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DECENEU 
 
PERSONAJE 
 
Poetul                                                                 
Deceneu 
Zvâncu 
Primul 
Al doilea  
Omul 
Decebal 
Mama lui Decebal 
Diegis 
Traian 
Un oştean 
Ţăranul 
Al doilea oştean 
Bicilis 
Un nobil roman 
Ministrul 
Soţia ministrului 
Domnul 
Aethicus Histricus 
Timotei Cipariu 
Sfântul Vasile cel Mare 
Un călugăr ortodox 
Un călugăr dac 
Al doilea călugăr dac 
Călugăr dac cu însemne sacerdotale 
Zalmoxis 
Făt-Frumos 
Călugărul cu brâu roşu 
Călugărul cu brâu galben 
Călugărul cu brâu albastru 
Mecena 
Horaţiu 
Copilul 
Oşteni, tărani, călugări, spectatori 



 
ACTUL I 
 
Scena I 
 
Poetul: O, Deceneu, Mare Preot al Daciei, vino cu mărturii despre vremile 
noastre de sub secera lunii, când străbunii numărau pe cer cloştile cu puii de 
aur, stele şi planete, legând spicul grâului de numărătoarea zilelor! Ciopleau 
în lemn şi în piatră şi în aur ştiinţa şi dorul! O, Deceneu, Mare Preot al 
Daciei, vino cu mărturii despre vremile noastre dintâi! 
Deceneu: Vremile noastre dintâi? Zalmoxis, cupolă de cer cu aripile 
sprijinite pe zare, preot şi rege şi zeu ( Apoi, cu voce de tunet). Zalmoxis! 
Poetul (Invocă iar): Deceneu, Mare Preot al Daciei, vino tu, eşti ultimul 
mare, din cei cunoscuţi. Tu, să ne spui! 
Deceneu: Nu-i vreme, nu-s vremi, poete, sub cupola de sprâncene, pe 
Deceneu, Marele Preot, să chemi. 
Poetul: Vremile se fac prin oameni. 
Deceneu: E drept, cu voia celor... 
Poetul: De ce taci, Deceneu? (Tăcere. Bătrânul preot se apropie de mijlocul 
scenei). Unde mergi? Sau de unde vii, Deceneu? 
Deceneu: Nu merg şi nu vin de nicăieri. Nu mă ştiu de altundeva, decât de 
aici. (Scena se luminează treptat, cele două personaje fiind văzute deplin, de 
către spectatori). 
Poetul: Deceneu, fii iar cetăţean al Daciei. Iată se apropiu zorile! 
Deceneu: Sunt! 
Poetul: Înţeleg, din ascuns. Dar fii aidoma. Vino în cetate. 
Deceneu: Nu-i, nu-s. 
Poetul: În oraşe şi sate. Iată, se face ziuă, vino cu mine. Fii iarăşi printre 
noi! (Se face ziuă de-a binelea). 
Deceneu: Zeii au vrut, zi s-a făcut, spre lumea de dincolo cărările-s frânte. 
Sunt iarăşi printre voi, pui de lei şi pui de sfinţi, vlăstare noi din vechi 
părinţi. Să mă deprind iar cu mersul, din minte să mi se lepede zborul. Merg! 
Umblu! Sunt om , pe culmile carpatine, străfulgerat de dureri. În jur nu mai 
era nimeni, decât Zalmoxis. A venit la strigătul meu şi mi-a sprijinit sufletul. 
Apoi a plecat. Si eu am rămas, nădejde acoperită de nori, aici pe pământ. 
Văstăreau. Vlăstăreau speranţe. Vlăstăreau. Vlăstăreau. 
Zvâncu: (În trecere): Bună ziua, domniilor voastre. 
Poetul (Spre Zvâncu, despre Deceneu): Marele Preot al Daciei. 
Zvâncu (spre poet): Să rămână sub mângâierea dorului de oameni şi de 
Dumnezeu, în liniştea înălţătoare a sufletului (Zvâncu îşi continuă drumul, 



fără să fi observat căderea lui Deceneu în genunchi. Poetul coboară în 
genunchi alături de Deceneu). 
Poetul: Spune-mi şi mie, Mare Preot al Dacilor, spune-mi şi mie! 
Deceneu: N-am mai auzit cuvintele sacre, rostite de oameni, de peste două 
mii de ani. 
Poetul: Cele rostite odiniori de omul acela, de Zvâncu? 
Deceneu: Taci. În liniştea înălţătoare a sufletului. Preoţimea liturghiseşte. 
Mulţime de fraţi. Poporul e în rugăciune. Vorbim după Sfânta Liturghie. 
Poetul: Sfânta. 
Deceneu: Da. Rugăciune. Oamenii au cunoscut rugăciunea, uşa aceasta spre 
dincolo de pipăit, de concret, de imediat, de piatră, de os, de tendon, de 
craniu, de stomac. Taci. Vorbim după. Trebuie să particip la Sfânta 
Liturghie, ca mare preot. Rânduiala sacră. E păcat să vorbim. Numai noi doi 
vorbim. Lasă-ne pe toţi în căutarea eternităţii (Deceneu se ridică. Privirile îi 
sunt spre departe, apoi spre poet, rămas în genunchi. Îşi apropie, încet, a 
binecuvântare, o mână peste creştetul acestuia. Poetul se ridică. Privirile îi 
sunt spre departe). 
Deceneu: S-a săvârşit. Ne-am împăcat cu Zalmoxe şi cu toţi sfinţii noştri 
rugători, plecaţi din lumea aceasta, în pacea înălţătoare a sufletului. Seminţe 
de zori. 
Poetul (Priveşte încă spre departe): Seminţe de zori şi de linişte. 
Deceneu: Aşa... 
Poetul: Să nu fie noapte. 
Deceneu: Aşa. Să rămânem sub mângâierea dorului de oameni şi de 
Dumnezeu, în liniştea înălţătoare a sufletului. 
Poetul (Se întoarce spre Deceneu. Se îmbrăţişează ): Părinte! 
Deceneu (Îşi apropie degetele de buzele poetului ): Ştiu ce vrei să-mi spui. 
Poetul: Da. 
Deceneu: Acum ştii dece am căzut în genunchi. 
Poetul: Da. 
Deceneu: Zvâncu deszăvorâse peste noaptea pământului, cuvintele sacre din 
Rânduiala Sfântă: ”Să rămâi sub mângâierea dorului de oameni şi de 
Dumnezeu, în liniştea înălţătoare a sufletului”. Am fost rânduiţi să săvârşim, 
împreună, Sfânta Liturghie...(Poetul şi Deceneu îşi continuă drumul, în timp 
ce cade cortina. In perspectivă erau câţiva pomi. Totul se petrecuse la 
marginea unei localităţi ). 
 
 
 
 



Scena II 
 
(În oraş. Siluetele unor blocuri înalte). 
 
Poetul: Iată unde am ajuns şi ce am făcut. 
Deceneu: Ştim. 
Poetul: O să ajungem, ştiind, să nu mai fie nevoie să rostim cuvântul (Glumi 
poetul). 
Deceneu: Nu. De dincolo se vede tot. 
Poetul: Cerule! Şi? 
Deceneu: Întemeierile nu pier. Întemeierile vlăstăresc şi atunci, chiar şi 
atunci, când furtunile de pe marea vieţii, sfărâmă corăbiile sfinte şi rămân 
doar supravieţuitorii de rând. Poporenii, cu seminţele zorilor. 
Poetul: Bine, dar... 
Deceneu: Închipuirile oamenilor, doruri, speranţe, reverii, bătălii spirituale, 
din seminţele zorilor...Acolo sălăşluiesc corăbierii sfinţi. În jurul lor, porţi 
spre eternitate şi spre pământ. Pe porţile deschise se umblă în ambele 
sensuri. Dăm năvală cei de dincolo, din întemeireile sacre. Ni se opune 
duhul întunecimilor, pământul. Pământul, trupul, tresaltă, e viu, dar numai 
el, pământul, trupul, e tot pământ. Corabie de lut. Corăbierul e dorul. Dorul, 
un cuvânt a toate cuprinzător. Seminţele zorilor, dorul, speranţele 
sacre...Noi, cei de dincolo. Dar câţi vlăstăresc închipuirile, luând bărbăteşte 
vâslele, rămânând temerari pe marea vieţii ? Căţi ne răspund cu adevărat ? 
Iar noi, nevăzuţi, suntem mereu aerul ce se anină de frunzele plopilor, a 
şoptire, a-nchipuire, a visare. Şi-i bine aşa. Murmur, mângâiere. 
Poetul: Mă zăpăceşti, Deceneu. 
Deceneu: Pe tine, nu. Iar pe cei mulţi, nici atât. Ei nu ştiu. Dar a nu şti nu e 
tot una cu a nu fi în rostul adânc al dăinuirii. Iar cei ce răspund, dintre cei 
mulţi, sunt perle. 
Poetul: Ştiu. 
Deceneu: O să ajungem ştiind, să nu fie nevoie să rostim cuvântul (Glumi 
Deceneu). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scena III 
 
(Restaurant, la margine de stradă, lângă trotuar. Cei doi iau loc. Alţii, la 
mese, făra gesturi ce pot sustrage atenţia spectatorilor, încă nu intră în 
acţiune). 
 
Poetul: Băutura zeilor, Deceneu. S-o degustăm. Un vin ca pentru tine! 
Deceneu: A zeilor? Băutură? Nu, nu tocmai. 
Poetul:Doar nu vrei să zici că nu bei, că nu ai băut. 
Deceneu: Nu o să beau. Nu am prea băut nici în tinereţe, nici la vârsta de 
mijloc. Rar şi puţin. In zile rânduite, sau în împrejurări regale. Şi atunci, o 
ulcea. A doua îmi era prea mult. Beam o altă băutură. Cea a trupului nu îmi 
era plăcută. Dar nu neg că poate fi bună. Şi nu cred că aici, vinul poate fi cu 
adevărat vin, necum o tămâioasă oleoasă, cum servea Decebal. 
Poetul: Mde, chiar nu îţi plăcea? 
Deceneu: Vinul din casele ţăranilor, nu. În tinereţe mai cinsteam cu ei. Nu e 
rău. Cel tămâioasă oleoasă, buchet amiresmuit din bobul de strugure. Însă 
târziu. Degustam din bucuriile cele mari, nepieritoare. 
   (Un vecin de masă, singur, se ridică, vine la cei doi, cu sticla şi paharul 
său şi le toarnă în pahare). 
Primul: Şi nu cred că aici poate fi vinul cu adevărat vin, necum tămâioasă, 
cum servea Decebal...Să bem (Închină, ridică paharul. Beu cei doi. 
Deceneu, nu). 
Deceneu (Vorbeşte pentru sine): Cum servea Decebal, exact spus. Dar cum 
gusta (Subliniat) Burebista! Cu Burebista am stat eu la masă. Pe vremea lui 
Decebal, era un alt mare preot. Se mai stă însă, după două mii de ani, cu 
spatele la înălţarea Daciei, la Burebista şi cu faţa la cumplita rană, de pe 
vremea lui Decebal. Simt cum însumi sunt atras de ea. De acolo, din cerul de 
obşte al tuturor dacilor, oare Decebal este atent la cele ce urmează? Ca să nu 
tresară, de pe scaunul vremurilor sale, văzându-mă pe mine în timpul său, ca 
mare preot. De fapt, am fost de faţă şi atunci...Într-un anumit fel...Dacă      
m-au chemat pe mine la viaţă, voi depune eu mărturie. Aici, lângă Decebal, 
se refac zidirile Daciei. Şi e bine aşa! Rana mai sângerează. Slujitori ai 
altarelor de pe vremea lui Burebista, să slujim în altarele din inimile rănite, 
îndurerate, ale neamului daciesc. Se apropie o scadenţă a timpului. Tu, 
Zalmoxis, ştii! Timpul acela...Să nu rămânem pe dinafara lui...Pe dinafara 
lumii de mâine. Pe dinafara lumii ce o să vină. Zalmoxis, ajută-ne, 
Zalmoxis! 
Poetul: Bea, de ce nu bei. Nu e chiar rău. 
Deceneu: Nu, nu trebuie să beau. 



Primul: Ulcer? 
Deceneu: Poftim?! A, da, ulcer, ulcer. 
Primul: Altă mâncare-n  traistă. 
Deceneu (Umplându-le paharele): Hai noroc şi beţi un rând şi pentru mine 
(Cei doi beau). Aşa, în timp ce voi beţi, eu cânt. 
 
 
Nu ştiu Doamne, fi-va oare 
Să mă-ntorc acasă-n timp 
Şi cu fruntea-mi trecătoare 
S-ating stâlpii din Olimp. 
 
Iată Sarmizegetusa 
Zidurile şi-a-nălţat 
Şi în templu priveghează 
Universul înstelat. 
 
(Toţi de la mese reiau cântecul, într-o melodie simplă, ţărănească, uşor de 
reţinut, în care rostirea cuvintelor să fie bine auzită de către spectatori). 
 
Poetul (Spre Deceneu): Mulţumim. Să mă-ntorc acasă-n timp, ce va să 
însemne? 
Deceneu (Ca pentru sine. Doar poetul îl urmăreşte): Există un timp cosmic, 
nişte vremi, de care teamă să ne fie, să nu ne surprindă în neîmplinire. 
Somnul lăuntric şi nelucrarea din afară, pot aduce pierzarea, dacă apar acele 
vremi. Sunt vremi tăinuite, în mecanica cerească. Suntem în întârziere, noi, 
neamul daciesc. În întârziere...Şi cei de sus, de azi, mai marii zilei, nu sunt în 
stare să se ridice îndeajuns, în picioare  şi rana sângeră încă. Şi dacă sunt 
aici, din nou, pe pământ, e voia lui Zalmoxis, dată acum la lumină. Să 
umblăm la răni, căci timpul nu aşteaptă. Să mărşăluim, cu strălucirea de 
altădată a Daciei. Să rezidim marele oraş al Samizegetusei. Fie şi numai 
zidurile  fortăreţei şi templele. Ar fi începutul triumfului. Să fim cu luare 
aminte, pentru o stare lăuntrică mai bună, a neamului nostru daciesc. După o 
denumire mai nouă, a neamului nostru românesc! Nu este adevărat că 
neamurile dispar. Unele (Subliniat) doar, dispar. Din nebăgare de seamă la 
cele cereşti şi la cele pământeşti. 
Primul: Bre, faune, lasă bre, ce, nu-ţi place obrazul meu, de nu vrei să bei 
cu mine?! 
Poetul: Te rog, te rog! 



Primul: Ce mă rogi, mă?! Nu înghit! Intră dumnealui aici, unde se bea şi nu  
bea cu mine?! (Către Deceneu ) Mă, bei?! (Deceneu îl priveşte, la început 
lung, aşa, de departe, apoi împinge paharul şi sticla şi îşi aşează braţele pe 
masă şi îl priveşte de-a dreptul în faţă. Primul se ridică şi pleacă la altă 
masă, mai departe de cei doi, pe planul central al scenei. Pe locul lui, rămas 
liber, vine şi se instalează un altul, abia sosit în local. Poetul îşi atinge 
fruntea, cu palma, a pacoste şi îngrijorare ). 
Deceneu (Pentru sine ): A  plecat Împeliţatovici, dar i-a luat locul fratele său 
geamăn, Profitovici. 
Al doilea (Către Deceneu): Ce bei, bătrâne? 
Deceneu: Ambrozie. 
Al doilea: În a mătii! (Ridică masa dinspre partea sa şi o trânteşte la loc. 
Poetul vrea să intervină, dar Al doilea îl aşează cu violenţă pe scaun). 
Poetul (Cu discreţie, îi întinde nişte bani. Lui Deceneu nu-i scapă gestul): 
Te rog, lasă-ne, avem ceva deosebit de vorbit! 
Al doilea (Scuipă peste bani, face un gest de sărut către poet): S-a făcut, 
şefule! ( Se ridică, pleacă lângă Primul. Apoi, Deceneu, începe iar cântecul 
de dinainte. Ceilalţi, mai puţin cei doi zurbagii, cântă încetişor după el ). 
Poetul (După ce s-a terminat cântecul vorbeşte cu sine însuşi): Parcă ar 
chema pe cineva, prin cântarea aceasta. Aşa mi se pare. ( Apare Zvâncu. 
Poetul îl primeşte cu entuziasm, învitându-l la ei la masă). Vino dragă 
Zvâncule, să bem o cană de ambrozie! 
Zvâncu: În ulcele brumate, băutură pentru tinereţe fără de moarte. 
Deceneu (La auzul cuvintelor lui Zvâncu se ridică în picioare. Impunător. 
Aceeaşi privire înspre departe. Încetişor, îşi trece mâna peste barba-i 
bogată şi o opreşte pe inimă. Faţa senină, zâmbitoare. Din sală, dintre 
spectatori, se cântă pentru a treia oară. Se poate instala un sistem de 
amplificare pentru a se prinde sala în cântec, sau în murmur. Luminile din 
sală se aprind. Spectatorii cântă, apoi lumina de pe scenă se stinge. 
Deceneu coboară de pe scenă, între spectatorii din faţă. În picioare, spre 
public, în aşa fel încât să fie auzit. Poate avea un microfon. Îl urmăresc cu 
reflectoarele. Deşi are microfonul, nu îl ţine aproape de gură, pentru a 
vorbi. Nu vorbeşte. I se aude doar vocea): Omule, cine eşti dumneata? 
Omul: Inginer constructor. 
Deceneu ( Tace, îl priveşte, aşteaptă). 
Omul: Inginer constructor. De blocuri de locuit. 
Deceneu (Aşteaptă). 
Omul (Izbucneşte): Nu mai pot. Nu, nu, nu, nu m-am gândit! 
Deceneu (Aşteaptă). 
Omul (Ridică braţele): Am uitat, am uitat cu desăvârşire cine sunt! 



Deceneu (Aşteaptă. Nu rosteşte nici un cuvânt. Vocea însă i se aude, 
puternică, în întreaga sală): Aşa ceva nu se poate uita! (Apoi, tot numai 
vocea i se aude, mai încet): Tu, printre cei dintâi dintre fiii luminii...             
(Deceneu, în continuare, rosteşte însuşi cuvintele, folosindu-se de 
microfonul pe care îl are în mână). Aruncam flori de lumină pe case. Cununi 
de flori. Toată Dacia. 
Omul:Dar trăim în anul două mii o sută... 
Deceneu: Flori de lumină, cer de lumină, zi de lumină, zâmbet de lumină, 
suflete de lumină. 
Omul (Apărându-se de ceva): Nu, nu se poate! 
Deceneu: Ba da! 
 
Scena IV 
 
(Se sting reflectoarele din sală. Se luminează scena. Mulţime de oameni, în 
îmbrăcăminte tradiţională, ţărănească, românească. În locul blocurilor se 
sugerează zidul interior, mai îndepărtat, al cetăţii). 
 
Decebal (Înconjurat de generali şi sfetnici, într-un semicerc. Mulţimea, de-o 
parte şi de alta a scenei): Ne-am adunat toată ţara la conciliu. Mai lipseşte 
Marele preot, dar sfinţiile lor pot întârzia. Acum e vorba de săbii. Ori aşa! 
(Scoate sabia de la brâu şi o înalţă ameninţător). Sau, aşa! (Frânge sabia şi 
o aruncă. Un general îi dauieşte, lui Decebal, sabia sa. Capetele ţăranilor 
se pleacă, în timp ce oştenii îşi scot săbiile de la brâu şi le înalţă. Apare 
Deceneu, însoţit de omul din sală-inginerul constructor-ambii în splendide 
costume sacerdotale, al lui Deceneu mai împodobit, al omului din sală, mai 
simplu. În mijlocul scenei, cei doi şi Decebal). 
Deceneu: Rege Decebal, săbiile, a război, nu se scot fără noi. Ai greşit. Să 
nu-şi ridice Zalmoxis mâna de pe umărul tău. (Oştenii şi pun săbiile la 
brâu). 
Decebal (Face un pas într-o parte, afectat de cuvintele lui Deceneu). 
Deceneu: Este sărbătoare. 
Decebal: Este război! 
Deceneu: Nu încerca prin forţă să te substitui marelui preot. Eşti rege! Dacia 
mai are încă oştire. 
Decebal: Eu am nevoie de săbii şi de braţe tari. Şi am. 
Deceneu: Nu faci bine. 
Decebal: E zi de sărbătoare şi a venit ţara la Sarmizegetusa. Vor şti toţi şi 
vom hotărî. 
Deceneu: Şi ai hotărât. (Ţăranii priveau în pământ şi tăceau). 



Decebal (Privindu-i pe ţărani): Aşa sunt ei. 
Deceneu : Nu. I-a oprit cineva. Tu nu vrei să vezi cine. 
Decebal: Suntem tari. Nimeni nu ne poate strivi. 
Deceneu: Nu se poate să fim învinşi?! 
Decebal: Eu am zis că nu se poate să fim striviţi. 
Deceneu: De necrezut! Scoţi sabia! 
Decebal: Să apăr Dacia! 
Deceneu: E clar. Dar scoţând-o, nu eşti sigur de victorie. Rege Decebal, îţi 
dai seama ce a rostit gura ta? Nu te recunosc. Aşa ceva nu te-am mai auzit 
rostind! 
Decebal (Îmblânzit): Mde. Ce crede Marele Preot? 
Deceneu: Azi e sărbătoare. Lasă porţile sufletelor deschise. Poţi să începi să 
aperi Dacia şi peste o zi şi peste o lună şi peste două luni. Azi, nu. 
Decebal (Vrea să spună ceva, dar se aude gălăgie. Ţăranii se trezesc la 
viaţă, se mişcă, vociferează. Li se aduc cununi de flori. Unul dintre ei se 
apropie de Rege şi de Marele Preot cu două cununi. Se face linişte). 
Ţăranul: Pe casele Daciei, pruncii noştri au terminat de asvârlit cununile de 
flori. E rândul nostru să le înălţăm. Să ne trudim măcar una să o aninăm de 
ziduri (Spre culise, apoi inundă scena, aruncând cununi spre zid. O cunună 
rămâne sus. Izbucnesc urale. Marele Preot îi întinde lui Decebal, cununa. 
Acesta, pare ocupat de alte gânduri, nu aruncă cununa spre înălţimea 
zidului, ci jos, alături de el, pe scenă. Ţăranii şi oştenii, în timpul uralelor, 
părăsesc scena). 
Deceneu: Rege Decebal, tu şi generalii tăi, toţi cei din cetate, fără nici o 
excepţie, veţi muri. Şiţi prea bine că vă iubesc şi că nu vreau aşa ceva, că 
preoţii nu vor niciodată moartea semenilor. Poarta sufletelor dacilor e 
deshisă a zâmbire spre eternitate, a voastă e închisă, zăvorâtă. Tocmai azi. 
Decebal: Vorbe. 
Deceneu: Nu. Nevăzutul. Adevărul. (Schimbă tonul). Ascultă-mă, Decebal, 
mi-e frică! 
Decebal (Uimit): Ţie?! De romani! 
Deceneu: Mie! Dar nu de romani. De noi. 
Decebal (În genunchi): Îţi cer iertare. 
Deceneu: Rege, ridică-te, regii nu au această rânduială, nici poporenii. Doar 
noi preţii stăm în genunchi, în faţa lui Zalmoxis. Nu de ce va fi cu tine mi-e 
frică.Cum ţi-o fi soarta. De noi. Ne paşte un mare pericol. Nu ştiu încă 
despre ce e vorba. Nu începe, încă, să aperi Dacia, cu sabia, pentru nimic în 
lume! 



Decebal (Se ridică din genunchi): Iubite Mare Preot, cheamă la sfat sfinţii 
călugări, din codri, din peşteri. În postire şi rugăciune, ei văd mai bine cele 
nevăzute ale lumii acesteia. 
Omul (Priveşte spre Marele Preot. Deceneu  se întoarce spre el. Se privesc 
în linişte). 
Deceneu: Frate, vrei să-mi spui ceva? 
Omul: Trădarea! 
Decebal (Care urmăreşte scena): Oho, oho, am leac bun pentru trădători! 
(Îşi bate cu înţeles garda sabiei. Preotul cade în genunchi şi îmbrăţişează 
genunchii Marelui Preot). 
Deceneu (Cu braţele spre cer): O, Zalmoxis, de două ori în genunchi, spre 
mine nevrednicul. (Îi desface, cu violenţă, braţele preotului îngenunchiat şi 
se prăbuşeşte în metanie, rămânând cu fruntea la pâmânt. Reflectoarele se 
sting). 
 
Scena V 
 
(Acelaşi decor de mai înainte: ospătăria, mese, scaune. Bineînţeles, 
Deceneu nu mai e îmbrăcat în hainele sacerdotale). 
 
Deceneu: Suntem tari, nu putem fi striviţi, rostise regele Decebal. 
Poetul: Trimişii ţăranilor au tăcut. Erau fricoşi. 
Deceneu: Nici vorbă de aşa ceva. Când au rămas singuri, fără rege, fără 
generali, au fost chiar aşa cum a grăit Zalmoxis, prin gura lui Decebal, de 
nestrivit. Dar acum veniseră pentru o rânduială a bucuriei sacre. Regale avea 
tot timpul pentru sfatul ţării, după sărbătoare. Mai ales că această sărbătoare 
era fără vin. Se bucurau îngereşte. Şi-au plecat frunţile a tăcere. Pentru mine, 
încleştarea, încrâncenarea lui Decebal, în zi de sărbătoare, era al treielea 
semn. 
Poetul: Erai sigur. 
Deceneu: Era  ziua Limpezimilor eterne. Liturghisisem. Preoţii din cetăti şi 
schivnicii se rugau fără încetare. Reţine, liturghisisem. Aveam mintea 
limpezită, lumină peste cele pământeşti. Nu mai era un semn, nici două, ci 
trei. Ceva nu era în regulă. Nici comportarea regelui, îngenunchiase înaintea 
mea, nici a preotului, şi el îngenunchiase înaintea mea, nu erau făra înţeles. 
Doar preoţii îngenunchiau şi numai înaintea lui Zalmoxis. Aceste 
îngenunchieri, contrare rânduielilor zalmoxiene, mărturiseau prezenţa unor 
forţe nevăzute, neştiute, încă, dar ajunse, pătrunse în cetate. Au frânt 
rânduiala regală şi preoţească. Înţelegi, poete? Eu nu îmi îngăduiam să fiu 
orb între orbi. Vedeam. Ştiam. Preoţimea asculta de Zalmoxis. Zalmoxis 



sălăşluieşte, spiritual, în inima noastră. (Se adresează spre sală). Domnule 
inginer constructor de blocuri, atunci ai fost în buchetele sacerdotale, ai fost 
o verigă ce s-a frânt. Te-a înfricat revelaţia trădării. Zalmoxis a vrut să ştim. 
Nu am fost surprinşi de evenimente. Buchetele sacerdatale s-au salvat. Ţi-a 
fost frică de trădare. Duhul necurat pătrunsese până lângă marele preot. 
(Deceneu coboară în sală. Vorbeşte doar după ce se coboară cortina. Se 
adresează unei doamne. Are un microfon. La nevoie îi oferă unul şi doamnei 
din sală. Dialogul trebuie să fie auzit foarte bine de către toţi spectatorii). 
Dacă vreţi să veniţi în faţa poporenilor. 
Mama lui Decebal: Care poporeni? Vă rog să mă lăsaţi în pace. Aici e o 
sală de spectacole. Nu, nu. Lăsaţi-mă în pace! Vă rog frumos! 
Deceneu (Aşteaptă). 
Mama lui Decebal: Pentru Dumnezeu, ce înseamnă asta? Ce se petrece? Vă 
rog frumos să nu mai insistaţi! 
Deceneu (Asteaptă). 
Mama lui Decebal: Nu am nici o vină că sunt aici, de faţă! 
Deceneu: Nici nu vă învinuiesc pentru prezenţă, ci pentru tăcere. 
Mama lui Decebal: Nu, vă rog frumos! (Cu alt ton). De necrezut! 
 
(Cortina se ridică. Acelaşi zid interior de cetate. Sugerarea unui cerdac. 
Mama lui Decebal se urcă pe scenă. În costum naţional. Aşa venise la 
spectacol). 
 
Diegis: Mamă, binecuvântă, plec precum un netrebnic, departe de cetatea 
descaun a Daciei. Îţi spun, că pe Decebal, pentru hotărârea aceasta, nu am 
să-l iert nici în mormânt. 
Mama lui Decebal (Pentru sine): Nu o să-i ierţi regelui Decebal, dar, 
Diegis, fiule, vei ierta fratelui tău Decebal (Către Diegis). Spune. 
Diegis: Să merg departe, în adânc de ţară, ca o prezenţă regală, înforţătoare! 
Mama lui Decebal: O să-ţi treacă. 
Diegis: Şi dumneata! 
Mama lui Decebal: Ce-i rău în aceasta? 
Diegis: Dacia nu poate fi strivită. 
Mama lui Decebal (Îşi pleacă fruntea. Colţurile basmalei şi le ridică peste 
ochi, a plâns). 
Deceneu ( Intră în scenă. Ţinută sacerdotală): Pacea lui Zalmoxis cu noi! 
Diegis (Nervos): Care pace?! Război! Zalmoxis luptătorul! La luptă, Mare 
Preot! La luptă! (Diegis intră în palat). 
Mama lui Decebal (Rugătoare, încercând să-l tempereze, să devină 
cuviincios): Diegis al mamei, Diegis! 



Deceneu (Pe un ton blând, respectuos): Spune-mi, maică de regi, ce îl 
zbuciumă pe fratele regelui Decebal?  
Mama lui Decebal: Nu se poate să nu ştie Sfinţia Ta de hotărârea lui 
Decebal. 
Deceneu: Aşa este, maică de regi. (Aşteaptă). 
Mama lui Decebal: Ce să zică, fierbe sângele în el, e umilit, e îndepărtat de 
la datoria sfântă de a apăra Dacia. 
Deceneu (Aşteaptă). 
Mama lui Decebal: Asta e tot. 
Deceneu: Să mă ierţi, maică de regi. Încalc rânduiala şi vă întreb anume, ce 
v-a spus  fiul Diegis. 
Mama lui Decebal: Că pe Decebal nu-l iartă nici în mormânt. 
Deceneu: Dacii, încă din vechime, au, la mânie, nenorocitele acestea de 
cuvinte. Altceva. 
Mama lui Decebal: Nimic. 
Deceneu: Spune-mi, te rog frumos, tot. 
Mama lui Decebal: Nimic. 
Deceneu: Nimic, zici? 
Mama lui Decebal: Nimic. 
Deceneu: Atunci, nu-i rău. 
Mama lui Decebal: Rău? 
Deceneu (Aşteaptă). 
Mama lui Decebal: Îmi pleacă fiul, codrii Daciei se-adună să dea piept cu 
duşmanul, iar eu stau de vorbă cu Sfinţia Voastră, despre cuvinte! 
Deceneu (Rămas singur): Deci Diegis, fratele lui Decebal, n-a rostit 
cuvintele ”Suntem tari, Dacia nu poate fi strivită”. De mult, fără să se ştie, 
culeg cuvintele lui Decebal, apoi le adun cu ale altora, auzind astfel rostirea 
Cerului. De la cei ce am cules cuvintele, nu am auzit să spună ”victoria 
noastră asupra romanilor”. A nu fi striviţi nu e tot una, cu a fi victorioşi. 
Cum vom fi? Cu sabia şi cu plugul în mână? Cu sabia căzută din mână? 
Acoperiţi de vremi? Fără porţile sufletului deschise a zâmbire? O, nu, nu, 
nu! Ce e cu mine, Zalmoxis?! Locul meu acum e între oşteni, acolo unde 
rănile dor şi unde sufletele se smulg din trupurile care aşteaptă odihna 
pământului (Se lasă cortina). 
 
 
 
 
 
 



Scena VI 
 
(Cortina se ridică. Acelaşi zid interior. Urale de luptă. Ţărani. Intră în 
scenă Traian, împăratul roman, însoţit de generali şi oşteni). 
 
Un oştean: Aceştia sunt, din ce-a mai rămas în cetate. Iî tăiem şi pe ei! 
Ţăranul: Nu vrei să te apropii de mine, singurel, sau cu încă unul, 
viteazule?! (Oşteanul se înmoaie). 
Traian (Spre ostaş): Ce mai aştepţi? (Cei doi se reped unul spre altul. 
Ţăranul nu îşi scoate sabia. Parează cu scutul lovitura de sabie şi, cu 
pumnul, loveşte ca şi cu un buzdugan. Oşteanul se clatină. Împăratul Traian 
opreşte lupta). Pe acesta îl vreau viu! 
Ţăranul ( Către împărat): E una a vrea să ai robi sau gladiatori şi alta să fii 
în stare să ne impui această lege romană. Noi dacii nu cunoaştem sclavia! Şi 
nici dezonoarea! Eu sunt ultimul, care am băut apă, în cetate. În urmă cu 
câteva zile! Ceilalţi, priveşte-i, n-au băut pic de apă de peste o săptămână! 
(Ţăranii se prăbuşesc, de sete, unul în braţele celuilalt. Ajutându-se unii pe 
alţii, se retrag din scenă). 
Traian (Trimite spre ţăran un oştean cu apă): Bea, viteazule! 
Ţăranul (Ia cupa şi cu eleganţă o răstoarnă): Aşa cum apa se coboară în 
veci din nori şi nu are astâmpăr, pe văile Sarmizegetusei, aşa se va înturna 
Dacia, fără astâmpăr, din tată în fiu, până când imperiul tău va pârâi din 
toate incheieturile. Apoi îl vor mătura alţii (Aruncă cupa şi pleacă după 
ceilalţi. Împăratul ridică mâna, semn să fie lăsat în pace). 
Traian: E un luptător vrednic, de elită. Va bea apă , afară din cetate şi va 
trăi. Măcelul săvârşit aici şi libera petrecere a oştenilor, în împrejurimi, vor 
înspăimânta şi pietrele, nu numai pe dacii liberi. Decebal e mort. 
Al doilea oştean (În fugă, vine înaintea împăratului): Împărate, un grup de 
nobili daci, călări, se apropie de cetate. 
Traian: Mare minune! Cale liberă. 
Bicilis (Intră în scenă. Se adresează împăratului): Sănătate! 
Traian: Sănătate şi pace! Dar ceilalţi nobili? 
Bicilis: Eu sunt ultimul. Ei sunt oşteni. Au rămas la poarta cetăţii. 
Traian: Ultimul? 
Bicilis: Da. In afara cetăţii mai sunt. Dar din cei de aici, din cetate... 
Traian: Da, înţeleg. Vrei iertare. Eşti iertat. Ţi se lasă viaţa, rangul şi 
averile. 
Bicilis (Cu o anume cutezanţă): Împărate, numele meu e Bicilis! 
Traian: Cum? Bicilis? Fii binevenit! Curajul de a ne spune că fântânile 
Sarmizegetusei sunt false şi că apa vine din afara cetăţii, o să-ţi aucă mare 



cinste la Roma! Nici prin gând nu ne-a trecut aşa ceva! Le credeam fântâni 
adevărate...Era, într-adevăr, o mare taină. Ne-ai transmis exact, drumul 
subpământean al conductelor de apă. Nu noi, ci tu ai cucerit Sarmizegetusa! 
Prin însetarea dacilor! Ţi se cuvine mare cinste! 
Bicilis : E dorinţa împăratului? 
Traian: Din toată inima! 
Bicilis: Împăratul poate ţine seama, de vrea, şi de dorinţa lui Bicilis! 
Traian: Zi-i nobile dac. 
Bicilis: Cinste, da, dar aici. Aş avea  un rost mai clar în relaţiile dacilor cu 
romanii. Eu cunosc toată suflarea Mândrei Dacii, toate bogăţiile. S-ar umple 
visteriile Romei. 
Traian: Dar nu rege! (Pauză). Guvernator roman pentru Dacia e mai mult şi 
mai sigur decât rege. Dar nici pentru aşa ceva nu cred că ai mai multe 
bogăţii, decât cele pe care o să ni le luăm singuri. 
Bicilis: Mai multe decât o să luaţi singuri? Poate mai multe decât toate 
bogăţiile imperiului. 
Traian: Ştii unde sunt? 
Bicilis: În faţa împăratului Romei! 
 
(Intră oştaşi romani cu tăbliţe de aur). 
 
Traian (Spre Bicilis): Citeşte. 
Bicilis (Ia o tăbliţă şi citeşte): Pământul e rotund şi turtit la capete. Se 
învârteşte ca o roată. La zeci de mii de ani se leagănă (Împăratul, generalii 
şi oştenii izbucnesc în hohote de râs) 
Traian: Pământul e rotund, ha, ha , ha şi se leagănă, ha, ha, ha. Cine a spus 
neghiobia asta? Îl ştim întins, pe ape. Ştii, c-am râs, nu glumă! O fi o poveste 
de demult. O ştii pe dinafară? 
Bicilis: Nu, n-o ştiu. 
Traian: Păcat...Aur? 
Bicilis: Da. Zece mii de tăbliţe. (Tăcere). Aceasta pe care o am în mână, a 
fost scrisă cu vreo mie de ani în urmă. Pe vremea Regelui şi Marelui Preot 
Zalmoxis. 
Traian: Zalmoxis?! 
Bicilis: Nu de la Zalmoxis Cerescul. Nu de la Facerea lumii. 
 
(Pe scenă năvălesc câţiva nobili romani, un general şi oşteni). 
 



Un nobil roman: Împărate, nici Egiptul nu a avut atâtea bogăţii, nici 
Alexandru Macedon, când a cucerit lumea, n-a văzut atâtea minunăţii, atâta 
aur. 
Bicilis: Tot tezaurul dacilor, de la Zalmoxis la Decebal, este aici, pentru 
Roma! 
Traian: Cum ai spus? Toată averea dacilor de o mie de ani?! 
Bicilis: Din cei rămaşi în viaţa numai eu ştiam unde se află. Făra mine ar fi 
fost de negăsit. Îngropată adânc, sub albia unui râu. Decebal mi-a ordonat să 
ucid pe toţi prinşii de război, care au îngropat tezaurul. Apoi, în timpul 
luptelor, am dispărut în umbra codrilor. Mă credeau căzut pe câmpul de 
luptă. 
Traian: Guvernator roman? (Pauză). Am ucis în câteva zile zeci de mii de 
daci...Chiar nu ştii povestea cu pământul rotund şi care, la zeci de mii de ani, 
se clatină? 
Bicilis: Nu. 
Traian: Păcat. Pe mine m-ar fi interesat povestea. 
Bicilis: E scrisă pe mai multe tăbliţe. 
Traian: Aceste tăbliţe sunt din aur. Vor deveni monede pentru plata oştirii, 
pentru comerţ, pentru cinstirea celor mai aleşi cetăţeni ai lumii. (Pauză. 
Schimbă tonul). N-am auzit de ceva mai monstruos. N-ai pereche pe lume. 
Mi-e silă. Tu, rege al Daciei?! Tu, guvernator roman?! Omorâţi-l, dar să nu 
murdăriţi săbiile romane! 
(Oştenii se reped spre locul de unde au plecat ţăranii şi ridică săbiile dace, 
încovoiate. Îl înconjoară pe Bicilis). 
 Bicilis (În ritmul loviturilor primite): Nu! Nu! Nu! (Oştenii se retrag la 
locul lor. Aruncă săbiile dace peste trupul lui Bicilis). 
Traian: Azi am făcut cea mai bună faptă din viaţa mea! 
 
Scena VII 
 
(Acelaşi decor, cu mese, lângă stradă. Deceneu în ţinută obişnuită, de oraş.) 
 
Deceneu: E aşa de greu să vorbesc despre ce a fost, de faţa cu toată lumea. 
(Arată spre sală). Doarme. Ori, a o trezi brusc, înseamnă a o speria, a o 
întrista cumplit, până la îmbolnăvire, înţelegând cine e, cine a fost şi cine ar 
fi fost acum! 
Poetul: Ai început! Dă-i drumul, nu te mai poticni. 
Deceneu: Copacii sunt la fel ca atunci, apa e apă. Aerul e aer, oamenii sunt 
aceeaşi, unii sunt chiar aici în sală. 
Poetul: Deceneu... 



Deceneu: Da, poete. 
Poetul: Poate şi eu... 
Deceneu: Nu, tu nu ai fost, atunci, acolo. 
Poetul: Te ascult, Deceneu. 
Deceneu: Căprioarele sunt la fel. Nu înţelegi că şi oamenii, ca şi mieii, ca şi 
vulturii, şi-au înnoit mereu straiele trupeşti? Au murit, dar se născuseră iar. 
Poetul: Au murit, dar se născuseră iar. 
Deceneu: Există o sfântă rânduială. Fetiţele, cele mai multe, seamănă cu 
tata, iar băieţii, cu mama. Iată-l pe tata, fetiţă şi pe mama, băiat. Ca să 
ducem, cu dragoste şi dreptate, cele ale vieţii. Dar lumea doarme, nu vede 
nimic. Ochii sufletului sunt închişi. Forţele întunericului au restrâns viaţa 
oamenilor, la o regretabilă vieţuire. Iată, aceleaşi înfăţişări trupeşti. Cu unele 
nuanţe şi deosebiri ondulatorii. Şi Bicilis este aici. Îl văd. 
Poetul: Iisuse! (Apoi, către Deceneu). Aceasta ar fi partea văzută... 
Deceneu: Într-adevăr. Sufletul omului nu dispare odată cu trupul. Aşa cum 
aparatele de radio şi televizoarele sunt legate între ele prin unde, la fel sunt 
legaţi şi oamenii, prin suflet. Când trupul piere, sufletul celui decedat 
continuă să existe în ceilalţi oameni. Şi al celor ce nu au copii. Ferice de cei 
ce doresc să aibă copii şi au. Ferice de cei ce doresc să aibă copii şi dacă nu 
au, înfiiază! Împărăţia cerurilor face parte şi din interiorul nostru sufletesc. 
Poetul: Deceneu, simt că ştii şi că poţi coborî mai adânc în fiinţa umană, în 
resorturile intime... 
Deceneu: Din dotarea fiinţei umane. 
Poetul: A fi înzestrat înseamnă a primi ceva de la cineva. 
Deceneu: Omul este dotat cu o casetă a memoriei în care sunt păstrate, 
aevea, faptele, cuvintele, gândurile, sentimentele, emoţiile, vicleniile... 
Poetul: Sentimentele? 
Deceneu: Da. Sentimentele, trăirile sufleteşti. Este memoria vieţii noastre. 
Poetul: Memoria vieţii noastre. Viaţa noastră...Şi cât timp se păstrează? 
Deceneu: Etern. Sufletul îşi poartă caseta aceasta în eternitate. Cartea sa de 
vizită, de nefalsificat. 
Poetul: În eternitate? Chiar şi după învierea morţilor? 
Deceneu: Chiar. Noua orânduire divină, refăcută în splendoarea sa originală, 
va avea, în dotare, viaţa fiecărui om. 
Poetul: De ce? 
Deceneu: Îmi place întrebarea. E simplu. Omenirea, din nou în paradis, se 
va întâlni cu interdiţia unei legi. De a nu mânca dintr-un pom. Uite, în aşa 
hal a decăzut omenirea, încât o lege din paradis a reţinut-o...cu gura şi 
stomacul...Omul devenise trup, uzină de hrănit...Să nu mănânci din... 



Poetul: În eternitatea eternităţilor nu va mai cădea în păcatul neasacultării. 
Se va avea pe sine însuşi, omul, în miliarde şi miliarde de exemplare, 
târându-se prin viaţa lovită de urmările nerespectării unei legi. Legea care îl 
proteja cu siguranţă absolută, de un mare pericol. 
Deceneu: Exact. 
Poetul: Minunat este Domnul! O adevărată carte a vieţii? 
Deceneu: Bravo, poete! Aşa numeşte Cristos caseta memoriei! Cartea vieţii. 
Fiecare om îşi are la purtător, propriul să roman. 
Poetul: Fantastic! 
Deceneu (Spre sală): Oare poetul a înţeles că nu se poate intra cu orice carte 
a vieţii în paradis? Dar a intuit că în paradis vor exista toate cărţile, cu toate 
vieţile de pe pământ. Toate cărţile, spre eterna salvare a celor reîntorşi în 
paradis. O bancă de date, cum se spune azi. La îndemâna fiecăruia. 
Poetul: Dar de ce nu ne mai amintim, de ce nu mai avem memoria acestei 
cărţi, a vieţii din paradis? 
Deceneu: Caută singur răspunsul. (Pentru sine). Poetul e cam nedus la 
biserică. (Spre poet). Poete, priveşte spre sală şi vezi câţiva dintre fiii lui 
Cristos. Au cartea vieţii grea de caratele eliberării din tenebre. 
Poetul (Priveşte spre sală): Nu-i văd. 
Deceneu: Păcat. Ochiul lăuntric, poete, vede numai atunci când faptele şi 
gândurile sunt conforme cu orânduirea divină. 
Poetul: Nu-i văd. 
Deceneu (Pentru sine): Lumea trăieşte în noaptea păcatelor. În întunecimile 
morţii. Doarme… Întârziem la marele praznic, al celor văzute şi nevăzute. 
Rămânem în conul de umbră, în somnul seminţelor. Suntem lipsă la apel. 
(Către poet) De ce mor oamenii, poete? 
Poetul: Poftim? Nu, nu ştiu. De ce murim? De ce suntem lipsă la apel? De 
ce trăim ca în somn? Întrebări făra răspunsuri...(Poetul coboară de pe scenă, 
în sală şi ia loc printre spectatori. Apoi, întuneric beznă. Întuneric şi pe 
scenă. Se poate folosi şi staţia de amplificare. A se sugera din când în când, 
că e vorba de căutările poetului-scurt reflector spre poet). 
Deceneu: Poţi afla. Ai acelaşi suflet înaripat ca Făt-Frumos. Trăieşti în cele 
din umbră. Porneşte. Ajungi în orânduirea divină. Acolo este nemurirea. Şi 
întoarce-te. Omenirea va ajunge la limanul cu pământ nou şi cer nou. 
Poetul Cer nou? 
Deceneu: Cer limpede. Aşa cum am fost în paradis. Cerul nostru spiritual. 
Limpede cum s-a desprins din Dumnezeu şi-l oglindea pe Dumnezeu în 
sinea noastră. Marile răspunsuri, la marile întrebări, nu vor întârzia să apară. 
Ca stelele în faţa telescoapelor. 



Poetul: Lasă telescopul, Deceneu. Nu sunt cosmonaut şi noi românii nu 
avem nici o şansă. 
Deceneu: Sărmanul. Noi românii nu avem nici o şansă...Cu mult înaintea 
aterizărilor, unor nave, în mijlocul poporului iudeu, noi, dacii, nu numai că 
am primit nave de dincolo, dar am mers noi înşine dincolo, cu navele noastre 
şi am revenit... 
Poetul: Stai. Pentru Dumnezeu, fă-mă să înţeleg! 
Deceneu: Noi nu am abdicat de la ascultare. Nu ne-am întors faţa de la 
Dumnezeu, ca să ne încoronăm pe noi înşine în mai marii acestei lumi. În 
mijlocul evreilor cerul coborâse  în cele mai de jos, ale lumii acesteia. Şi nici 
nu e de mirare. O întreagă etnie crescuse în sclavie. Totuşi păstraseră 
ascultarea lui Aavram. Divina ascultare. Şi cerul s-a coborât după sine 
pentru a se ridica la sine. 
Poetul: E lung drumul din cele de mai jos...până la cele de mai sus. Evreii au 
întemeiat un imperiu esenţialmente împotriva lui Cristos, pe cel comunist! 
Deceneu: Omenirea ori va fi bună şi dreaptă, ori ne vom prăbuşi iar! 
Poetul: Deci a existat cândva o catastrofă... 
Deceneu: Poftim? 
Poetul: Păi, Deceneu, ai zis... 
Deceneu: Zis. Am zis. 
Poetul: Concret. Căt de cât, concret. La obiect, Deceneu! 
Deceneu: Calul cere o baniţă de jăratec. E vorba de arderile din motorul 
propulsor. Zmeoaica aruncă văpaie din gura ei, cale de trei ceasuri. E vorba 
de atac printr-o armă, am zice azi, tip rachetă. 
Poetul: Nu cumva Făt-Frumos... 
Deceneu: Făt-Frumos îşi hrăneşte calul cu jăratec. Îşi alimentează nava. 
Poetul: La soare te puteai uita, dar la el ba. E neîndoielnic  vorba de 
strălucirea dotărilor tehnice. Poate şi chiar de altceva. Am uitat de 
schimbarea la faţă a lui Cristos... De lumina din trupul şi hainele sale... 
Deceneu: Cum trecu peste pragul porţii, casele, curtea şi grădinile începură 
a se cutremura şi a urla aşa de groaznic, încât se auzi până la zâne şi zânele 
de îndată se întoarseră acasă. E limpede? S-a declanşat sistemul de alarmă! 
Poetul: Făt-Frumos văzând că oastea vrăjmaşa este mai mare la număr şi 
mai tare, se repezi din vârful muntelui, asupra ei şi ca un vârtej se învârtea 
prin mijlocul ei...Aşa spaimă dete iuţeala, strălucirea hainelor şi zborul 
calului său, că toţi o rupseră la fugă. Altădată se repezi Făt-Frumos din 
munte, ca un fulger şi unde trăzni în mijlocul lor, încât se îngroziră şi nu mai 
ştiau ce fac. Stălucirea hainelor lui, până într-atât îi orbise şi-i zăpăcise, pe 
vrăjmaşi, de nu mai ştiau unde se află oştile. Făt-Frumos lovea cu pala, de 
zvânta, în toate părţile. Groaza intrase în inimile potrivnicilor, de uitară de 



bătălie. O luară la sănătoasa, care încotro vedea cu ochi...Făt-Frumos însă îi 
gonea şi-i secera, cu pala, ca pe buruienile cele rele. 
Deceneu: Făt-Frumos îmbrăca hainele Câmpului cu Flori. Ar fi într-o vreme 
a începuturilor zborurilor cosmice, mai evoluate decât cele de azi. Făt-
Frumos se îmbrăca în hainele cele cu soare în piept, cu luna în spate şi doi 
luceferi pe umeri. Erau însemnele sistemului nostru solar. Şi a fost aceasta 
pe când se întorceau ai noştri, dintr-o lungă expediţie cosmică. Şi la 
întoarcere au găsit o mare nenorocire. Omenirea involuase dramatic, în urma 
unei catatstrofe provocate de ea însăşi... El, Făt-Frumos, în cosmos, în 
Tinereţe fără bătrâneţe şi în viaţa fără de moarte, s-a întors aici,  unde 
moartea trona şi măcina omenirea, în morile păcatelor. Şi cum dragostea lui 
era mai mare decât persoana sa, îi trimise pe ai săi înapoi, în spaţiile 
eternizării vieţii, iar el s-a îngropat de viu în trupurile noastre şi merge întru 
noi, cu noi, până la restaurarea civilizaţiei dacice. Făt- Frumos,  în lumea 
vieţii eterne, avea şi el o interdicţie, o lege care îl proteja împotriva morţii. 
Să nu meargă pe Valea Plângerii. A călcat interdicţia...Luaţi aminte la 
sărăcia Vechiului Testament Iudaic şi la bogăţia Vechiului Testament 
Daciesc, în legătură cu paradisul. 
Poetul: Deceneu, ceva concret, zguduitor, convingător! 
Deceneu: Sărmanii oameni, încă se mai lasă convinşi, doar prin ceva 
zguduitor. Fie. Aveţi un fragment din cărţile lui Zalmoxis, din Biblioteca 
Sanctuarului de la Sarmizegetusa. 
 
(Joc de lumini şi zgomote, sugerează o luptă cu efecte catastrofale. Linişte 
deplină. Apare pe un ecran următorul text): 
 
”Şi se umplu văzduhul de fulgere şi tunete. Şi s-au aruncat împotriva lor, 
globuri de metale aprinse. Mai aruncaseră în luptă, un balaur înfricoşător. 
Câmpiile şi munţii, din partea de lume în care se desfăşură această luptă, 
arseră. Stâncile se fărâmară. Vegetaţia şi pădurile dispăruseră. Pământul era 
de nerecunoscut.” 
 
(După un anumit timp, necesar spectatorilor pentru a citi textul de câteva 
ori, se aude vocea lui Deceneu, rostindu-l. Se luminează sala de spectacole. 
Cortina e lăsată. În faţa ei, Deceneu. Poetul din sală, se îndreaptă spre 
scenă şi se alătură lui Deceneu). 
 
Poetul: Istoricii antici scriu despre globuri de metal aprinse? Zburătoare? 
Deceneu:  Diodor, Strabon şi alţii. 



Poetul: Deceneu, la început mulţi români au zâmbit. Îşi dădeau ghionturi. 
Avem un tezaur spiritual uriaş, moral şi tehnic. Totul e să coborâm în noi 
înşine, cât mai adânc, pentru a relua legătura cu strămoşii. 
Deceneu: Mare advăr ai grăit, dar nu conştientizezi pericolul care s-a abătut 
asupra neamului românesc, prin pierderea legăturilor cu strămoşii. Poete, 
coboară metodic, spre rădăcini. Generaţie de generaţie...Suntem un popor 
latin...Am trecut lin la religia lui Cristos, începând cu vremea apostolilor. 
Unde sunt manuscrisele noastre latine, din bisericile Mândrei Dacii, din 
primul mileniu de după Cristos? Şi chiar din prima parte al celui de al doilea 
mileniu? Volume întregi. Când vor fi, în original, materie de studiu, în licee 
şi facultăţi, atunci neamul nostru se va reîntoarece la viaţă. Acum trăieşte în 
mormânt. Sau în somn. 
Poetul: Deceneu, hai s-o luăm apostoleşte, pas cu pas, până în paradis. 
Deceneu: Creşte poetul taichi. Auzi vorbă, apostoleşte, pas cu pas, până în 
paradis. 
Poetul: Chiar de acum, de aici, din sala aceasta de spectacole, din ţara 
aceasta, din toate casele, din satele şi oraşele minunatei noastre Dacii. 
Pomeniseşi de Bicilis. Ai spus că este aici, în sală. 
Deceneu: Am spus. Bicilis! 
Poetul: Nimeni nu mai poartă azi numele acesta. 
Deceneu (Priveşte spre sală. Reflectorul caută pe cineva): Bicilis! 
Poetul: Deceneu, ce funcţie o fi având acum dumnealui? 
Deceneu: Ministru. 
Poetul: Ministru?! 
Deceneu: Temporar... 
Poetul: Temporar? 
Deceneu: Păi, ce, Bicilis e pentru un post de ministru?! (Arată că e pentru 
un post şi mai sus). 
 
 
Scena VIII 
 
Poetul (Il imită): Sus de tot? (Cei doi pleacă din faţa cortinei. Aceasta se 
ridică. Aceleaşi mese, scaune, la gradina-local. Căteva în plus, pentru un 
nou aranjament scenic. Ministrul şi soţia sa, Primul, Al doilea, Poetul. Feţe 
de masă, ca la recepţie... O cântăreaţă, cu braţele goale, dar efectul se 
realizează cu piciorul prelung şi atrăgător, care se vede, din când în când, 
în întregime, până la şold. 
Primul (Către spectatori, în legătură cu piciorul cântăreţei): În mod 
excepţional, aprobare specială. 



Ministrul (Către Primul): Azi, aici, e cineva din străinătate şi în mod 
excepţional... 
Primul: Să se vadă şi aşa ceva, în public, nu în cerc restrâns. E de efect? 
Ministrul: De unde nu ar da norocul peste noi, s-o-ndrăgească nababul! 
Primul: Şi dumneaei ne-ar povesti şi nouă cum a fost... 
Ministrul (Privind piciorul femeii): Are animalul ce arăta! Nu-i rău! 
Al doilea: E bine dom’le, bine şi deşteaptă. Pentru cercul restrâns, ’mneaei 
ne-a mai pregătit câteva porumbiţe şi pofticioase şi lipicioase. Uf, de s-ar 
termina odată! 
Ministrul: De ce? Ca un vin bun, fără grabă. Doar toate trufandalele sunt ale 
noastre (Inchină elegant). 
Soţia ministrului: Parada modei. Vă rog să vă mai alegeţi câteva pentru uz 
intern. Extern nu o folosim decât pe ea (Arată spre cântăreaţă). E un as, ce 
mai! 
Ministrul (Spre consoartă): Scumpa mea soţie, cred că ai dreptate. Mă 
bazez pe intuiţia ta. Mersi pentru purtarea de grijă. 
Soţia ministrului: S-ar putea altfel, dragul mei soţ?! (Privedşte spre trotuar, 
pe unde trec fete şi femei frumoase, nu vulgare). 
Ministrul (Arată cu degetul spre una. Primul se ridică şi pleacă după ea. 
După un timp, ministrul arată spre o codană. Al doilea se ridică şi pleacă 
după ea). 
Soţia ministrului: Abia aştept şi eu noutăţile (Priveşte şi arată în direcţia 
unde au dispărut femeia şi codana). Deşi nu sunt bărbat! Dar voi?! Sper să 
fie vioaie, jucăuşe, lipicioase. 
Ministrul: Nu sunt, le învaţă băieţii (Arată tot în direcţia în care au 
dispărut cei doi). 
Soţia ministrului (Bate cu înţeles în masă, arătând spre stradă): Atenţie 
sosesc. (Cei doi  s-au întors  şi opresc circulaţia pe trotuar. Un trecător vrea    
să-şi continue drumul. E oprit. Unul din cei doi îşi întoarce reverul hainei, 
cu insigna şi îşi scoate legitimaţia, arătând-o. Trecătorul ridică mâinile, 
semn că a înţeles şi se întoarce. Apar doi domni, eleganţi, dar nu ţipător. 
Primul şi Al doilea îi urmează. Cântăreaţa îşi acoperă piciorul. Cei de pe 
scenă se ridică de la mese. Se reaşează la locurile lor. Domnii, lângă 
ministru). 
Domnul (Către ministru. Ceilalţi de pe scenă, în penumbră, de decor): 
Domnule preşedinte... 
Ministrul: Ministru... 
Domnul: Domnule Prim-ministru. 
Ministrul (Gesticulează): Ştiu eu? 
Domnul: Sigur! (Pauză. Cu un alt ton). Nu, nu e nimic grav. 



Ministrul: În regulă. Petrecem? 
Domnul: Ne fiind important, un cuvânt doar, ca să petrecem dezlegaţi de 
nimicuri. Doar confidenţial îţi spun, nu am mesaj oficial. Aşa, în trecere prin 
România, doar o vorbă, ca între prieteni. Am impresia că vreţi să vă faceţi de 
râs, pe plan mondial. Mă rog, Burebista, Decebal, figuri importante, nimic 
de zis. Nu neg existenţa Daciei, a dacilor, ferească Dumnezeu, dar ce naiba!, 
vă faceţi de râs. Poate mă înşel eu. Da, recunosc, Burebista, Decebal, e ceva, 
au fost viteji, sunt pomeniţi în vechile istorii. Am înţeles. Totuşi dacă 
începeţi să dezgropaţi toţi morţii... Iată, Deceneu, Marele Preot al dacilor, 
acuşica o să apară şi la televizor. Hazul de pe lume! Iar voi, un popor cu 
rădăcinile pâna, până, până! 
Ministrul: Şi-a format o marjă de menevră până la televiziune... 
Domnul: Informaţii sigure. Cică vrea să reintroducă în toate satele din 
România cântecele ţărăneşti şi hora ţărănească. 
Ministrul: Cum? Noi unde suntem?! 
Domnul: Prin şcoli, cu doar două ore din programa de muzică şi două ore 
din programa de educaţie fizică...Elevii din fiecare sat vor învăţa numai 
jocurile şi cântecele naţioanale din satul lor. Mai sunt destui vârstnici care le 
ştiu. 
Ministrul: Dar cu televiziunea? Mă înfior! Ce vrea? 
Domnul: Vrea să sensibilizeze Ministerul Învăţământului şi Ministerul 
Culturii ca să acţioneze şi la oraşe. Tot pentru cele două ore, pentru jocuri 
naţionale şi două ore pentru cântări. La oraşe să se înveţe şi versurile, 
cântate, ale marilor poeţi români. 
Ministrul: Extraordinar. O adevărată lovitură de stat, organizată pe întreg 
teritoriul românesc. 
Domnul: Vrea să vină la conducere cu Zalmoxis, cu preoţii daci şi cu preoţii 
de azi. 
Ministrul: Parşiv politician. Părea în conflict deschis cu preoţii da azi. 
Domnul: Nici vorbă! Se vor alia! Vezi, numai de asta veţi avea nevoie...un 
popor cu rădăcini şi istorie multimilenară, un fel de întâi statători şi 
luminători, cel puţin pentru această parte a Europei! 
Ministrul: Auzisem eu, ştiam câte ceva, dar că sunt gata să preia puterea, nu 
mi-am închipuit. 
Domnul: Cred că e bine să fiţi ce sunteţi, un popor mai tânăr, pe aici, pe 
lume, mai nou, desigur, cu urmaşi şi obiceiuri şi de la daci...Mai pe scurt,   
ce-i în mână, nu-i minciună. Un popor mai nou, mai tânăr, minunat. 
Ministrul: Naţionalism periculos! 
Domnul (Aşteaptă). 



Ministrul: Nu poate decât să tulbure minţile. Ne trezim iar cu cine ştie ce lei 
paralei. 
Domnul: Oho! 
Ministrul: Măcar aceia au fost, cum să zic, mai tineri,socotindu-se a fi 
tezaurizarea virtuţilor romane. 
Domnul: Oho, oho! 
Ministrul: Dacii aceştia, cu dacii ăştia fantomatici intrăm dracului nu într-o 
belea, ca şi cu romanii, ci într-un haz planetar, precum aţi zis. 
Domnul: Ho, ho, hoo-hoo! Dacă ar fi haz, câţi nu se fac de haz! Să nu iasă 
altceva! (Schimbă tonul). Ascultă prietene, eu îţi fac o vizită ca să discut  
verzi şi uscate sau să..(Întinde mâna spre pahar). 
 
(Toată scena se luminează). 
 
Ministrul (Se ridică în picioare. Vorbeşte către toţi cei de la mese): Avem 
plăcerea să fie între noi o mare personalitate internaţională. Prezenţa 
Domniei sale (Domnul ciocneşte cu Ministrul, apoi toţi se aşează la mese. 
Cântăreaţa...Muzică...Se aude o voce de soprană, cântând. Cântăreaţa tace, 
cu piciorul dezvelit, pe un scaun, ca la expoziţie. Muzica încetează. 
Cântăreaţa ia un pahar şi se îndreaptă spre Ministru. Cortina cade. Poetul 
vine în faţa cortinei). 
Poetul: (Îl strigă pe Deceneu): Deceneu! Deceneu! Deceneu! 
Deceneu (Din sală, răspunde cu simplitate): Da dragă, ce e? 
Poetul: Nu ştiu, dar nu e bine. Domnul acela internaţional, a mai fost pela 
noi, cu câţiva ani în urmă. Nici atunci nu a zis nimic. 
Deceneu: Foarte bine. 
Poetul: Of, of, dar au zis ai noştri. Cei de sus. Apoi toate cetele de jos. 
Deceneu: Dovadă că este o treabă internă. 
Poetul: Deceneu, din cauza ta fac un atac de cord! 
Deceneu: S-ar naşte-n loc o mie! 
Poetul: Po-po-po-pofitm? 
 
(Se sting reflectoarele. Poetul se retrage în culise. Se ridică cortina. Mesele, 
mai puţine, făra feţele de masă de la...recepţie. Decorul iniţial. Câţiva stau 
la mese, apoi pleacă. Se adună câteva sticle şi pahare, semn că localul se 
închide. Pe scenă rămân Primul şi Al doilea). 
 
Primul: Cum a fost dom’le? 
Al doilea: Nici la sânul maicii nu a fost mai bine. 
Primul: Ptiu drace! Ia uite la codana, ce surpriză îmi făcu! 



Al doilea: Nu, nu ea. Nu ţi-am spus că fetişcanele nu au...Mă rog, te 
priveşte! Am îndreptat-o spre crescătorie. Cât mă priveşte, parcă am fost cu 
barca pe valuri. 
Primul: Mă reprofilez şi eu. Să mă legene şi pe mine. 
Al doilea: Nu. 
Primul: Cum nu, mă?! Mai târziu, când va fi prea sus, pe creste...am 
ameţeli, nu mai ajung. 
Al doilea: Nu, neicuşorule! Aceasta are aptitudini. Dintr-un foc i s-a aprobat 
transferul la fun’ţii (Arată sus). I-am spus de tine, ca să ştie că are doi naşi. 
Primul: Şi ce a zis? 
Al doilea: Încântată! I-am pomenit şi de ministru. A-nghiţit imediat nada. 
Trăieşte fiecare rol. A fost deschisă. Are tot ce ne trebuie, amanţi, prieteni. Îi 
folosim pe toţi. 
Primul: Pardonează, dom’le. E căsătorită? 
Al doilea: Da. 
Primul: Atunci e limpede. Are doar preiteni. 
Al doilea: N-are amanţi, dom’le. Prieteni. Sociabilă. Greu ne-a fost să 
ajungem până aici! Până am făcut din ţărănoaicele astea, femei bine! Ştii că 
începe să funcţioneze şi la sate?! Singurul inconvenient e că te ştie sau te 
simte tot satul! Te vede de pe geam... 
Primul: Dacă a început să funcţioneze, e bine. Învăţul ăsta nu mai are 
dezvăţ. Freud, decomplexări, defulări, depăşirea arderilor obsesive. Dar a 
fost greu. Cu ţăranii, a fost greu de tot! 
Al doilea: Vax! Cei de la ţară au fost desfiinţaţi, iar ăstora, domnilor ăstora, 
ţăranilor de la oraş, pur şi simplu când când li s-a arătat femei goale, în 
poze...ca să nu facă şoc, atunci când le vor vedea...Şi n-au făcut! După câte 
vezi sunt bine mersi, zdraveni de tot...În fond ce trebuie să-i dai unui om?! Îi 
servim tot tacâmul. Femei şi bani. Cu banii, eşti om! Vorba ceea, cu bani îl 
cumperi şi pe dracu. Dă-i şi dracului un tain şi gata! 
Primul: Dai la doctor, dai la avocat. 
Al doilea: Dai la aprozar, dai la primar. 
Primul: Dai la magazin, dai la biserică. 
Al doilea: Dai şi se primeşte! Si ierarhic, de sus în jos. 
Primul: Şi de jos în sus. 
Al doilea: Dar oaspetele şefului? Oaspetele lui Paşa! Domnul...Cu 
dumnealui nu se umblă cu mizilicuri... 
Primul: Cu ţări, cu continente... 
Al doilea: Tacă-ţi gura! Să nu ne audă cineva! 
Primul: Aşa-i, aşa-i. Cu ţăranii ăştia...Au fost cei mai periculoşi. Nu veneau 
dom’le, la o viaţă civilizată, la o viaţă cu tot felul de trufandale...Ei aveau 



sărbătorile lor, sărbatori de câteva mii de ani, de dinaintea războaielor cu 
romanii. Aveau hora. Şi petreceau, da nu oricând, ci la anumite obiceiuri şi 
sărbatori. Întreaga viaţă le-a fost coordonată şi conectată, prin sanctuarele 
Daciei, la un calculator, încă foarte bine ascuns. N-am pus mâna pe el, dar 
am reuşit să-i deconectăm, altfel azi erau departe. Tot de dinaintea romanilor 
se îmbrăcau împărăteşte. De aceea s-a început cu ei şi se termină cu ei... 
Tăntălocii ăştia, (Arată spre cei de sus) cu istoria lor, cu dovezi, iar ţăranii 
veneau mereu la oraş, ca apele, fără oprire, de unde Dumnezeu tot izvorăsc, 
de nu se mai termină şi îşi arătau dovezile, în plină zi, costumele lor 
trimilenare. Pariez că în unele sate, copiii mai aruncă şi azi cununi de flori 
pe case. Apoi obiceiul cunuii de grâu. Dar gata şi cu ei. A început o altă 
horă. Astăzi hora lor nimeni nu o mai ştie juca. O altă horă a străbătut satele, 
adică să-i învăţăm noi hora, la căminul cultural. Mai mare mila! Şi-au 
pierdut memoria... Am reuşit operaţia. Şi abia se urcă pe scenă şi se înăduşă 
de emoţie. Nu ştiu juca, de parcă ar fi din altă ţară. 
Al doilea: Mocofanii, prinseseră un tren cosmic. 
Primul: Gata cu ei. I-am debarcat din trenul cosmic şi i-am dus la 
arheologie. Şi asta numai în câţiva ani. 
Al doilea: Nimeni nu închidea uşa de la casă, nici când mergeau la plug, sau 
la secerat. 
Primul: S-o lase şi acum! 
Al doilea: I-am ajutat. Le-am transfertat de la oraş două sisteme de 
închidere, concomitente, cu zăvorul şi cu yala. Acum am venit şi cu sistemul 
de alarmă. 
Primul: Şi străinul era ominit. Masă şi casă. Gratuit. De mii de ani. 
Al doilea: Societatea viitorului. 
Primul: Le-am dat noi viitor! Noi cu ce rămâneam?! 
Al doilea (Cu totul alt ton, privind la stânga, la dreapta, dacă nu i-a auzit 
cineva): Asacultă dom’le, nouă nu ni-i bine! 
Primul: Ei, hait. De unde ai mai scos-o şi pe asta? 
Al doilea: Am scos-o! 
Primul: E limpede! Puşchea pe gura noastră! Noi răspundem de serviciul 
secret de curve şi bacşiş. 
Al doilea: Ne ocupăm de dracu! 
Primul: Şi ce, e rău?! 
Al doilea: O păţim! Şi încă rău de tot! Tu ştii care este ordinu (Arată de sus 
în jos până la ei doi) politic? (Subliniat). 
Primul: Sşşşt! (Mai încet) Încă nu-i prea târziu. Pericol mare. Poetul. Mare 
de tot! Îngroparea ţăranilor e pe sfârşite, iar el, blestematu, l-a dezgropat pe 



Deceneu. Cum de-a reuşit, dom’le, să fie perfect axat spiritual, încât           
să-l...Ştii cum e cu lumile dispărute, spiritual, rapid pot fi în actualizate. 
Al doilea: Mă uimeşti, şefule! 
Primul: Ce mai! E clar şi limpede! Poetul l-a dezgropat pe Deceneu! Cine  
l-a autorizat, dom’le, să-l dezgroape? Îi dăm noi dezgropare, de să ne ţină 
minte. Dacă i-ar mai rămâne ţinerea de minte! 
Al doilea: Depinde de tratament. Dar Deceneu, ce o să facă? O să-i 
dezgroape el pe ţărani? 
Primul: Nu fi tembel! Un savat de-al nostru (Mai confidenţial) ne-a explicat 
pe înţeles. Aşa zisele obiceiuri tărăneşti, cu horele lor, aveau ceva sacru, iar 
rânduielile nu se reformează. Ci că religia veche a dacilor a durat şi în 
primul mileniu de după Cristos, într-o dulce întâlnire cu religia lui Cristos. 
Ci că dacii au fost singurul neam care i-a primit şi protejat pe creştini, în 
vremile în care erau vânaţi şi omorâţi. Deci Deceneu şi ai săi nu sunt prea 
departe. Mai erau la suprafaţă chiar şi la începutul celui de-al doilea mileniu 
de după Cristos. Obiceiurile au rămas, desacralizându-se. Dar cu un impuls 
şi cu o bucurie spirituală, tainică, în a le păstra. Dovadă că a trebuit nimicită 
tărănimea, pentru a dispare obiceiurile. Azi, atât ţăranul, cât şi orăşanul, 
când beau câteva pahare de vin, chiue şi urlă. Nu mai ştiu petrece. Nu mai 
ştiu juca. Nu mai ştiu cânta. Chiuie, urlă , ţopăie şi se bat. Îs gata! Acolo, în 
ţărănime era depozitul sacru, al acestui neam. Intelectualii nu au avut răgazul 
să-l monumentalizeze. 
Al doilea: Şefu’, eşti un geniu. 
Primul: Nu sunt, dar ne-a explicat savantul nostru. Foarte periculoşi. 
Petreceau şi la înmormântări. Dar nu chefuri. Petreceri. Un fel de bucurie 
deobşte, la botezuri, la nunţi, la înmormântări. Iar acum vin ăştia, popii. Că 
după Deceneu o să vină toată preoţimea dacilor! 
Al doilea: Trebuie să vină, frate. Ca să dispară şi ei. Şi pe mine m-a luminat 
un învăţat de-al nostru. Eram doar câţiva gradaţi. Să ştim să pândim vremile. 
Când revin la suprafaţă, la viaţă. 
Primul: Să-i croim la cotitură! S-au terminat, astea, cu popii. Râde 
străinătatea de noi. Ca să nu spun că miroase a deviere de dreapta. 
Al doilea: (Se ridică repede în picioare): Cum? (Se loveşte cu palma peste 
frunte) Po-po-po-poftim? 
Primul (Se ridicase şi el): Da, da, da? Ca ai auzit! Asta e! Aşa e! 
Al doilea (C u acelaşi gest, cu palma peste frunte): Clar! Aşa-i! Sumanele 
negre! Legionarii! Tot ei erau! 
Primul: Cum tot ei erau! Spune omule, nu mă prăji atâta! 
Al doilea: Cum, nu îţi dai seama! Sumanul, îmbrăcămintea dacilor! Ei, 
dacii, au făcut ei, aşa... S-au prefăcut a fi romani! Dar tot ei... 



Primul (Ridică braţele spre cer, se repede la Al doilea şi îl sărută, apoi se 
retrage câţiva paşi şi rosteşte clar): Ai avut o revelaţie. Abia acum ştiu 
exact adevărul. La rădăcini, totdeauna la rădăcini e răul! Înţelegi? 
Al doilea: Prea bine! Dacă popa ăsta, Deceneu, se întâlneşte cu cetele 
ultimilor ţărani autentici... Te pui cu ei, domnule? Sunt periculoşi, domnule! 
Sunt prolifici, domnule! 
Primul (Priveşte în dreapta, în stânga): Ce dracu! Doar n-au înviat! 
Al doilea (Îl atinge pe celălalt cu degetele peste frunte): Băăă! Da cum s-o 
deghizat dacii ăştia în romani?! Acum (Arată spre sală) s-o deghizat în 
orăşeni! (Se bâlbâie) Şi, şi, şi (Arată sus) şi sus! (Îşi iau capul în palme şi se 
aşează pe scaune). Ăştia n-ascultă de nimeni, nici de conduceri! 
Primul: Nici de ...(Arată în sus, mai sus). 
Al doilea: Bă, tu eşti fudul de-o ureche?! 
Primul: Nu! 
Al doilea: Eşti! 
Primul: Sunt! 
Al doilea: Eu ce-am zis~ Ascultă, ăştia, la radio? 
Primul: Nu ascultă. 
Al doilea: Ascultă şi, şi, şi, ăla, văd televizorul, aaa... 
Primul: Su, su, sunt orbi. 
Al doilea: Ci, citesc ei ziarele? 
Primul: Nu citesc. 
Al doilea (Strigă, îl loveşte cu degetele peste frunte): Băăă, ăstia nici când e 
criză economică, de nu se găseşte hârtie igenică, nu ne fac onoarea de a se 
interesa de ziare. 
Primul: Cum ,cum ai zis? 
Al doilea: Mă, mă, mă, tu eşti tembel mintal! 
Primul (Negând): Na, na, na! 
Al doilea (Are o idee mare. Strigă) Băăă! Eu mă duc la Paşa! 
Primul (Prin gesturi, pe scară în sus): La Paşa? 
Al doilea (Disperat că nu a fost înţeles, nu poate rosti cuvintele): La, la... 
Primul: Şi, şi eu! Ai, ai (Adică hai, hai, să plecăm). 
Al doilea: Stai, dragă, nu putem pleca până nu, ăsta, poetul. Să-l radem, 
dom’le! 
Primul (Se uită în jur, dacă nu i-a auzit cineva): Mă, mă, tu eşti tembel 
mintal. (Cu alt ton). Ce să razi, dom’le, că n-are barbă! (Serios). Eu nu mă 
bag la poet. (Ambii sar în sus, ca arşi şi privesc în jur, dacă nu i-a auzit 
cineva).  
Al doilea: Deci dumealui, poetul, nu va fi ras. 



Primul: Nu, neicuşorule, ce ras, poate să poarte şi barbă... Da ce, noi suntem 
frizeri?! Ia să ne lase în pace! 
Al doilea: Că bine zici. Hai la ale noastre. 
Primul: La barca pe valuri. 
Al doilea: Ptiu, să fiu al naibii de nu mi-ai ghicit gândul! 
 
 
Scena IX 
 
Poetul, la locul său, la masă, sub lumina reflectorului. Decorul, ca în scena 
VII. 
 
Poetul: Deceneu, texte! Autori, opere! Textele culturii daciene din mileniul 
întâi. Avem, discutăm. Nu avem, nu mai stăm de vorbă. Trăim într-un pustiu 
(Întuneric. Stele. Soarele şi luna. Se luminează întreaga scenă. În locul în 
care fusese Deceneu, un bărbat cu opinci şi pelerină romană). Cine eşti? 
Cine? (Cel întrebat, tace). Pentru numele lui Cristos, răspunde-mi, cine eşti? 
Aethicus Histricus (Autoritar, vorbind cam de sus): Eu nu sunt între 
creştinii lui Cristos. Am rămas la locul meu, lângă Zalmoxis. Tu, cine eşti?! 
Poetul (Cade pe gânduri. Răspunde onest ): Poetul. 
Aethicus Histricus: Poetul… Nu văd chitara sau flautul, lira, magadisul, nu 
văd naiul, nici fluierul. Şi eşti îmbrăcat aşa de ridicol. Bun pentru holdele de 
grâu, ca sperietoare de păsări. 
Poetul: Mai lipsesc harpa, cornul, trompeta... 
Aethicus Histricus: Foarte bine. Dacă ai o trupă de artişti, de pe lângă 
sanctuarul nostru, îmi vei cânta întâmplări din războiul tracilor troieni, apoi 
îmi vei răscoli rănile, evocând, prin cuvânt şi prin instrumentele tale de 
cântat, vitejia fără seamăn a dacilor lui Decebal (Cu alt ton, după ce îi 
priveşte iar ţinuta vestimentară) Sărman poet. Nu ştiu în ce vremi tăieşti, în 
hainele acestea de aruncat, (Poetul este în ţinuta sa obişnuită de orăşean) în 
timp ce codrii Carpaţilor glăsuiesc din milioane de voci, murmur de suflete 
nemângâiate de nici un poet. Intră în codru şi murmurul sufletelor se va face 
glas omenesc. Şi companionii tăi vor atinge strunele. Şi neamul nostru 
daciesc îşi va auzi sufletul monumentalizat. Dar, tu, capra, în lanul de grâu! 
De-ai fi poet, i-aş auzi, prin tine, pe toţi ai mei şi pe mine însumi! 
Poetul: Cine eşti, spune-mi cine eşti? 
Aethicus Histricus: Deceneu nu ţi-a spus nimic? 
Poetul: Nu. Doar despre preoţii lui Cristos, despre cărturarii daci... 



Aethicus Histricus: Ai lui Cristos. Ai lui Zalmoxis, nu, altfel m-ai fi găsit şi 
pe mine printre învăţaţii sanctuarelor. Ştiinţa este religie şi religia este ştiinţă 
(Aethicus Histricus vrea să îşi continue drumul). 
Poetul: Nu. Stai. După de m-ai pus într-un picior, în lanul de grâu, să se 
sperie vrăbiile de mine, să nu mai ciugulească boabele din spice, nici măcar 
aşa, un cuvânt de rămas bun. Să ştiu şi eu cu cine am avut onoarea să 
vorbesc! 
Aethicus Histricus: Aethicus Histricus, Cavaler al Ordinului Sacru al 
Cavalerilor Daci, maestru geograf pentru geografie Europei, Asiei, Africii. 
Poetul (Îşi pleacă fruntea, pentru a se prezenta, dar subit renunţă la gândul 
de a spune şi el cine este. Se dezbracă de haină, o întoarce, aşa, pe dos. 
Eventual, la fel şi pălăria. Într-un picior): Sperietoare de păsări. 
Aethicus Histricus: E ceva. Câţiva saci de grâu în plus (Porneşte în drumul 
său). 
Poetul: Hei, Histricus, păi acum ştii cine sunt (Aethicus Histricus se opreşte, 
apoi porneşte iar. Poetul încearcă să-l reţină şi reuşeşte). Dacia, de la 
Marcianopolis, la confluenţa Tisei cu Dunărea, până la confluenţa Mureşului 
cu Tisa şi până la izvoarele Nistrului şi de la Tisa până la Bug şi de la 
confluenţa Bugului cu Marea Pontul Euxin, până la Calatis şi Dionysopolis. 
Dar de Aethicus Histricus nu am auzit niciodată. 
Arthicus Histricus: Păi cum să auzi, tatae, dacă stai într-un picior. Sub 
scăfârlia ta o fi ceva, dar pe auzite. Cam neşcolit. 
Poetul: Eu?! 
Aethicus Histricus: Da, tu. Dacia, de la cotul panonic al Dunării-cam pe 
unde e Budapesta-până la Bug, cu Istrul ca fluviu interior. Fii atent. Când 
trece pe aici un călător, tu să-i spui că Dacia se întinde de la cotul panonic al 
Dunării, până la Bug, având Istrul  ca fluviu interior. Să spui confluenţa 
Mureşului cu Dunărea, deoarece Tisa este afluentul Mureşului (Aethicus 
histricus îi face semn că revine. Se întoarcedin drum. Când ajunge aproape 
de poet, acesta îşi reia poziţia de sperietoare, într-un picior). 
Poetul: Confluenţa Mureşului cu Dunărea, deorece Tisa este afluentul 
Mureşului. 
Aethicus Histricus: Bine. Chiar foarte bine! 
Poetul: Şi Istrul, adică Dunărea, se varsă în Pontul Euxin prin trei braţe. 
Aethicus Histricus: Da parascovenia asta de la cine ai auzit-o? Ascultă-mă, 
ştii să numeri? 
Poetul: Să număr? 
Aethicus Histricus: Să numeri. 
Poetul: Eu? 
Aethicus Histricus: Analfabet. Pierd vremea degeaba (Dă să plece). 



Poetul: Ştiu. Iată! Unu, doi, trei. 
Aethicus Histricus: Lămurit. Nu ştie să numere decât până la trei. Dunărea, 
sfântul nostru Istru, are şapte guri, prin care apele curg la odihnă, în Pontul 
Euxin. 
Poetul (Cu siguranţă, pentru a-l reţine pe Aethicus Histricus): Dacia , de la 
cotul panonic al Dunării, până la Bug, cu Istrul ca fluviu interior. Confluenţa 
Mureşului cu Dunărea, deoarece Tisa este afluentul Mureşului. Istrul are 
şapte guri prin care apele ajung la odihnă în Pontul Euxin. 
Aethicus Histricus (Se întoarce către poet. Îl cercetează cu atenţie. Îl 
atinge pe frunte cu dosul degetului. Îi ascultă inima): Văd că eşti om în toată 
firea. Probabil fruntariile Daciei dumitale sunt aşa cum mi le-ai spus, 
deoarece ai stat cu faţa la miazănoapte şi cu spatele la miazăzi. Ai uitat de 
partea de miazăzi a Daciei, dintre Marcianopolis, munţii Haemus şi 
confluenţa Mureşului cu, sau a Tisei, cum spui dumneata, cu Dunărea. Şi de 
Munţii Haemus. Ochiul drept e bun. Vezi graniţa statală de pe Bug. La 
ochiul stâng ai o defecţiune, de nu vezi cotul panonic al Dunarii, graniţa 
statală de pe Dunărea Mijlocie. Spune-mi omule, din ce ţară vii şi de ce 
neam eşti? Eu am umblat în lung şi în latul lumii şi aşa arătare nu am văzut. 
Am fost până în ţara Alania, vecina noastră de la răsărit. Trebuia să văd până 
unde există aşezări dacieşti. 
Poetul: Până unde, Histrianule cel drept? Înţeleptule! Te rog! 
Aethicus Histricus: Până la răsărit de Nipru. Iată, suntem în anul patrusute 
cinci. I-am întrebat şi eu şi m-au luat de nebun. Cum, de când?! Suntem aici 
de dintotdeauna. Dacă nu ne crezi, întreabă-i pe cei din mormânt. Întreabă-i, 
mi-au zis şi m-au lăsat în ale mele. Înţelegi dumneata de ce... Cum treci 
Niprul, spre Bug, aşezările dacieşti se înmulţesc. Numai aşezări dacieşti. 
Aici, alte sate, înafara celor dacieşti, nu existau. 
Poetul: Cum , nu mai existau oameni? 
Aethicus Histricus: Cum nu?! Existau! 
Poetul: Bine, bine, doar nu trăiau în copaci! Şi nu le aduceau berzele copiii, 
în braţe, acolo, în crengi! 
Aethicus Histricus:  Nu în crengi, în căruţele cu coviltir. 
Poetul: Fă-mă să înţeleg. Ţara, satele, oraşele, cetăţile, fortăreţele lor, a 
sărmanilor acestora, care nu locuiau în sate... 
Aethicus Histricus: Cum ţi-am spus. În căruţe. 
Poetul: Gata. Am înţeles (Îşi scoate haina, o întoarce pe faţă şi o îmbracă. 
La fel pălăria. Bate, la rândul său, cu degetul, în fruntea lui Aethicus 
Histricus). Aşa şi aşa. (Îi ascultă inima). Om. Om în toată firea. Şi zi-i, ţara, 
satele, oraşele, cetăţile, fortăreţile, graniţele ăstora fără sate, cum sunt, unde 
sunt, aşa, pe patru roţi?! 



Aethicus Histricus:  Ei şi tu! Au şi corturi, legate de ţăruşi înfipţi în 
pământ. 
Poetul: Şi când scoţi ţăruşii, muţi ţara mai colea, aşa, ca pe o capră? 
Aethicus Histricus: Exact. 
Poetul: Şi din ce trăiesc? 
Aethicus Histricus: Din pescuit, din vânat. 
Poetul (Pentru sine): E clar (Către Aethicus) Şi când se termină vânatul şi 
pornesc ţările spre alte locuri de păşunat şi vânat, nu se calcă unele pe altele, 
sub roţi? 
Aethicus Histricus: Şi ce roţi! Şi ce călcături! Şi câtă artă când tăbăcesc 
pielea omenească şi îşi ornamenteaza cu ea tolbele de săgeţi şi genţile. 
Poetul: Nu lipsesc decât eu. În par. Încadrat de căpăţânile de om. 
Aethicus Histricus: Tu, într-un par mai înalt. 
Poetul: Nu, nu. Rămân aici (Ia poziţia de sperietoare de păsări,   
întinzându-şi braţele şi ridicând un picior). 
Aethicus Histricus: Pe orice om răzleţ îl prind şi îl caută de greutate. Dacă 
are ceva greutate, e bun. 
Poetul (Îşi întoarece haina şi pălăria pe dos şi ia poziţia de sperietoare de 
păsări). 
Aethicus Histricus (Dă să plece): Rămâi cu bine!  
Poetul: Hei, omule, stai. Ia-mă cu tine. M-a cuprins frica. Dacă vin ăştia cu 
ţăruşii?! 
Aethicus Histricus: Ce ai spus? Repetă! 
Poetul: Dacă vin ăştia… 
Aethicus Histricus: Eşti singurul om deştept din ţara mea şi din imperiu. 
După moda grecească, de vrei, eşti sclavul meu! Te încadrezi şi tu în moda 
timpului. 
Poetul: Vreau, vreau, numai ia-mă de aici. 
Aethicus Histricus: După moda neamului meu te fac frate. Alege, rob, sau 
frate. 
Poetul: A, a aam auzit. Spune-mi Aethicus Histricus, maestru în geografia 
Europei, Asiei şi Africii, din ce ţară eşti şi despre ce imperiu e vorba. 
Aethicus Histricus: Din cea mai frumoasă ţară de pe pământ. La răsărit se 
învecinează cu Alania, la apus cu suevii germani. 
Poetul (Uluit): Din Dacia?! 
Aethicus Histricus: Da, din Dacia, străine. Imperiul roman a pătruns în 
Dacia de sud, până la Dunăre. Şi în zona maritimă a Danubiului. Cu 
strălucirea Romei a pătruns. Îţi ofer mantaua. Roma ne-a cadorisit cu 
mantale. Mai mare dragul, să îi vezi pe daci, în purpuriile mantale romane! 



Aşa cum arăţi, de te vă grănicerii şi iscoadele romane, te cred din Scytia. 
Scytia sau Alania, acum, e tot una. 
Poetul: Dă-mi mantaua, Histricus. Rob. Robul tău, maestre (Îşi priveşte 
pantalonii. Îi îndoaie până la genunchi, sau chiar mai sus, pentru a nu i se 
vedea pe sub manta). E bine aşa? 
Aethicus Histricus: E bine. 
Poetul: Îţi mulţumesc. (Abia acum îi vede splendidul costum naţional, pe 
care Histricus îl avea pe sub manta). Eticus Istricus?  
Aethicus Histricus: Începe să-ţi meargă mintea. 
Poetul: Istrianul cel drept! (Apoi, din nou, răpit de frumuseţea costumului 
dacienesc. Când ajunge cu privirea la opinci, i se dezleagă iar limba) Ca 
nişte bărci pe valuri!(Îşi priveşte pantofii) Dar, Eticus Istricus, romanii, în 
Dacia, iarna, umblă, aşa, ca mine, în pielea goală? (Îşi arată picioarele) Eu 
nu i-am văzut niciodată îmbrăcaţi. 
Aethicus Histricus (Se loveşte peste frunte, cu înţelesul că a dat peste o 
mare pacoste. Apoi, pentru sine). Omul  ăsta, de pe unde o fi? Văd că are un 
al şaselea deget la un picior. Ba nu, îmi pare că la amândouă (Se apropie de 
poet şi îl calcă pe pantof. Acesta,  de durere, strigă, sare într-un picior, se 
aşează pe jos). 
Poetul: Montul! 
Aethicus Histricus: Ardialmont! 
Poetul: Ce? Cum? 
Aethicus Histricus: Arduis Alpibus, munţii noştru, Carpaţii, străine. Din 
Ceahlău se vede marea, iar Sarmizegetusa, în inima fiecărui dac! Nicăieri nu 
este o ţară cu inima aşa de fremătândă! Inima înconjurată de o uriaşă cetate 
de munţi, de brâul carpatin al Daciei. Nu va fi înfrântă de nimeni, niciodată. 
Va renaşte. Vom renaşte de sub orişicare viitură. Seminţele de zori 
plămădesc eternizarea pământenilor daci. Vom renaşte...(Apoi, privind cu 
înţeles spre poet) Sărmanul om. Nu a văzut decât romani în sandale, fără 
pantaloni lungi şi făra izmene, atât vara, cât şi iarna, prin zăpezi…Opincile 
noastre sunt cele mai comode încălţame, atât de iarnă, cât şi de vară! (Cu alt 
ton) Ascultă omule. Eu ţi-am spus totul despre mine. Sunt dac din Dacia. 
Cine eşti tu? Din ce neam te tragi şi din ce ţară?  
Poetul: Ingăduie-mi, Eticus Histricus, înainte de a-ţi spune de ce neam sunt 
şi din ce ţară, să îţi mai pun o întrebare. 
Aethicus Histricus: Poftim. 
Poetul: Ca maestru de geografie... 
Aethicus Histricus: Cel mai mare învăţat, în viaţa. Cel mai mare din 
întreaga lume cunoscută de mine. Am fost la Roma, în Athena, la Memfis. 
Mergând peste tot, să învăţ, a fost de-a-ndoaselea. Eu le-am fost dascăl! Toţi 



erau geografi, în casele lor, sezând, copiind geografiile din vechime. Eu am 
navigat, în corăbiile mele, am umblat călare, am mers şi în sanie şi pe jos, în 
interes ştiinţific, în Mesopotamia, pe Tigru şi Eufrat, în India, pe fluviul 
Gange, chiar de la izvoarele acestuia, din munţii Himalaia, pâna jos, la 
unirea cu marea. Am ajuns în Mongolia, în Babilonia, în Egipt, în Libia. 
Gangele şi Nilul, le cunosc, precum Dunărea mea, sfântul nostrum Istru. În 
Britania, în Marea Nordului. În Marea Baltă. I se zice Marea Băltică, după 
vorba unui hâtru de getodac. Peste tot am căutat învăţaţii neamurilor. Şi am 
învăţa de la ei şi au învăţat de la mine. Şi am scris tomuri întregi despre 
virtuţile neamurilor, despre zei şi moravuri, despre bogăţiile solului şi 
subsolului, despre animale sălbatice şi domestice şi bineînţeles, am descris 
amănunţit geografia locurilor pe unde am umblat, făcând hărţi. Nimeni, 
niciodata, nu a unit pământul întreg, aşa cum am făcut eu, pe hărţi mari, din 
pergamente de piei de viţel. Dacă voi avea zile, pornesc din nou, în cea mai 
cutezătoare călătorie ştiinţifică. Noi, dacii, am avut la Sarmizegetusa, vechi 
scriptuiri de la atlanţi. S-a coborât pâmântul cu ei şi locul lui a fost acoperit 
cu ape. Ştiau dacii mei, tezaurizaseră totul şi observau fără încetare, cerul. 
Ţineau cu sfinţenie, numărătoarea anilor adevăraţi. Un an adevărat, cât vreo 
douăsprezece milenii şi jumătate. Şi învăţătura lor a ajuns până la mine, prin 
viu grai şi în scris, prin preoţii lui Zalmoxis. Cred că ştii şi tu cum e 
pământul, ca nişte uriaşe plute încremenite pe apă. Aşa învăţau oamenii. Dar 
învăţatii daci ştiau că e rotund. Eu ştiu unde a fost continentul Atlantida. Am 
hărţile Asiei, Europei, Africi, făcute de mine, la faţa locului. Voi porni cu ele 
la drum, urmărind în fiecare noapte, stelele cerului, să nu mă rătacesc. Dacă 
pământul e rotund, şi este, voi reuşi să îmi îndeplinesc două mari dorinţi, 
care nu mă lasă nici să mă îmbolnăvesc şi nici să îmbătrânesc. Să ajung, 
mergând tot înanite, de unde am plecat, în Dacia. Şi încă nu ar fi mare lucru, 
de vreme ce învăţaţii daci, de dinaintea mea, ştiau aşa ceva! Eu o să mă 
întorc în Dacia, cu o corabie de hărţi A doua dorinţa mă frământă din 
ţinereţile mele, de când am pornit să îmbrac pământul cu hărţi. Dacă 
Atlantida, un continent întreg, s-a scufundat, atunci trebuie să dau de urma 
lui. 
Poetul (Arată, prin gest, că va da de urma lui, în apă. Rosteşte pentru sine): 
Mă cuprind fiorii. Eu, sperietoarea de păsări, treacă meargă, nu se sperie de 
mine decât vrabia. Dar el, nebun, prin lume... Mi-e teamă. 
Aethicus Histricus: Dacă arunci un bolovan într-un vas, apa iese în afară. 
Numai că întreg pământul este făcut doar din cătiva bolovani uriaşi. Cum o 
fi pământul în partea opusă locului scufundării? Pregătirile de drum sunt 
aproape terminete. Regele Daciei libere mi-a dat aur, de îmi sunt grele 
corăbiile. Şi mi-a dat marinari-luptători de elită, de o credinţă şi ascultare 



absolută. Împăratul roman a râs, cu gura până la urechi, de gândurile ce mă 
frământă, dar hărţile mele  a ştiut să le aprecieze şi mi-a dăruit o moşie lângă 
Roma. Am primit-o cu plăcere, dar lucrez aici, pe pământul meu natal, în 
Histria, în Dacia dinspre mare. Şi văzând cât de darnic e împăratul roman, 
am spus că am nevoie de ceva mai de preţ, decât de ostaşii pe care mi-i 
promosese pentru a mă însoţi în jurul pământului. I-am spus că aşa cum zeii 
îl apăra pe el, văzând scutul, cingătoarea şi sabia divinului împărat, mă vor 
apăra şi pe mine, prin cele locuri necunoscute,în faţa primejdiilor. Şi mi le-a 
dat. Aşa că eu mă pregătesc de drum, însoţit de dacii mei din Munţii Carpaţi, 
din Dacia liberă. Şi de câţiva tineri învăţaţi daci. Vii şi tu cu mine, străine? 
Poetul: Eu?! Râmân aici în ţara mea, în sânul neamului meu. Nu plec 
nicăieri. Mi-e frică! 
 
 
Sfârşitul actului I 
 
 
 
ACTUL II 
 
Scena I 
 
 
(Întuneric pe scenă şi în sală. Reflector spre poet. În acelaşi decor de 
ospătărie). 
 
Poetul: Unde există un mare tratat de geografie şi o căruţă de hărţi există şi 
alte manuscrise. Ale înaltelor feţe bisericieşti. Creştinismul religiei lui 
Cristos a fost bine organizat.Cu o trainică reţea de episcopii şi biserici. Şi 
toate aveau o serie de manuscrise obligatorii şi altele, în funcţie de hărnicia 
preoţilor. Deceneu nu spune nimic făra acoperire. De vină sunt numai eu. 
Cultura mea din clasa întâi, până la terminarea liceului şi din anii studenţiei! 
Adică lipsa de cultură. Diplomat universitar în ignoranţă. Ignorant. 
Dumnezeule, Dumnezeule! Ne-am pierdut memoria propriei noastre istorii. 
Nu ştiu nimic. Nimic. Nimic. Ştiu doar că de la Tisa până pe malul de răsărit 
al Nistrului, suntem noi, un popor latin, cu termeni religioşi, de bază, latini, 
religve vii ale unui mare naufragiu. Corăbiile, trebuie să existe, în adâncuri. 
E imposibil să nu fim în stare să le aducem la suprafaţă. Dar eu nu cunosc 
nici o corabie spirituală, nu cunosc opera nici unui dac. Dacii ne duc pe 
marea vieţii, motorul propulsor, prin istoria medievală, modernă şi actuală. 



Sunt undeva, în adâncimile fiinţei noastre. Iar eu nu cunosc nimic. Un 
ignorant. Nimic. Nimic. Mi-am pierdut memoria. Cum de a fost posibil aşa 
ceva? În ce împrejurări mi-am pierdut-o? În locul memoriei neamului nostru, 
devin purtătorul memoriei altui neam? Memoria altora? Eu nu mai sunt eu? 
Noi nu mai suntem noi? Mi-am pierdut memoria. Cum de a fost posibil aşa 
ceva? În ce împrejurări mi-am pierdut-o? Nu-mi amintec! Ce tratament 
diabolic mi s-a aplicat? Nu cunosc nimic, nu cunosc nimic! 
 
(Joc de lumini. Reflector asupra lui Timotei Cipariu) 
 
Poetul: Cine eşti? 
Timotei Cipariu (Sub reflector): Cum, nu ai fost niciodată în chiar cetatea 
românismului, la Blaj? Te salut Romă mică, a strigat Mihai Emiescu, intrând 
la noi ca împărat al verbului românesc! 
Poetul (Cercetător, apoi exploziv): Timotei Cipariu! 
Timotei Cipariu (Sub reflector): Vino să te îmbratişez, poete! 
Poetul (Se ridică, dar după câţiva paşi, îşi dă seama că este cu pantalonii 
deasupra genunchilor. Tresare. Se loveşte cu palma peste frunte): Aethicus 
Histricus! (Se întoarce de îndată la masă). Nu, nu. Să lăsăm 
sentimentalismele. La subiect Timotei Cipariu! La subiect (Apoi pentru 
sine). Nu mă mişc de pe loc. Mă leg de masă. O fi Deceneu cine o fi, dar 
dacă nu mai pot să vin de dincolo, înapoi? În timpul meu. Şi aşa am rătăcit 
drumul. În loc să ajung la înaltele feţe bisericieşti dacieşti, din mileniul întâi, 
m-am trezit faţă în faţă cu cu Aethicus Histricus. Nu îmi pare rău. Fascinant.  
Îmi e frică. Îmi pare rău că sunt mereu în derivă. Mai bine mergeam cu 
Aethicus Histricus şi ştiam una şi bună. Ce ar fi să mă trezesc în actulalitate, 
în faţa spectatorilor, tot în ismenele astea romane (Se bate cu palma peste 
pulpele picioarelor. Tmmotei Cipariu se tot pregăteşte să vorbească, să fie 
auzit). 
Timotei Cipariu: Noi greco-catolicii ştim... 
Poetul: Dar ăştia cine mai sunt? 
Timotei Cipariu: Cum?! Uniţii cu Roma! Cei din Ardeal, pe la anul 1700... 
Poetul: Gata, gata, se anulează. Unirea, de când Ardealul era sub dominaţia 
Austriei imperiale...poporul nu poate lua hotărâri valide, decât în stare de 
deplină libertate. Românii nu eraun liberi. Să vină Roma la noi azi, să 
vorbim desore liturghia noastră latină. Cât este ea de Roma, nu a avut 
liturghia latină înaintea nostră şi nici creştinismul. 
Timotei Cipariu: Interesant. Se ştie că apostolii, în Europa au fost mai întâi 
intre greci şi între noi, tracii din Balcani, apoi au ajuns şi la tracii daci din 



Dacia şi la Roma. Dar, dragul meu, nu înseamnă că am avut liturghia latină 
înaintea Romei. 
Poetul: O să mai cercetăm. Creştinismul, în Dacia şi în Italia , a început cam 
în acelaşi timp. Dar în Dacia, nici în timpul războaielor dintre Roma şi ţările 
tracilor balcanici şi nici în timpul celor cu Dacia, misionarii creştini nu au 
fost prigoniţi. Ba mai mult, convertiţii la religialui Cristos şi-au păstrat viaţa, 
în timpul persecuţiilor din imperiul roman, fugind în Dacia. Aşa că  în Dacia 
creştinismul s-a generalizat înaintea Italiei. 
Timotei Cipariu: Interesant. De aceea noi nici nu cunoaştem o dată anume 
a creştinării dacilor. Să fi fost religia zalmoxiană atât de apropiată de religia 
lui Cristos? Constatăm doar că în secolul al IV-lea după Cristos, în Dacia 
sunt foarte multe episcopii şi biserici. Deci în secolele I, II şi III, 
cresţinismul a fost, în Dacia, în progres şi organizare nestânjenită. 
Poetul: Până aici am dibuit şi eu firu, dar sunt şi rămân un analfabet su 
studii superioare. 
Timotei Cipariu: De, specialitatea universităţilor româneşti! Deşi eu le-am 
atras atenţia şi ar fi avut tot timpul să înceteze starea de război împotriva 
istoriei şi culturii noastre! Dar, dragul meu, universitarii şi academicienii 
sunt productul confesiunii religioase ortodoxe greco-slave, drept pentru care 
datează începutul culturii noastre scrise în jurul anului 1500 după Cristos. 
Tot felul nostru de a gândi este confesional ortodox greco-slav. Creierul 
nostru de dinainte de ortotoxismul greco-slav, este umbrit, coborât sub 
lespede de mormânt. Noi, înainte de la doilea mileniu creştin, nu existăm. 
Nu existăm. Suntem aerieni. Aceasta este capodopera vrăjitoriei greco-slave. 
Poetul: Vino să te împraţisez, Cipariule! (Se apropie de Cipariu. Se 
îmbrăţişează). Cipariule dragă, prefer, în loc de o documentaţie de dincolo, 
să vii dumneata aici. Ai ceva împotrivă? 
Timotei Cipariu: Nu. 
Poetul: Şii, pe aici, pe la noi, se consumă câte o ulcică de vin. Sau, poate o 
cafea (Pentru sine). O fi vegetarian? Ce să comand? 
Timotei Cipariu: O, nu. Să trecem la subiect. Îţi dau un fir de lumină care 
duce exact de unde au tras greco-slavii ăştia cortina...lespedea peste noi. Ei 
zic că pe la 1500 începe cultura noastră scrisă. Fii şi tu dincoace...(Arată 
spre direcţia de unde a venit) în lumea de unde sunt eu acum. Unde ai o 
bogată documentaţie. Dar ai grijă, ăştia sunt uniţi, biserica, universitarii, 
Academia, editurile, laicii, ateii, creştinii, toţi o apă şi un pământ. Te prind şi 
te trec şi pe tine, dincoace şi aici rămâi. Au reuşit ei să treacă un popor 
întreg, pentru mai bine de o mie de ani, dar o persoană! 
Poetul: O, nu, ferească sfântul! 
Timpotei Cipariu: De ce frăţioare? E atâta lumină şi atâta viaţă. 



Poetul: Cipariu, la subiect. Dă-mi firul de lumină! 
Timotei Cipariu: Cam fricos. Dar toţi, când am fost (Arată spre sală) acolo, 
dârdâiam de frică. După ce ne-am întâlnit cu strămoşii, nu ne-a mai fost 
frică, nici de zbiri şi nici de…de asta…de…zi-i pe nume…de moarte…Da, 
la subiect, poete. Îţi dau firul de lumină. Vei fi oare înstare ceea ce nu a 
reuşit nici unul dintre noi? Vei ridica vălul? Lespedea? Zăvoarele se vor 
deschide? Întemniţaţii vor ieşi...Un popor coborât în tenebrele uitării...În voi, 
în poeţi şi prozatori ne e toată nădejdea. Cel mai mare de aici, dintre noi, 
guvernatorul neamului românesc, este tot un poet. Te salut Romă Mică! 
Mihai Eminescu! 
Poetul: Nu am ştiut. 
Timotei Cipariu: Se poate, poete? Doar se ştie că sus, la conducere, nu 
ajuge totdeauna cine trebuie. Luceafărul nostru este etern la datorie. Iată, 
poete, firul de lumina! (Scoate de la sân o carte) Această cărticea! Iată ce 
scrie Timotei Cipariu, al dumitale! Îţi voi citi nişte nume. Nu ai vrea 
dumneata să-i întrebi pe cei de la Universitate, de ce nici domniile lor nu le 
cunosc? Iar dacă vor face pe a toate ştiutorii, să-i întrebi dacă au un curs 
universitar cu aceste nume. În loc de răspuns, vor începe să se bâlbâie. Dacă 
studenţii dumnealor au citit operele autorilor pe care îi pomenesc eu acum. 
Operele, în original. 
Poetul: Au scris? Ce au scris? 
Timotei Cipariu: Ascultă poete. În anul 303, sfântul Dasiu era episcopul 
Durostorului (Nu mai citeşte). Poete, poate nu ştiţi în ce ţară era Durostorul, 
ce neam tăia în această localitate? Îţi spun eu, dacii, frăţioare. Dar asta ar fi 
datoria voastră, să vă dacizaţi iar numele voastre şi al localităţilor voastre. 
Dacă nu, trăiţi în mizeria umilirilor şi păstraţi-le. Împănaţi-vă cu slavonisme, 
turcisme, maghiarisme, tătărisme, de să nu mai ştie nimeni, cine sunteţi. De 
la o vreme nici voi înşivă. (Continuă lectura). În anul 325, la conciliul 
ecumenic de la Niceea, participă Protogene, episcopul Sardicei, Marcu, 
episcopul Comeei, Pistu, episcopul de Marcianopolis. În anul 347, la 
conciliul de la Sardica, participă Protogene, episcopul Sardicei, Vitale, 
episcopul Apelor, Gaudenţiu, episcop de Naissus, Calvu, episcopul Iscului, 
Paregoriu, episcopul Scupilor, Macedoniu, episcopul Ulpianei, Artemidoru, 
episcopul Blacenei,  din Dacia. (Pentru sine) I-am spus, aşa, din Dacia, dar 
tot nu pricepe că şi celelalte, aproape toate, sunt tot din Dacia, din Dacia de 
sub ocupaţia romană. Atunci Dacia era una, atât cea liberă cât şi cea de sub 
ocupaţia romană. Din sudul şi din nordul Dunării. (Apoi continuă să 
citească).  Marcu episcopul Sisciei, mai adevărat al Comeei, din Dacia, 
episcopii arieni Ursaciu, din Singidunum,Valente, din Mursa. În anul 381,la 
Marcianopolis era episcop Martiriu. La conciliul întâi ecumenic de la 



Constantinopol a fost şi Niceta, episcopul Romatianei (Remesianei!). La 
Apiaria, în 404, era episcop Lupiciniu, prieten şi apărător al sfântului Ioan 
Crisostomul. În 409, la Naissus, era episcop Marcianu. La conciliul al III-
lea, de la Efes participă Iulian, episcop din Sardica, Doroteiu, episcop din 
Marcianopol, Iacob, episcopul Abritului. În anul 451, la conciliul al IV-lea, 
din Calcedon, participă Diogene, episcopul Remesianei. În anul 458, şase 
episcopi se adresează în scris împăratului Leon. Aceştia sunt Marcian al 
Abritului, Marţiale de Apiaria, Menifilu din Durostor, Marcel din Nicopole, 
Petru din Novae, Ditta (Dizza) din Odesus, din Scytia. Să precizez, pe 
înţelesul tuturor că e vorba de Odesus din Dacia? În anul 458 mai erau 
episcopi, Zosimu al Sardicei, Valerian al Marcianopolisului, Ursiciniu al 
Scupilor,. În 459, episcop de Marcianopolis era Paul al Develtului, Jovinu. 
În 518, episcopul Nicopolei era Amatiu. În anul 535, împăratul Iustinian 
întemeiaxă Arhepiscopia Iustiniana Prima. În 594, Felice, episcop de 
Sardica. În anul 787, episcopul Ursu... 
Poetul: Ursu din Dacia... Nu mai rezist! 
Timoptei Cipariu (Pentru sine): Dacă nu i-aş fi spus, uneori, din Dacia, nu 
ar fi tresărit. Ar fi trebuit să nu mai reziste de câte ori am rostit numele unor 
daci. Doar numai noi dacii, eram şi în România de azi şi în Bulgaria şi în 
Serbia, până în secolul al VII-lea. Bulgarii şi sârbii nu veniseră în Europa. 
Oh, oh, oh! (Către sală) Sub împăratul Ioaniciu, în 1203, românii se unesc 
cu biserica Romei. 
Poetul: Numai rezist. Cipariule, riscăm să rămânem fără spectatori. Se vor 
ridica toţi şi vor merge la Biblioteca Academiei şi vor copia întrega dumitale 
cărticea. 
Timotei Cipariu: A, nu, nu e nevoie... Le-o citesc eu toată. De ce să mai 
piardă timpul cu deplasarea (Spre sală). Până la întâia dezbinare, sub 
patriarul Fotie, în anul 879, biserica era numai una, catolică în credinţă şi cu 
oarecare diversitate în ceremonie şi rituri. După naţionaliţăţi şi limbi. Cu 
ritul grecesc, latin, armenesc, sirian, coptic, etiopian, etc. 
Poetul: Mă duc dincolo. Gata! Mă duc! 
Timotei Cipariu: Du-te, dragă. Mă incomodezi. Eu rămân aici, cu 
dumnealor. (Arată spre sală). Dumneata, de dincolo, de unde am venit eu, 
pe post de sufleur, ca să fii de folos. Când vei reveni printre dumnealor 
(Arată spre sală) vei fi doctor în cultura română veche. Eu o să plec în sală, 
printre spectatori şi o să te ascult cu decenţă. Uite plec de-ndată. (Porneşte 
spre sală). Dumneata rămâi în locul meu... 
Poetul: Stai, Cipariule! Nu am avut o astfel de înţelegere! (Se uită spre 
sală).E limpede. S-a reîntors la viaţă. A reuşit! Dar eu, unde sunt? Acum, 
unde sunt?! 



 
 
 
 
 
 
Scena II 
 
Poetul: Mi-o făcuşi, Cipariule! Nici măcar nu ştiu unde sunt, în care lume. 
După dreptul (Priveşte la pantalonul lăsat până la pantof ) aş fi în oraşul 
meu natal, după ăsta (Piciorul gol)…Ptiu! Bate-n lemn (Se bate cu degetul 
peste frunte). Poate sunt nici, (Priveşte un picior) nici (Îl priveşte pe 
celălalt). E adevărat că pot să şoptesc celor din sală gânduri revelatoare, de 
om învăţat. Ptiu! Puşchea pe limba mea! Asta înseamnă că nu mai sunt în 
lumea spectatorilor. Ce-mi făcuşi, Cipariule?! Pe ce nătăfleţ o să găsesc eu, 
să-l plantez în locul meu, aici şi eu să revin în lume, doctor în cultura 
românească veche, aşa cum ai spus, Cipariule? Da tolomac am fost! 
Deceneu mi-a spus să merg din generaţie în generaţie, înapoi (Merge cu 
spatele înainte). Păi, când o să mă acopere mileniile, cum mai ajung eu de 
unde am plecat, dacă acum, din secolul al XIX-lea, nu mă mai pot întoarce 
în secolul al XXI-lea? Deceneu! Deceneu! 
Deceneu (În ţinută de oraş, intră din culise în scenă): Să trăieşti, poete! 
Poetul: Bine te-am întâlnit, Deceneu! 
Deceneu: Ce faci? 
Poetul: Păi, cum ai zis, pas cu pas, până în paradis! 
Deceneu: Aşa, în pielea goală? (Arată spre piciorul suflecat până deasupra 
genunchiului). Doar nu îţi închipui că în paradis oamenii umblă în pielea 
goală? 
Poetul: Păi, stai, stai, în Biblie scrie... 
Deceneu: Scrie că oamenii au ajuns goi, dezbrăcaţi de cele sfinte. Prin 
neascultare s-au deconectat dela energiile divine. S-au trezit cu funcţiunile 
trupeşti preluate de resorturile autonome. Se produsese o gravă avarie în 
legătură cu Cerul şi s-a trecut la dotarea personală. Şi oamnenilor a început 
să le fie ruşine. Până atunci nu se declanşaseră procesele de transformare a 
alimentelor consumate de oameni, în materii grosiere. Pe primul plan 
alimentar, până cum, erau energiile divine, completate, strategic, cu unele 
alimente terestre. Rezidurile alimentare de la consumarea unui fruct erau ele 
însele prelucrate până la transformarea lor în energie. 
Poetul: Mă minunez, dar nu pricep. 



Deceneu: Adam şi Eva, pierzând conectarea la energiile cosmice, s-au trezit 
în situaţia de a trăi cu unele funcţiuni biologice jenante. Numai animalele îşi 
rezolvă unele nevoi în public. Nu se jenează. Până atunci nici animalele nu 
prea avuseseră de ce să se jeneze. Dar odată cu căderea omului, a suferit 
întreaga viaţă, inclusiv regnul animal. Pentru că omul face parte din întreaga 
viaţă, de pe Terra. 
Poetul: Parcă aş dori să înţeleg... 
Deceneu: Da, se jenau. Şi aspectul acesta se rezolvă tot fără asistenţă 
publică. E jenant, nu?! Pierduseră accesul la laboratoarele civilizaţiei divine, 
prin care omul se multiplica, într-o manieră inteligentă şi elegantă. Avaria, 
decuplarea de la civilizaţia divină, a pus omenirea în situaţia de a se folosi de 
dotarea autonomă, de rezervă, personală. Trupul omenesc, dintr-un organism 
extrem de agreabil, dintr-un vehicul terestru performant, dintr-o uzină 
curată, a ajuns ceea ce este. 
Deceneu: Nu înţeleg deloc transformarea, fie şi a unui măr, după ce l-o fi 
mâncat omul din paradis, în energie... 
Deceneu: Dar transformarea materiei în energie, prin explozia nucleară...o 
înţelegi? Desigur. Dar dacă materia poate fi desfăcută până la starea de 
energie, înseamnă că şi energia poate fi transformată în materie... 
Poetul: Înseamnă că existau-trebuie, la Dumnezeu, să existe şi azi...Existau 
energii divine, line, blânde , specializate...Intrau în om...... Treceau şi prin 
capul meu? 
Deceneu: Intrau. Şi capul tău era foarte deştept... 
Poetul; Şi în inima mea? 
Deceneu: Şi erai foarte bună. Bunătatea este casa spirituală a fericirii. 
Poetul: Deceneu, nu mă zăpăci. Dar dacă ar fi vrut să treacă, să intre, cum 
zici, în pântecele unei fecioare? 
Deceneu: Păi voi, omuleţii ăştia dragi, parţial în slujba Satanei, nu treceţi 
prin ziduri, prin văzduh, pe lună, pe marte şi pe alte planete, până unde 
telecomandaţi aparatele zburătoare şi roboţii tehnicii de azi? De ce n-ar 
pătrunde şi Cerul, într-o fecioară? Doar este mult mai simplu şi mai uşor! 
Poetul: Şi ce să facă, acolo, într-o fecioară? 
Deceneu: Să se instaleze comod şi să se nască. 
Poetul: Deceneu, crezi cu adevărat ceea ce spui? 
Deceneu: Ştiu şi de aceea cred. Cred şi de aceea ştiu. 
Poetul: Ajută-mă şi pe mine Deceneu, să cred şi să ştiu. 
Deceneu: Fii harnic întru cele înalte. Şi va zice Fecioara: ”Cerul este Fiul 
meu, după trup şi Tatăl meu, după spirit”. 
Poetul: Şi Creatorul vieţii, al fiinţelor, al trupului omenesc... 



Deceneu: Pas cu pas, poete. Vrei direct în paradis, dar tu însuţi ai spus să 
mergem, pas cu pas...Abia aţi ajuns să observaţi că inima omenească e un 
motoraş şi aţi făcut tot felul de maşinuţe cu motoraşe. Încet, pas cu pas, veţi 
fi readuşi, dacă vreţi să acţionaţi, veţi fi readuşi la starea cea pierdută. Dacă 
întârziaţi, vreau să zic, dacă vă lăsaţi subjugaţi de Lucifer, nu veţi ajunge la 
timpul când cerurile sunt deschise. Ar fi în stare să vă surpe în întunecimile 
cele din adândurile iadului, decât să vă piardă...Printr-o catastrofă...Doar 
sunteţi dotaţi pentru aşa ceva. Dar, de vreţi, vă spun cu toată siguranţa, vă 
puteţi descotorosi de el! 
Poetul: Eliberarea din tenebre. Război lăuntric, spiritual...Deceneu, m-aş 
duce dincolo, în sală, dar nu ştiu cum să ajung...Am să le spun atâtea... 
Deceneu: Îmi pare că vrei un loc, să te odihneşti. Vrei să ajungi între 
spectatori. Simplu. Cobori în sală. Acolo, sunt nişte trepte. Doar le ştii. 
Atenţie, cu grijă, să nu te împiedici. 
Poetul: Să nu mă împiedic... 
Deceneu:  Eu am o întâlnire cu sfântul Vasile cel Mare. 
Poetul: Secolul al IV-lea după Cristos. Eu vreau acasă, în secolul al       
XXI-lea. Şi totuşi, Deceneu mi-a spus să cobor...(Iese de pe scenă. 
Întuneric).  
 
Scena III 
 
(Deceneu şi Sfântul Vasile cel Mare, în ţinute sacerdotale simple). 
 
Deceneu: Sfinte Vasile cel Mare, împăratul Iustinian-prea des şi dirijat se 
uită că este dac-a zidit biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, o mândrie a 
bisericii universale şi drept credincioase. Tot el înfiinţează, în anul 535, 
chiar în plina lume a dacolatinilor mei, nord şi sud dunăreni, o arhiepiscopie 
autocefală. 
Sfântul Vasile cel Mare: Cu alte cuvinte independenţă religioasă. Chiar aşa 
să fi fost?  
Dceceneu: Părinte, pentru cuvintele acestea, confraţii Sfinţiei Voastre, 
grecii, v-ar rezerva o soartă cel puţin ca a Sfântului ierarh Ioan Gură de Aur. 
Surghiunul. Pe viaţă. Da, chiar aşa a fost, independenţă religioasă faţă de 
Constantinopol, adică arhiepiscopie de sine stătătoare, aşa cum erau celelalte 
mari arhiepiscopii ale lumii creştine. 
Sfântul Vasile cel Mare: Grecii mei, din nefericire, îndepărtându-se de 
iubirea divină, s-au surghiunit pe ei înşişi faţă de Dumnezeu. 



Deceneu: Iustinian, deşi era împăratul Constantinopolului, voia să asigure 
cele divine în continuitate firească pe pământ. S-ar fi evitat cruciada 
ortodoxă împotriva poporului creştin dac.  
Sfântul Vasile cel Mare: Dar cu Roma? 
Deceneu: Tratativele se desfăşurau cu bunăcredinţa. 
Sfântul Vasile cel Mare: Oh, oh! (Tresare. Mută discuţia la alt subiect) 
Mari nenorociri se abat peste lume. Sârbii din fosta Iugoslavie, indiferent 
cum se numesc ei, tot de un neam sunt, plătesc ei ceva...încă mai plătesc. Pe 
tritoriul lor e mereu război. Mondial, civil, local, balcanic... Sunt ca nisipul 
mişcător. N-au stabilitate. Din sângele lor strigă toţi consângenii tăi, 
Deceneu, dacii, sau tracii, cum se numesc dacii din adâncimea Balcanilor.. 
Strigă şi strigătul lor ajunge până la Tronul ceresc. Jumătatea de nord a 
fostei federaţii iugoslave este pământul natal al dacilor şi tracilor, iar cea de 
sud a ilirilor. Ilirii aceştia erau foarte înrudiţi cu voi. Dacă nu cumva mai 
mult decât înrudiţi...Bulgaria de asemenea, în proporţie de optzeci la sută s-a 
format pe teritoriul dacilor, cealaltă parte, de  douăzeci la sută, aparţine 
Traciei. Şi sârbii şi bulgarii, i-au măcelărit pe dacii tăi. Au mai rămas destule 
insule, dar şi grupuri mai mici, de dacolatini, între sârbi, muntenegreni, 
sloveni, croaţi, bosnieci, herţegovineni, bulgari, dar nici acum nu li se dă 
dreptul la existenţă, la şcoli şi biserici în limba lor. 
Deceneu: Asta, aici, în Cer se ştie foarte bine. Dar Sfinte Vasile cel Mare, 
nu prea înţeleg de ce abaţi discuţia la raporturile dintre sârbi şi bulgari, cu 
dacii mei. Eu nu prea înţeleg de ce este surghiunit, în suferinţă, faţă de 
Dumnezeu, neamul grecesc. 
Sfântul Vasile cel Mare: Eşti abil, Deceneu. Nu mă laşi în afara adevărului. 
Vrei să mă tragi de limbă, ca să afle ai tăi, (Arată spre sală) acum. Adevărul 
e adevăr şi nevredinicia oamenilor niciodată nu îl poate şterge din eternitate. 
Ca şi sârbii şi bulgarii şi grecii mei au lovit în mod neîngăduit, în traci. Şi azi 
se mai opintesc să îi afunde în moarte...Da, da...pe traci, cu alte cuvinte, pe 
valahii din Grecia. Pe dacii tăi. Pe românaşii tăi. Că toţi sunteţi de-un neam 
şi de-o limbă, indiferent cum vă numiţi. Aşa este, Deceneu, dar te rog să fii 
cu luare aminte, la o nedumerire a mea. 
Deceneu: Ascult. 
Sfântul Vasile cel Mare: De ce aţi renunţat, pentru ţara voastră, la 
denumirea de Dacia? Îi ziceţi, azi, România şi vă ziceţi români, dar tot daci 
sunteţi, tot din Dacia (Pauză). Văd că taci... 
Deceneu: Mă întristaşi, Sfinte Vasile cel Mare. Păi, de-aceea! Sunt mut de 
durere. Să ştergi numele ţării tale, numele neamului tău, conştiinţa clară a 
continuităţii de loc, de neam, de ţară, în şirul mai multor mii de ani, pentru 
nişte socoteli lumeşti, conjuncturale... 



Sfântul Vasile cel Mare: Dar, Deceneu... 
Deceneu:  Nu mă mai arde cu fierul înroşit, Sfinte Vasile cel Mare! Ai toată 
dreptatea, de neşters din eternitate. Cei ce au dat, abia în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, noul nume de România, au privit spre sprijinul lumii 
acesteia , spre ţările latine, nu spre cei de sus, spre Dumenzeu. Dacă neamul 
grecesc este în surghiun pentru păcatelele lui, la noi e mai grav, surghiunul, 
plus uitarea. 
Sfântul Vasile cel Mare: Amnezia. 
Deceneu: Ce? 
Sfântul Vasile cel Mare: Amnezia. Un termen medical. 
Deceneu: Da, da, da. Boala uitării propriei identităţi. Numai că, Sfinte 
Vasile cel Mare, cauza acestei boli, sunt tot grecii Sfinţiei Voastre. 
Sfântul Vasile cel Mare: Cred că pe mine nu are rost să mă lămureşti. Vezi 
cum se ţin grecii mei de poalele cerului, în rugăciuni, să-i ajut! Le port de 
grijă, dar nu împotriva adevărului etern. 
Deceneu: Aşa e Sfinte Vasile cel Mare, cu vrednicie trăieşti, în spiritul lui 
Cristos. Dar... 
Sfântul Vasile cel Mare: Ce dar?! E partea ta de luptă, pentru a transmite şi 
a instaura adevărul şi dreptatea  pe pământul Daciei. Sunt ai tăi, să te asculte. 
Deceneu (Pentru sine): De parcă grecii, te ascultă. (Apoi către sală) Aţi 
văzut ce a făcut Sfântul Vasile cel Mare? Grec în toată legea! Pe când să 
demonstrez, cum ne-au decapitat grecii, uite-aşa m-a-ntors, ca să vă spun 
câte ceva despre venirea slavilor în Balcani, despre numele de Dacia... 
Sfântul Vasile cel Mare: Te-am deturnat. 
Deceneu: Ce ? 
Sfântul Vasile cel Mare: A deturna. Un neologism. 
Deceneu: Da, da, da. 
Sfântul Vasile cel Mare: Deceneu, eşti un învăţat, un mare învăţat! Ce îmi 
tot dai cu ce?! 
Deceneu (Se ia cu mâinile de tâmple): Ce mă fac, Doamne, ce mă fac? (Spre 
cer, cu putere) Zalmoxis! Zalmoxis! Zalmoxis! ( Apoi liniştit, către Sfântul 
Vasile cel Mare). În nici un fel nu mă pot compara cu neamul tău. 
Sfântul Vasile cel Mare (Pentru sine):  Nici nu am zis aşa ceva. 
Deceneu: Poftim?  
Sfântul Vasile cel Mare: Ei, da, foloseţi şi tu, un limbaj elevat. 
Deceneu:  Academic, ca între învăţaţi. 
Sfântul Vasile cel Mare: Da, acesta este cuvântul. 
Deceneu: Ai mei au fost la nişte cursuri academice. Atunci l-au auzit prima 
dată. 
Sfântul Vasile cel Mare: M-ai făcut atent. 



Deceneu: Profesorii lor trăiau pe cai şi mergeau încotro mergea vântul. 
Poftim, este un cuvânt slav, Sfinte Vasile cel mare, slavul pohteti. I-au luat 
slavii, pe ăştia ai mei şi le-a îndesat pe găt atâtea cuvinte, că era să se sufoce. 
Priveşte la ei, Sfinte Vasile cel Mare (Arată spre sală). Toţi, făra excepţie, 
îşi terorozează copiii, când spun ce , în loc de poftim. Iar toţi copiii spun ce, 
fără ca părinţii să-i fi învăţat aşa ceva! 
Sfântul Vasile cel Mare (Cu sfiiciune, cu grijă): Deceneu, preoţimea 
dacilor, rezistă în sufletele  nevinovate ale copiilor? Redutele voastre de 
apărare...(Se închină cu multă cucernicie, trei închinăciuni, atingând cu 
degetele mâinii drepte pământul). 
Deceneu (Referitor la închinăciuni): Mulţumim Sfinţiei Voastre...(Cu alt 
ton). Aşa că, părinţii copiilor au devenit, mercenarii slavilor, împotriva 
propriului neam. Chiar împotriva propriilor copii. Cuvântul ce, este 
străvechi, autohton, daciesc. Este cuvânt latin. Din chiar seva coloanei 
multimilenare a neamului. 
Sfântul Vasile cel Mare: Doamne, da închişi mai sunt la minte, ăştia, ai tăi! 
Şi tot merg, aşa, înainte...Li-i ruşine de limba de acasă. 
Deceneu: Sfinte Vasile cel Mare, ei cred că poftim este un cuvânt românesc. 
Aşa că, din patriotism îşi defigurează ei copiii (Trist, amătât). Iartă-mă 
Sfinte Vasile cel Mare. Mi-e greu să recunosc. Da, le este ruşine de limba de 
acasă, socotesc cuvântul ce, ca fiind, aşa, ţărănesc. Deşi, a fi, aşa, ţărănesc, 
înseamnă uriaşa jertfă de sânge, pentru păstrarea neamului. Şi mai înseamnă 
pâinea cea de toate zilele, rotundă, miezoasă, pe masă. Starea aceasta de 
lepădare de limba maternă şi de apărare a uzurpatorului, care s-a impus prin 
sabie, mărturisesc că procesul de slavizare este în plină desfăşurare. Stăpânii 
le-au pătruns în subconştient şi acţionează de acolo. Aşa că, alunecarea spre 
o altă memorie, spre un alt ocean spiritual, spre o altă patrie spirituală, 
merge de la sine. E limpede, priveşte-i (Arată spre sală). Nici măcar nu 
conştientizează cum sunt furaţi. Cum un întreg popor, este furat! I se 
înmagazinează în sine, ape freatice străine. 
Sfântul Vasile cel Mare: Nici nu m-ar mira ca luciferienii ăştia, care, la 
Ialta, la Malta şi mai în urmă la…dar să trecem peste ultima secretomanie 
pământească, nici nu m-ar mira, am zis, să îţi fi at din nou România, drept 
plocon, Rusiei.Aceaşi liturghie. O mare parte din vocabularul liturgic şi laic, 
identic. Argumentul Moscovei a fost clar. Sunteţi deja slavizaţi, gândiţi că 
sunteţi români, luptaţi să rămâneţi români, dar prin vocabularul liturgic, prin 
termenii religioşi, tot alunecaţi spre Moscova.. Acest vocabular acţionează 
deja ca un magnet, din subconştientul vostru, ducându-vă, pe nesimţite şi 
mai aproape de Moscova. Alunecaţi, fără să ştiţi. Şi, Moscova, miloasă, i-a 
rugat, la târguială, pe ceilalţi împărţitori de lume, să accepte ideea, că, 



dormiţi de multă vreme. Şi le-a promis, să se comporte, lin, cu voi. Şi stânca 
doarme şi alunecă lin. (Pentru sine). Nici măcar nu ştiu să-şi apere 
interesele. Se tot luptă cu Moscova pentru Basarabia, în loc să ceară plecarea  
Moscovei dinn prima lor Basarabie, din Transnistria, ocupată de ruşi în 
1792. Dacă adormiră în ei amintirile despre românii din Transnistria, cum să 
le trezească Deceneu conştiinţa de sine, din primul mileniu?! 
Deceneu: Of, of, of! Şi ce bine era! O desfăşurare liturgică, precum ploaia 
roditoare peste ogor! Neamul cânta în versuri, legile morale, divine. Cânta la 
bucurii şi la necazuri. Şi nu era uşor, în faţa necazurilor vieţii. Lucrul de 
toate zilele, totul, totul se ritualizase, devenise obicei. Popor su suflete de 
stâncă. Acum au mai rămas basmele, poveştile. Chiar şi atât şi ar fi nişte 
fereşti către lumină, fereşti prin care să evadeze, din întunecimi. Le citesc, 
sau le rostesc pe dinafară, uluiţi de frumuseţea lor, dar nu mai pot să 
înţeleagă adevărurile eterne, rămase, în basme. Gândul nu mai îndrăzneşte să 
urce până la înălţimi. Dar să lăsăm supărările, Sfinte Vasile cel Mare şi să îţi 
spun o poveste. 
Sfântul Vasile cel Mare: Chiar? (Copilăreşte) Voi aveţi nişte basme, cum 
nu le mai are nimeni în jurul vostru. Nici un neam cu care vă învecinaţi 
acum. În afara acelora, care, din traista voastră, au căzut în traista lor.. 
Spune, spune, Deceneu, abia aştept. Îmi plac enorm poveştile românilor. 
Deceneu: Chiar? 
Sfântul Vasile cel Mare: Chiar! 
Dceneu: Să vedem, asta o să-ţi placă? 
Sfântul Vasile cel Mare: O să-mi placă! Spune-mi-o, te rog! 
Deceneu: A fost odată un românş de-al meu... 
Sfântul Vasile cel Mare: A fost odată un românş de-al meu... 
Deceneu: Şi avea acest românş o slugă... 
Sfântul Vasile cel Mare: ...o slugă. 
Deceneu: Seara când veneu de la lucru, soţia românaşului meu îi aştepta cu 
masa întinsă... 
Sfântul Vasile cel Mare: masa întinsă. 
Deceneu: Mămăligă împăturată cu brânză. 
Sfântul Vasile cel Mare: Cum e asta? Trebuie să fie bună, că îmi lasă gura 
apă! 
Deceneu: Un rând de unt şi de brânză de oi, dar nu telemea şi un rând de 
mămăligă şi tot aşa până se umple strachina. Apoi o ulcea de smântână, pe 
deasupra. 
Sfântul Vasile cel Mare: ...apoi o ulcea de smântână, pe deasupra. 



Deceneu: Stăpânul şi sluga se închinau frumos, mulţumind Cerului, şi, unul 
de-o parte şi altul, de cealaltă parte a strachinii, începeu să mănânce. Şi tot 
aşa seară deseară. Până într-o seară când... 
Sfântul Vasile cel Mare: Până într-o seară când... 
Deceneu: Sluga grăi stăpânului său. Şi-i spuse că la bun stăpân o nimerit. 
Sfântul Vasile cel Mare: La bun stăpân... 
Deceneu: Dar că mai înainte, la un alt stăpân, într-un sat îndepărtat...Un 
stăpân rău la suflet. Niciodată nu era mulţumit.  
Sfântul Vasile cel Mare: Hain, hapsăn! 
Deceneu: Şi uite-aşa, îl lua de urechi şi îl răsucea. Sluga răsuci strachina cu 
mămăliga împăturată, ca să arate stăpânului de faţă, cum îl învârtea de 
urechi, vechiul stăpân. Apoi sluga tăcu şi începu să mânânce în continuare. 
Sfântul Vasile cel Mare: Foarte bine, foarte bine, trebuia să mănânce. A 
venit de la lucru. Era flămând. 
Deceneu: Începu să mănânce şi stăpânul. 
Sfântul Vasile cel Mare: Prea bine. Şi el venise de la lucru. Şi el era 
flămând. 
Deceneu: Sluga mânca rar, fără grabă, ca de obicei, din jumătatea de 
strachină dinspre el. Şi stăpânul mânca , dar din când în când se oprea din 
mâncat. Se gândea la ceva. Ii trecea lui prin gând ceva. 
Sfântul Vasile cel Mare: Să mănânce, Deceneu. Nu-l zori, că ne spune el 
după ce mănâncă. Nu-i aşa?! 
Deceneu: Asa e, aşa...Şi stăpânul acesta se miră, ce stăpân rău avusese 
sluga. 
Sfântul Vasile cel Mare: Pe drept cuvânt. 
Deceneu: Şi zici, grăi el de la o vreme către slugă, că, uite-aşa te răsucea de 
urechi! Şi răsuci şi stăpânul strachina cu mămăligă împăturată. Şi iar se 
puseră pe mâncat. Şi înţelese stăpânul că dracul îşi băgase coada în casă. 
Nevastă-sa punea brânzâ şi unt numai în jumătatea dinspre bărbatul ei, iar de 
partea slugii, numai mămăligă goală. Aşa au făcut grecii tăi, Sfinte Vasile 
cel Mare! S-au urcat, în biserică, la conducerea neamului daciesc şi au luat 
de partea lor, tot ce se putea lua. Până şi limba din biserici şi şcoli. Şcolile, 
ştim toţi, tot în biserică erau, dar şi pe lângă regi. Aşa că Sfinte Vasile cel 
Mare, întorc şi eu farfuria, aşa cum ai întors si Sfinţia Ta, convorbirea dintre 
noi, de câte ori ai vrut. 
Sfântul Vasile cel Mare: Chiar de câte ori am vrut? 
Deceneu: Chiar. 
Sfântul Vasile cel Mare: De ce nu ai întors-o şi dumneata? De ce n-ai întors 
farfuria la loc? 



Deceneu: Iaca o întorc. Şi o întorc de câte ori o vei răsuci. Ai spus, Sfinte 
Vasile cel Mare, despre grecii Sfinţiei Voastre, că, din nefericire, 
îndepărtându-se de iubirea divină, s-au surghiunit per ei înşişi, faţă de 
Dumnezeu. 
Sfântul Vasile cel Mare: Da, am zis şi eu, colea, o vorbă. 
Deceneu: Apoi, Sfinţia Voastră repede a cotigit-o, mutând vorba la 
nenorocirile pricinuite dacilor, de către sârbi şi bulgari. 
Sfântul Vasile cel Mare: Mă prefac a nu auzi cum te exprimi, Deceneu, dar 
îţi amintes ce am zis: Că sârbii şi bulgarii şi grecii mei au lovit în mod 
neîngăduit în traci. Şi azi se mai opintesc să îi mai afunde în moarte. 
Deceneu: Aşa e. 
Sfântul Vasile cel Mare: Atunci ce vrei, Deceneu? Ai găsit în târg, sămânţă 
de ceartă? 
Deceneu: Mi-ai pus o întrebare de m-am tulburat şi m-am tot dus după 
răspunsul ei. Cum spunea Sfinţia Voastră? M-aţi deturnat. 
Sfântul vasile cel Mare: Eu? 
Deceneu: Da, Sfinţia Voastră. Ca de ce am renunţa la numele de Dacia. Şi 
mă tot întrebai şi mă tot duceai mai departe de grădina cu grecii Sfinţiei 
Voastre. Eu deschisesem vorba despre independenţa religioasă a a latinilor 
carpato-balcanici, prin Arhiepiscopia Iustiniana Prima. Şi s-a înlăcrimat 
sufletul Sfinţiei Voastre. Doar ştiţi de ce. 
Sfântul Vasile cel mare: Ştim amândoi. La ce bun să mai discutăm şi să ne 
tulburăm amândoi. 
Deceneu:  Adevărul tulbură, Sfinte Vasile cel Mare? 
Sfântul Vasile cel Mare: Formularea mea a fost nefericită. Nu aşa ceva am 
gândit. 
Deceneu: Nu pentru noi, Sfinte Vasile cel Mare, ci pentru dumnealor. Iată 
ce frumos dorm. (Arată spre sală). Pentru ei trebuie să discutăm. Spre a se 
face lumină. 
Sfântul Vasile cel Mare: Să discutăm, Deceneu. 
Deceneu: Despre ce?! Despre cuvintele slave, care şi azi le mai alungă din 
limba noastră pe cele dacieşti?! Cu abilitate m-ai deturnat şi pe teren 
lingvistic, răsucind convorbirea noastră în aşa fel, încât să nu se facă lumină. 
Sfântul Vasile cel Mare: Cum, n-am făcut lumină?! 
Deceneu: Lumină deplină, Sfinte Vasile cel Mare! Nu va fi lumină deplină 
peste neamul meu şi nici trezirea din somnul cel de moarte, dacă nu se ştie şi  
ce au făcut grecii. Aşa că, Sfinte Vasile cel Mare, neamul meu trebuie să afle 
adevărul! Nimeni nu se mai atinge de strachină, nici Sfinţia Voastra! (Pentru 
sine) Nu-i duşmănim pe greci. Avem şi izvoare tainice comune. Lumini. 
Doar că grecii sunt neamul care acceptă cel mai greu glasul adevărului. Nici 



azi nu mărturisesc, limpede, de când au venit în Grecia şi ce anume au făcut 
ei şi ce anume au luat de la cei pe care i-au găsit în Grecia. 
Sfântul Vasile cel Mare (Pentru sine): Te pui cu dacienii?! Totdeauna a 
fost aşa! 
Deceneu (Pentru sine): Aşa, aşa, ştie tot, dar dacă nu îl iau de scurt, pot 
trece vremile, iar vremile îi vor îngropa şi mai adânc pe ai mei. (Către 
Sfântul Vasile cel Mare). Să ne întoarcem, Sfinte Vasile cel Mare, la 
isprăvile grecilor. Isprăvile grecilor şi martirizarea neamului daciesc. Să 
începem, aşa, gospodăreşte.. Cu cele de început, de pe la anul şapte sute, 
până la anul o mie două sute. Că aşa, cu limba noastră dacolatină, cu numele 
de Dacia, cu slavonismele băgate cu anasâna, prin biserică, în capul 
românilor şi în cancelariile domnitorilor, iese un ghiveci. Îţi simt gândul, 
Sfinte Vasile cel Mare. Încerci să mă detrurnezi iar. Da, da, limba daciană 
este limbă de izvor latin. El este activ şi-l murmurăm, în cuvinte şi azi, în 
mileniul al treielea. Dar gata, Sfinte Vasile cel Mare. Să facem o înţelegere. 
Să analizăm faptele, gospodăreşte, pas cu pas. Dacă nu, alta cale nu există, 
voi cere o audienţă la Tronul Ceresc. 
Sfântul Vasile cel Mare (Sare ca ars): Nu, nu e cazul, doar ştii, nimic şi 
nimeni nu mă clinteşte din eternitatea adevărului. Iar dreptatea se va împlini, 
după voia Domnului nostru Iisus Cristos, în Adevăr! Eu sunt calea, adevărul 
şi viaţa, zice Domnul. 
Deceneu: Prea bine! Deci înapoi la împăratul Iustinian, dacolatinul nostru, 
mândria întregii ortodoxii şi mai cu seamă a grecilor. 
Sfântul Vasile cel Mare: De bună seamă, de bună seamă, Deceneu. 
Deceneu: Dacolatinul nostru de la care Sfinţia Voastră m-a aruncat la sârbi 
şi bulgari şi la schimbarea numelui ţării mele din cel de Dacia  în cel de 
România, de nu mai ajungeam la înmormântarea neamului meu, decât...în 
mileniul al patrulea...Iar acest împărat Iustinia, care domnea la 
Constantinopol, peste imperiul roman de răsărit, s-a născut la sudul Dunării, 
în Dacia Mediterranea, în ţinutul Naissus. Aici cu o sută de ani mai înanite, 
păstorise Sfântul episcop dac Niceta de Remesiana. Acest împărat Iustinian, 
înfiinţează, în anul 535, o arhiepiscopie pentru noi, latinii orientali. O 
arhiepiscopie autocefală. Arhiepiscopia noastră, a dacilor. 
Sfântul Vasile cel Mare: Cu alte cuvinte independenţă religioasă. 
Deceneu: Îmi pare bine, Sfinte Vasile cel Mare, că ai ţinut mine. 
Sfântul Vasile cel Mare: Dar îmi pare că nu tocmai peste toţi. În sud-estul 
României cum rămâne? 
Deceneu: Mulţam! De aici încolo, oricum s-ar întoarc strachina, adevărul e 
tot la mine. Iar pe dumnealor (Arată spre sală), pas cu pas, am să-i trezesc, 
până când vor lua cu asalt toate potrivniciile! 



Sfântul Vasile cel Mare: E clar...Nu pe mine trebuie să mă convingi, ci pe 
ei (Arată spre sală) şi pe alţii şi pe grecii mei. Când vor începe să riposteze, 
împreună, s-a terminat cu tine, Deceneu. 
Deceneu: Mulţam, Sfinte Vasile cel Mare. Văd că te preocupă totuşi 
persoana mea, nu adevărul. Da, noi românii... 
Sfântul Vasile cel Mare: Românii? 
Deceneu: Pe mine nu mă deranjează denunirea de român, dacă nu o uit pe 
cea de dac. 
Sfântul Vasile cel Mare: O laşi la oparte pe cea de get? 
Deceneu: Nicidecum. E tot aşa cum nu o las pe cea de oltean sau 
moldovean, sau bucovinean, sau dobrogean, sau basarabean, sau bănăţean, 
sau ardelean, faţă de cea de român. Aşa ceva reprezintă denumirea de get, 
faţă de cea de dac. Ambele, denuniri străvechi pentru Neamul Dacian.  Vezi, 
Sfinte Vasile cel Mare, aşa cum Sfinţia ta mă opreşte de la rostirea 
adevărului, despre greci, tot aşa se opun şi grecii tăi. Spiritul lor din Biserica 
Ortodoxă Română. Preoţii români, care spiritual, sunt păstrătorii bisericii 
constantinopolitane. Şi purtători ai imperiului bizantin, alături de preoţii 
ortodocşi ai celorlalte neamuri ortodoxe. 
Sfântul Vasile cel Mare: Explică-te. Cum poţi spune aşa ceva?! 
Deceneu: În legătură cu grecii tăi? Se opun adevărului. Nu iubesc adevărul. 
Sfântul Vasile cel Mare: Nu, nu... 
Deceneu: Am înţeles, am înţeles... Cum pot spune o enormitate. Simplu şi 
limpede ca bună ziua. Imperiul bizantin a dispărut ca stăpânire teritorială, 
imperială, dar spiritul lui nu a dispărut. S-a mutat în bisericile ortodoxe. 
Numai că la noi, faţă de celelalte neamuri, are şi un caracter distructiv. 
Sfântul Vasile cel Mare (Pentru sine): Mi-e milă de Deceneu. Cu adevărat, 
un imperiu împotriva sa! 
Deceneu: La celelalte neamuri ortodoxe, constructiv. Aşa la sârbi, bulgari, 
la ruşi. Şi zice Sfinţia Voastră, că nimic nu o clinteşte pe Sfinţia Voastră din 
eternitatea adevărului? 
Sfântul Vasile cel Mare: Aşa am spus. 
Deceneu: Prea bine. Împăratul Iustinia, în dioceza Illiricum şi Tracia… 
Sfântul Vasile cel Mare: Sunteţi voi latini, dar explică-le ce înseamnă 
diocesis, dacă tot zici că v-aţi uitat limba. 
Deceneu: Văd eu că faci tot ce se poate să plictiseşti spectatorii, poate poate 
se vor ridica şi vor pleca şi nu vor afla…Dar românii mei sunt răbdători. Ştiu 
ce aşteaptă de la mine. Înţelegi, Sfinte Vasile cel Mare? În linie dreaptă spre 
adevăr! Dieceză sau eparhie, arhiepiscopie sau episcopie, acelaşi lucru... În 
dioceza Illiricum şi Tracia, împăratul Iustinian reconstruieşte, măreşte sau 



consolidează peste şasesute de cetăţi, de fortificaţii, din care, multe , de mare 
importanţă, pe teritoriul României. 
Sfântul Vasile cel Mare: Acestea sunt date exacte, cunoscute. Nu înţeleg ce 
vrei. 
Deceneu (Către sală): Nu înţelege tocmai Sfinţia Sa, care ştie totul...(Către 
Sfântul Vasile cel Mare). În ţinutul Aqvae a restaurat treizeci şi şase de 
cetăţi. 
Sfântul Vasile cel Mare: Treizeci şi şase. Aşa e. 
Deceneu: În cel al Remesianei, treizeci. 
Sfântul Vasile cel Mare: Da. Treizeci. 
Deceneu: Acestea erau şi o bază de lansare a unor atacuri preventive, sau de 
urmărire a oricăror năvălitori. 
Sfântul Vasile cel Mare: Întocmai. 
Dceceneu: Grecii, cu armata lor imperială, spre sfârşitul secolului la VI-lea, 
fac pace cu perşii. 
Sfântul Vasile cel Mare: Aşa e. Dar tot nu înţeleg. 
Deceneu: Eu nu cred... Mă rog, Sfinte Vasile cel Mare, o fac eu pe Sfinţia 
Voastră să înţeleagă. Grecii vin cu armata la Dunăre, trec în România de azi 
şi obţin o serie de victorii asupra avarilorşi slavilor. 
Sfântul Vasile cel Mare: Excelent. Doar nu era să-i lase  să treacă prin 
sabie pe creştinii din imperiu şi nici să-i mai chinuie pe dacii tăi liberi, din 
România de azi. 
Deceneu: Adevăr grăişi, Sfinte Vasile cel Mare. Şi acum, momentul 
adevărului. Fortificaţiile lăsate de Iustinian şi înaintaşii săi, continuau să 
funcţioneze şi după Iustinian, sub Flaviu al II-lea, fost împărat între anii 565-
578, şi Tiberiu, fost împărat între 578-582, dar şi pe vremea lui Mauricios, la 
sfârşitul secolului al VI-lea când, prin nebunia grecilor, graniţa imperială, 
statornicită de o jumătate de mileniu, va fi spulberată! 
Sfântul Vasile cel Mare: Deceneu, nu! Nu! Nu! Nu! 
Deceneu: De ce? 
Sfântul Vasile cel Mare: Nu ştiu dacă grecii mei sunt pregătiţi să 
recunoască adevărul! 
Deceneu: În toată zguduitoarea lui manifestare. 
Sfântul Vasile cel Mare:  Cu toate catastrofalele lui urmări. Nu-i momentul, 
Deceneu! 
Deceneu: Dacă aşteptăm până vine iar Cristos pe pământ, neamul tău 
grecesc este pierdut. Trebuie scos de sub povara grozavului pacat! 
Sfântul Vasile cel Mare: Fie după cuvântul tău, Deceneu. 
Deceneu: Şi după câteva victorii obţinute asupra avarilor şi slavilor, din 
motive bine ascunse până azi, de către greci, aceştia întorc spatele avarilor si 



vin în cetatea noastră, Novae, aici, pe pământul României, în Novae, 
fortificaţie de foarte mare însemnaţate strategică, în stare să reziste ani de 
zile, oricărui asediu...Acum e acum, Sfinte Vasile cel Mare! Este Sfinţia Ta 
înstare să mai poarte păcatul neamului grecesc? (Sfântul Vasile cel Mare se 
prăbuşeşte în metanie). Comandanţii greci, cu întreaga armată, absolut 
inexplicabil, părăsesc în mod neaşteptat fortăreaţa strategică Novae. Dacii, 
uluiţi şi consternaţi, în loc să fugă după greci, se mobilizează pentru apărare, 
dar nu mai au răgazul mobilizării unui număr suficient de luptători, nu au 
răgazul înarmării şi organizării apărării. Vor pieri de piept cu avarii şi slavii, 
care pătrund, aproape nestingheriţi în fortăreaţă. Cataclism. Dacii, femei, 
bărbaţi, copii, toată suflarea este trecută prin sabie. Unde? Tocmai în locul 
de maximă siguranţă în faţa oricăror năvălitori! 
Sfântul Vasile cel Mare: Doamne nu judeca pe grecii mei, după 
fărădelegile lor! 
Deceneu: Şi, incredibil, armata imperială renunţă la întregul sistem de 
fortificaţii din jurul fortăreţei Novae., fortificaţii pe ambele maluri ale 
Dunaii. Avarii şi slavii debordează în imperiu, înlăuntrul graniţei imperiale. 
Pe unde? Prin zona de siguranţă maximă! Prin zona de excludere a oricărei 
navăliri. Nimeni nu se aştepta la aşa ceva! Şi trec prin sabie toată suflarea 
daciască din fortificaţiile de pe ambele maluri ale Dunării şi din 
împrejurimile apropiate. Eroismul dacilor e fără seamăn. Surprinşi de 
duşman, nu trenură! Nefrica lor de moarte a impresionat Cerul! Ei sunt aici, 
cu mine! Şi ne vom întoarce pe pământ, la marea confruntare, la judecata de 
apoi, când minciuna nu mai e posibila. Dacă nu cumva ne vom întoarce până 
atunci! Dar aceasta este taina noastră. (Pauză) Să nu mai lungim vorba.         
I-au lăsat grecii pe slavi şi avari, să facă ce aveau de făcut, să-i căsăpească 
pe dacieni. În schimbul uciderii dacilor, au primit dreptul de jefuire 
nestingherită a municipiilor şi satelor dacieşti! 
Sfântul Vasile cel Mare: Doamne! 
Deceneu: Apoi avarii şi slavii n-au mai vrut să treacă Dunărea înapoi, să se 
retragă, în afara imperiului, cu prăzi cu tot. Prăzile, într-adevăr, imperiale! Şi 
n-au mai plecat. N-au plecat nici bulgarii, nici sârbii! Doar avarii au 
dispărut, măcinaţi de vremi! Şi, Doamne, ce poftă sălbatică, de sânge şi 
distrugeri, au avut în faţa bisericilor! Şi în interiorul bisericilor... 
Sfântul Vasile cel Mare: Doamne nu-i judeca pe greci, după fărădelegile 
lor! 
Deceneu: Că tot aşa au făcut grecii şi cu turcii! I-au adus în Dacia maritimă, 
pe atunci inclusă în imperiu, i-au adus în Balcani, ca să se folosească de ei 
împotriva altora, apoi nu i-au mai putut scoate afară. Dar asta e o altă 
poveste. Şi acum... 



Sfântul Vasile cel Mare: Nu, nu, asta nu! Deceneu, nu! 
Deceneu: Văzând că nu mai pot scăpa de năvălitori, şi-au zis să scape măcar 
de daci. I-au creştinat pe bulgari, trecându-i prin ascuţişul sabiei. I-au 
creştinat pe ruşii chievieni. În Serbia de azi şi în Bulgaria de azi, autohtonii, 
dacii, fuseseră, cam jumătate din ei, trecuţi prin sabie. Aşa s-a făcut loc 
pentru noii sosiţi. Dar grecii pun la cale încă o grozăvie, care a clătinat iar 
Tronul Ceresc. Pentru ca ierarhii greci să fie conducătorii religioşi ai tuturor 
slavilor, de la Kiev, din Slovacia, din Serbia, din Bulgaria, sub liturghia 
grecească, stârnesc în continuare pe slavi, împotriva noastră, împotriva 
singurului popor latin din această parte de lume. Acum am fost rupţi de 
Europa latină. Înconjuraţi peste tot de către slavi. Migraţiile slavilor spre 
apus...Pătrunseseră în Panonia, iar Panonia era teritoriul de la apus de 
Budapesta, unind pe slavii din Moravia şi Cehia, cu cei din Serbia. Ungurii 
încă nu ajunseseră în Europa. Când vor veni se vor stabili în Panonia.Noi, 
poporul latin oriental, poporul daciesc, aveam liturghia în limba noastră, în 
limba latină! Şi au hotărât grecii să lichideze liturghia dacolatină! Nu numai 
în Dacia, de acum micşorată, ci şi de la dacii căzuţi sub stăpânirea bulgarilor 
şi sârbilor. Şi pentru a-şi atinge acest scop, s-au folosit de săbiile slave. 
Altfel, nu le-ar fi fost cu putinţă. Şi toate acestea, cu mult înaintea stârnirii şi 
mobilizării militare a ungurilor, împotriva dacolatinilor. Şi ei, ungurii, 
creştinaţi tot prin ascuţişul sabiei. Pe unguri i-a stârnit Roma. În secolul al 
XI-lea. Şi Roma a răsuflat uşurată. Ungurii jefuiau, de peste un secol, 
Europa Occidentală. Fie să amintim doar că i-a jefuit pe germani, francezi, 
spanioli, italieni.. De acum, Roma a reuşit să-i direcţioneze spre răsărit. 
Mulţumim…Şi azi mai suntem minţiţi, că asemenea grozăvii, care au 
însângerat Cerul, ar fi fost făcute numai de către Roma catolică, prin braţul 
înarmat al ungurilor! Nici o vorbă despre greci. 
Sfântul Vasile cel Mare (Se ridică. Se împleticeşte): Doamne, unde să mă 
duc dinaintea feţei Tale? N-am unde! Doamne, cât suferi! Şi azi te 
răstignim! Şi nu ca altădată evreii. Acum şi noi, neamurile! Te răstignim! 
Mare adevăr ai spus, să nu judecăm pe nimeni. 
Deceneu: Şi acum o rog frumos pe Sfinţia Voastră, Sfinte Vasile cel Mare, 
să mă lase singur cu ai mei (Arată spre sală). Aşa cum grecii tăi, încă te mai 
ţin răstignit, răstignitul este Iisus Cristos, e timpul, acum, să rămân singur, 
cu ai mei, să îmi mărească durerea, suferinţa, sau să mi-o aline. Oare mă vor 
auzi? 
Sfântul Vasile cel Mare: Ştiu eu?! (Deceneu îl conduce pe Sfântul Vasile 
cel Mare înafara scenei). 
 
Scena IV 



 
(Deceneu, într-o splendidă şi simplă costumaţie sacerdotală, în alb, cu 
stilizare de costum naţional). 
 
Deceneu: Deci în secolul al VI-lea aveam o arhiepiscopie autocefală, cum 
am spune azi, o patriarhie. În bisericile noastre se slujea în limba latină, 
limbă pe care tot dacul o înţelegea, pentru că era limba lui. Ştiţi prea bine că 
la începtul mileniului al II-lea, ni s-a băgat pe gât, cu forţa, liturghia greacă 
în limba slavă. Apoi, după sute de ani, liturghia greacă a fost tradusă în 
limba română. În parte în limba română, în parte a rămas în limba slavonă. 
Partea rămasă în slavonă s-a românizat întrucâtva, alungând limba română 
din limba română (Pauză). Câţi ştiţi, dragii mei că Te Deumul ”Pe Tine Te 
lăudăm Doamne” a fost scris în secolul al IV-lea şi a fost în uz, în bisericile 
noastre, până în secolul al XIII-lea? Cinstit ar fi fost ca în liturghia de azi, 
grecească, acest Te Deum să rămână în original, în limba latină, spre a se 
păstra vie conştiinţa continuităţii noastre de neam şi de limbă. Da, frate dac 
(Arată spre sală) te aud. Da, îţi aud gândurile, de parcă ar fi rostite cu voce 
tare. Te aud. Zici că nu ar pricepe nimeni latina. Deci este bine că s-a tradus 
din latină în română... Dar, dacul meu drag, opinia ta că cei de azi, nu mai 
ştiu limba strămoşilor, este inexactă. Eşti înmormântat de viu. Altul trăieşte 
în locul tău. Un străin. Pentru ca nu e vorba de o traducere...Nu sunt limbi 
diferite... 
O voce (Blândă. Din mai multe difuzoare, din sală. Prin repetare): 
Deceneu, îi fi vreun fachir. Scoate-ne din mormânt şi fă-ne să înţelegem 
limba latina. 
Deceneu: Cu plăcere (Fredonează, cântă un fragment din Te Deum. O frază 
melodică se aude în sală, la difuzoare, inclusiv la cele de pe scenă. Toate 
difuzoarele vor fi, pe cât e posibil, ascunse privirii, mascate). Cu primul text 
latin vă voi scoate dopurile din urechi, apoi, la celălalt veţi tresări în mod 
plăcut, de parcă aţi fi în bisericile din primul mileniu creştin. De parcă 
sunteţi şi înţelegeţi tot ce auziţi. Te aeternum...(Se citeşte Te eternum). Te 
aeternum patrem. Pe tine eternule părinte. Mai repet o dată, dar nu înainte de 
a te ruga, pe tine, care mă făcuşi fachir, să răspunzi, simplu, prin da sau nu, 
dacă ai înţeles. Te aeternum patrem. Pe Tine eternule Părinte. Ai înţeles? 
Vocea (La difuzor): Am înţeles. Am înţeles (La un alt difuzor). Am înţeles 
(La altul). 
Deceneu: Omnis terra veneratur. Tot pământul Te venerează. Ai înţeles? 
Vocea: Da, am înţeles. 
Deceneu: Te rog să fii atent. Te rog să fii atent la o altă versiune: Te 
aeternum Patrem omnis Terra veneratur. Pe Tine veşnicule Părinte tot 



pământul Te cinsteşte. Care versiune are limpezimea apelor de munte? Ce 
traducere este mai expresivă, mai înălţătoare? Pe Tine eternule Părinte tot 
pământul Te venerează, sau, Pe Tine veşnicule Părinte tot pământul Te 
cinsteşte? 
Vocea: Prima traducere (Se repetă răspunsul şi la un alt difuzor. Si iar, prin 
suprapunerea vocii). 
Deceneu: Mulţumesc. Te rog să fii cu luare aminte, frate dragă. Te aeternum 
Patrem omnis Terra veneratur-Pe Tine eternule Părinte tot pământul Te 
venerează, este una şi aceeaşi limbă, în uşoara ei evoluţie fonetică de-a 
lungul secolelor. Dar ce au făcut drăguţii noştri de preoţi? În loc de cuvântul 
strămoşesc, latin, în loc de cuvântul  ”etern” au introdus în liturghie cuvântul 
slav, ”veşnic” şi ne-au tot bombardat cu el, până ni l-au introdus în creer. În 
loc de atât de expresivul cuvânt latinesc ”venerează”, au introdus slavul 
”cinsteşte”. Sigur, putem tespecta pe cineva, adică îl putem cinsti, la nevoie 
şi cu un pahar de ţuică, dar a venera, este limpede şi neamenstecat cu 
mâlurile ce nu au loc în lumea pură a conştiinţei. Dragul meu dac, frate 
dragă, operaţia de extregere a dopurilor din urechi s-a încheiat cu bine. Dar 
nu numai din urechiel tale! 
Vocea: Demonstrează. Cum nu numai din urechile mele? Vrei să spui că 
nici ei nu mai au dopuri în urechi? 
Deceneu: Nici. 
O altă voce (Tot prin satţia de amplificare): Nici eu? 
Deceneu: Nici. 
A treie voce: Nici eu? 
Dececneu: Nici. (Continuă. A se desfăşura totul cu răbdare sfântă şi cu 
blândeţe). Pieni sunt caeli (Se citeşte ”celi”) et terra. Pline sunt cerurile şi 
pământul. Pieni sunt caeli et terra. (Pauză) Salvum populum Tuum Domine. 
Salvează poporul Tău Doamne. Salvum populum Tuum Domine. (Pauză. 
Tot cu blândeţe) Pe unii, buni patrioţi, buni români, să mă ierte înaltele feţe 
bisericeşti, că la Domniile Lor mă refer, i-a deranjat cuvântul 
strămosesc...(Trece la o altă idee, cu alt ton) O clipă. Te rog să-mi răspunzi 
dintr-o răsuflare, ce înţelegi, mă refer la un cuvânt liturgic, pe care îl auzim 
zilnic, de sute de ani, ce înţelegi prin cuvântul ”a mântui”? Hai, te rog, 
răspunde-mi! 
Vocea (Difuzor, în sală. Difuzoarele din sală să fie cuplate cu cele de pe 
scenă, pentru ca întreaga sală să audă replicile, prin repetare): Păi, prin a 
mântui înţeleg a mântui, are înţelesul de a mântui. 
Deceneu: Curat murdar! Vorba lui nenea Iancu. Şi încă în ce domeniu! In 
cel spiritual de vârf! Al credinţei. Al conştiinţei. Da, da, credinţa trece prin 
limpezimea conştiinţei. A mântui, luminează conştiinţa creştinului de azi? 



Dar să intrăm iar în bisericile din mileniul întâi şi să ne ascultăm preoţii de 
atunci: Salvum pupulum Tuum Domine. Cuvântul strămoşesc ”salvum”, 
salvează, i-a deranjat pe românaşii noştri şi l-au înlocuit cu unul străin, cu 
cel de ”mântuieşte”. (Pauză. Apăsat) Tu rex gloriae Cristi. Tu Cristoase, 
rege al gloriei. Tu rex gloriae (Se citeşte”glorie”) Cristi. Toate cuvintele 
sunt pe înţelesul frăţiilor voastre, pentru că sunt în sângele şi sufletele 
voastre, acolo unde sălăşluiesc strămoşii noştri. Dar textul a fost tradus într-o 
limbă stranie, jumătate română, jumătate străină, de parcă noi am fi jumătate 
de oameni! Tu Cristoase rege al gloriei, a devenit Tu crisatoase împărat al 
slavei. În loc de ”rege al gloriei, ”împărat al slavei”. Aşa ni s-a pregătit 
dependenţa politică faţă de Moscova, pe cărările hipnotice ale cuvintelor 
(Rar, apăsat) In Te Domine speravi. In Tine Doamne am sperat. In Te 
Domine speravi, (Cu voce liniştită, cu bldeţe) a fost tradus: În Tine Doamne 
am nădăjduit. (Cu accent slav)Nadejde! Iar i-a supărat pe unii cuvântul 
nostru ”a spera”. Hai să-l cinstim, cu vodcă, pe Dumnezeu, la un colţ de 
masă, iar lui Stalin slavă, slavă să-i cântăm!...Că limba noastră e infirmă şi 
deci să o proptim, să se răstoarne mai uşor în mormânt. (Tot către sală) 
Mersi, dragă colega! Te-am auzit. Doar ţi-am spus că aud gândurile, de 
parcă ar fi rostiote cu voce tare. Numai că între a îmbogăţi o limbă şi între a 
o alunga din biserică şi şcoală, e o mare diferenţă. Ortodoxia e una şi 
trădarea unui popor e alta. Întoarcerea la limba strămoşească este un act de 
eliberare şi nu unul împotriva ortodoxiei. Eliberarea părţii de răsărit a 
României- a Insulei Şerpilor, a Basarabiei, a Nordului Bucovinei, a ţinutului 
Herţa- se poate face numai dacă începem să ne eliberăm interiorul nostru 
sufletesc! Dar să fim bine înţeleşi, nu vom scoate din circuitul limbii române 
vorbite, sau scrise, cuvintele slave introduse abuziv în limba noastră. Nu, în 
nici un chip. Dar atât vom face, le vom împinge afară din biserică şi în locul 
lor vom reinstala cuvintele noastre strămoşeşti. Acum, cele strămoşeşti, sunt 
înţemniţate, sunt ţinute înafara circulaţiei lor libere. Ei, dragii mei daci, aşa-i 
că nu vă mai speriaţi de numele nostru de daci, cum nici eu nu mă sperii de 
numele nostru de români?! Noi, dacii, i-am râs, victorioşi, morţii, în faţă, şi 
tot victorioşi ne-ntoarcem la viaţă! (Fraza se reia la microfoane de mai 
multe ori). 
 
Scena V 
 
(Acelaşi decor ca mai înainte. Deceneu, costumat ca în scena precedentă). 
 
Deceneu: Sfinte Vasile cel Mare, gata, poţi să vii. (Pauză. Către spectatori) 
Când vine, încetez, dar nu pot sta aşa, în faţa dumneavoastră, fără să spun 



nimic. (Priveşte spre culise) Sfinte! (Pauză) Fraţi creştini, să profităm de 
ocazie şi să ne rugăm: In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In 
numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit. In nomine Patris, et   Filii et 
Spiritus Sancti. De ce ”În numele Tatălui şi a Sfântului Duh”? De ce ni s-a 
dat un şut, la spate, după mai mult de o mie de ani de tradiţie nou 
testamentară? Slavul ”duh”, pe vremea aceea era cam pădureţ. Sărman. În 
altarul nostru nu îşi avea locul. În altarul salvilor, da, era firesc. Uşurel, 
uşurel, primea adâncimile spirituale biblice. Ştim cu toţii că asupra 
cuvântului slav ”duh”, s-a practicat un transplant de conţinut, din partea 
cuvântului latin ”spirit”. 
Un călugăr ortodox (Se urcă pe scenă): Deceneu, am stat cuminte, în sală, 
aşa cum îi stă bine unui spectator. 
Deceneu: Sunteţi un cuvios părinte călugăr ortodox. Spuneţi  Părinte 
adevărul şi numai adevărul. Spune tot ce ai pe suflet. 
Un călugăr ortodox: Cuvântul ”duh” are anumite nuanţe de conţinut, 
acestea fiind contribuţia ortodoxiei la îmbogăţirea creştinăţăţii. 
Deceneu: Vreţi să spuneţi că s-a îmbogăţit creştinismul, cu frica de noapte, 
care brăzda sufletele slavilor migratori, necreştinaţi? 
Un călugăr ortodox: Nu. 
Deceneu: Sunt de acord cu interpretările specifice, dogmatice, la ortodocşi. 
Dar tot atât de simplu ar fi fost ca înţelesul de spirit, la ortodocşi să fie mai 
nuanţat decât la catolici. Şovinism, acesta e cuvântul, Părinte. I-aţi urât pe 
daci. Şi aţi acţionat în mod şovin şi asupra limbii lor. 
Un călugăr ortodox: Nu eu, nu preoţimea de azi. 
Deceneu: Cuvioşia voastră, nu, ceilalţi, se va vedea, după cum se vor 
implica în efortul de eliberare. 
Un călugăr ortodox: Deceneu, limba unui neam nu e nici catolică, nici 
ortodoxă. 
Deceneu: Adevărat ai grăit, Părinte. Ce păcat avea neamul daciesc? El era şi 
este latin, ca şi galii, hispanii, italienii, portughezii. Ca toate popoarele 
latine. 
Un călugăr ortodox: Nici un păcat. 
Deceneu: Unirea greco-slavă, pe plan religios, sub conducerea imperială a 
ierarhilor greci, a însemnat declanşarea, în biserica noastră, în secolul al 
XIII-lea, a unui holocaust, a unui genocid. Preoţilor daci, am în vedere pe 
copiştii manuscriselor religioase latine, li s-a tăiat mâna, ca să nu mai poată 
scrie. Preoţilor care continuau să oficieze în limba latină, li s-a tăiat limba. 
Ierarii Patriarhiei de Constantinopol au pus la cale năvălirile militare ale 
bulgarilor, în Muntenia, pentru mutilarea preoţimii autohtone. La fel au făcut 
cu preoţii daci din Bulgaria. Documentele sunt clare şi fac parte din corpusul 



celor mai preţioase documente ale statului bulgar. Şi cum toţi preoţii oficiau 
în limba latina trupul haric al lui Cristos a fost stropit cu sângele dacilor 
martiri. Incursiuni militare în numele lui Cristos, pentru a martiriza preoţii 
lui Cristos. Dar cu ce au fost diferite aceste incursiuni, ale slavilor creştinaţi, 
numiţi acum bulgari, faţă de cele ale slavilor păgâni, căroră li s-au deschis 
porţile Balcanilor, de către greci? Şi iată, aşa apar ierarhii greci şi liturghia 
greacă, în limba slavă, în chiar bisericile episcopale, ale Principatelor 
Române! Curat murdar! Părinte, au deschis grecii, porţile Europei şi pentru 
turci? 
Un preot ortodox (Pleacă frunte în jos, afirmativ. Cu voce stinsă): 
Da...(Călugărul, în tăcere şi smerenie, se retrage, pleacă de pe scenă). 
Deceneu (Rămas singur. Către sală): Dar cu Crezul cum rămânem? Credo 
in unum deum. Cred în unul Dumnezeu. Credo in unum Deo. Preoţii daci ai 
Noului Testament s-au bucurat de acest Crez, mai mult decât oricine din 
lumea aceasta. Sinodul de la Niceea , din anul 325... Episcopii de la Niceea 
sunt în cer, în gloria eternă a lui Cristos. Dar preoţii noştri ortodocşi, din 
mileniul doi şi din prima parte a mileniului al treielea? Et unam, sanctam, 
catholicam et apostolicam Ecclesia. Şi-ntr-una sfântă, catolică şi 
apostolească biserică. Et unam, sacnctam, catholicam et apostolicam 
Ecclesia. Dacă îi incomoda cuvântul catolică, de ce nu l-au tradus prin 
”universală”? Catolică înseamnă universală,. Şi-ntr-una sfântă, universală şi 
apostolică biserică. Au introdus însă slavonul ”sobornicească”, săvârşind o 
mare abatere dogmatică. De necrezut! Da, dogmatică! ”Sobor” înseamnă 
”grup”, ”adunare” şi, în fine ”sinod”, ceea ce nu e tot una cu universala. 
Sobornicească nu are acelaşi înţeles ca universală. Preoţii daci au preferat să 
fie răstigniţi, decât să renunţe la litera şi spiritul Crezului. (Cu alt ton) Sfinte 
Vasile cel Mare, te rog să nu mai întârzii (Şi în continuare, liniştit, rar, clar) 
Dar să profităm de ocazie şi să revenim la Tatăl Nostru – et ne no inducas in 
tentationem, a fost tradus cu un cuvânt slavon, de nici azi nu-i ştim prea bine 
înţelesul...Şi nu ne duce pe noi în ispită (Pauză) Sed libera nos malo. Si ne 
eliberează pe noi de cel rău. Sed libera nos malo, a fost tradus în aşa fel încât 
să nu ştim ce zicem. În loc de ”şi ne eliberează pe noi”, ni s-a servit 
traducerea ”şi ne mântuieşte pe noi”. În toate  dicţionarele, cuvântul 
”mântuieşte” este considerat de origine maghiară. Dar fie el de altă origine, a 
fost introdus în biserica noastră, cu sabia. Poate să fie chiar dacic, ieşit din 
vremi trecute din uz? Să-i pătrundem miezul, înţelesul, altfel...Deci drăguţii 
noştri de preoţi înlocuiesc cuvintele noastre latine, cu cele slave, sau chiar cu 
maghiarisme. Sau grecisme. Numaim latine să nu fie! Sed libera nos malo-şi 
ne eliberează pe noi de cel rău, a devenit ”Şi ne mântuieşte pe noi de cel 
viclean...”Ca să-l păcălim şi pe dracu! Că nici dracu nu mai ştie ce zicem! 



Sfântul Vasile cel Mare (Se aude din culise): Deceneu, Deceneu, m-ai 
chemat? Iată-mă, am venit! (Deceneu îi merge în întâmpinare, ieşind din 
scenă). 
 
 
 
 
 
 
Scena VI 
 
Deceneu şi Sfântul Vasile cel Mare intră în scenă. Se opresc în mijlocul 
scenei. 
 
Sfântul Vasile cel Mare: Ei, cum stai? (Arată spre sală). 
Deceneu: Neaşteptat de rău. 
Sfântul Vasile cel Mare: Presimţeam eu. 
Deceneu: Tocmai îi plictiseam. 
Sfântul Vasile cel Mare (Pentru sine): Complet surzi. Nu-l mai aude 
nimeni. Ce adânc dorm! Nici un vis de la Decebal până în secolul al XIII-
lea. Nici vise nu mai au, de aşa somn greu sunt cuprinşi! Scap şi eu mai uşor. 
(Apoi către Dceceneu) Cum ziseşi? Dormeau. Dormeau în timp ce le 
vorbeai?  
Deceneu: Cam aşa. Au învăţat aşa de repede limba strămoşească, încât am 
început să-i plictisesc... 
Sfântul Vasile cel Mare: Poooftim?! 
Deceneu (Imitându-l, arătând spre sală): Poooftim! Aud perfect. Operaţia 
descoatere a dopurilor din urechi a reuşit sută la sută.! 
Sfântul Vasile cel Mare: Şi acum ce urmează? 
Deceneu: Să nu mai judece pe nimeni. Să ne judecăm, fiecare pe el însuşi. 
Eliberarea se face prin noi înşine, prin fiecare om în parte. 
Sfântul Vasile cel Mare: Înseamnă că eu am scăpat... 
Deceneu (Către sală): Aşa că nu aţi înţeles ce a vrut să zică? Vă pot spune 
anticipând, că veţi asista la răstignirea Sfântului Vasile cel Mare. Păcatele 
neamurilor ţintuiesc pe crucea suferinţei, atât pe Cristos, cât şi pe sfinţii săi, 
pe sfinţii neamurilor! (Către Sfântul Vasile cel Mare) Gata, prezenţa noastră 
fizică în lumea aceasta s-a terminat. 
Sfântul Vasile cel mare: Nuuuu! 



Deceneu: Deci dacii aveau o arhiepiscopie autocefală, egală patriarhiilor de 
Constantinopol şi a Romei. În afara arhiepiscopiei Iustiniana  a rămas Dacia 
maritimă-zona Tomis, Calatis, Histria şi...Vicina-Isaccea de azi. 
Sfântul Vasile cel Mare: Nu, nu. (Îndurerat) Ştiu unde vei ajunge. 
Deceneu: Deci nu mă mai întrebi de ce Dacia maritimă-Dobrogea de azi, 
deci inclusiv Cadrilaterul, nu făcea parte din arhiepiscopia dacilor? 
Sfântul Vasile cel Mare: Nu, nu te întreb! 
Deceneu: Bine, atunci o să vorbesc de unul singur. Uite, vorbesc eu cu 
mine. Pentru că Dacia maritimă-Moesia Inferior-aparţinea religios de 
Patriarhia de Constantinopol. Cu alte cuvinte de capitala imperiului. Datorită 
acestei situaţii vor reuşi grecii să impună, aici, liturghia greacă şi de aici în 
întreaga Ţară Românească. 
Sfântul Vasile cel Mare: Te rog, Deceneu, te rog. Nu! Nu mai pot! 
Deceneu: Limba oficială în această parte a Daciei, atât în relaţiile civile, cât 
şi în cele bisericeşti, era tot limba locului, limba latină, limbă oficială în 
întreg imperiu. 
Sfântul Vasile cel Mare: O, nu, nu! (Se aude un tunet înfundat, rău 
prevestitor). 
Deceneu: Nu e lipsit de semnificaţie faptul că împăratul desprindea dioceza 
Traciei...(Mai mult pentru sine) Dar mai ştiu dacii din mileniul trei unde era 
Tracia? 
Sfântul Vasile cel Mare: Nu, nu ştiu. Neapărat trebuie să le spui. 
Deceneu: Da? 
Sfântul Vasile cel Mare: Da. 
Deceneu: Unde e Turcia europeană şi Bulgaria de sud est. 
Sfântul Vasile cel Mare: Un pic mai mare. 
Deceneu: Nu te contrazic. 
Sfântul Vasile cel Mare: În secolul al XX-lea... 
Deceneu: Nu, asta sigur nu se ştie...După războaiele balcanice, toate ţările 
din Balcani căzuseră de acord ca Traciei să i se redea statutul de ţară. În felul 
acesta, Tracia devenea o ţară tampon între Grecia, Turcia şi Bulgaria. 
Sfântul Vasile cel Mare: Şi s-a cerut acordul marilor puteri. 
Deceneu: Şi s-a găsit una, care, din prieteşug faţa de Marea Neagră şi 
Strâmtori, s-a hotărât să sprijine Turcia. Printr-un veto. Şi aşa nu a mai 
apărut Tracia pe harta lumii. Te simţi mai bine, Sfinte Vasile cel Mare? 
Sfântul Vasile cel Mare: Mă simt, Deceneu. 
Deceneu: Atunci, spune-le, Sfinţia Ta, cine a avut interes la Strâmtori, prin 
Turcia, pe care o controla. Spune-le cine a băgat Tracia în mormânt! 
Sfântul Vasile cel Mare: Anglia! 



Deceneu: Mulţumesc. Împăratul Iustinian desprinde din dioceza Traciei, 
provincia Scytia Minor şi Moesia Secunda şi le subordonează unui questor 
iustinuianus exercitus. Ştie Sfinţia Voastră că Scytia Minor şi Moesia 
Secunda cuprind teritoriul străbun de la răsărit de gurile Nistrului, sudul 
Basarabiei, Dobrogea cu Cadrilaterul şi, în continuare, partea de sud a 
Dunării, până la Dacia Ripensis? Ştie. Şi mai ştie de ce  şi-a numit tocmai 
aici Iustinian un questor iustinianus exercitus. Şi pentru a-i proteja şi a-i 
linişti pe dacii de aici! Ca un fel de garanţie, că îşi vor păstra rânduielile lor 
religioase şi limba lor latină, chiar dacă rămăseseră sub jurisdicţia religioasă 
a Constantinopolului. 
Sfântul Vasile cel Mare: O, nu, nu, Deceneu, era aşa de bine, aici, printre 
oameni, în mileniul al treielea! 
Deceneu: Bine, în neadevăr şi minciună? 
Sfântul Vasile cel Mare: O, nu, nu! Iertare, Doamne, iertare! (Priveşte spre 
cer). 
Deceneu: A lua Patriarhiei de Constantinopol orice jurisdicţie asupra tuturor 
dacolatinilor ar fi fost echivalent cu un dezastru, cu mari tulburări în capitala 
imperiului. Totuşi... 
Sfântul Vasile cel Mare: Totuşi... 
Deceneu: Totuşi. 
Sfântul Vasile cel Mare: Deceneu, mi-e din ce în ce mai greu. 
Deceneu: Te răstigniră, Sfinte Vasile cel Mare atât de straşnic...Şi te păzesc, 
sus, pe cruce, să rămâi, acolo, atârnând de viu. Totuşi... 
Sfântul Vasile cel Mare: Totuşi Patriarhia de Constantinopol fusese deja 
limitată, în cadrul democraţiei creştine... 
Deceneu: Frumos zis, democraţia creştină...Fusese limitată, cu excepţia 
Traciei şi a unei părţi din Dacia, la teritoriul de limbă greacă. 
Sfântul Vasile cel Mare: Şi ce-i rău în asta, Deceneu? 
Deceneu: Asta e, că nu-i nici un rău. Iustinian respecta neamurile, precum 
Cristos le respectase. Şi apostolii săi. Fiecare neam să înflorească întru 
lumina credinţei. 
Sfântul Vasile cel Mare: Deceneu, trebuie să mă crezi, nu mai pot răbda! 
Deceneu: Ai mei (Arată spre sală) încă nu pricep, nu ştiu nimic…Eu, Sfinte 
Vasile cel Mare, cred în steaua neamului meu, în Zalmoxis şi în Cristos. 
Sfântul Vasile cel Mare: Amin! Atunci fă ce ai de făcut! 
Deceneu: Jurisdicţia  Arhiepiscopiei Iustiniana Prima, arhiepiscopie 
daciască, se exercita peste mitropoliile şi episcopiile din Dacia Mediterranea, 
Dacia Ripensis, Moesia Prima (Superior!), Dardania, Prevalitania, 
Macedonia Secunda ( Salutarias!), o parte din Panonia Secunda (Inferior!) şi 
bineînţeles şi la nordul Dunării, încât, împăratul, mulţumit, scrie: ”Locuitorii 



de pe ambele maluri al Dunării se află iarăşi sub jurisditia noastră”.(Pe 
măsură ce enumeră teritorille  acestei arhiepiscopii, pe un ecran apar 
contururile lor. Apoi se reia prin staţia de amplificare, citatul de mai 
înainte). Dacii din imperiul roman erau astfel protejaţi de o arhiepiscopie 
proprie. Şi nu numai ei, ci şi dacii din Dacia de dinafara imperiului, cu alte 
cuvinte Ardealul întreg, Moldova întreagă şi partea de nord a Munteniei. 
Iustinian avusese şi unele neînţelegeri cu dacii liberi, pe câmpul de luptă, 
încât s-a mulţumit să aibă, în interorul imperiului, doar Dunărea. Şi, 
inteligent, nu a numit şi Dacia liberă, nord dunăreană, sub jurisdicţia 
arhiepiscopiei iustiniene. 
Sfântul Vasile cel Mare: Înţelept acest Iustinian...neincluzându-i, textual şi 
pe dacii liberi în arhiepiscopia sa...Preoţimea dacilor nu a avut graniţă între 
Dacia liberă şi Daciile din imperiu. Şi nu numai preoţimea, ci şi oamenii de 
rând, mai ales cei din aşezările limitrofe limesului, graniţei imperiale. 
Străvezie înţelepciunea lui Iustinian. Îi reunea religios pe dacii liberi şi pe 
dacii din imperiu. Inima Daciei burebistane reîncepuse să palpite, cu 
ventricolul în Vechiul Testament Zalmoxian şi cu auricolul în Noul 
Testament al lui Cristos. Un neam se regăsea pe sine, se pacifica. Amin. 
Deceneu, fă ce ai de făcut! 
Deceneu: De la izvoarele Nistrului până în Macedonia şi de la Dunărea 
Mijlocie-de pe la jumătatea Ungariei de azi-şi până la Bug, însuşi Cristos, în 
hărnicia Sa divină, vindeca rănile unui neam greu încercat, neamul daciesc. 
(Teritoriul apare pe marele ecran-sau pânză străvezie-de pe scenă. O stea, 
din înăţime, cu razele albe, palpită peste el. Apoi, chipul Maicii Domnului 
cu pruncul în braţe). 
Sfântul Vasile cel Mare: Arhiepiscopiei de Tesalonic, din cele douăzeci şi 
cinci de eparhii, mitropolii şi episcopii, după înfiinţarea Arhiepiscopiei 
Iustiniana Prima, îi vor rămâne sub jurisdicţie, numai cele de limbă greacă-
cele două Epire, Ahaia şi Creta. (Pauză. Pentru prima dată, Sfântul Vasile 
cel Mare are aură. Este în întregime în lumină sfântă) Da, neamurile din 
imperiul roman de răsărit, trăiau, la ele acasă, viaţa întru Cristos, întru limba 
lor. Cu adevărat divin drum, linia dreaptă spre civilizaţia divina. 
Deceneu: Numai că... 
Sfântul Vasile cel Mare: Numai că...grecul Ioanes, ajuns praefectus 
pretorio (Se citeşte ”prefectus pretorio”), cam cum ar fi azi un preşedinte de 
parlament... Acest Ioanes, în anul 540, încearcă să introducă limba greacă în 
administraţia din părţile dunărene ale imperiului, dar nu reuşeşte din cauza 
localnicilor, din cauza latinilor dunăreni, cu alte cuvinte, din cauza dacilor. 
Da, da din cauza voastră, a dacilor. Amin. Deceneu, fă ce ai de făcut! 



Deceneu: Câtă sfântă linişte şi blândeţe are Sfântul Vasile cel Mare! Deşi 
ştie ce îl aşteaptă de aici înainte...chinuit, înălţat pe cruce, prin suişul 
secolelor. Dar văd eu acum, că năravul din fire n-are lecuire. Tot grec. Ci că 
să fac ce e de făcut, să încep răstignirea. Dar nu eu l-am răstignit, ci chiar 
grecii Sfinţiei Sale. Acest grec Ioanes...nebun..Numai nebunii au aşa 
îndrăzneală. Prin nebuni îndrăznesc întunecimile. Nebunii zic şi cred că sunt 
creştini, dar au unele portiţe deschise prin care se prelinge în ei Lucifer. Noi, 
latinii dunăreni, eram în România de azi, în Bulgaria de azi şi în Ex-
Iugoslavia! Bulgarii şi sărbii nu veniseră încă în Europa, nu patrunsaeseră în 
Balcani. 
Sfântul Vasile cel Mare (Reacţionează neaşteptat): Ştii ce , Deceneu, hai să 
lăsăm totul baltă. Îţi răceşti gura de pomană. A încercat un grec, da, a 
încercat şi n-a reuşit. Ei, da, da, da, aşa e! 
Deceneu: Om vedea. Am un popor, ce trebuie ajutat să se înalţe din 
mormintele în care a fost zidit de viu. (Pe alt ton, ca la pericol şi jale) Viiin 
grecii! Viiin grecii! Viiin grecii! Calcă totul în picioare, cum nu a mai făcut 
nimeni în primul mileniu creştin! (Spre Sfăntul Vasile cel Mare) Cine crezi 
că i-a determinat la aşa ceva? Cristos? În nici un caz! Spune-i pe nume! 
Spune-i pe nume! (Sfântul Vasile cel Mare îşi pleacă fruntea). Bine. Îi spun 
eu pe nume: Mamona! Au trecut de sub flamura lui Cristos, sub flamura lui 
Mamona! În secolul al VII-lea , grecii pun mâna pe conducerea imperiului. 
În anul 610 limba greacă devine limbă oficială a imperiului roman.. De 
acum, sub noul său nume, de imperiu bizantin. Un secol întreg de măsuri 
draconice, i-a îndepărtat mereu de chipul lui Cristos. Şi azi, cu oricâtă 
 ardoare l-ar căuta, nu-l mai găsesc. Din ei strigă omucidrea poporului latin. 
Omuciderea poporului latin din Grecia şi din Grecia până la Dunăre. Şi 
înmormântarea conştiinţei de sine a aceluiaşi popor la Nordul Dunării. A 
noastră, a celor din România. 
Sfântul Vasile cel Mare (Îl înfruntă pe Deceneu):  Şi ce dacă au introdus 
limba greacă? Grecii împăraţi, grecii administratori, grecii comandanţi! 
Limba greacă! 
Deceneu (Izbucneşte): Eşti grec! 
Sfântul Vasile cel Mare: Şi ce dacă?! 
Deceneu: Abil ca un grec, am vrut să spun! Drăguţii dumitale de greci, până 
în secolul al XII-lea, cu sabia înaintea Bibliei! Cu sabia în Dacia maritimă. 
De unde au trecut în altarul Ţării româneşti. Cu sabia, ca imperiali greci! 
Ajutaţi, în stadiul final al decapitării noastre, în secolul al XIII-lea, de către 
bulgari. Câtă fericire i-a cuprins pe ierarhii greci, când săbiile bulgare au 
debordat în nordul Dunării, tăind mâna dreaptă şi limba preoţilor daci! Ca să 



nu se mai oficieze în limba latina! Nici gura nu vă miroase, nici usturoi nu 
aţi mâncat! 
Sfântul Vasile cel Mare (Se repede spre culise de unde revine îmbrăcat 
într-o mantie arhierească şi cu un toiag arhieresc cu cruce, pe care îl 
mânuieşter ameninţător). 
Deceneu: (Se duce şi el, calm, spre calaltă parte a scenei, de unde apare 
fără mantie. Are şi el un toiag  arhieresc, cu crucea dacică): Vicleanule! 
Sfântul Vasile cel Mare: Te trăznesc! 
Deceneu (Ridică şi el toiagul cu crucea tracică): Ştiu că nu eşti lipsit de 
îndrăzneală. Dar te pălesc, te însemn, să te cunoască Domnul după viclenia 
ta! Vrei să mă trăzneşti? Încearcă! (Mişcări războinice de ambele părţi) 
Vicleanule! Vrei să opreşti adevărul etern, sau cel puţin să-l întârzii. Da, acei 
greci imperiali, desigur, în greacă era mai bine să vorbească, dar ştii...Ia să te 
prind mai aproape, să te croiesc! (Învârte toiagul cu crucea ca pe o bâtă). 
Haaaida măăă! Hiară vicleană! Vrei să n-audă dacii mei, adevărul?  Cetele 
mele de dacieni vor auzi şi se vor întoarce din morţi, aici, la zidirile eterne, 
unde e nevoie de ei! Pleacă Mamona! Pleacă Lucifer! Pleacă! Lasă-l pe 
prietenul meu, Sfântul Vasile cel Mare! Lasă-l în pace! 
Sfântul Vasile cel Mare (Se prăbuşeşte în metanie): Doamne nu-i judeca pe 
greci după păcatele lor! (Întuneric. Apoi, la lumina reflectorului apare doar 
Sfântul Vasile cel Mare, fără toiag). Doamne, cum de au păcătuit grecii mei 
atât de mult faţă de dacii lui Deceneu? Sfinţii daci martirizaţi de greci şi 
bulgari. De greci în primul rând. Grecilor le aparţine gândul cel rău, 
direcţionarea martirizării. Doamne, grecii mei s-au lăsat răpiţi pe dinăuntru, 
de Mamona! I-au deschis porţile. Sfinţii greci şi daci erau urieşi de lumină, 
iar Lucifer un troglodit, care îşi lua tălpăşiţa, bătând în retragere, spre iadul 
exilului său. Întregul pământ ar fi fost senin...Întru lumina lui Cristos, 
niciodată, niciodată, niciodată, Lucifer, nu vei birui! Iată-ne oştiri 
nenumărate de sfinţi greci, dacieni, italieni şi din toate neamurile 
pământului, pornind marele asalt împotriva întunecimii tale! Că aşa este 
drept! Noi oamenii te-am eliberat în lume, tot noi te vom scoate din lume! 
Domnul te va scoate! Ca să adeverim că făpturile lui Dumnezeu, cu sufletul 
întru lumina lui Cristos, nu sunt sub puterea ta, ci tu sub puterea noastră! 
Blestemu-te pe tine începătorul răutăţilor şi al hulei, căpetenia împotrivirii şi 
urzitorul vicleniei. Blestemu-te pe tine cel aruncat din lumina cea de sus şi 
surpat pentru mândrie în întunericul pământului. Blestemu-te pe tine şi pe 
toată puterea cea căzută, ce a urmat voinţa ta. Blestemu-te pe tine duh 
necurat, cu Adonai, cu Eloi Dumnezeul cel Atotputernic, ieşi şi te depărtează 
de la robii lui Dumnezeu, aici de faţă! Ieşi şi te depăretează de la robii lui 



Dumnezeu, aici de faţă! Ieşi şi te depărtează de la robii lui Dumnezeu, aici 
de faţă! 
 
Scena VII 
 
(În ţinuta lor de orăşeni, în local). 
 
 
Poetul: Între Vechiul Testament Zalmoxian şi Noul Testament al lui Cristos 
existau mari asemănări? Poate chiar mai mult decât asemănari... 
Deceneu: Mai limpezi decât în orice tradiţie religioasă de dinainte de 
Cristos. În această apreciere nu avem în vedere şi cele zece porunci primite 
de Moise pe Muntele Sinai. Cu ele vor trebui să înceapă, în mod cinstit, toate 
neamurile pământului, inclusiv everii. 
Poetul: Şi ce s-a întâmplat cu asemănările dintre vechea religie a dacilor şi 
Noul Testament?  
Deceneu: Ceea ce a fost firesc. Au fost preluate în cultul religios nou 
testamentar. Iar Vechiul Testament Daciesc şi-a oferit ceremoniile pentru 
Noul Testament. 
Poetul:  Şi-a oferit…Dar au fost ele primite? 
Deceneu: Noul testament nu avea obiceiuri statornicite, aşa cum sunt ele azi 
la catolici şi la ortodocşi. Ele s-au înfiripat progresiv. Adevărul e că botezaţii 
întru Cristos şi-au manifestat credinţa întru ceremoniile Vechiului Testament 
Daciesc. Aşa s-a întâmplat şi pe vremea lui Cristos, în cadrul Cultului 
Mozaic. De la un timp s-a ajuns la un rezonabil echilibru între Vechiul 
Testament Dacienesc şi Noul Testament. Am renunţat la ceea ce trebuia să 
renunţăm şi am preluat din Vechiul Testament Ebraic ceea ce trebuia să 
preluăm, limpezimile divine, cristalul, prin care se simte cerul palpitând. Azi 
ar fi existat, în lumea creştină, tradiţia latină occidentală, catolică, tradiţia 
orientală, ortodoxă, şi tradiţia dacienească, ecumenică. 
Poetul: Nu am cuvinte...Preoţii daci nou testamentari, au preferat martirajul, 
decât să renunţe la ceea ce  preluaseră din Vechiul nostru Testament şi la 
Liturghia  nou testamentară în limba latină. 
 Deceneu: În sopritul şi exemplul dat de Cristos şi apostolii săi. Fără să se 
revolte, fără să-i ridice pe dacieni la luptă armată împotriva răstignitorilor. 
Nu avem dreptul să ucidem în numele crucii, nici chiar apărând-o. Nu am 
răzbunat moartea celor martirizaţi. De aceea, noi preoţii daci suntem 
monolit! De aceea, în mod inevitabil, vlăstărim, înflorim, de aceea ne 
întoarcem! Ne întoarcem între cei de azi, între cei de mâine şi în eternitate. 



Poetul: Deceneu, mă tot frământ şi nu prind, aşa, din zbor, ceva, mai 
concret, din vechiul nostru Testament. 
Deceneu: Claca avea un caracter ritualic. 
Poetul: Claca?  
Deceneu: Da, munca de bună voie, în grup, în casele consătenilor. Nu aţi 
înţeles nici până acum de ce la clacă,  nu se bea, nici azi, decât aşa, pe 
gustate. Claca, în mileniul al doilea s-a desacralizat. Tentaţia tratării cu ţuică 
s-a accentuat. Dar tot nu a degenerat în chefuri. Pe gustate. Munca era o 
bucurie fără margini. Se cânta şi se lucra. În serile de toamnă târzie şi de 
iarnă, până după miezul nopţii. Veneau preoţii, pe-nserat, când se adunau 
fecioarele şi feciorii şi-i binecuvânta să aibă spor la lucru şi să fie multă şi 
sfântă voie bună. 
Poetul: Când ciorchinii de stele îşi străluceau rubinul deasupra ţării... 
Deceneu: Iar munca era o distracţie. 
Poetul: Un alt exemplu, de a lucra de bună voie şi cu bună voie, pentru alţii. 
Deceneu: Când venea vremea măritişului, vremea însuratului... trebuia casă 
nouă pentru viitoarea pereche. Tot prin clacă se făcea. Cu o uşurinţă şi cu o 
voie bună şi cu un ritm, de parcă era un miracol. În numai câteva zile era 
înălţată şi cu acoperişul pus, urmând ca părinţii să facă tâmplăria, să umple 
zidul, să tencuiască. Rudeniile mai apropiate ajutau şi în partea  aceasta, de 
finalizare. Cerul lucra alături de oameni! 
Poetul: Acum, ca şa îţi faci o casă, e un blestem. Crăpi şi mori de zeci de ori 
până o termini. Orăşenii până o cumpără...Mai spune-mi, Deceneu... 
Deceneu: Obiceiul de a zidi o fântână. Venea preotul la sfinţirea ei. 
Poetul: Mai spune-mi, mai spune-mi, mai spune-mi. 
Deceneu: Tăierea moţului este botezul dacic vechi testamentar. 
Poetul: Zalmoxis, unde eşti, vreau să te îmbrăţişez! 
Deceneu (Vorbeşte cu Zalmoxis): Zalmoxis, mult nu mai este, până când se 
va prăbuşi, în genunchi, sub povara bunătăţii tale. Fie plaiul de rai, în 
sufletul său! 
Poetul: Tăierea moţului este botezul dacic vechi testamentar. Încep să 
înţeleg şi unitatea de monolit a preoţimii daciene. Unirea în cuget şi simţiri... 
Obiceiurile Vachiului Testament Dacienesc... 
Deceneu: Liturghia vechi testamentară  se oficiază şi azi, în adâncimile 
depozitelor sufleteşti ale neamului nostru românesc . Tăierea moţului? În 
albia de îmbăiat, în albia pruncuţilor, Sanctuarul Daciei depunea, în chiar 
apa sfinţită, o monedă mare  de argint. Un dar pentru noul născut. Monedă la 
purtător, pentru toată viaţa. Avea omul o rană, din cine sţie ce nefericită 
întâmplare, îşi punea moneda pe rană, o lega cu un bandaj şi îşi vedea de 
lucrul său. Savanţii, abia în secolul al XX-lea au descoperit că argintul este 



un foarte bun dezinfectant. Şi azi, în munţi, unele ţărănci, aşa numitele 
doftoroaie, mai vindecă rănile, cu câte-o monedă de argint. Şi-ntr-adevăr 
descântă-deci Vechiul Testament Dacienesc, şi spun Tatăl Nostru-deci Noul 
Testament. Aşa cum a fost întreg întâiul mileniu creştin. Cuvântul are o 
mare forţă, o mare putere. Ce au făcut greco-slavii şi ce mai fac şi azi unii 
dintre preoţii noştri, prin comportarea lor? Au surpat încrederea în Cuvânt. 
Şi totul s-a întors împotriva bisericii. Oamenii ne mai crezând în Cuvânt, nu 
mai merg la biserică. Descântecele risipite pe la bietele bătrâne ale satului, 
sunt fragmente din rugăciunile noastre străvechi. Si totdeauna s-au rostit şi 
se rostesc numai pentru a face bine celor în suferinţă. 
Poetul: Mă înfior de propria mea orbire şi prostie! Pruncului i se oferă spre 
alegere tot felul de unelte gospodăreşti, pentru a i se sesiza înclinaţiile. 
Unelte în miniatură-un plug, o rindea, o coasă, un ciocan, un topor, o greblă 
şi alte unelte Şi o carte sfântă. Copilul atinge sau ia o unealtă. În ultimii ani 
am văzut aparate moderne, sub formă de jucării, depuse în albie. 
Deceneu: Şi îl binecuvântăm să fie de folos neamului său, familiei sale, iar 
cartea sfântă să-i fie lumină călăuzitoare. Iar dacă ridică, sau prinde, sau 
atinge, prin repetare, numai cartea  sfântă, mulţumim cerului că se manifestă 
în felul acesta! Şi că vom avea cresştini vrednici. Trebuie să ne hărnicim şi 
să avem grijă de toţi copiii neamului, ca de ochii din cap. 
Poetul: Pentru Dumenzeu, Părinte! 
Deceneu: Ce e, poete? 
Poetul: Unii preoţi ortodocşi de azi, într-ascuns, ca să nu afle Patriarhia şi 
episcopul locului, merg şi participă la tăierea moţului. 
Deceneu: Aşa e. În aceşti preoţi mai este activ spiritul preoţilor daci vchi şi 
nou testamentari. Va veni o vreme şi nu e departe, când vechiul botez se va 
oficia de către preoţii ortodocşi, pe faţă. La început cel vechi testamentar, 
urmat de-ndată, de cel nou testamentar. (Se-ndreaptă către spectatori) Iar 
aud un gând? 
Poetul: Parcă aşi îndrăzni să te rog să faci ca să aud şi eu gândurile. Mie, 
îmi pare uneori că le simt. 
Deceneu: E drum lung. 
Poetul: Cât de lung? Cât de aici până în paradis? 
Deceneu: Poţi să începi să simţi şi gândurile celor de dincolo. 
Poetul: Din mormânt? 
Deceneu: Zi-i cum vrei. Ai înţeles ce-am zis? 
Poetul: Să aud gândurile moşilor şi strămoşilor? 
Deceneu: Ei, nici chiar aşa, că nu staţi de vorbă la telefoane de astea, de 
strigaţi unii în urechile altora. Că urechile acestea sunt făcute pentru surzi, 
poete. Sunt nişte proteze (Poate arata cu degetele, spre urechi). 



Poetul: Poooftim?! 
Deceneu: Ceea ce ai auzit. Gândurile celor de demult se simt în inimă şi 
izvorâsc în grai, aşa cum apare apa în fântâna. Iar cuvintele sunt ciuturi care 
le aduc la lumină. 
Poetul: Te rog mai rămâi la moşii şi strămoşii noştri. Toţi cei de aici din 
sală, toţi avem rânduri-rânduri de strămoşi. Să fie în lumea noastră, urcând 
în cuvinte ca apa din fântâni! 
Deceneu: Marea sărbatoare a moşilor. Un popor este constituit dintr-o 
singură obşte, a viilor şi morţilor. Morţii sunt şi ei vii. Şi-au lepădat doar 
straiele. Au trecut în templele vii. 
Poetul: Templele vii? 
Deceneu: Mă uimeşti, poete, că nu simţi, cum zici tu, adevărul acesta. 
Templele vii sunt trupurile noastre. Bisericile vii. 
Poetul: Şi toţi stămoşii mei sunt acum în mine? 
Deceneu: Exact.Toţi în unul şi unul în toţi. Fiecare om este purtătorul 
întregului său neam. Dacă nu este la înălţime, se prăbuşeşte prin el, întregul 
neam.  
Poetul: Ne văd şi strămoşii, nu numai Cristos, când ne bălăcim în tot felul 
de păcate? 
Deceneu: La marea sărbătoare a moşilor, preoţii daci erau în mijlocul 
poporenilor. Aud un gând, din sală, care îmi reproşează că şi azi, la biserică, 
se fac pomenirile moşilor. Şi îmi spune acel glas, că avem atâtea  sâmbete 
ale moşilor. Numai că preoţimea greco-slavă din mileniul al doilea a şters şi 
mai şterge din circuitul naţional, numele moşilor şi strămoşilor noştri daci. 
Şi azi mai promovează, cu hărnicie, nume străine! În vechime, sâmbăta, ne 
pomeneam sfinţii şi regii, vechi şi nou testamentari, ne pomeneam moşii şi 
strămoşii, pe fiecare după numele său. Faptul că preoţii ortodocşi din 
mileniul doi au preluat sărbatoarea moşilor, se datorează doar intensei ei 
generalizări naţionale. Dar ce a rămas din ea? 
Poetul: Nevoia imperioasă de a ne sărbători moşii. 
Deceneu: Aşa e. Iar în miezul acestei nevoi suntem noi, preoţii daci ai 
Vechiului Testament Dacienesc, noi preoţii daci ai Noului Testament. Acest 
adevăr îl ştiu prea bine preoţii ortodocşi de azi, dar fac şi ei tot ce le stă în 
putinţă să rămânem înlăuntrul acestei nevoi, să nu ieşim afară, să nu 
vlastărim. Suntem un popor latin, vremile imixtiunilor religioase greco-slave 
au încetat, consecinţele  încă nu. Dar noi dacii vom reintroduce liturghia 
noastră latină, fără să renunţăm la cea de azi. 
Un preot ortodox (Din sală, sub reflector):  Visezi, Deceneu, niciodată nu 
vom renunţa la stămoşeasca noastră lege! 



Deceneu: Părinte, strămoşească, în limba slavonă. Contrară voinţei 
poporului şi preoţimii autohtone. În limba slavonă până pe la 1800. Cei care 
au  condus Biserica Daciei, până în secolul al XIX-lea au fost grecii. Cu 
aceste precizări, da, strămoşească. Nici nu vă cerem să renuţaţi la această 
liturghie. Noi nu renunţăm! Dar tot noi, un popor latin cerem, să nu se 
renunţe nici la liturghia noastră latină. Nu numai că cerem, dar o reinstaurăm 
în drepturile ei de lege strămoşească! 
Un preot ortodox: Visezi, Deceneu! Niciodată! 
Deceneu: Nu visez, Părinte. În prima duminecă liturghia latină, primară, în 
uz, până azi, la ortodocşii din Europa Occidentală. În a doua duminecă, 
aceeaşi, în limba română de azi, dar  cu echivalente  de origine latină. Exact  
este vorba de o de o transpunere din limba latină din mileniul întâi, în limba 
literară de azi. În luna următoare, tot prima duminecă, liturghia latină, 
generalizată în primul mileniu, în sânul neamurilor latine şi păstrată până 
azi, de catolici. În a doua duminecă, aceeaşi, în limba româna de azi, cu 
echivalente de origine latină în uz în limba română. În a treia şi a patra 
duminecă, liturghia greacă de azi, în limba română, aşa cum este ea azi, 
conform traducerii în uz, recunoscută şi practicată de Biserica Ortodoxă 
Română. Cu alte cuvinte, în prima duminecă liturghia în latină, în a doua 
duminecă liturghia latină în limba română, în a III-a şi a IV-a duminecă 
liturghia greacă în limba română, aşa cum se oficiază ea în bisericile noastre. 
Un preot ortodox: Visezi, Deceneu! Niciodată! 
Deceneu: Nu visez, Părinte. Vom dezmormânta mileniul întâi, mileniul în 
care Cristos a venit printre noi, a pătimit, a murit şi a înviat. În primele 
secole după Cristos au venit printre noi şi câţiva greci Nu i-am oprit şa 
oficieze în limba greacă. Vom păstra acele vremi de iubire, oficiind liturghia 
greacă, în limba greacă, de trei ori pe an, în toate bisericile din România. 
Aşa înţelegem să-i cinstim pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie 
Teologul şi Ioan Gură de a Aur. Dar înţelegem să-l preţuim în mod deplin şi 
pe papa de la Roma, Sfântul Grigorie cel Mare, care a vieţuit pe scaunul 
arhiepiscopal, patriarhal, de la Roma între anii 590-604 A sângerat în 
sufletul său de-odată cu dacii martirizaţi şi mai sângeră  dimpreună cu noi, 
pâna  în noua lume, ce va să fie. Nici un demnitar grec, nici un ierarh grec , 
nu au deschis gura a compasiune  şi opunere faţă de măcelărirea dacilor şi în 
faţa distrugerii tradiţiei religioase dacieneşti în limba latină. Al doilea 
mileniu a fost al dihoniei, al rupturii, în catolicism şi ortodoxism, al 
intoleranţei. În mileniul al treielea, iubirea va fi mai tare decât intoleranţa. 
Ştiţi prea bine, Părinte, că episcopii daci nu au participatla nici un conciliu al 
dezbinării, concilii ce au avut loc între anii 859 şi 1054. Deci Biserica Daciei 
este Biserica celor şapte  concilii ecumenice, după care se conduce întreaga 



lume creştină, catolicismul şi ortodoxismul. Liturghia latină se oficia de la 
Bug, până în Anglia. De la Bug la Canalul Mânecii, un singur pământ şi un 
singur bloc creştin, al popoarelor latine. Din anul 896 în Panonia vor veni 
ungurii, popor nelatin, dar şi aceştia vor avea tot liturghia latină. 
Un preot ortodox: Nu, Deceneu, nu se poate! 
Deceneu: Ba se poate. Ceea ce nu e făcut bine, e vremea să începem, să fie 
bine. Simplu şi divin. Adevărurile sunt totdeauna simple şi limpezi. Aici în 
Dacia, prin voia Cerului, se reface mileniul ecumenic. De aici din Dacia 
reîncepe unificarea bisericii universale, cu biserica drept credincioasă, cu 
alte cuvinte unirea catolicilor, cu ortodocşii. Nu există două biserici. Nu 
exista, Parinte! Nu e nimic nedogmatic în acest drum al reîntoarcerii 
Domnului pe pământ. Tăceţi, Părinte? Îmi este de ajuns glasul  divin al 
conştiinţei Cuvioşiei Voastre, pe care îl aud. Nu dorim nici o tulburare în 
Biserica Ortodoxă Română. Ortodoxia înseamnă dogma  purcederii 
Sfântului Duh, purcedere care diferenţiază lumea creştină în ortodocşi şi 
catolici. Vom păstra cu stăşnicie dogma orotdoxă, deci nu vom face 
tulburare. O vom păstra până când va voi Domnul să lumineze mintea 
omenească. De asemenea nu vom recunoaşte primatul papei peste neamul 
nostru ortodox, dar nici nu îl vom nega peste neamurile catolice. Cu aceste 
două diferenţieri, recunoaştem atât catolicismul, cât şi ortodoxia, ca o 
singură biserică. Diferenţierile vor fi păstrate neagresiv. Orice dispută asupra 
lor va fi oprită. Polemicile asupra purcederii Sfântului Spirit şi asupra 
primatului papei, vor fi îngheţate. Reunificarea, în aceste condiţii, este deja 
hotărâtă de Cer. Ferice de cei harnici în unire, nu în dezbinare. 
Poetul: Deceneu, cum e textul dogmatic la ortodocşi? 
Deceneu: Şi întru Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede. 
Poetul: Dar la catolici? 
Deceneu: Şi întru Duhul Sfânt, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede. 
Poetul: Omenirea, după mult zbucium, încă în vremurile vechi testamentare, 
la unele popoare, ajunsese iar la un singur Dumnezeu, la monoteism. Cred că 
episcopii au greşit când au înaintat cu a şti spre Societatea divină. Au crezut 
că pot deschide porţile Tronului ceresc şi privi în alcătuirea intimă, 
decizională, a divinităţii. A Sfintei Treimi. A Tatălui, a Fiului şi a Duhului 
Sfânt. Că nu au făcut bine, se vede din starea de dezbinare a întregii 
creştinătăţi. Spre Dumnezeu se merge, se poate înainta numai prin iubire. 
Tot aşa, din iubire, a venit Cristos la noi, pe pământ. (Întuneric. Deceneu 
părăseşte scena. Reflector pe poet. Vorbeşte cu sine însuşi, liniştit, liniar) 
Acum ştiu tot. Vechea religie a bunilor noştri există sub învelişul religiei lui 
Cristos. Uneori se identifică. Nu e nevoie decât de un pas, pentru a pătrunde 
în cerul spiritual al străbunilor noştri vechi testamentari. E de ajuns să 



ascultăm cu dor, ghiocul sufletului, şi-i auzim, pe daci, psalmodiind, 
îngemănând Vechiul nostru Testament, cu Noul Testament. În sanctuarele 
noastre se  acompaniau cu unele instrumente muzicale. Şi, fară să neg 
frumuseţea arhitectonică a bisericilor de azi, îmi este nespus de dragă 
svelteţea şi frumuseţea sanctuarelor dacieneşti. În ele s-a oficiat şi liturghia 
nou testamentară. Nici unul din sanctuarele, în marmoră, nu a fost 
reconstruit. Doar bisericile noastre de lemn. De ce? Grecii, în România, în 
Bucureşti, îşi au o splendidă biserică în stilul templelor antice greceşti. 
Tradiţia sanctuarelor dacieşti  este mai veche decât apariţia grecilor în 
istorie. Sanctuarul de la Căscioarele, de pe o insulă de lângă Bucureşti, are 
acoperişul în două ape, pe coamă şi la marginile frontonului cu ornamente, 
rafinament arhitectonic pe care templele greceşti îl vor atinge, după mai bine 
de o mie douăsute de ani. 
 
Scena VIII 
 
Deceneu (Către un călugăr): Bate toaca să ne adunăm la altar. (Către alt 
călugăr) Tu du-te şi adu-mi din stâncă apa sfântă, să ne-ajungă pentru nuntă. 
Un călugăr dac: Nuntă? Care nuntă? 
Deceneu: Ptiu, nefârtate! Tu mă-ntrebi de sănătate?! Nu ştiu care nuntă. 
Pleacă şi ascultă de poruncă! (Către al doilea călugăr) Nefârtatul e aici.    
Du-te după el şi-l trăzneşte peste creştet. De e Belzebel, vom scăpa de le.   
L-am trimis la stâncă, după apa sfântă. 
Al doilea călugăr dac: De e Belzebel, vom scăpa de el.  
Deceneu: Rupt dintru vecie, dintru neamul său. 
Al doilea călugăr dac: Rupt pentru vecie, dintru neamul său. 
(Deceneu iese din scenă. O pantă de munte-decor sau proiecţie-un izvoraş 
din stâncă, sus, la mare înalţime. Firul apei de izvor cade ca dintr-o 
cascadă.Călugărul trece de izvor, până la o casuţă singuratică, având lângă 
ea o fântână. Scoate o ciutură. Celălalt călugăr, dintr-ascuns, îl 
supraveghează. Primul călugăr  pleacă cu doniţa plină cu apă. În urma sa, 
al doilea călugăr) Apă de fântână, nu apă de izvor, neatinsă de picior. El e, 
necuratul! (Îşi întinde palma, de la distanţă-îi desparte câţiva metri-şi 
înscrie în aer un gest energic, de lovitură peste creştetul călugărului de 
dinaintea sa. Palma i se opreşte în aer, ca şi cum călugărul ar fi fost 
aproape şi l-ar fi lovit cu adevărat. Călugărul de dinaintea sa, scapă doniţa. 
Îşi ridică poalele cămăşii de in, sus, la brâu, de o parte şi alta a şoldurilor. 
Îşi suflecă pantalonii, largi, albi, rămânând în picioarele goale. Pleacă fără 
doniţă. Al doilea călugăr ia doniţa, pleacă la izvorul sfânt, deşartă doniţa de 
apa din fântănă. Înalţă doniţa spre cer) Zalmoxis, Zalmoxis, Zalmoxis, 



îndură-te de noi şi ne dă lumină! Zalmoxis, Zalmoxis, Zalmoxis  îndură-te 
de noi şi ne dă lumină! Zalmoxis, Zalmoxis, Zalmoxis, îndură-te de noi şi ne 
dă lumină! (Apoi ţine doniţa sub firul apei, o umple şi pleacă. Schimbare 
rapidă de decor, chiar dacă se face de faţă cu spectatorii. Castelul Marelui 
Preot. Sanctuarului i se văd doar cele trei coloane fără de sfârşit. Mulţi 
călugări în cămăşi lungi de in şi pantaloni de cânepă. Toţi, în alb. Poartă 
brâie roşii, galbene, albastre. Culorile să fie vii, proaspete. Galben-
portocaliu. Unii au capişoane pe cap, alţii, pe spate. În picioare, opinci). 
Un călugăr dac (Apare pe scenă, ridicol, cu poalele-n brâu şi pantalonii 
suflecaţi. Calugării, surprinşi, se grupează-roşu, galben şi albastru. Un 
călugăr, îmbrăca la fel ca ceilalţi, doar că are pe cap o căciuliţa nobiliară, 
tot albă, iar pe pieptul şi pe braţele cămăşii, broderie tip portul naţional, se 
apropie de cel cu poalele ridicate. Îi face semn să plece. Acesta se întoarce 
şi pleacă. Călugărul cu însemnele sacerdotal-nobiliare întinde braţele spre 
cel ce plecase, care mai face câţiva paşi, apoi se opreşte. Călugărul cu 
însemne îi face semn, că nu e bine. În timp ce i se face semn e tot cu spatele. 
Nu vede semnul, dar se comportă ca şi cum l-ar vedea. Călugărul cu 
poalele-n brâu, revine, tot cu spatele, căţiva paşi. E limpede că e coordonat 
telepatic de călugărul cu insemne sacerdotale. Călugărul cu poalele-n brâu 
merge înaninte, se opreşte, apoi revine, tot cu spatele spre călugaul cu 
insemne. Se opreşte, apoi, tot cu spatele, merge lateral, în cerc, până 
închide cercul, revenind la locul iniţial, unde se opreşte). 
Călugaul dac cu insemne sacerdotale: Acum e bine. De te vor primi fiarele 
codrilor, între ele, poţi trăi. Pleacă. (Calugărul cu poalele-n brâu, simulează, 
rar, că îşi ia zborul, apoi bate mai repede din aripi, sare de căteva ori şi 
iese din scenă, ca o pasăre. Pauză). 
Deceneu (Îşi ridică braţele):  Primiţi lumină de la Zalmoxis. 
Călugării (În cor): Primim lumină de la Zalmoxis (Câte trei-roşu, galben şi 
albastru-se apropie de un vas şi, cu cele trei cănişoare-roşie, galbenă şi 
albastră-beau de-dată apa sfinţitaă. Şi tot aşa, până se sfârşeşte ritualul, 
până beau toţi. Revin în formaţie tricoloră. În centrul formaţiei, caugărul cu 
insemne sacerdotale). 
Deceneu (Bea şi el, câte puţin din fiecare cană):  Această apă sfinţită ne este 
hrana pentru trei zile şi trei nopţi. Avem energiile zalmoxiene, luminile, şi 
când le avem pe acestea, de nimic nu ducem lipsă. Să întâmpina cum se 
cuvine ziua lui Făt-Frumos, cavalerul sfânt al neamului nostru daciesc. Că de 
mare bucurie, întărire şi speranţă ne-a fost şi ne va fi. Întru eternizarea 
neamului. Când ne ajunge cuţitul la os, e vremea Feţilor-Frumoşi. Acum, 
fiecare la lucrul său. 



(Deceneu, pleacă. Călugării se vor mişca pe scenă, în spirală. În nucleul de 
pornire a spiralei va rămâne un tânăr. Poartă cizme. Călugării ies din 
scenă, în mişcarea spiralei). 
Făt-Frumos: Tată Ceresc, Zalmoxe, e minunat aici printre ai mei. Mai bine 
mă simt pe pământ, decât în cer. Nu îmi pot gusta eternitatea  bucuriilor 
nemarginite, ştiind ca viţa din care am fost odrăslit, este hăcuită de 
luciferieni. Întorcu-mă, Zalmoxis, în trup omenesc  şi vremea ce mi-e dată, 
voi fi din nou erou! 
Zalmoxis (O voce de pretutindeni, pe scenă şi în sală şi din înălţime): Făt-
Frumos, aceasta este voinţa Cerului, numai că nu este obligatorie. Cu drag ai 
fost purtat, în cuget, de măicuţe. Şi-n iubirea lor, la piept ai fost crescut. 
Iubirea naşte Cerul cu braţele de lut. Iubirea naşte Cerul cu braţele de lut. 
Iubirea naşte Cerul cu braţele de lut. 
Făt-Frumos: Mă-ntorc, Zalmoxis, cu dacii după mine, să coborâm eternul, 
în Dacia, cu tine. Acolo unde fost-ai şi iarăşi va să fii, grădină-a fericirii,    
cu-ai Cerului copiii! (Pauză) Zalmoxis, de ce taci? 
Zalmoxis: Oamneii sunt liberi, de vor, să fie zei. La fel şi tu eşti liber, 
precum, sunt liberi ei. 
Făt-Frumos: Mi-ascunzi ceva ? 
Zalmoxis: De-ar fi să se agite întunecimile pe Terra şi miile de ani să treci 
prin suferinţi... 
Făt- Frumos: Şi mii de ani să trec prin suferinţi, mă urc din tată-n fiu, cu 
dacii mei spre tine! Şi pulbere şi ţăndări şi fărâme se va alege de cei ce vor, 
din cale’a ne opri. (Se întuneca scena. Pauză. Cu alt ton.) Tinereţea fără 
bătrâneţe şi viaţa fără de moarte... 
Zalmoxis: Aţi pierdut-o, ascultând de cel învins de Cer. Singuri i-aţi deschis 
porţile temniţei, din care n-ar fi ieşit în eternitate. Invadaţi aţi fost                  
de-ntunecimi şi moarte. La bună vedere, Fat-Frumos. O scurtă vreme o să 
uiţi de mine. Treci drumul către daci. Te vei naşte. Te vei naşte cu bine! 
(Întuneric. Făt-Frumos se retrage de pe scenă. Se luminează. Intră pe scenă 
Deceneu şi ceilalţti. Un amvon simplu de la care predică Deceneu) 
Deceneu (Poate avea un text scris): Azi e mare sărbătoare pentru neamul 
daciesc din Dacia şi de pretutindeni. Azi e ziua sfântului nostru, Făt-Frumos. 
În vremile vechi, aproape uitate, au venit să ne vadă cei ce au făcut planeta 
fericirii. Ce a mai rămas din fericire, este uşor de constatat, de către noi toţi. 
Făt-Frumos a plecat cu ei. De ce am pierdut fericirea, ştim şi încă foarte 
bine. Ne-am pierdut limpezimile cugetului, ne-am piedut lacul de munte, din 
noi, în care se pătrundeau bolta însorită, bolta cu stele şi bolta cu lună. Ne-
am pierdut bobul de rouă, în care se cuprind înălţimile cereşti. Ne-am 
pierdut ochiul sufletesc, a toate văzător, prin care ne desfătam în eternitate. 



Prin care luam cu îndestulare cele de trebuinţă. Aveam conştiinţa de sine 
trează, mereu vie, aveam viaţa fără de moarte. Aveam energiile benefice, 
atotputernice, pentru orice boală. De fapt bolile nu aveau cum sa ne atingă. 
În cerul din noi existau toate elementele protectoare. Ne îndestulam cu 
fericire. (Pauză) Într-o bună zi, aici, la noi, a fost adus spiritul neascultării.  
I-a fost construită o temniţă.Temniţa numită iad. Dar spiritul neascultării   
ne-a momit părinţii. Ne-a invadat cu o bolă grea. Cu uitarea. Din lumină, am 
rămas aproape numai cu trupurile. Cu întunecimile. Din spirit de lumină,   
ce-am ajuns, e clar! Îşi face necuratul, aici, armata sa. Şi Terra deveni încet- 
încet, o fortăreaţă, în care, el, ca rege să troneze vru. Şi-n iad, în locul lui,   
a-nchis eternitatea noastră. Şi robi suntem şi noi şi pruncii noştri. Sau îl 
smulgem din noi şi îl împingem, la locul său, în închisoare, sau vai de noi! 
Ne bălăcim cu toţii în păcate. Ni s-a furat şi tinereţea şi viaţa fără de moarte. 
Dar iată pruncul! Va grăi, prin vocea mamei sale. Că nu vrea să se nască! El 
ştie calea, spre forţele cereşti, care, ne-aduseră cândva, rebelul, la-nchisoare! 
(Pauză) Pe noi, rebelul, cu moartea, nu ne-nfrică! De-acea necuratul, multe 
necazuri aduce, peste neamul nostru. Migratori, vecini agresivi, intruşi 
turbulenţi şi parşivi. Şi răni şi suferinţă o să avem din partea lor, că alte 
daruri pentru noi nu au. Dar groapa ce ne-o sapă, nu e pentru noi. Căci Cerul 
e etern şi viu! Ştim prea bine cine sunt! Fiii minciunii! (Pauză) Fraţi creştini, 
ai singurului nostru Dumnezeu şi-al tuturor celor văzute şi nevăzute, din cer 
şi de pe pământ, să luăm aminte la Sfântul Testament Zalmoxian, la glasul 
Cerului!  
Călugării (Vorbit): Să luăm aminte. 
Deceneu: La glasul Cerului. 
Călugării: Să luăm aminte. 
Deceneu: La glasul cerului. 
Călugării: Să luăm aminte. 
Deceneu: ,, Mai înainte de a veni ora naşterii, copilul se puse pe un greu 
plâns. Ştia că vine din nemurire în moarte. Taci dragul tatii, zicea împăratul, 
că îţi voi da de soţie pe cutare, sau cutare fată de împărat. Şi-i mai promise 
tot felul de măriri şi avuţii. Dacă văzu că nu tace, îi zise:-Taci fătul meu, că 
îţi voi da Tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte. Atunci copilul tăcu 
şi se născu. (Pauză) Aşa cuvântă Zalmoxis.” 
Călugării: Aşa cuvântă Zalmoxis. 
Deceneu: Aşa cuvântă Zalmoxis. 
Călugării:Aşa cuvântă Zalmoxis. 
Deceneu: Aşa cuvântă Zalmoxis. 
Călugării: Aşa cuvântă Zalmoxis. 



Deceneu: Să purcedem la comentatrea textului zalmoxian citit mai înainte. 
(Şi comentariul îl poate avea scris) Noi oamneii, prin păcatul neascultării de 
Dumnezeu, am căzut în moarte. Nu am ţinut cont de legile divine. Ne-am 
scufundat în cele ale trupului şi ne-am confundat cu ele. Trupul nu este 
altceva decât un calculator performant, o uzină vie , măiastră, o unealtă, o 
componentă a personalităţii noastre. Dar fără spiritul nostru este şi orb şi fără 
minte. Am alunecat pe o pantă de necrezut. Întregul sistem biosferic este în 
alunecare. Suntem poluaţi fizic şi moral. Prin conştiinţa de sine eram 
oriunde, aici pe pământ şi în cer. Scufundându-ne şi confundându-ne cu ale 
trupului, am trecut în conul de umbră al existenţei. Am căzut din frumuseţea 
rosturilor pe care le aveam. Conştiinţa de sine a vieţuirii noastre eterne a fost 
obturată. Am pierdut-o. Ne-a fost încarcerată. Eliberându-l pe rebel, ne-a 
întermniţat el pe noi. Sunt nişte reguli exacte pentru a ne restaura. Am fi 
fost, azi, frumoşi, nebănuit de frumoşi. Am uitat. Că de ne-am reaminti, cu o 
câtime mai mult, ne-am racorda cu curaj la eterna supercivilizaţie a 
divinităţii şi am ieşi din întunecimi, din robia în care am căzut. Suntem robii 
altei forţe, care a contaminat întreaga planetă. Dar, dincolo, în divinitatea din 
care a fost alungată, nu poate pătrunde! E limpede că nu calea acestei forţe 
rebele, e calea izbândirii. Lucifer e un rebel înrăit. Ne-a răpit în folosul 
planurilor sale. Ne ţine cu capacitatea diminuată, ca să nu ne trezim şi să ne 
eliberăm. Ne-a pus în slujba lui. De aceea suferim noi, preoţimea. Pentru că 
luptăm. Pentru că nu ne lăsăm contaminaţi de plăcerile lumii acesteia. 
Fericirea pierdută, nici nu se poate compara cu aceste plăceri. Noi ştim cine 
e Lucifer, cine e Satana, şi nu ne este frică de neisprăvit! Vine vremea 
eliberării din păcat! Vine! Nu lăsăm planeta fericirii, pe mâna luciferienilor! 
Sub nici un chip nu o lăsăm! Ce au făcut din ea se vede! E cu mult mai slab 
necuratul, cu toţi acoliţii săi, decât li se pare unor oameni. Nouă nu ne este 
teamă de Satana, nici chiar de moartea, cu care, de mii de ani, macină şi 
terorizează omenirea. Tu neam iubit, din moarte, te ridcă! (Cortina ca pentru  
finalul piesei. Cei de pe scenă salută spectatorii, apoi încep să plece-între 
timp cortina s-a ridicat-înveliţi din ce în ce mai mult în ceaţă). 
Poetul (Din sală, strigând): Deceneu, pentru Dumnezeu, nu pleca! (Spre 
sală) Nu mă aude. Sunt dincolo, departe. (În timp ce poetul vorbeşte, cei de 
pe scenă se opresc ) Deceneu a venit aici între noi, începând cu timpul lui 
Decebal şi a fost prezent, aevea, chiar în actualitatea noastră. Ştiu cum l-am 
chemat, de a venit, de dincolo, aici, dar nu ştiu cum s-a întors şi încă în 
vremea sa , în timpul lui Burebista, ca Mare Preot. Atunci, în vremea lui 
Burebista a fost Deceneu Mare Preot! (Mişcare pe scenă, spre a o părăsi) 
Deceneu, prea cuvioşi părinţi dacieni, pentru Zalmoxis...(Mişcare pe scenă, 
tendinţă de întoarcere. Poetul a sesizat de ce, a înţeles) În  numele lui 



Zalmoxis, vă rog să nu plecaţi! Nevrednic sunt, dar grăiesc adevărul! Îmi 
sunteţi dragi! Iată, lacrimile iubirii mi-au înnourat ochii! Şi sunt fericit să 
mărturisesc! Iubesc lumina! Zalmoxis, Zalmoxis, Zalmoxis, ajută-mă! Fă-i 
să mai stea de vorbă cu mine, cu noi! (Ceaţa se risipeşte). 
Deceneu (Vine în faţa scenei. Cu blândeţe): Ce doreşti, poete? 
Poetul: Să te îmbrăţişez. Nu te-am îmbrăţişat niciodată, cum îmi spune 
sufletul acum. N-am îndrasnit. 
Deceneu: Acum îndrăsneşti? 
Poetul: Acum îndrăsnesc! 
Deceneu: Minunată veste aude sufletul meu! 
Poetul: Atunci urc pe scenă! 
Deceneu: Prea târziu. Nu se mai poate. Dar nu te întrista. Lacrimile tale au 
fost iubire limpede, ca şi cristalul apelor de munte. Ne-am întâlnit în 
îmbrăţişarea spiritului. Spiritul este viaţa! Cu adevărat ne-am îmbrăţişat, 
poete. Dincoace, pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, din sufletul fiilor 
acestui neam. Tu, cu iubirea ta, ai pătruns pe-un picior de plai, pe-o gură de 
rai. Te fericesc, poete. Aici e locul nostru de întâlnire. (Poetul vrea să 
înainteze) Opreşte-te, poete. Nu mă poţi atinge, decât în interiorul tău 
sufletesc. Eu acolo sunt acum, pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, unde 
trăiesc într-o legătură limpede cu Zalmoxis. Aşa cum a avut-o, cu Cerul, 
cândva, întreaga omenire. Iubirea voastră o simt, cum îmi pătrunde sufletul, 
cu fericire, precum şi vouă, ajungând la noi, pe-un picior de plai, pe-o gură 
de rai, vi se înnrourează ochii cu lacrimile fericirii. De-acum, poete, ştii unde 
sunt, aici, pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, la datorie. Pentru orice fiu al 
neamului daciesc. Strigătul tău a a juns până la Zalmoxis. (Pe secnă, tunete, 
furtună, fulgere, apoi ceaţă. Cei de pe scenă dispar, mai puţin trei 
călugăari. Senin, linişte. Poetul urcă pe scenă). 
Călugărul cu brâul roşu: Poete, avem poruncă, mult dragă inimii noastre, 
să te investim  cavaler al Ordinului Sacru al Cavalerilor Daci. Ordinul e sub 
comanda lui Făt-Frumos. 
Călugărul cu brâul galben (Cu veşminte pe braţe): Purtaţi aceste veşminte 
de la noi, străbunii tăi, purtaţi-le cu bucurie. Aceste veşminte vor fi semnul 
tău exterior, semn de recunoaştere între fiii acestui neam.  
Călugărul cu brâul albastru: Ferice de cei ce le poartă, fie în satele, fie în 
oraşele Daciei. Port de zi cu zi, aşa cum l-a purtat tot neamul daciesc, mii de 
ani. (Poetul se retrage, cu veşmintele în culise). 
Călugărul cu brâul roşu (Se adresează spectatorilor: Suntem împreună, în 
sufletul domniilor voastre, pe-un picior de plai, pe-o gură de rai. (Tunete, 
furtună, fulgere, apoi ceaţă. Cei trei călugări, pleacă, dispar în ceaţă. 
Linişte. Senin. Poetul revine pe scenă îmbrăacat într-un splendid costum 



naţional. Toate costumele noastre naţionale sunt splendide.Dau o ţinută 
împărătească celor ce le poartă, siguranţă, calm, eternitate). 
Poetul: Zalmoxis, binecuvântă peste neamul nostru! (Poetul părăseşte 
scena, în timp ce cortina coboară). 
 
Scena IX 
 
Primul: Înhaţă-l. Aici, la cotitură, nu ne vede nimeni. Şi nimeni nu va şti 
unde este. Cine să-l caute?! (Îl prind pe poet. Intră cu el pe scenă, sub o 
firmă, pe care scrie clar, mare, ospiciu. Îl iau în primire câţiva oamenei în 
halat alb. Se sting reflectoarele şi ospiciul rămâne în întuneric, apoi nu mai 
apare în desfăşurarea acţiunii. Pe scenă, cei doi). Acum, să îl lăsăm de voie, 
ca să îi vedem circuitele memoriei. Apoi vom interveni şi le vom distruge. 
Dar acum, în faza de observaţie, să vedem dacă forţa de atracţie continuă să 
fie activă şi dacă îi va atrage pe dacii săi şi aici. Sau pe oricine. Trebuie să 
aflăm tot ce e în capul său. 
Al doilea: Mă, tu vezi ceva? 
Primul: Nu, ce să văd?! 
Al doilea (Îl răsuceşte spre o parte a scenei, de unde vor apărea Horaţiu şi 
Mecena):  
Primul: Rooomanii! Rooomanii! Vin romanii! 
Al doilea: Stai bre, pe picioare, ţeapăn, tu nu vezi că nu au arme?! E poetul 
Horaţiu şi Mecena, patronul, sponsorul artiştilor. Ăştia trăiau la Roma, 
înainte de Deceneu şi de Burebista. Mă, asculă-mă pe mine, romanii ştiu să 
bea şi să mănânce ca lumea, nu aşa...Poate ne lipim de ei şi tragem un 
chiolhan pe cinste! 
Primul: Mă, tu eşti în serviciul secret, sau în serviciul curve şi chiolhanuri?! 
Al doilea: Eu?! 
Primul: Tu! 
Al doilea: Noi avem, în studiu, pe poetul nostru! 
Primul: Şi dacă Horaţiu e tot ca poetul nostru? 
Al doilea: Îl arestăm şi pe el. 
Primul: Mă, tu eşti tembel mintal?! 
Al doilea: Măăă, ţie iară nu îţi funcţionează bila. (Îl bate cu degetul peste 
cap). Ori Horaţiu îl salvează pe poet, cu chiolhanuri peste ciolhanuri, ori 
poetul îl înfundă la ospiciu, pe Horaţiu. 
Primul: Bă, tu eşti deştept. Paşa ar fi trebuit dat la o parte. S-a uzat. Să ne 
facem noi paşale, aici! 
Al doilea: De ce să fim noi în faţă şi să nu fie paşa?! Nu-i al nostru 
caimacul?! 



Primul: Al nostru e! 
Al doilea: Atunci?! Hai mai bine să ne retragem şi să vedem ce e în capul 
poetului nostru. Iese de aici, sau nu mai iese! (Se sting reflectoarele, apoi, un 
interior roman, luxos. Horaţiu şi Mecena, în costumaţia lor romană, 
specifică). 
Horaţiu (Către Mecena): Mecena, prin vers mă vor cunoaşte getulii, dacii, 
iberii cei isteţi. 
Mecena: De necrezut! Horaţiu, dragul meu Horaţiu, de necrezut! 
Horaţiu: Aşa e. Apele izvorâte din acelaşi izvor se recunosc după murmur. 
Mecena: Oare de când sunt plecaţi getulii în Africa, de când au plecat din 
Dacia? 
Horaţiu: De când au trecut cu turmele la pas peste Strâmtori. Pe când 
Helespontul nu era brăzdat de o cale de ape, între pntul Euxin şi Marea 
Mediterană. Marea Neagră...şi cea Mediterană...pe atuncea nu erau unite...  
Mecena: Eşti poet! Oare chiar să fi fost uscat între Europa şi Asia? Oare 
chiar, să nu fi fost unite, între ele, cele două mări? 
Horaţiu:Spiritul tău e orb, nu vede. 
Mecena: Bine, accept. Dar iberii cei isteţi, tot din Dacia... 
Horaţiu: Ori ei din Dacia, ori dacii din Iberia. 
Mecena: Ai spirit care vede, ziseşi! Fă-mă să văd şi eu, redă-mi vederea, fă 
o minune. Fă-mă să văd măcar cu ochii minţii. 
Horaţiu: Tatae, ştiut este că Panonia era sub Marea Panonică, iar Dunărea 
nu exista. 
Mecena: Cum?! 
Horaţiu: Cum ai auzit. Marea Panonică a străpuns munţii şi s-a prelins pe 
Câmpia Dacilor până în Marea Neagră. Prelins, la început. Dar rupţi au fost 
apoi, tăiaţi în două şi în vâltori s-au năpustit urgii de ape, lăţite, din Carpaţi 
până la Haemus. Apoi în albie născut a fost acest prea mândru fluviu, chiar 
getodacii botezându-l Istru. Mecena, Mecena, nu crezi o iotă. Nu crezi, din 
neştiinţă! Şi Marea Neagră, Pontul ăsta Euxin, acoperea, la miază       
noapte-ntreaga stepă şi o parte din Dacia. I s-a dat numele de Marea 
Sarmatică. Deasupra apelor era doar Dacia alpină. 
Mecena: Apoi apele s-au retras şi oamenii s-au tot dus pe urmele lor. 
Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul, spun dacii din sanctuarele din 
munţii lor sacri. 
Horaţiu: Mecena ai un spirit clar văzător. Eşti un soare în faţa căruia 
întunericul se risipeşte! 
Mecena:Am glumit. 
Horaţiu: Exclus. Poate spectatorii din sală, dacii de azi, să râdă. Dar pe 
vremea noastră, nimeni nu râdea. Nici un manual de geografie din şcolile 



dacilor de azi, nu începe cu adevărul că în partea aceasta de lume, numai 
Ardealul era deasupra apelor. Iar stămoşii lor, din Ardeal, aveau tot ce le 
dorea inima! Într-un pământ şi o climă, ca în paradis! 
Mecena: Opreşte-te... Eu n-am vorbit... Doar nu crezi că aici a fost 
paradisul?! 
Horaţiu (Interiorizat): Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, sus mai către 
stele, cu oile mele! (În şoptire, ca pentru sine) Cu oamneii mei... (Expansiv, 
către Mecena) Văd, Mecena, văd adevărul! Rosteam versurile dacilor, fără 
să le pătrund înţelesul! Eşti un geniu! (Îl îmbrăţişează). 
Mecena: Nu mă înnebuni! După ochiul sufletului tău, aici a fost Caucazul, 
unde s-au salvat corăbierii, de loviturile neiertătoare ale potopului! 
Horaţiu: Strabo spune! Dar dacă vrei, stimate Mecena, află că aici în Dacia 
alpină, în Arduis Alpibus, în munţii abrupţi, au venit supravieţuitorii 
Atlantidei. Ei au fost adevăraţii corăbieri ai potopului. 
Mecena: Mai limpede, te rog! 
Horaţiu:Atlantida este teritoriul de la apus de Iberia, sau cum i se spune 
acum, Spania. Iar Marea Britanie, e doar o insulă, ce a mai rămas... 
Mecena: Vrei să spuică englezii.. 
Horaţiu: Nici vorbă. Numai insula.Atlantida era prelungirea  continentului 
Europa. Acum e sub ape şi sub mâluri... Scufundarea... 
Mecena: Înţeleg, dar...şi Africa a fost unită cu Europa şi azi nu mai e 
unită...Şi Atlantida... Dar mai bine ascultă, nu forţa obţinerea răspunsurilor, 
ca nu cumva să nu obţii nimic. Scufundarea Atlantidei, ruperea unei părţi din 
continent, pătrunderea lui sub ape, au făcut, pentru o vreme, întreaga Europă 
de apus, improprie vieţii. Doar aici, în Dacia, deasupra apelor, veghea 
cineva, pentru vremile în care, înmulţiţi-vă şi luaţi pământul în primire, avea 
să vină. Pe măsură ce apele se vor retrage... 
Horaţiu: Altfel nu se pot pune lucrurile cap la cap. Altfel nu se poate 
explica de ce ne înţelegem între noi, romanii, galii, iberii şi getului. Altfel nu 
se poate explica de ce prin vers mă vor cunoaşte getulii,dacii şi iberii cei 
isteţi.  
Mecena: Horaţiu, gata cu poezia! Dar Mesopotmia, între Tigru şi Eufrat? Cu 
atâtea poeme despre paradisul de aici! 
Horaţiu: Simplu. 
Mecena: Simplu, zici?! Mă înnebuneşti! 
Horaţiu (Parcă neauzindu-l. Transpus): Cineva a avut grijă ca între Tigru şi 
Eufrat să fie de toate, numai că Tigrul şi Eufratul, când s-au revărsat, au 
semănat şi ele prăpădul. (Transpus) Văd nenorociri, dar nu începuturile 
vieţii pe pământ. 
Mecena: Stai, stai, începuturile vieţii pe pământ au avut loc în Dacia. 



Horaţiu: Cam de la Marea de Azov, cu Volga cu tot, până la marea 
Mediterană şi Iberia, totul este sub ape, în afară de Ardeal. În apusul Europei 
şi munţii cei înalţi, fuseseră spălaţi de orice viaţă, la scufundarea Atlantidei, 
de liviturile colosalelor valuri! După scufundarea Atlantidei, apele care au 
acoperit Europa  se retrag, încet-încet, în mii şi mii de ani şi apare noua 
lume. Cea veche a fost pedepsită. Dispariţia Mării Panonice şi a Mării 
Sarmatice a fost ultima etapă a retragerii apelor... 
Mecena: Lumea cea veche a fost pedepsită...De cine? (Observă că Horaţiu 
e în transă). 
Horaţiu: De cineva! Între Tigru şi Eufrat a fost o altă pedeapsă, mai mică, 
mai târzie, locală. 
Mecena: Doar dacii tăi, romanule, nu au fost pedepsiţi?! 
Horaţiu: Adevăr grăişi, Mecena. Ei au fost aluat sfânt de jertfă, pentru 
plămădirea acestei lumi. 
Mecena: Nu înţeleg. 
Horaţiu: Au fost iasca pregătită, spre a scăpăra lumină din amnar. Sub 
loviturile seminţiilor migratoare venite să ia lumină! I-a lovit, i-a tulburat, i-a 
zăpăcit şi dezunit! 
Mecena: Cine sunt acei care au migrat spre Dacia, să ia lumină, dacă totul 
era sub ape? 
Horaţiu: Nu tot pământul. Mai erau oameni dincolo de negurile răsăritului, 
oameni fără astâmpăr şi fără un loc anume. Şi vor veni mai târziu, când aici 
se retrăseseră apele şi dacii, prin mii de ani, luaseră pământul nou în 
stăpânire. Şi va mai fi lovită Dacia, cu o lovitură grea, adâncă, să se zbată în 
convulsiuni de moarte. Nu va pieri, dar nici nu va apare, repede la lumină! 
Mecena: De cine va fi lovită aşa de crud? 
Horaţiu: De noi, romanii! 
Mecena: E o proorocire ?! 
Horaţiu: Da. Şi noi vom merge după pâine şi aur. Tot ca neamurile fără 
astâmpăr şi fără de ţară. Pământ aveau destul, dar umblau ca orbeţii. Şi nouă, 
romanilor, ne lipsea lumina. Apoi, altoită în noi, vor trece mii de ani, până ce 
lumea îşi va pierde armele. Vor fi vremile în care lumina din sufletele 
oamnenilor, va da în pârg.  
Mecena: Nu te cred. 
Horaţiu: Bine. Numai să nu uiţi, când, peste mii de ani, vom sta de vorbă 
pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, sus, mai către stele, cu oile mele, în 
Dacia timpurilor celor dintâi. Acolo vreau să fiu. Nu ştiu bine de ce , dar 
acolo va fi o lumină mare. 
Mecena: Vorbeşte, vorbeşte. 



Horaţiu: Nu pot, n-am cuvinte să exprim ce văd şi simt. Ce nu poate simţi 
nici un muritor. Sunt cuprins de o fericire fără margini. Poate că am ajuns în 
Grădina Paradisului, în Dacia visurilor mele. Noi oamneii ne-am pierdut 
memoria. Parcă ieşim dintr-un întuneric. 
Mecena: Vom ieşi?  
Horaţiu: Da...(Mai transpus, căzut adânc în transă) Au luat lumină, deşi au 
venit să ucidă. Lumină! 
Mecena: Horaţiu, trezeşte-te! Gata! 
Horaţiu: Da, acum văd bine! Ah, ah, au venit să ucidă lumina. Neamul 
dacilor se zbate în zbucium de moarte! Au venit să ucidă lumina! O lume 
fără lumină... 
Mecena: Eşti nebun! Trezeşte-te! 
Horaţiu:  Cineva ne fură lumina. 
Mecena (Îl pălmuieşte. Horaţiu se trezeşte): Te-am pălmuit. 
Horaţiu: Tu eşti patronul înţelept. Ţi-ai oferit casa ta, pentru poeţi. Ne dai 
vin şi aur de cheltuit. Acoperi sărăcia noastră, cu inima ta bună. Nu te cred. 
Nu eşti tu omul acela care să dai palme unui poet. 
(Cortina, ca pentru sfârşit de spectacol) 
 
Scena X 
 
(În timp ce în final, Deceneu salută spectatorii, pe scenă urcă un băieţel). 
 
Copilul: Nene Deceneu, nene Deceneu! 
Deceneu: Te-a trimis mama cu flori? 
Copilul: Deceneu, lasă formalităţile. Am venit cu ceva cu mult mai de preţ. 
Am venit să te rog să-mi laşi mie poetul, să-laşi în grija mea! 
Deceneu (Ridică mâna a binecuvântare): Te binecuvânt pe tine, fiule, să 
ştergi ruşinea de pe chipul ţării noastre. Şi poetul să fie liber, în cetate şi să 
aibă numele de Mihai Eminescu! 
Copilul: Tot Mihai Eminescu? 
Deceneu: Tot un Mihai Eminescu! Şi să fie alesul inimii unei fete din cele 
de aici (Arată spre spectatori) din Mândra Dacie şi aceasta să aibă numele 
de Veronica Micle. 
Copilul: Tot Veronica Micle? 
Deceneu: Tot o Veronica Micle. Şi să-l iubească pe el şi să-i fie îngerul său 
păzitor. (Proieţie pe toată scena şi în toată sala de spectacol, pe cupolă şi 
peste spectatori-stele, stele, stele-planetarium. Se aude vocea unui actor 
cunoscut, intrat în conştiinţa spectatorilor. Recită. Copilul şi Deceneu pe 
scenă). 



 
Porni luceafărul. Creşteau 
În cer a lui aripe, 
Şi căi de mii de ani treceau 
În tot atâtea clipe. 
 
Un cer de stele dedesupt, 
Deasupra-i cer de stele, 
Părea un fulger ne-ntrerupt 
Rătăcitor prin ele. 
 
Şi din a haosului văi, 
Jur împrejur de sine, 
Vedea, ca-n ziua cea dintâi, 
Cum izvorau lumine; 
 
Cum izvorând îl înconjor, 
Ca nişte mări, de-a-notul... 
El zboară, gând purtat de dor, 
Pân’ piere totul, totul; 
 
Căci unde-ajunge nu-i hotar, 
Nici ochi spre a cunoaşte,  
Şi vremea-ncearcă în zadar 
Din goluri a se naşte. 
 
Nu e nimic şi totuşi e 
O sete care-l soarbe. 
E un adânc asemene 
Uitării celei oarbe. 
 
-,,De greul negrei veşnicii 
Părinte mă desleagă 
Şi lăudat pe veci să fii 
Pe-a lumii scară-ntreagă”. 
 
Copilul: Eminescu! Aşa că a fost Mihai Eminescu?! M-a auzit! M-a auzit! 
Este aici în sufletul meu! (Copilul părăseşte scena. Din nou mişcări stelare. 
Se aude din nou vocea poetului). 
 



-,,De greul negrei veşnicii 
Părinte mă desleagă 
Şi lăudat pe veci să fii 
Pe-a lumii scară-ntreagă.” 
 
(Se aprind luminile în sală). 
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