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Batranul
Soldat

Tatãl sãu îi lãsase moºtenire un regat
mic, dar bogat, cu oameni inimoºi, unde
domneau pacea ºi buna înþelegere.
Laurian era iubit de supuºii sãi pentru cã
se îngrijea de treburile þãrii în aºa fel încât
sã îi mulþumeascã pe toþi ºi sã nu fie
nimeni nedreptãþit, oricine ar fi fost el.
Pentru pacea ºi bunãstarea regatului
sãu, mulþi oameni din alte pãrþi veneau
aici sã îneapã o viaþã nouã, departe de
locruile unde erau chinuiþi de stãpânitorii
acelor þãri. Aºa se face cã regatul cel mic
devenea din ce în ce mai puternic. Trãiau
aici creºtini, evrei, musulmani ºi alte
neamuri, þinãnd fiecare legea în care se
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nãscuserã fãrã sã se duºmãneascã unii pe
alþii.
Laurian, chiar dacã era botezat în
credinþa creºtinã ºi respecta credinþa
supuºilor sãi, nu credea în Dumnezeu ºi
considera Biblia o carte
depãºitã ºi lipsitã
de orice importanþã.
Zilele se scurgeau
fericite în micul
regat, pânã într-o
zi în care un
cãlãreþ întunecat,
cu calul numai
spume, ajunse la poarta cetãþii de scaun.
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Era solul temutului împãrat din Apus.
Acesta stãpânea peste trei þãri pe care le
înrobise dupã ce oºtile sale le fãcuse
aproape una cu pãmântul.
Acum împãratul îi cerea lui Laurian ca
el, împreunã cu toþi supuºii regatului sãu,
sã-i devinã robi. În vreme de trei zile avea
sã facã pregãtiri pentru a-l primi în cetate
pe el ºi armata sa.
Solul transmise acest mesaj
înfricoºãtor, apoi îºi întoarse armãsarul în
direcþia din care venise ºi dispãru într-un
nor de praf.
Laurian nu stãtu pe gânduri ºi chemã în
Sala tronului Sfatul înþelepþilor þãrii.
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El le transmise mesajul înnegurat pe care
tocmai îl primise, întrebându-i ce e de
fãcut.
Dupã un timp crainicii vesteau pe
drumurile regatului

cã þara se
pregãtea de
Rãzboi.
Cele trei
Zile
Trecurã
Repede.
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În dimineaþa celei de-a patra zi, în
fruntea oºtilor sale, împãratul apusean
ajunse în faþa zidurile cetãþii de scaun a
lui Laurian. Acesta îl aºtepta. Vãzând cã
Laurian a hotãrât sã lupte în loc sã se
predea, împãratul strigã spumegând de
furie:
- Prin foc ºi sabie sã treceþi cetatea ºi pe
toþi cei din ea!
Imediat cele mai aprige corpuri de oaste
ale împãratului se aºezarã în linie de
luptã. Laurian îºi aºezã ºi el oamenii în
formaþie.
În cetate, oamenii se rugau cum ºtiau
mai bine. Ostaºii lui Laurian erau de trei
Ori mai puþini.
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Deodatã se auzirã tobele de luptã ale
împãratului care vesteau începutul
bãtãliei. Cele douã oºti începurã sã
înainteze una spre cealaltã. Caii alergau
din ce în ce mai repede. Se izbirã atât de
tare încât zgomotul metalului lovit,
nechezatul cailor ºi strigãtele de luptã ale
soldaþilor se auzirã pânã departe, în
munþii cei înalþi care se întindeau ca un
balaur uriaº la orizont. Bãtãlia durã pânã
la apusul soarelui, când, istovite, cele
douã oºtiri se retraserã de pe câmpul de
luptã.
Din trei mii de oºteni Laurian pieduse
mai mult de douã mii. Împãratul pierduse
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încã o datã pe atât, dar tot îi mai
rãmâneau patru mii de oameni cu care
avea sã spulbere a doua zi mâna de viteji ai
lui Laurian, sã ia cetatea de scaun ºi sã
îngenuncheze astfel þara.
Ce era de fãcut? Pe când Laurian cãuta
o soluþie împreunã cu generalii rãmaºi în
viaþã, un strãjer intrã în odaie:
- Mãria ta, un soldat bãtrân vrea sã-þi
vorbeascã. Spune cã ºtie cum îl putem
învinge pe împãrat.
- Sã intre!, spuse regele.
Un bãtrân mic de staturã înaintã.
Laurian îl mãsurã cu privirea.
- Grãieºte, vrednicule oºtean!
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- Mãria ta, dacã rãmânem în cetate, cu
mâna de oameni care am mai rãmas, nu
vom putea apãra meterezele. Cale de trei
ceasuri înspre rãsãrit e satul meu natal.
Acolo putem sã-l învingem pe împãratul
duºman. În satul acela am o prisacã
moºtenitã de la tatãl meu. Sã tot fie la o
sutã de stupi de albine. În spate e un
crâng, iar lângã crâng o mlaºtinã. În
crâng va ºtepta Mãria ta pânã va apãrea
împãratul cu oastea. Când se vor apropia,
eu împreunã cu nepoþii mei vom zvârli cu
pietre în stupi ºi-i vom sparge. În timpul
ãsta un alt grup va arunga cu faguri de
miere în armurile cavalerilor împãrãteºti.
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Albinele, întãrâtate vor socoti cã aceia
doresc sã le fure mierea ºi vor tãbãrî pe ei.
Atunci Mãria Ta va ataca ºi-i veþi împinge
în mlaºtina din apropiere. Socotesc cã aºa
veþi învinge.
Oºteanul tãcu. Chipurile celor din jur
începeau sã se lumineze.
- Trimiteþi imdeiat un sol cãtre duºman!
Îi vom spune cã mâine îl aºteptãm pentru
a da bãtãlia decisivã în locul numit de
oºtean. Împãratul va primi. E prea
ingânfat sã se gândeascã la o capcanã,
mai spuse regele, apoi fãcurã în grabã
pregãtirile de luptã.
Totul se întâmplã aºa cum plãnuise
Bãtrânul.
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Când împãratul se ivi în fruntea oºtilor
sale, bãtrânul îi ieºi în cale. Acesta ceru
un arc sã-l sãgeteze pe bietul om, dar nu
mai apucã. Roiuri groase de albine se
îndreptau spre el ºi oastea sa. Întoarserã
caii sã fugã dar oºtenii lui Laurian
nãvãlirã împingându-i spre mlaºtinã.
Abia atunci împãratul
seamã cã fusese o

îºi dãdu
capcanã, dar

era prea târziu.
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Se spune cã din bãtãlia aceea au scãpat
cu viaþã doar împãratul ºi scutierul sãu.
Regele îl întrebã pe bãtrân de unde a
luat atâta înþelepciune. Bãtrânul îi spuse
cã ideea i-a venit dupã ce a citit în Sfintele
Scripturi întâmplarea cu David ºi Goliat.
Din ziua aceea regele a început sã
citeascã Scripturile cu atenþie, dându-ºi
seama de valoarea Bibliei. Iar pe locul
acelei bãtãlii a ridicat o frumoasã bisericã
spre slava

lui Dumnezeu.

Sfarsit
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