânul nu a voit se s6 dee prins, şi in cu
tezanţa sa orbă a omorît doi dintre omenii nostrii.

Scardon se pleca spre Mucapor şi-şi puse 
mâna pe pieptul lui. In faga lui sbercitâ de o 
dată se ivi o radă de speranţă.

Anima lui bătea; incă, nu e mort! — clise 
cu bucnriă. Ajutaţi-mi se-lu duc la păreu şi se-i 
leg rana.

Ostaşii nu se mişcară.
De unde-ţi iei indreznelă se ne demândezi? 

— întreba conducătoriul legionarilor cu aspri
me.

Ajutaţi-mi se nu moră barem o elf, şi fiţi 
siguri, că veţi căpetâ resplată bogată pentru a- 
cesta, — d se Scardon incercânduse a opri sân
gele, ce năpădia din costa lui Mucapor.

Legionariul conducătoriu prinse pe Scardon 
de umer şi—lu scutura.

Legitim^ză-te prima dată cine eşti! — dise 
cu duritate aspră. — Sau şi tu eşti dintre omenii 
lui Mudaris ?

Scardon se redicâ şi dise necăjit:
Cunoşceţi voi pe guvernatorul Daciei, pe 

Julius Flavus ?
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întrebarea acesta scose pe legionarii} din
paciinţă.

Nu ne pune tu întrebări, ci respunde la în
trebările nostre ! — provoca conducătoriul le
gionarilor pe Scardon. — Tu pe cum se vede 
cunoşci pe betrânul acesta nebun şi periculos. 
Spune cine e acesta şi in ce legături ai stat cu 
el, sau vei veni cu noi in cetate legat.

Scardon vedu, că un ostaşu-şi pregâteşce 
deja funea, cu care voia a-lu legă.

Daţi-mi pace şi mai bine ajutaţi-mi se sus
ţinem vie ţa in acest nefericit barem până ce-şi 
va vede fica unică, cu care nu se intâlnise de trei- 
sprădece ani intregi. - '

Nu intortocâ verdi şi uscate ! — ordonă cu 
asprime mâniosă legionariul. — Respunde iute 

cine e betrânul acesta moribund ?cine eşti, şi 
S’au ţine-ţi mânile se ţi-le legăm î

Fia după voinţa vostră, — respunse cu li- 
nişce Scardon. — Persona mea sciu că nu v’a 
interesa prea mult, căci eu n’am fost decât un 
sclav simplu. Moribundul acesta ins6 a fost un 
tarabostos fruntaş, şi sum sigur că va păr£ reu 
de mortea lui, când ve veţi convinge: că aţi 
omorît pe socrul guvernatoriului Daciei, pe ta- 
rabostosul Mu ca poc.

Cu tote că legionarii şciau că nevasta Jui 
Flavus e de origine de dac, şi moribundul ce 
zăcea ameţit înaintea piciorclor lor încă eră de 
acesta naţionalitate, după cum arătau veştmintele 
lui, — totuşi cuvintele lui Scardon nu putură

17/
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ave la prima audire efectul convingerei. Şi se 
părea lucru necreclut, că un tată se-şi petrecă 
vieţa in pustietate, când la fica sa ar pote ave 
tote comodităţile cari fac plăcut traiul omenesc.

Ajutaţi-mi, amicilor, se-i legăm rana, — 
continua Scardon cu lacremi in ochi. — Chilma 
fica acestui moribund, va resplătf bogat de-şi va 
vede părintele său iubit viu.

Omule ! bagă de samă se nu te joci cu cre
dulitatea riostră ? — clise conducătoriul patrulei, 
care începea a fi ingrigiat de urmările faptei 

• comise, de cumva cuvintele lui Scardon s’ar a- 
deveri de drepte.

Oh, nu ve temeţi .xle înşelare. Eu me voiu 
duce cu voi in cetate şi vom duce şi pe tatăl 
Chilmei. Trebue se-lu ducem la tot caşul, numai 
de n’ar mori până ar pote inschimbâ barem 
câteva cuvinte cu fica sa !

Pe ostaşi i cuprinse o frică mare: Cuvintele 
lui Scardon poteau se fiă drepte, şi atunci cu 
ce-şi vor apăra nevinovăţia. Cine Ie va crede, 
că au fost siliţi se-şi folosescă armele.

Un legionariu-şi şi esprimâ frica dicând :
Noi nu potem fi respundabili pentru mortea 

bătrânului acestuia. El ne-a atacat prima oră şi 
a şi ucis pe doi dintre noi.

Nu portaţi frică din acesta parte ! — disc 
Scardon. - Eu cunosc natura fostului mieu stă
pân şi sciu că lucrul nu s’a potut intempla' alt
cum. Ajutaţi-mi deci!

• Scardon redicâ acum cu ajutoriul ostaşilor
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pe Mucapor şi-lu transporta lângă păreu. I-i 
spăla rana şi o lega.

De ce n’a şecjkit omul acesta la fica sa, 
dacă acea e aşa mare domnă ? — întreba un 
ostaş,

N'a şciut că fica sa trăieşce incă nici acum
nu şcie.

Ostaşii î—şi inholbară ochii uimiţi. — Acum 
nu e tâmpii 1 de vorbit, tot momentul e scump, 
— continua Scardon. — Tăiaţi crengi şi faceţi 
un pat de transportare, ca se potem duce până 
in Sarmiseghetusa pe moribund.

Ostaşii se depărtară a implinf dorinţa lui 
Scardon.

Abia începură ostaşii a tăia crengi, şi faţa 
palidă a lui Mucapor începu a se roşi. Peste 
câteva momente incepii a resuflă şi-şi deschise 
ochii.

Hoţii! — şopti el abia audibil. — Hoţii me
uciseră!

Linişcesce-te, stăpâne ! — î-lu rogâ Scardon. 
Unde-su hoţii Scardon ?
Cruţă-te stăpâne, inimicii t£i acuma ţi-su

amici.
Trăsurile feţei lui Mucapor se contraseră 

de mâniă la audul acestor cuvinte.
Slugă nemernic şi neruşinat mai tradat! te- 

ai pus in conţelegere cu inimicii’ stăpânului teu! 
— şopti el, imputerindu-se a se scula.

Te iert, stăpâne pentru vătămarea ne meri
tată, numai nu te irită — <Jîse Scardon cu ingri-

17*
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gire. — Tu trebe se trăiesci, căci deii nu pot fi 
atât de crudeli se te lipsescă de cea mai mare 
bucuria, ce te asceptă.

Gura lui Mucapor se laţi de un zimbet amar.
Ce bueuriă mai pot ave in acesta lume, 

când Dacia geme sub jugul sclaviei tirane?
Adă-ţi aminte de cuvintele mele! Adă-ţi a- 

minte de Chilma!
Bătrânul Mucapor tresări, şi faga lui lua o 

espresiune radiosă.
Te conjur pe mânia pedepsitoriă a înfrico

şatului Zamolxis nu-ţi bate joc de mine! — şopti 
cu viers tremurătoriu de emoţiune. — Mai am 
numai câteva ore de a mai trăi, nu me înşelă 
deci! Spune-mi adeverul întreg: trâiesce Chilma 
încă, sau me asceptă deja de treisprăclece ani 
in câmpiile fericite ale Ini Zamolxis.

Chilma trâiesce aici in Sarmiseghetusa in 
deplină fericire* de când scie, că şi tu eşti in 
vieţâ. Asceptă cu nerăbdare ora dulce a in tal— 
nirei.

Atunci voiu trăi, căci trebue se-o ved, — 
dise Mucapor cu energiă.

Apoi cu înfruntare dorerosă continua:
De ce m’ai ţinut treisprâdece ani in nesci- 

inţă chinuitoriâ?
Eu încă eram de credinţă, că Chilma e mor- 

tă. De abia trecură câteva, lunu de când sosi in 
- Dacia Guvernatorul nou Julius Flavus.

. Vorbesce de Chilma, Scardon, şi lasă pe 
romanii afurisiţi in puterea spiritelor rele!
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Nu grăi reu de Flavus, stăpâne, căci nu 
scii ce faci. Guvernatorul Daciei Julius Flavus 
e ginerele teu!

Un ah dore.’os părăsi peptul lui Mucipor, 
şi in faţa lui s6 ivi espresiunea decepţîunei chi
ri uitorie.

Chilma e fericită cu Flavus, stăpâne, — dise' 
serbătoreşce Scardon — Nu te îmbucură ferici
rea lîcei tale amic'e ?

Mucapor nu respunse nemic ; pieptul lui se 
redicâ vehement; se părea că şi resuflarea-i ca- 
useză doreri.

Puţini moritori pot gustă dulceţa bucuriei 
fără urme de amăreciune ! — gemu Mucapor. 
— In bucuria mea e prea mult pelin.

Linişcesce-te stăpâne î Nu-ţi cauza doreri 
superflue î Adăţi aminte, câtă iubire a nutrit faţă 
de tine Chilma.

Şi totuşi s’a unit cu inimicii patriei sale, şi-a 
uitat de sângele ei, şi-a1 tradat nemul seu ! 

Anima-şi are legile sale, pe cari numai pu- .
ţini le pot desconsideră, — clise Scardon. — 
De ai fi părăsit acesta* peşceră şi te-ai fi cobo- 
rit la ţeră, te ai fi putut convinge câte femei de 
ale nostre trăiesc in iubire cu romanii.

Scardon observa, că ostaşii se apropiă cu 
patul de transportare.

Vecii omenii aceştia, cari cu puţin mai na- 
inte voiau a te ucide, acum s£ ingrigesc pentru 
tine. Ţi-au făcut pat comod ca se te potă trans
portă până la Chilma, care te aşţeptâ de mult.
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Eu in Sarmiseghetusa nu mfi voiu duce pan?» 
vor domni romanii acolo, — dise Mucapor cu 
fanatism înfocat, care nici acum in statul morţii 
nu-lu părăsi.

Nu voieşci se vecii pe Chilma ?
Ba da de e cu potinţă afară din Sarmise

ghetusa.
Voiu chiema-o Ia tine !
Până ce-aţi sosi voi aici, ar fi pote prea târ- 
Ingrigescc-te bunule Scardon, se fiu trans-diu.

.1 -

portat pânâ’n apropierea cetăţii, unde apoi Chil
ma va veni la mine.

Tu nu vei mori, stăpâne, vei ave betrâneţe
fericite !

Ostaşii puseră pe Mucapor pe pat şi—lu redi- 
cară cu precauţiune pe umeri. Doi ostaşi rema- 
seră s6 ingrope pe sogii lor căciuli, er cei alalţi 
porniră incet spre capitală.

Pe drumul lung Scardon nu se depărta de ‘ 
lângă stăj)âuul sSu şi-i enarâ tote câte şciuse 
despre Chilma.

După ce eşiră dintre copaci, potură înainta 
mai cu sporiu, prin acesta împliniră cel pugin in 
parte şi dorinţa lui Mucapor, care de repeţite 
ori întreba pe Scardon că nu mai sosesc.

Erâu deja in apropierea cetăţii, când pe 
drumul pavat observară incă de departe o 
grupă de ostaşi călăreţi.

Unul dintre ostaşii ce ducea pe umeri pe 
Mucapor i dise lui Scardon :

De nu me insulă ochii, trăsura ce s£ vede 
jpcungiurată de ostaşi e a guvernatorului.
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Scardonu-şi puse mâna d-. asupra ochilor 
şi privi cu atenţiune scrutătoiiă la grupa din mij
locul drumului. De odată se înveseli, când ob
serva veştmentul alb. fâlfăitoriu al Chilmei, pc 
care o cunoscu.

Deii sunt prea induraţi! — se intorse acum 
cătră Mucapor. — Chilma a eşit inain ea nostră. 
Grăbiţi fraţilor!

Ultimele cuvinte le adresă cătră ostaşii cari 
duceau pe Mucapor. Grupa tristă înainta acum 
cu paşi repedi.

Scardon incă din depărtare făcu semn Chil
mei. Uimirea acesteia fu de tot mare, când vedii 
pe Scardon insogit de ostaşi romani.

Grăbeşce Chilma ! tatăl teu vine la tine! 
— esclamâ Scardon arătând pe patul in care 
zăcea Mucapor.

Pe Chilma o cuprinse o grozâ chinuitoriă, 
vedend corpul lungit al bărbatului despre care 
Scardon elicea că e tatăl ei.

Ce s’a intemplat? — întrebă ea cu faga 
palidă de presimţirea vre unei nenorociri. — O 
clei înfricoşaţi! — Scardon* grăeşce ce s’a in
templat ? Al cui e cadavrul acesta ?

Ostaşii puseră cu precauţiune pe' Mucapor

Chilmă! — şopti acesta abia audibil şi-şi 
incordâ poterile a se redicâ de pe aşternut.

In acest unic cuvent s6 esprimâ totâ iubi
rea ânimei sale, şi privirea sa plină de înduio
şare s£ părea a absorbe pe Chilma,

jos.
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Tată! Tubite tată î — esclamă Chilma in 
limba dacică, şi sbură la Mucapor ai încarcă fa ga 
si fruntea de sărutări.

Mucaporu-şi redică mâna tremurândă şi ne- 
teclind Cvi dragoste perul ficei sale şi-i dise cu 
blândeţă neobicînuitâ la el:

Am venit la tine. Chilma, ca părinte nu ca
dac.

A voit a folosi espresiuni infruntâtorie, dar 
vedend veştmintele naţionale pe. fica sa. supera- 
rea sa pentru tradarea chipzuită a Chil mei se 
micşora in câtva.

Ce ţi-sa întâmplat tată? Oh! ved sânge pe 
vestmintele tale !

In versul Chilmei resunâ espresiunea, gro- 
zei şi a dorerei compătimitori^.

Eu n’am mult, — gemu Mucapor. — Dar 
nu-mi pare râu după vieţă ! Te fac atentă inse 
sâ nu iei pe nime la respunsabilitate pentru 
mortea mea, căci numai eu şi ura mea nemăr
ginită fagă de romani suntem cauza adeverată 
a acesteia.

Tu nu vei murf tată, te vei rensânetoşâ. 
Rana ta nu e pcriculosă, nu e aşa Scardon ?

Scardon in loc de a răspunde arăta cu mâ
na pe o grupă de patru ostaşi romani cari e- 
şiră dintre arborii pădurei chiar in acest moment, 
portând pe umerii lor up corp bărbătesc, ale 
cărui membre atârnau in jos clâtinduse după paşii 
ostaşilor, ca şi când ar fi fost părţile unui ca
davru.
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Un cadavru ! — esc!ama Scardon cu uimire. 
— Legionarii aceştia aduc un bărbat mort!

Chilma se redicâ de lângă tatăl seu, unde 
ingenunchiase până acum.

Acest cadavru e al lui Zurgimar! — dise 
ea lui Scardon, care râmase cu gura căscată de 
uimire.

Zurgimar?! Zurgimar aici! Unde e Zurgi
mar ? !

Acestea întrebări le striga Mucapor cu atâta 
potere, câtă nime n’ar fi presupus in starea lui 
slăbită. O iritaţiune de tot mare-i cuprinse tot 
corpul, şi cu ultima încordare, a poterilor sale 
slăbite se redicâ in aşternut.

Unde e Zurgimar ? — repeta el cu potere
crescândă.

Dar înainte de a pote căp&tâ respunsul do
rit gura lui. de odată se ini piu de sânge crud, 
prin legătura ranei sale începu a ţicni sângele.

Mucapor eră pierdut. Ochii lui s£ impain- 
giniră, faţa lui deveni palidă şi cădii fără potere 
pe aşternut. • '

I—şi mai deschise apoi incă odată ochii şi 
| mai arunca incă odată o privire plină de îndu

ioşare iubitoriă pe Chilma, care plângea înge
ri unchiată lângă el apoi sufletul lui trecu la fraţii 
lui spre a se bucură de fericirea eternă in câm
piile lui Zamolxis. > •.

Chilma plânse cu jale, după acea redicân- 
dus&.de pe corpul recit al părintelui s&u, s£ in- 
torsg cătră Scardon şi dise in t.on tremurătoriu 
de emoţiune;
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Bunule Scardon! prima dată trebue s£-ţi 
mulţămesc in numele tatălui mieu pentru iubirea 
şi fidelitatea ta cea mare. El a morit fără aţi 
pote mulţămf, eu ins€-ţi voiu fi recunoscătoriă până 
la morte, — Acum trebuie se ne ingrigim de 
ai dă mortului onorurile ultime. Aici in acesta
pădure măiestosă i vom rSdicâ rogul şi de asupra 
cenuşei scumpe voiu redicâ un monument pom
pos.

Nu se pote Chilmaî — protestă Scardon. 
Tatăl teu şi-a esprimat mai de multe ori dorin
ţa că cenuşa sa se se pună la odignă in locul 
unde a stat templul lui Zamolxis. A fost dac in 
totă vieţa sa şi merită s£-i dăm acesta onore!

Atunci aşa s£ fiă.
După acea Scardon-i spuse Chilmei pe sccurt 

tote celea întemplate cu tatăl seu, precum şi 
Chilma îi enară aventura sa cu Zurgimar.

După C& fini cu acesta mai adresă cătră 
Scardon o întrebare.

Scardon! Zurgimar in ainte de a muri m£ 
făcu atentă s6 te întreb despre poterea sa pre
tinsă ce o avu asupra mea. Nu-mi poţi spune 
ce înţelese el sub acesta potere?

Iţi pot spune. Zurgimar in ainte de acum cu 
treisprădece ani plăti tatălui t£u pentru tine preţul 
de miresă, prin acesta după datina poporului 
nostru ai trecut in potestatea lui ca nevasta lui.

Oh, âtund totuşi au fost drepte cuvintele 
Dizalei, care mi-a spus că bărbatul meu va mori 
de pumnalul meu!
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Bărbatul t£u adevărat e Julius Flavus, legile 
dacilor nu mai au potere obligătoriă.

Zurgimar fu îngropat aici in marginea dru
mului er lui Mucapor, după ce-lu arseră in locul 
unde a stat templul lui Zamolxis Chilma î-i re- 
dică un monument imposant.

Bre Zurgimar nime nu la deplâns cu mai 
multă sinceritate decât grecul Philos care nu-şi 
potu căpetâ celea dece mii de denari. Şi incă 
ce e mai mult nici acea satisfacere nu o avu de 
a vede pre Mudaris in mânile pedepsitorie ale 
justiţiei căci după ce vedii că-lu persecuteză din 
tote părţile se *rase spre nord şi părăsi Dacia.

Flavus se intorse norocos din calea sa ofici- 
osâ şi se mira mult de celea întâmplate. Intro 
cli căpăta o epistolă din Magomtiacum, in care 
batavul Vitighes după ce-i gratula la înaintarea 
sa. î—l'u întreba că n’a audit ceva despre un anumit 
Zurgimar care servise in Magomtiacum ca cen
turion şi după ce părăsi serviţiul militar sâ in
torse în Dacia de unde-şi trăgea originea.

Flavus grăbi a-i rcspunde făcândui cunoscută 
mortea lui Zurgimar.

Scardon trăi până la adânci betrâneţe şi-şi 
esprimâ mai de multe ori dorinţa că voesce se 
fiă pus după mortea sa la odignâ vecinică lângă 
fostul sâu stăpân.
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