Petru Demetru POPESCU

LEGeNDE ŞI POVESTIRI
ISTORICE i

Editura Virtual
2011

-II-

ISBN(e): 978-606-599-755-4
978-606-599-754-7

Avertisment
Acest volum digital este prevăzut cu sisteme de siguranţă anti-piratare. Multiplicarea textului
sub orice formă, este sancţionată conform legilor penale în vigoare.

Digitizare realizată de Merlin IT Consulting Ltd. London, U.K.

-III-

Cuprins
DARURILE.......................................................................................................................................... 1
PĂDUREA SĂLBATICĂ..................................................................................................................... 2
POVEŢELE BĂTRÂNULUI ŞI FII LUI DECEBAL.......................................................................... 5
ÎNŢELEPCIUNE ŞI VITEJIE............................................................................................................. 8
DECEBAL ŞI TRAIAN....................................................................................................................... 9
LEGENDA BUCIUMULUI................................................................................................................11
CINCI LUPTĂTORI........................................................................................................................... 13
IZVORUL VITEAZULUI.................................................................................................................. 14
SUS, PE CRESTE, LA POSADA....................................................................................................... 15
FRUMOASA BISTRA ŞI NEÎNFRICATUL MOLDA.......................................................................17
DREPTATEA LUI BOGDAN............................................................................................................ 19
FIUL PESCARULUI.......................................................................................................................... 22
CODRUŢ CEL VITEAZ.................................................................................................................... 23
PALOŞUL săgeata ŞI GHIOACA................................................................................................. 24
CĂMAŞA ŢĂRANULUI................................................................................................................... 26
BOLOVANUL.................................................................................................................................... 28
LEGENDA HOREI............................................................................................................................. 30
STRIGĂTUL...................................................................................................................................... 31
MÂNDRICEL..................................................................................................................................... 32
VITEAZUL FĂCLIE.......................................................................................................................... 34
PUTEREA ARCULUI........................................................................................................................ 35
VOINICUL DE PE SIRET................................................................................................................. 36
LEGENDA VÂLSANULUI............................................................................................................... 38
SĂ NU TRĂDEZI NICIODATĂ........................................................................................................ 39
IZVORUL LUMINII.......................................................................................................................... 40
Moştenirea................................................................................................................................... 41
făgăduiala................................................................................................................................... 42
PAHARUL JERTFEI DE SINE.......................................................................................................... 43

-IV-

HOREA ESTE O LEGENDĂ............................................................................................................. 46
PÂNĂ LA UNUL!.............................................................................................................................. 48
ŞOIMUL............................................................................................................................................. 49
cinste şi omenie......................................................................................................................... 50
UN URMAŞ AL VITEJILOR DE LA VASLUI................................................................................ 51
DUPĂ STEAG, BĂIEŢI!.................................................................................................................... 53
MĂRIUCA......................................................................................................................................... 54
GRENADIERUL................................................................................................................................ 56
MÂINILE EI ALBE ŞI MICI............................................................................................................. 58
UN TRICOLOR PENTRU UNIRE.................................................................................................... 60
STEJARUL UNIRII........................................................................................................................... 62
POVESTE DESPRE UNIRE.............................................................................................................. 64

DARURILE
Viteazul rege al geto-dacilor, Dromichete, îşi trimise solii la Dunăre pentru a-l întâmpina pe
regele macedonean Lisimach. Acesta se pregătea să-şi treacă numeroasa oştire peste fluviu pentru
a cotropi pământul geto-dacilor, oameni paşnici, harnici şi pricepuţi. Solii lui Dromichete erau trei
bărbaţi, luptători neînfricaţi şi oameni de cea mai aleasă simţire. Îi chema Murceneu, Comes şi Brazdă.
Cu ei purtau daruri pentru Lisimach, ca acesta să nu-i atace pe pământeni, ci să se întoarcă la el acasă.
Care erau aceste daruri? Murceneu purta în mâini un vas de lut plin cu apă de la izvor, Comes
purta spice de grâu, care creşteau bogat în lanuri înalte pe meleagul acesta, iar Brazdă purta, atârnând
cu capul în jos, un erete ucis, străpuns de o săgeată.
Când ajunseră în faţa regelui macedonean, ostaşii lui Dromichete se închinară şi transmiseră
solia stăpânului lor. Lisimach se înnegură, dar văzând că cei trei purtau în mâini fiecare câte ceva, îi
întrebă ce erau acele lucruri. Murceneu îi răspunse senin:
— Acestea sunt darurile pe care ţi le trimite marele rege Dromichete!
Şi, fără să aştepte răspuns, trânti vasul cu putere, încât acesta se sparse şi apa din el se împrăştie.
— Ce a fost asta? întrebă Lisimach.
— Aceasta înseamnă că vasul este făcut din pământul nostru, iar apa care era în el este din
fântânile noastre. Astfel, regele nostru îţi trimite vorbă că nu avem pământ şi apă de dat!
La rândul lui, Comes frânse trupul fraged al spicelor:
— Nici rodul câmpiilor noastre şi al mâinilor noastre nu este de dat!
În schimb, Brazdă înaintă până lângă Lisimach care nu descălecase şi îi întinse eretele ucis:
— Regele Dromichete îţi dăruieşte acest erete!
Lisimach privi pasărea ucisă de săgeată şi parcă un fior îl străbătu prin întreaga fiinţă. Dar se
stăpâni şi zise:
— Înseamnă că regele tău îmi încuviinţează tot vânatul acestor ţinuturi. Voi trece Dunărea
pentru a-mi lua darul în primire!
— Nicidecum, spuse Brazdă senin, eretele cutezător spre meleagurile noastre eşti chiar tu,
Rege Lisimach. Regele meu îţi trimite vorbă că, dacă îţi vei mâna armiile încoace, săgeţile noastre îşi
vor face pe deplin datoria!
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PĂDUREA SĂLBATICĂ
Odată, nişte cercetaşi trimişi de regele Burebista adulmecaseră intrarea unor călăreţi romani
în pădurea de la poalele muntelui. De îndată au dus vestea la cetatea de la Piatra Roşie, unde se găsea
atunci regele. Ei găsiră urme de cai la pragurile pădurii şi se întoarseră să-l înştinţeze. Unul dintre
cercetaşi, Terise îi spuse:
— Mărite Rege, romanii au pătruns într-adevăr în pădure. Sunt călări, cel puţin o cohortă!
Burebista vorbi atunci celor de faţă:
— Pădurea e a noastră, nu uitaţi! Noi suntem ai pădurii şi ai acestui meleag! Cei care ne calcă
pământul cu dorinţa de cucerire sunt sortiţi pieirii. Iar cei care vor scapă cu viaţă, nu vor scăpa de
vraja codrului!
— Rosteşte-ţi gândul întreg, Burebista! zise un luptător. Tu, conducătorul şi regele nostru, nu
vorbeşti astfel despre păduri fără vreun temei!
— Da, temeiul există! Romanii au fost văzuţi la marginea pădurii sălbatice, pădure ce parcă
ar fi apărut în urma unei ninsori cu arbori şi frunze.
— Romanii? Dar ce caută Roma pe meleagurile noastre?
— Dacă ne-au călcat hotarul, înseamnă că vor sau pace, sau luptă!... De vroiau pace, veneau
până aici cu soli, să ne spună şi nouă despre gândul lor cel bun. De vreme ce se ascund în umbra
copacilor, înseamnă că nu le e în gând pacea!
Rubos, bătrânul care împlinise peste suta de ani, falnic şi acum ager în priviri, căută cu
nedumerire spre Burebista:
— Au cutezat a tulbura duhurile pădurii? Cum vom putea intra noi acolo pentru a-i pedepsi?
Burebista îi puse bătrânului mâna pe umăr:
— Duhurile pădurii există!
Şi întorcându-se spre marele preot Deceneu, îl cercetă din priviri:
— Spune-i lui Rubos de ce noi, dacii, nu ne înspăimântăm de duhurile pădurii!
Deceneu se apropie şi el de Rubos:
— Duhurile pădurii sunt ale noastre, Rubos, ale celor care au trăit aici înaintea noastră şi
care au apărat la vremea lor pământul acesta. Ei au urcat după moarte în trupurile copacilor, în seva
lor, ajungând până sus, la coroana de frunze. Sunt ascunse în tufişuri sau aleargă încă pe potecile
întortocheate ale pădurii noastre sălbatice. Ochii mlaştinilor sunt ochii lor care nu şi-au stins încă
luminile. Noi cunoaştem fiecare potecă şi fiecare tremurare a frunzei, pentru că pădurea ne este
prietenă, ne primeşte ca pe fraţi, iar pe romani cu duşmănie.
Călăreţii străbătură câmpia, încă în roua dimineţii, mergând tot timpul în galop şi nu se opriră
decât la liziera pădurii. Burebista descălecă şi împreună cu el şi călăreţii din faţă.
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— Va trebui să vedem după urmele cailor, zise Burebista, câţi duşmani au pătruns în pădure!
— Si noi am încercat, zise Terise, dar n-am izbutit!
Atunci Rubos se aplecă şi privi cu atenţie urmele. Parcă ar fi vrut să pătrundă în ele, să
citească la fel ca în stelele cerului.
Burebista îl privea cu mirare, dar Rubos citea cu adevărat urmele. Avea acest dar – desluşea în
negura prafului numărul cailor şi al călăreţilor. Când se ridică, ochii îi erau plini de lumină:
— Sunt vreo două sute de călăreţi, Rege!
Burebista surâse mulţumit. Cât de nepreţuit era Rubos în clipa aceea.
— Acum putem pătrunde în pădure! zise cu hotărâre.
Când calul lui Burebista păşi primul pe poteca din pădure, bătrânul Rubos, care îl urmase
mergând pe jos, îi arătă regelui urmele care acum erau foarte clare. Merseră ei ce merseră şi deodată,
Rubos prinse căpăstrul calului lui Burebista. Ager, calul cel aprig al regelui se opri. Burebista îl
cercetă din priviri pe bătrân:
— Ce ne mai spui, Rubos?
— Mărite Rege, urmele sunt proaspete. Romanii se află în apropierea noastră, poate chiar
după copacii din faţă!
Într-adevăr, locul unde opriseră era un mic luminiş. De acolo pădurea îşi începea din nou
fiinţa bogată. Rubos fusese plin de înţelepciune, din spatele copacilor, desprinzându-se parcă dintr-un
tablou, se iviră capetele cu coifuri ale romanilor.
Dacii rămaseră nemişcaţi, în frunte a romanilor se putea vedea statuia impunătoare a
generalului Consatus. Burebista înţelese. Îl cunoştea pe generalul roman care venise la el, cu un an în
urmă, cu solie de la mândrul Cezar. Acum venise pe ascuns să vadă ce se mai petrece pe aici, pentru
a-l vesti pe stăpânul său. Adusese cu el destui luptători pentru a face faţă, în cazul unei ciocniri cu
pământenii. Se pare că îşi încheiase misiunea şi văzuse destule. Acum alesese calea pădurii, neştiut,
urmând linia ei şi mergând numai spre sud. Intenţiona să treacă Dunărea la taberele romane instalate
lângă munţii Halmus. Nu ştia că pădurea era înşelătoare pentru ei şi drumul ducea spre mlaştină.
Romanii nu mai erau pe cai. Îi lăsaseră undeva, în pădure, drumul pe jos devenind astfel mai
uşor. Burebista ridică mâna şi strigă în graiul dacilor:
— Predaţi-vă imediat!
Drept răspuns, Consatus, care înţelesese mai mult după gesturi vorba lui Burebista, apucă
suliţa şi, în clipa următoare, o zvârli cu putere asupra lui Burebista. Regele se feri, iar suliţa, în loc să
i se înfigă în piept, îi lovi cu putere braţul stâng. Burebista îşi scoase sabia din teacă şi porunci atacul.
Deşi rana îi sângera, conduse lupta dintr-un bun început.
Săbiile se încrucişară. Burebista, după ce doborî doi cohortaşi, îşi făcu loc spre Consatus şi,
ajungându-l, îl atacă. Luptară astfel un timp, până când Burebista îl lovi pe general în braţul drept,

-4-

făcându-l să scape spada din mână. Urmă o nouă lovitură, dată drept în creştetul capului – generalul
se prăbuşi în ţărână, într-un lac de sânge.
Cohortaşii, văzând pieirea comandantului lor, intrară în panică. Unul din ei, care părea o
căpetenie, dădu semnalul de retragere, iar romanii începură retragerea, mergând cu spatele spre
pădure.
Burebista le făcu un semn ostaşilor săi să stea pe loc:
— Să-i lăsăm în seama pădurii!
Şi, zicând acestea, se aşternu pe aşteptat. După un timp oarecare, dădu semnalul de urmărire.
Merseră aşa un timp. După urmele paşilor şi copitele cailor, se cunoştea că romanii păşeau pe lângă
cai, pentru a putea străbate desişul pădurii.
Deodată, Burebista se opri în loc. Auzise ceea ce se aştepta să audă: gemete. Erau ale celor
care se înecau în mlaştină. Se auzea şi nechezatul cailor care, asemenea oamenilor, erau înghiţiţi de
smâcuri. Burebista socoti că nu are rost să meargă mai departe, pădurea şi mlaştinile ei îşi făcuseră
datoria.
Regele dacilor se întoarse cu ochii înrouraţi de bucurie şi strigă cu glas de tunet:
— Să binecuvântăm pădurea! Pădurea noastră sălbatică! Pădurea noastră strămoşească, care
i-a biruit azi pe duşmani! Să binecuvântăm mlaştinile care au cuprins, cu braţele lor înşelătoare,
trupurile cotropitorilor! Să binecuvântăm acest minunat pământ care, cu toată fiinţa lui, ne apără
de vrăjmaşi şi care ne hrăneşte cu toate bogăţiile lui. Să-l binecuvântăm şi să-l păzim ca pe cel mai
scump lucru! Pentru a fi liber şi înfloritor în veci!
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POVEŢELE BĂTRÂNULUI ŞI FII LUI DECEBAL
În vara anului 87, căpeteniile dace îl ridicară pe scut pe Decebal, fiul lui Scorilo, pentru a le
fi rege bun şi drept.
După ce se urcă pe tron, Decebal se dovedi nu numai viteaz şi înţelept, dar şi neobosit. Cât era
ziua de mare, el se afla pretutindeni, acolo unde se simţea nevoia ajutorului său\.
Într-o zi, însoţit de trei din foştii săi prieteni din copilărie, acum luptători de nădejde şi temuţi,
plecară pe cai iuţi să cunoască mai bine oamenii, locurile şi întâmplările. La miezul zilei, la poale de
munte, dădură peste un bătrân care locuia într-o colibă, singuratic precum cucii pădurii, dar cu priviri
semeţe şi senine. Călăreţii descălecară şi bătrânul le ieşi în întâmpinare:
— Fi binevenit în împărăţia mea, rege al tuturor dacilor! Eu, Zamagedas mă închin puterii
tale!
Decebal se înveseli:
— Si care e împărăţia ta, Zamagedas?
— E mare şi întinsă. Începe din pragul colibei şi se întinde cât vezi cu ochii!
— Aha! Înseamnă că şi tu eşti puternic şi nu se cade să mi te închini!
— Ba da, pentru că eşti regele nostru, iară eu un dac de rând, nici măcar atât de puternic pe
cât am fost odat’, la tinereţe! Dar pentru că te-ai ostenit până aici, cred că n-ar strica să te dăscălesc
cu câteva poveţe.
Decebal se însenină şi se înveseli:
— Mare trebuinţă am de poveţele tale, Zamagedas. Ca şi de ale tuturor bătrânilor neamului
nostru dac ce au trăit multe şi au văzut şi mai multe!
— Asta aşa-i. Fiţi buni şi legaţi-vă caii de arborele acela şi să mergem!
Decebal se minună:
— Unde să mergem, Zamagedas, şi de ce nu pe cai?
— Pentru că eu, iacă sunt sărac şi n-am cal. Cum ar veni ca voi să călăriţi, iar eu să alerg după
voi să vă ajung!
Decebal era vesel din cale afară. Făcu semn însoţitorilor săi şi legară caii de arborele arătat.
— Şi acum, unde vom merge?
— Păi, prin împărăţia mea. Numai aşa te voi putea povăţui!
Şi plecară toţi prin împărăţia bătrânului. Mergând aşa, ajunseră la un izvor care ţâşnea dintr-o
stâncă. Avea apa limpede şi rece ca ghiaţa. Toţi sorbiră apa şi îşi răcoriră frunţile. Atunci Zamagedas
zise:
— Iată prima mea povaţă, Rege! Limpede să-ţi fie mintea şi inima ca apa acestui izvor, pentru
a înfăptui doar lucruri de laudă!
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Decebal se însenină:
— N-am să uit niciodată această povaţă!
Porniră mai departe şi ajunseră astfel într-un loc nisipos. Zamagedas luă nisip în palme şi îl
vântură ca pe nimic, apoi zise:
— Să nu fii niciodată ca nisipul, Mărite Decebal, ci ca pământul care nu se risipeşte. Munţii,
pădurile, apele te pot ajuta la nevoie!
— Bună povaţă şi asta!
La câtva timp după aceea, dădură peste o vâlvătaie de foc care bântuia sălbatică la gura unei
colibe. Cine ştie prin ce împrejurare se iscase focul şi oamenii se căsneau să-l stingă. Acesta fu un
prilej pentru Zamagedas să-i spună regelui:
— Să nu cauţi război, că el e ca acest foc: distruge totul, dar, dacă duşmanul te atacă, fi ca
focul de necruţător!
Şi tot mergând, ajunseră pe crestele muntelui, de unde se vedea rotindu-se un vultur semeţ.
Zamagedas nu zăbovi cu povaţa:
— Priveşte vulturul care zboară spre seninul libertăţii. Fi cutezător ca şi el!
Coborâră pe partea cealaltă a muntelui, merseră ce merseră şi ajunseră la ţărmul unei ape
curgătoare. Bătrânul se opri şi privi îndelung apa. O privi şi Decebal şi însoţitorii săi, apoi Zamagedas
îşi spuse ultima povaţă:
— Apa aceasta, Slăvite Rege, grăieşte de la sine. Ea spune că tu ca şi noi toţi vom trece ca şi
ea, numai faptele, de-ţi vor fi de seamă, vor rămâne ca pietrele şi ca stâncile munţilor!
Apoi bătrânul tăcu, dar Decebal simţea că el nu sfârşise tot ceea ce avea să spună şi îl îndemnă
la vorbă:
— Parcă stai gata să ne mai spui ceva, Zamagedas!
— Da, Rege, iată ultima mea povaţă! Priveşte din nou apa. Vezi valurile ei cum trec, unul
după altul?
— Le văd, Zamagedas!
— Ele se duc ca şi noi, dar în urma lor vin altele şi altele, într-un alai necurmat.
— Ce vrei să spui, Zamagedas?
— Să ai grijă, Mărite Rege, de urmaşii, de copiii acestui neam dac. Ei sunt luptătorii de mâine,
fără ei neamul nostru s-ar stinge!
În noaptea care urmă, Decebal nu putu pune geană pe geană, iar în zori, dădu poruncă să se
adune copiii în faţa cetăţii. Când aceştia veniră în număr mare, le privi feţele, senine şi fără nici un
ascunziş, dar pline de interes să afle de ce-i chemase regele.
Decebal le vorbi cu întreaga căldură a inimii sale:
— Dragi copii, astăzi vă voi pune la încercare. Veţi lucra alături de constructori la ridicarea
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cetăţilor de apărare a ţării. Apoi vă veţi lua la întrecere pentru a vedea cine e mai iute, cine călăreşte
mai bine, cine mânuieşte mai bine spada şi suliţa, cine trage cu arcul şi trimite săgeata mai departe.
Pe cel care se va dovedi mai bun, îl voi socoti fiul şi urmaşul meu!
Un murmur se auzi atunci din pieptul copiilor şi începu marea întrecere pe loc. Toată ziua
copiii lucrară la ridicarea zidurilor cetăţii, se întrecură între ei la alergări şi lupte. Si câte şi mai câte!
Întrecerea se prelungi şi a doua, ba chiar şi a treia zi.
În sfârşit, în a treia zi spre seară, copii se aflară din nou în faţa regelui, iar unul dintre ei îl
întrebă:
— Mărite Rege, care s-a dovedit cel mai bun dintre noi?
Regele îi răspunse:
— Toţi aţi fost cei mai buni şi de aceea vă socotesc pe toţi fii şi urmaşii mei.
Le făcu semn să-l urmeze, îi duse la ţărmul apei şi îi puse să privească bine curgerea ei. Apoi
le zise:
— Vedeţi voi valurile acestea? Suntem noi, cei de azi, bărbaţi luptători şi apărători ai acestui
pământ, dar noi vom trece ca şi aceste valuri. Priviţi la valurile care vin din spate! Acestea sunteţi
voi, copiii, urmaşii noştri de mâine! Fie ca această apă să vă înveţe, prin curgerea ei nesfârşită, că şi
neamul nostru este nemuritor!
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ÎNŢELEPCIUNE ŞI VITEJIE
Viezur era un ostaş dac, voinic ca ursul şi iute în mişcări ca fulgerul. Ştia să lupte bine şi să
iasă cu sabia în mână din orice necaz, iar mintea îi era limpede ca izvorul. Pentru asemenea virtuţi şi,
mai cu seamă, ştiind cât îşi iubeşte ţara, regele Decebal îl trimitea când la carpi, la costoboci şi la alte
triburi vecine. Acum îl mâna prima oară în tabăra romană de la Drobeta:
— Mergi la Împăratul Traian şi vezi ce vrea de la noi!
Viezur nu întrebă nimic. Ştia că regele său e scump la vorbă şi că ce spune odată, cuvânt e. Îl
salută şi se duse de grabă să îmbrace straie noi, aşa cum îi stătea bine unui trimis al lui Decebal.
Ajuns în tabăra romană, Viezur fu dus înaintea marelui împărat Traian, care tocmai se pregătea
să treacă Dunărea. Traian îl văzu pe ostaşul dac abia plecându-se în faţa lui, asemenea stejarilor înalţi,
când adierea vâtului le mişcă pletele frunzelor. Îi plăcu măreţia gestului, dar îi zise cu voce aspră:
— Aduci sabie de pace? Decebal vrea pace înainte de a o fi cucerit prin luptă?
Lui Viezur nu-i plăcu vorba lui Traian, dar glasul lui bărbătesc parcă era un tunet:
— Nu puteam aduce sabie de pace, căci pace avem şi nu dorim s-o stricăm, Împărate. Dar,
venind încoace, am văzut că voi vă pregătiţi de război şi mi-am zis că vreţi război înainte de a fi
încercat să ne respectaţi pacea!
Lui Traian îi plăcu şi măreţia răspunsului, dar un general roman zise furios:
— Dacul acesta a întrecut măsura, Împărate. Are să mi-o plătească!
Şi i se aşeză în faţă. Fără a-şi pierde cumpătul, Viezur îl înfruntă cu privirile pe general şi-i
zise senin:
— Nu am cu ce să plătesc. Singura mea avere e această sabie, numai cu ea pot plăti!
Lupta a fost scurtă. Generalul roman căzu în faţa împăratului, lovit de braţul lui Viezur cel iute
în mişcări ca fulgerul, dar nu muri. Putu să vadă şi el, ca şi împăratul şi toţi cei de faţă, cum Viezur
îşi suflecă până la umăr cămaşa şi îşi face o crestătură pe braţ. Traian observă că braţul dacului era
plin de crestături cicatrizate şi îl întrebă mirat:
— Când ţi-ai făcut toate aceste crestături, dacule?
— După fiecare victorie, Împărate!
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DECEBAL ŞI TRAIAN
Crâncene au fost războaiale purtate de daci împotriva armiilor nesfârşite ale Romei care
venea, cu legea ei, în căutare de noi pământuri sub soare. Mândrii au fost cei doi bărbaţi care au stat
în fruntea celor două oştiri – Decebal şi Traian. Astfel ni-i închipuim pe cei doi: văzându-se destul de
des, cunoscându-se bine şi aruncându-şi unul altuia vorbe aspre şi cutezătoare.
Dar nici un însemnător de evenimente nu ne povesteşte despre vreo întâlnire a celor doi
străbuni ai românilor: Decebal cel harnic şi Traian cel drept. Poate se văzuseră pentru o clipă, cât
zvâcnirea fulgerului şi aşternarea asurzitoare a tunetului, în timpul înverşunatelor bătălii.
Şi totuşi...
Se încheiase primul război între cele două popoare. Biruinţa fusese de partea Romei. Decebal,
mohorât şi cu sufletul răvăşit veghea însă la Sarmisegetuza, iar condiţiile păcii din primăvara lui 102
î. e. Îl îndurerau peste măsură. Nu se putea împăca cu ideea înfrângerii, el vulturul dac, neobositul
şi netemătorul. Traian fusese necruţător, aşezând pasul şi ochiul Romei pretutindeni în cetăţile dace
pentru a nu mai fi decât la un singur pas de biruinţa cea mare.
Vulturul dac nu se plecase, primise condiţiile doar cu gândul la o nouă ridicare a dacilor
pentru a răsturna colosul roman.
Din asemenea gânduri, îl trezi un trimis al lui Traian. Solul se închină în faţa regelui dac:
— Slăvite Decebalus, stăpânul meu Traian se află la o zvâcnitură de cal de aici. El ar vrea să
te vadă şi să-ţi vorbească. Ca prieten, nu ca duşman! De vei vrea să mă urmezi, vom încăleca şi te voi
duce în tabăra lui Traian, iar de nu, Traian spune că va veni el la tine!
Decebal îl privi pe sol cu acei ochi de vultur, ageri, nestăviliţi şi neînspăimântaţi. Apoi, cu
voce hotărâtă zise:
— Să vină. Îl aştept!
Când Traian se află faţă în faţă cu regele dac, faţa i se umplu de lumină. Îl zărise doar prin
bătălii şi acum se bucura de înfiorarea revederii. În schimb, Decebal îşi păstra mâniile din priviri,
revărsându-le ca un foc ucigător asupra împăratului, dar Traian trecu peste această primire şi-i zise
senin:
— Bine te-am găsit, Rege al Daciei!
Decebal tresări, dar nici de data aceasta nu rosti un cuvânt. În minte i se înfiripă o cugetare:
„Nu-ţi pot spune bine-ai venit, ci mai degrabă mai bine-ai pleca”.
Traian trecu peste tăcerea regelui dac şi încercă să-l aţâţe el pe Decebal la vorbă, căutând prin
cuvinte acea scânteie care să aprindă flacăra şi vâlvătaia:
— Am venit la tine, Decebalus, ca un frate la un frate. Să ne înţelegem şi să nu ne mai războim!
Şi găsise într-adevăr scânteia. Decebal simţi mânia revărsându-se în cuvânt:
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— Frate zici? De aceea ţi-ai mânat armiile încoace şi ai încălcat legea pământului nostru
rămasă de la străbunul Dromichete? Legea ospeţiei dace? Ai pârjolit şi ai jefuit...
— Asta e legea războiului, oriunde s-ar petrece el. Dar să punem capăt războiului!
Pe cât de liniştită şi cumpătată era vorba lui Traian, pe atât de furtunoasă era cea a regelui dac:
— Să ne înţelegem? Păi ne-am înţeles. Acum suntem în bună pace. Luaţi-vă armiile şi plecaţi
de pe pământul nostru!
— Bine, dar am învins, Decebalus! Asta nu înseamnă că nu i-am admirat pe bărbaţii daci
pentru vitejia şi iscusinţa lor. Luptătorii mei au fost la fel de buni, sau... chiar pe deasupra!
Tocmai o astfel de vorbă nu trebuia să rostească Traian, pentru că Decebal sări ca un leu rănit:
— Chiar pe deasupra? Nicidecum, Împărate! Aţi avut oşti mai multe şi mai bine înarmate, aţi
avut mai multe spade, platoşe şi suliţi, care de luptă, berbeci..., doar astfel aţi învins... , dar...
Şi vorba îi rămase nerostită. În schimb, vorbi Traian:
— Îmi pare nespus de rău, Decebalus, dar nu voim să plecăm, ci să rămânem!
— Să rămâneţi? Ştii prea bine, Traian, dacii îşi apără pământul cu preţul vieţii. Ei nu vor să fie
robi, duhurile noastre atotputernice Zamolxe şi Gebeleizis nu le-ar ierta supunerea!
— Am alte gânduri cu voi, nu de robie. Aici la Dunăre, am putea să trăim înfrăţiţi în pace.
Urmaşii noştri să ducă o viaţă liberă pe acest pământ, iar datorită vredniciei şi hărniciei braţelor, să
curgă lapte şi miere!
Decebal rămase uimit. Nu mai rosti un cuvânt. Văzu însă cum Traian îl priveşte în ochi şi îi
spuse:
— Mai gândeşte-te, Rege al Daciei, la înfrăţirea noastră... Rămâi cu bine!
Se întoarse grăbit spre locul unde îl aşteptau cei câţiva cohortaşi, care îl însoţiseră. În urma
lui, Decebal rămase în picioare, aşa cum îl găsise Traian, drept şi neplecat. Părea o stâncă de piatră pe
care timpul nemilos îşi aşezase îngheţarea sa, dar inima îi bătea cu putere, gândul îi alerga neobosit,
găsindu-şi loc tot mai larg şi mai adânc pentru frământare, dar şi pentru răspuns. Îşi zicea: „Tu nu
poţi să te pleci, Decebalus! Tu vei rămâne leu până la sfârşitul zilelor, pentru că aşa te-ai născut şi
ai crescut. Aşa te-au învăţat străbunii, iar neamul dacilor este asemeni ţie. Dar, dacă după moartea
ta urmaşii vor fi liberi, şi pe pământul străjuit de Zamolxe şi luminat de Gebeleizis va curge lapte şi
miere, atunci şi tu Decebalus vei cunoaşte adevărata tihnă şi fericire!”
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LEGENDA BUCIUMULUI
Domnea voievodul Menumorut. Stăpânea peste întinderile verzi ale dealurilor mănoase în vii
şi galbene de holda câmpiilor. Cerul era albastru şi pur, ciocârliile săgetau cu trupul lor fierbinte de
dor, văzduhul. Oamenii harnici şi pricepuţi îşi vedeau de treburile lor zilnice.
Menumorut simţea şi parcă auzea pasul nevăzut al vrăjmaşului (care venea dinspre Panonia
să calce hotatul românilor). Mergea pretutindeni pentru a afla voinici buni de oaste şi locuri potrivite
pentru capcane. În drumurile sale, ajunse într-o zi în inima Apusenilor, acolo unde lacrima izvoarelor
şi murmurul lor îţi încântă fiinţa ca o melodie sublimă.
Într-un fapt de seară, dădu peste un cioban pe nume Mihu, care cânta măiestrit din fluier.
Cânta aşa de duios, încât putea să înmoaie şi inima pietrelor. Dar voievodul părea de neclintit:
— Ascultă, voinicule, grăieşti straşnic din fluier. Bun să înduioşezi oile, dar acum se apropie
vrăjmaşii de pământurile noastre. Aş avea nevoie de un glas puternic ca al tunetului, să cheme la
luptă.
În noaptea aceea, voievodul dormi în coliba lui Mihu. În zori, când deschise ochii spre săgeţile
soarelui, ieşi afară şi îl văzu pe voinic, dăltuind în lemn un fluier mai mare.
— Iată, Voievoade, fluierul acesta are un glas mai puternic! şi începu să cânte din acest fluier
nou.
Voievodul ascultă o clipă. Surâse parcă mulţumit, apoi zise:
— E mai puternic decât celălalt, dar glasul îi este încă slab şi neauzit!
Mihu tăcu chitic. La apusul soarelui, voievodul se întoarse şi se minună de ceea ce văzu.
Voinicul nu stătuse cu mâinile în sân. Dăltuise un ditamai fluier care ajungea, dacă-l ţineai la gură,
până aproape de pământ.
— Aşadar n-ai uitat, voinice!
— Nu, stăpâne!
Mihu îşi umflă pieptul şi începu să cânte. Dar ce cântec! Un vuiet puternic care străbătu îndată
văile şi se întinse apoi pe drumuri, încercând depărtările. Parcă ar fi fost însuşi glasul tunetului.
Abia acum Menumorut zâmbi. Faţa îi era luminată de o bucurie lăuntrică. Îl îmbrăţişa pe
Mihu şi îi vorbi din inimă:
— Acum da, voinicule! Acest fluier parcă e tunet şi vuiet. Şi fără să vrea, un nume i se înfiripă
în minte... parcă e bucium, menit să cheme la luptă pe viteji!
Mihu surâdea şi el fericit că izbutise să împlinească acel gând al voievodului. Menumorut zise
din nou:
— Să înveţi şi pe alţi voinici să făurească buciume. Să staţi de veghe pe înălţimi, iară când veţi
vedea că vrăjmaşul ne calcă pământurile, să buciumaţi pentru a ridica ţara la luptă.
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De atunci, buciumul făurit de Mihu n-a mai pierit. A trecut din generaţie în generaţie. El face
parte din istoria şi sufletul acestui pământ. În vremuri viteze, el a fost glasul chemării la luptă, iar în
ceasurile de tihnă, cu vraja lui nepieritoare a cântat ca o prevestire apusurile minunate ale soarelui, ca
semn al zorilor ce aveau să urmeze.
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CINCI LUPTĂTORI
Gelu, viteazul voievod al românilor, stăpânea peste întinderile meleagurilor scăldate în apele
Someşurilor. El pornea şi iarna la drum, pentru a vedea ce mai fac supuşii săi. Îl însoţea mereu
sfetnicul şi căpitanul său credincios, Mârza.
Odată, pe un viscol cumplit, ieşiră din cetatea Dăbâca şi pătrunseră în codrul ce se întindea
nesăţios, înghiţind câmpia din dreapta Someşului Rece. Deşi aici aripa furtunii era mai potolită, era
şi mai multă primejdie. Caii celor doi erau ageri şi deprinşi cu vremea rea şi cu gerul. Gelu avea şi un
câine ciobănesc puternic, pe care îl botezase Colţan.
Nici nu apucaseră bine să ajungă în miezul codrului, când se pomeniră cu o haită de lupi
asupra lor. Caii dădură semne de nelinişte, iar Colţan începu să latre ascuţit. Gelu îl întrebă din priviri
pe Mârza. Acesta înţelesese că nu era nici o clipă de pierdut. Sumeţiseră arcurile şi doi lupi fură
străpunşi de săgeţi. Ceilalţi se repeziră asupra cailor şi călăreţilor. Abia atunci Gelu îşi rosti porunca:
— Suntem cinci. Fiecare luptător cu armele lui!
Mârza înţelesese. Îl văzu pe voiedod descălecând şi începând, cu paloşul în mână, lupta cu
haita. La fel făcu şi el, urmându-şi stăpânul. Şi lupii cădeau pe rând, sfârtecaţi. La rândul lor, caii
loveau cu copitele în capetele lupilor. Colţan se dovedi şi el un viteaz fără pereche şi meşter mare la
asemenea ceas de cumpănă. Înfigea colţii în beregata lupilor, sfâşiindu-i.
— Mai sunt vreo câţiva, Mârza! tună cu bucurie vocea voievodului Gelu.
— I-om dovedi de îndată! răspunse Mârza, cu încredere şi neînfricare în glas.
Peste câteva clipe, vorba era faptă. Zăpada se înroşise de sângele lupilor.
Haita căzuse. Vrednicii cai dădeau semnalul biruinţei prin nechezatul lor prelung, dar mătăsos.
În schimb, Colţan lătra scurt şi întretăiat, ca şi cum ar fi vrut să spună pe limba oamenilor: „Am
învins! Am învins!”
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IZVORUL VITEAZULUI
Era la vremea când pe meleagurile între Jiu şi Olt stăpânea Voievodul Litovoi. Tătarii năvăleau
mereu în cete pentru a prăda şi pâijoli. Într-o zi, o ceată de vreo treizeci de tătari ajunseră la o colibă
săracă, aflată la poale de munte. Aici locuia Mălin împreună cu mama sa, Bucura.
Văzându-i apărând, flăcăul îi spuse mamei sale:
— Ieşi prin spatele casei, încalecă pe Vifor şi mergi degrabă la voievod după ajutor. Iar el trase
paloşul şi ieşi în întâmpinarea tătarilor.
Începu luptă crâncenă. Cine ştie cât dură! Pe la scăpătatul soarelui, se auzi ropot de cai. Soseau
românii conduşi de Litovoi. Cu ei era şi Bucura. Şi ce văzură! Tătarii zăceau sfârtecaţi, unul peste
altul, cum apucaseră să cadă. Alături de ei, ţinând încă mâinile încleştate pe paloş, zăcea şi Mălin.
Bucura se aruncă asupra trupului neînsufleţit al fiului ei. Ochii îi erau scăldaţi în roua
lacrimilor fierbinţi şi amare.
— Fii mândră, femeie! Îi spuse Litovoi. Fiul tău a murit ca un viteaz pentru acest pământ!
Îi durară mormânt lângă un izvor globiu. De atunci izvorul, pentru a aduce aminte de faptele
lui Mălin, s-a numit simplu, dar drept: Izvorul Viteazului!
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SUS, PE CRESTE, LA POSADA
Carol Robert, Craiul Ungariei, se amăgise prea tare când crezuse într-o biruinţă fulgerătoare
asupra Voievodului Basarab. În luna septembrie 1330, când pătrunsese cu surle şi cu trâmbiţe pe
meleagurile de la miazăzi de coama falnicilor Carpaţi, era o toamnă de aur. Soarele cobora încă târziu
din carul lui şi vremea era caldă şi îmbietoare. Nu mai vorbesc de acele plaiuri şi poienile de basm pe
care craiul nu le mai întâlnise nicăieri până atunci, decât tot pe meleagurile româneşti din interiorul
arcului muntos. Marea armată pe care o mânase încoace pentru cuprinderea acestei ţări, desfătată de
Dumnezeu, pătrunsese într-un ţinut necunoscut, unde totul îi era străin. Merse, astfel, zile întregi la
întâmplare pentru a da faţă cu oastea lui Basarab Vodă, cu gândul de a lovi şi a sfărâma.
Timpul trecea nemilos şi oastea nicăieri. Doar cete răzleţe de luptători ai acestor pământuri
apăreau la răstimpuri ca năluci sau ca duhuri neaşteptate. Loveau din plin şi dispăreau pe nesimţite.
De la un timp, se ivi alt duşman: foamea şi sora ei, setea. La porunca lui Basarab, românii
avuseseră grijă să sece fântânile, să ardă grânele, sau să scuture poamele. Astfel trecură şi se petrecură
în mod haotic zilele.
Şi, deodată, la început de noiembrie, vremea începu să se burzuluiască. Cerul se acoperi de
nouri, ploaie măruntă cernea ca-ntr-o sită, ceaţa se înstăpâni în atmosferă. Frigul puse şi el stăpânire
pe întinderi.
Când ajunseră la cetatea Argeşului, mândra capitală a voievodului român, pe care Carol
Robert se lăudase că-l va scoate de barbă din acest cuib semeţ, găsi şi aici locul pustiu. „Cu cine să
te războieşti? Cui să te plângi?“ Porunci să se pună foc la cetate şi să răzbune astfel zilele de chin
blestemat pe acest pământ. Şi, tot urmărind să scape cu viaţă şi să treacă munţii, văzu cărări proaspăt
călcate de paşii călăreţilor români şi se luă după ele. Până când, în faţa privirilor craiului şi ale armatei
sale, se deschiseră porţile unui defileu adânc şi înalt. Craiul privi şi, în furia care îl cuprinse, voi să
dea poruncă de pătrundere în defileu. Dar o căpetenie a oştirii sale pe nume Desev, îi zise cu respect
în glas:
— Mărite Rege, nu e bine a cuteza spre defileu. Aici, românii ne întind o capcană a morţii!
Craiul îl privi sfidător. Porunci scurt şi toţi îl urmară fără crâcnire în defileu. Când grosul
oştirii se află în trupul pietros al acestuia, din înălţimi începu să curgă ca un torent ploaia de bolovani,
săgeţi şi trunchiuri de copaci. Nu era de şagă. Era prea târziu! Sus, pe crestele înalte, Basarab Voievod
diriguia puternicul şi nemaipomenitul asalt asupra nepoftiţilor oaspeţi.
Două zile şi două nopţi lupta aceasta nu mai conteni. În ziua a treia, ungurii se retrăgeau spre
locul pe unde credeau că vor putea trece munţii. Atunci Basarab se adresă cavalerului Banu Mărăcine:
— Ce crezi, viteze cavaler, ne-am sfârşit bătălia?
— Nicidecum! Trebuie să pornim la atac de jos, din defileu. Să-şi arate românimea bravura

