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Prefa]\ (la prima edi]ie)
V\zând c\ lucr\rile pe care le-am tradus [i publicat
pân\ acum în limba român\ sunt primite [i citite cu
pl\cere de cei doritori de hran\ sufleteasc\, m-am hot\rât a lucra înainte tot pe acela[i subiect. M\rturisesc
c\ nu dorin]a de câ[tig material m\ îndeamn\ la aceast\
munc\, oarecum obositoare, ci râvna ferm\ de a contribui cu ceva la dezvoltarea sentimentului religios. A[
fi mul]umit dac\ mi-ar ie[i m\car cheltuielile de tipar.
Adev\rata mea r\splat\ const\ în îndemn\rile la lucru,
în cuvintele de îmb\rb\tare [i de felicitare pe care le-am
primit [i le primesc de la cei competen]i, între care
sunt [i câ]iva ierarhi distin[i ai ]\rii, precum [i în manifest\rile de mul]umire pe care le primesc mereu prin
viu grai [i în scris de la cititorii c\r]ilor mele. Mul]umit\
Domnului, de data aceasta prezint cititorilor o nou\
lucrare care, prin con]inutul s\u pl\cut, atr\g\tor [i edificator, nu e întru nimic mai prejos decât celelalte publicate pân\ acum. Se va vedea în ea influen]a miraculoas\ [i mântuitoare a înv\]\turii cre[tine asupra inimilor celor mai vârtoase [i min]ilor celor mai r\t\cite.
Subiectul istorisirii din cartea de fa]\ este luat din
timpurile de glorie ale cre[tinismului. Ac]iunea se petrece
prin secolul al IV-lea al erei cre[tine, în India, unde prima s\mân]\ a Evangheliei a fost sem\nat\ de Sfântul
Apostol Toma.
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Autorul, iscusitul scriitor Christoph von Schmid, a
luat subiectul acestei lucr\ri de la o scriere intitulat\ Via]a
cuvio[ilor p\rin]i Varlaam [i Iosafat a renumitului p\rinte bisericesc Ioan Damaschinul. Aceast\ scriere a Sfântului Ioan Damaschinul a fost tradus\ în limba român\
de logof\tul Udri[te N\sturel la anul 16481.
Dat\ fiind însemn\tatea Sfântului Ioan Damaschinul,
primul alc\tuitor al inimoasei istorisiri ce ne st\ de fa]\,
cred c\ nu este de prisos a schi]a în câteva cuvinte via]a
sa.
Sfântul Ioan Damaschinul s-a n\scut pe la începutul veacului al VIII-lea în ora[ul Damasc de unde [i-a
luat [i numele de Damaschinul. Tat\l s\u, Sergiu, a ocupat
o înalt\ demnitate la curtea califului din Damasc, iar
dup\ el a urmat fiul s\u Ioan. Ca înv\]\tor [i educator
în copil\rie [i în tinere]e Sfântul Ioan l-a avut pe eruditul monah Cosma de Calabria. De timpuriu, dânsul a
dat la iveal\ un distins talent oratoric [i de aceea i s-a
dat [i epitetul de „Hrisoroas”2. Fiind în serviciul califului,
a fost pârât acestuia de c\tre vr\jma[ii s\i c\ ar conspira împotriva statului [i, drept pedeaps\, i s-a t\iat
mâna. Fiind vindecat în mod miraculos, Sfântul Ioan a
p\r\sit slujba [i via]a lumeasc\ [i s-a retras în M\n\stirea Sfântului Sava din Palestina unde s-a f\cut monah.
P\truns de o adânc\ evlavie [i de o credin]\ ne[ov\ielnic\ pentru adev\rata înv\]\tur\ a Bisericii cre[tine, Sfântul
Ioan Damaschinul a desf\[urat o activitate uimitoare în
ap\rarea Sfintei Biserici [i a tezaurului ei sacru. O lupt\
1

Domnul General P.V. N\sturel a tip\rit aceast\ scriere întocmai dup\ traducerea amintit\, cu o valoroas\ prefa]\.
2
Râu de aur.
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aprig\ [i devotat\ a dus împotriva iconocla[tilor3, mai
ales împotriva împ\ra]ilor bizantini Leon Armeanul [i
Constantin Copronimul. Scrierile sale în ap\rarea cultului
icoanelor erau citite cu zel de to]i fiii Bisericii cre[tine.
Multe a suferit de pe urma acestei lupte plin\ de sacrificiu. Un talent deosebit a manifestat [i în compunerea cânt\rilor biserice[ti [i deci, pe drept cuvânt,
este cel mai mare [i iscusit imnograf al Bisericii Ortodoxe.
De la el ne-au r\mas cânt\rile de la Sfintele Pa[ti, de la
Na[terea Domnului, de la Botez [i de la alte praznice
împ\r\te[ti. Tot el este autorul Octoihului sau al Cânt\rilor pe opt glasuri ce se folosesc în biseric\.
Sfântul Ioan Damaschinul a mai scris [i alte opere
de valoare, ca Expunerea precis\ a credin]ei ortodoxe, în
patru c\r]i, trei discursuri pentru ap\rarea sfintelor icoane,
diferite tratate apologetice împotriva mahomedanilor [i
a diferi]ilor eretici [i altele. Iat\ cum începe el discursurile sale pentru ap\rarea icoanelor: „Cunoscând micimea [i nevrednicia mea, ar fi trebuit s\ tac pentru
totdeauna, s\ p\zesc o t\cere perpetu\ [i s\ m\ mul]umesc a plânge p\catele mele înaintea lui Dumnezeu;
v\zând c\ Biserica e cuprins\ de mare vijelie, am crezut
c\ nu trebuie s\ mai tac pentru c\ m\ tem mai mult de
Dumnezeu, decât de un împ\rat p\mântesc… Împ\ratul
guverneaz\ statul, dar nu trebuie s\ ia hot\râri împotriva doctrinei divine; autoritatea sa e m\rginit\”.
El a murit la adânci b\trâne]i pe la anul 787, iar Biserica, pentru sfin]enia vie]ii [i meritele sale, l-a trecut
între sfin]i [i-i pr\znuie[te amintirea la 4 decembrie.
3

Lupt\tori împotriva sfintelor icoane.
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Persoanele care joac\ rolul important în istorisirea
noastr\ sunt trecute de asemenea între sfin]i sub numele
de Cuvio[ii P\rin]i Varlaam [i Iosafat, primul fiind pr\znuit la 19 noiembrie, iar Sfântul Iosafat sau Ioasaf la 26
august.
Credin]a vie [i profunda evlavie a acestor sfin]i s\ serveasc\ tuturor drept exemplu în practicarea virtu]ilor
cre[tin-ortodoxe!
Pr. iconom Al. Petrescu.
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CAPITOLUL I
B\iatul vesel
Înainte cu o mie [i mai bine de ani, regele Avenir
domnea peste India, una din cele mai frumoase [i mai
mari împ\r\]ii din Orient. Acest rege era puternic, viteaz,
în]elept [i fericit în toate f\ptuirile sale. Înf\]i[area sa
nobil\, plin\ de demnitate [i maiestate, inspira respect.
Avea nenum\rate comori de aur, pietre pre]ioase [i m\rg\ritare, într-un cuvânt avea tot ceea ce î[i dorea. Numai
un lucru îi lipsea: nu avea copii.
În sfâr[it, i se n\scu un fiu. Pentru aceasta el avu o
bucurie nespus\. Invit\ la mas\ pe to]i cei mari ai împ\r\]iei sale, d\du serb\ri poporului s\u [i porunci s\
se împart\ daruri bogate s\racilor din împ\r\]ia sa.
Dup\ aceea, chem\ pe b\rba]ii cei mai în]elep]i ai
împ\r\]iei sale spre a se sf\tui cu ei în privin]a educa]iei nou-n\scutului prin] [i mo[tenitor al tronului.
Înv\]a]ii acelei ]\ri, care se numeau magi, de-abia
putur\ s\ în]eleag\ din cititul stelelor [i s\-[i dea cu
p\rerea ce se va întâmpla unui copil în via]a sa. De aceea,
regele îi întreb\ [i le zise:
– Spune]i-mi: ce va ajunge acest copil?
Poate numai spre a-l lingu[i, ei îi preziser\ c\ acest
prin] va deveni cel mai mare [i cel mai puternic dintre
to]i regii.
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Unul dintre ace[ti înv\]a]i, un om b\trân [i respectabil, care de fapt era cel mai în]elept dintre to]i, zise:
– Da, el va fi cel mai mare [i mai fericit rege din câ]i
au tr\it în R\s\rit dac\ va urma în]elepciunea. Îns\ numai
tu, o, rege, s\-l la[i ca s\ fie crescut departe de curtea
ta regeasc\ [i s\-i dai ca înv\]\tori pe cei mai în]elep]i
[i mai virtuo[i profesori.
Regelui îi pl\cu acest sfat [i se hot\rî s\-l urmeze.
El porunci s\ se preg\teasc\ pentru prin]ul mo[tenitor
[i s\ se împodobeasc\ cât mai frumos unul dintre palatele sale, care era departe cu câteva mile de cetatea unde
era palatul regal [i se afla într-un frumos ]inut de ]ar\.
Apoi, alese cu ajutorul acestui b\trân, pe viitorii educatori.
Dup\ ce prin]ul trecuse de primii ani ai copil\riei,
regele însu[i îl conduse în acel loc unde urma s\ locuiasc\. El îi ar\t\ înc\perile împodobite ale palatului,
s\lile din lemn de cedru cu ornamente de aur, ale c\ror
pere]i erau acoperi]i cu tapete pre]ioase [i multe alte
lucruri minunate a c\ror str\lucire uimea ochii unui
muritor de rând. De asemenea, porunci s\ i se arate
obiectele de art\ lucrate din aur [i împodobite cu pietre
pre]ioase ce scânteiau precum lumina soarelui.
El îl înso]i apoi pe prin] în minunatele gr\dini [i-l
plimb\ printre straturile pline cu flori de toate culorile,
printre [irurile lungi de portocali [i l\mâi înc\rca]i cu
flori frumos mirositoare [i al]i pomi cu fructe purpurii,
pe sub umbra pl\cut\ a palmierilor înal]i ale c\ror coroane de frunze d\deau cea mai pl\cut\ umbr\ în
zilele calde ale verii. Îi ar\t\ lacul limpede ca oglinda,
în mijlocul c\ruia se ridica o fântân\ artezian\ asemenea unui stâlp de cristal, din care c\dea neîncetat apa
în [uvoaie mici, sem\nând diamantelor str\lucitoare. Pe
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lac, înotau maiestos încoace [i încolo ca ni[te doamne,
lebede albe ca z\pada cu gâturile gra]ios arcuite. Jos,
în adâncimea apei, se vedeau pe[ti aurii, un fel de crapi
mici, de o minunat\ str\lucire, lucitori ca [i aurora.
Gr\dina era înmiresmat\ de un miros pl\cut [i r\suna
de cântecul vesel al p\s\rilor. Sus, pe o paji[te luminat\ de soare, un p\un î[i r\sfira penele sale colorate
[i sclipitoare; felurite p\s\ri de toate culorile î[i ciuguleau nestingherite hrana împr\[tiat\ înaintea lor; mai
departe, la umbra tufi[urilor mirositoare, se odihneau
fazanii aurii [i argintii. Prin]ul se ar\t\ mult mai încântat
de gr\dina aceasta minunat\, decât de frumuse]ile palatului spunându-i tat\lui s\u c\ va r\mâne bucuros aici.
Tat\l s\u îi f\g\dui c\-l va vizita cel pu]in o dat\ pe s\pt\mân\ [i se întoarse mul]umit la castelul s\u.
Regele se socotea fericit, deoarece v\zuse pân\
acum împlinite toate dorin]ele sale. Dar [i mai fericit îl
f\cea gândul c\ fiul s\u va deveni într-o bun\ zi un
rege mai mare [i mai vrednic decât el însu[i. Cu toate
acestea, regele Avenir, pe lâng\ toate bog\]iile [i mul]umirile sale, sim]ea adesea [i o mâhnire. „Ce sunt toate
acestea pe care eu le am?”, zicea el adeseori. „Nimic nu
dureaz\”. Acest palat o s\-l p\r\sesc odat\ [i, petrecut cu
mâhnire de mul]imea slujitorilor cur]ii mele, în mormânt va intra trupul meu cel mort. Nimic nu r\mâne
dup\ moarte”.
„Totu[i”, zise el, „voiesc s\-l cru] pe fiul meu cel
pu]in în floarea vie]ii de aceast\ triste]e care m\ apas\
[i care-mi risipe[te toate bucuriile.”
De aceea, el d\du prin]ului ca înv\]\tori numai astfel
de b\rba]i care se bucurau de tinere]e, frumuse]e [i de
cea mai înfloritoare s\n\tate. Numai tineri de bun neam
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trebuiau s\-l slujeasc\. Chiar pentru lucrarea gr\dinii
fuseser\ ale[i numai oameni tineri [i voinici. El porunci
înv\]\torilor s\ nu vorbeasc\ niciodat\ prin]ului despre
tic\lo[ia oamenilor [i despre moarte. Dac\ vreun înv\]\tor sau servitor s-ar îmboln\vi, atunci el trebuie s\ fie
îndep\rtat în mod secret din palat. El porunci ca palatul [i gr\dinile s\ fie înconjurate cu [an]uri adânci [i cu
ziduri înalte. Opri – sub pedeaps\ cu moarte – intrarea
oric\rui str\in în palatul prin]ului, fiindc\ el ar putea
chiar [i în mod întâmpl\tor s\ vorbeasc\ despre moarte.
Mai d\du porunc\ a nu se l\sa deloc s\ se înf\]i[eze
înaintea prin]ului oameni b\trâni a c\ror înf\]i[are i-ar
aduce gânduri cu privire la scurtimea vie]ii [i moarte.
Poruncile regelui au fost executate întocmai.
Prin]ul cre[tea f\r\ nici o grij\, f\r\ s\ [tie ce este
sup\rarea, durerea, suferin]a [i moartea. Via]a sa era o
continu\ fericire [i nu putea gândi c\ pe p\mânt mai
este [i altceva decât aceasta. El nicidecum nu presim]ea
c\ aceast\ lume este o vale a plângerii pentru om. Totul
era pentru el un paradis f\r\ sfâr[it. În naivitatea sa î[i
închipuia c\ totul pe p\mânt r\mâne neschimbat. Nici
o umbr\ de b\nuial\ nu avea despre nestatornicia lucrurilor din lume [i c\ toate, frumuse]ea, tinere]ea, bucuriile p\mânte[ti sunt de[ert\ciune. În fericirea sa nevinovat\ nu ar fi crezut c\ tot ce este în lumea aceasta
dup\ cum are început a[a are [i sfâr[it. Nu i-ar fi trecut
prin minte c\ omul este trec\tor, un c\l\tor în aceast\
lume ce se îndreapt\ spre moartea care poate veni uneori
foarte curând.
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CAPITOLUL II
Un b\trân
Crescând, prin]ul ajunse la vârsta tinere]ii [i de aceea
se sim]i oarecum îngr\dit în înc\perile palatului ce întrecea în str\lucire multe palate din lume. Din în\l]imea ferestrelor, din turnuri putea s\ priveasc\ valea
întins\ prin care curgea râul Indus. F\r\ s\ [tie c\ de
fapt era un prizonier în cetatea necuno[tin]ei adev\rului,
tinere]ea sa îi cerea mai mult\ l\rgime, libertate de a
umbla pe c\i înc\ neumblate, c\ci sufletul tânje[te ve[nic dup\ libertate [i este într-o continu\ c\utare a necunoscutului. Înv\]\torii s\i se str\duiau s\-i abat\ mintea
de la aceste gânduri. Cu toate acestea, regele, tat\l s\u,
îi îndeplini dorin]a [i pleca cu el, din când în când, în
mici c\l\torii de pl\cere. Se îngrijea îns\ pentru aceasta,
ca prin]ul s\ nu vad\ nimic ce ar putea s\-l întristeze.
Peste tot erau primi]i cu alai. Pretutindeni vedea doar
oameni veseli, îmbr\ca]i în haine de felurite culori,
cântând [i bucurându-se în jocuri [i distrac]ii. Prin]ului
îi pl\ceau aceste c\l\torii, dar i se p\reau prea rare.
Iat\, îns\ c\, într-o bun\ zi, v\zu c\ puntea care f\cea
leg\tura dintre palat [i lumea din afar\ era l\sat\ în jos.
Garda nu se afla prin apropiere. Atunci prin]ul ie[i
pentru prima oar\ singur în împrejurimile palatului. Întâmplarea, sau mai bine zis providen]a divin\, f\cu s\
întâlneasc\ un b\trân gârbov, înc\rcat de povara celor
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nou\zeci de ani. Capul încovoiat, ple[uv, mai p\stra
pe la tâmple pu]ini peri albi. Cu fa]a pliat\ de încre]ituri [i gura întredeschis\ ce l\sa la vedere lipsa oric\rui
dinte, b\trânul î[i ridic\ spre el ochii cu pleoape ofilite.
La vederea acestui tân\r uimitor de frumos vru s\ spun\
ceva, dar buzele sale, slabe [i vine]ii, nu-l mai ajutau,
iar mâinile tremurânde de-abia mai puteau s\ ]in\ toiagul
în care se sprijinea. Cu genunchii îndoi]i ce se cl\tinau
la fiecare mi[care f\cu spre el câ]iva pa[i cu mare
greutate [i nesiguran]\. Era pe drept cuvânt o icoan\ a
sl\biciunii [i o [ubrezeniei omene[ti.
Prin]ul uimit la rândul lui [i destul de speriat se d\du
înapoi cu câ]iva pa[i [i zise:
– Ce e[ti tu? E[ti un om? Sau ce fel de fiin]\ e[ti?
B\trânul cl\tin\ din cap cu mirare [i zise cu o voce
slab\ [i r\gu[it\:
– Ce s\ fiu altceva, decât un om? Desigur, eu sunt
un om ca [i tine.
– Dar ce ]i s-a întâmplat, strig\ prin]ul, de ai ajuns
într-o stare a[a de plâns? Sau ai fost întotdeauna a[a?
– Nu în]eleg de ce întrebi asta, zise b\trânul. Capul
meu era odat\ aproape la fel de mândru ca [i al t\u.
Bra]ul meu era înc\ [i mai puternic decât este al t\u
acum, iar picioarele mele erau atât de tari, încât cu pu]in\
osteneal\ a[ fi putut s\ sar peste aceast\ groap\ larg\
de aici.
– Asta-i ciudat, zise prin]ul. Atunci cum de ai ajuns
a[a? Spune-mi drept!
– Tu pui întreb\ri care m\ umplu de mirare, zise
b\trânul. Eu sunt un b\trân care am aproape nou\zeci
de ani. B\trâne]ea aduce cu sine astfel de neputin]e.
Aceasta n-o [tii tu?
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– Nu, zise prin]ul, despre aceasta n-am auzit niciodat\
nici un cuvânt. Dar spune-mi, la to]i oamenii se-ntâmpl\
a[a?
– Eu nu în]eleg, cum nu [tii ceea ce [i un copil cunoa[te, zise b\trânul. Desigur, tuturor oamenilor li se întâmpl\ a[a ceva, regelui ca [i cer[etorului. Când au s\
ajung\ b\trâni de optzeci sau nou\zeci de ani, atunci se
vor ve[teji [i vor fi ca mine acum, asemenea unei umbre
omene[ti. Dar pu]ini oameni ajung o vârst\ atât de
înaintat\. Unii mor chiar în tinere]ea vie]ii.
– Mor?, strig\ prin]ul. Ce e asta? Nici despre aceasta
n-am auzit niciodat\ nimic.
– Ah, dar tu e[ti un tân\r cu totul ne[tiutor, zise
b\trânul. Cum n-ai auzit tu vorbindu-se niciodat\ de
moarte?
– Moarte?, strig\ prin]ul, acesta este pentru mine
un cuvânt nemaiauzit. Spune-mi, ce vrei s\ zici cu
asta?
– Ei bine, zise b\trânul, fiindc\ tu nu [tii ceea ce
to]i oamenii [tiu, atunci ascult\ s\-]i spun ce este moartea.
Cel ce moare nu mai vede nimic; soarele este stins
pentru el, sau mai bine zis, ochii s\i sunt stin[i. El nu
mai aude vocea prietenului s\u; nu mai simte nici chiar
bubuitul tunetului. Mâinile sale sunt reci ca ghea]a [i
]epene; tot trupul s\u zace nemi[cat ca [i piatra de pe
p\mânt. Atunci el începe a putrezi. Fa]a sa se desfigureaz\ în mod îngrozitor; el r\spânde[te un miros de
nesuportat. De aceea, mai înainte de a se întâmpla aceasta, îl bag\ repede în p\mânt, într-o groap\ adânc\
numit\ mormânt sau, dup\ obiceiul altor popoare, este
ars [i pref\cut în cenu[\. Mir\-te, îngroze[te-te, cum vrei!
Altfel nu poate s\ fie.
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– Cum, strig\ prin]ul, cu to]i oamenii o s\ se întâmple a[a?
– Cu to]ii, cu to]ii f\r\ deosebire, zise b\trânul, fie
c\ ar locui în colibe sau în palate. Tu ai auzit deja: b\trânii trebuie s\ moar\, tinerii pot s\ moar\. Eu trebuie
s\ mor poate [i ast\zi, c\ci sunt deja cu un picior în
groap\. Cu toate acestea, po]i chiar tu s\ mori înainte
de mine.
Foarte uimit, prin]ul se întoarse repede în palat, pe
puntea care tocmai urma s\ se ridice.
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CAPITOLUL III
Tân\rul întristat
Printre înv\]\torii prin]ului, se g\sea un om cu numele Zardan în care el avea o deosebit\ încredere.
Acesta era un om foarte simplu, care niciodat\ nu lingu[ea pe prin], ci întotdeauna îi spunea adev\rul. Prin]ul,
de[i nu cuno[tea întocmai l\murit aceasta, o sim]ea
îns\ cu sufletul s\u nevinovat. La acesta veni el în grab\
[i îi zise:
– Scumpe Zardan! Vino cu mine în gr\din\, unde
nu ne aude nimeni. Eu am s\-]i vorbesc despre lucruri
foarte importante.
Înv\]\torul în]elese imediat c\ se petrecuse ceva v\zând fa]a schimbat\ a prin]ului [i de aceea îl urm\ f\r\
z\bav\.
– Mi s-a întâmplat ceva foarte ciudat, zise prin]ul.
Am v\zut o fiin]\, care nu [tiu dac\ era o fantom\ sau
un om.
Prin]ul povesti convorbirea cu b\trânul.
– Acum, zise prin]ul, spune-mi dac\ este adev\rat
ceea ce mi-a spus aceast\ f\ptur\ vrednic\ de comp\timire sau dac\ m-a min]it spre a m\ înfrico[a.
Zardan, încremenit de ceea ce povestea prin]ul, un
timp nu putu s\ scoat\ un cuvânt. Îl întrist\ spaima prin]ului pe care tocmai el trebuia s\-l fereasc\ de toate
acestea. Prin]ul, nesupravegheat pentru o clip\, a ie[it
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afar\ pe poarta palatului [i a gr\dinii care-l înconjura,
împotriva poruncii severe a regelui. Prin urmare, bietul
om era a[a de însp\imântat încât fa]a lui deveni palid\
ca moartea.
În ne[tiin]a sa, prin]ul în]elese gre[it starea lui de
fric\ [i zise:
– Tu e[ti palid. Spune-mi, nici tu n-ai [tiut pân\ acum
ceea ce mi-a povestit b\trânul? Nici tu n-ai v\zut niciodat\ un b\trân?
– Ah, iubitul meu prin], zise Zardan, toate acestea
îmi sunt foarte bine cunoscute. Tat\l t\u îns\ voia s\ te
fereasc\ de asemenea lucruri triste, de aceea te-a a[ezat în
acest palat unde s\ nu ajung\ nimic din cele pe care
le-ai descoperit acum. Te rog s\ nu-i spui nici un cuvânt despre aceasta c\ci, atunci, va deveni foarte mânios.
Eu [i to]i supraveghetorii t\i, înv\]\tori [i prieteni, vom
c\dea în dizgra]ie [i vom fi pentru totdeauna îndep\rta]i
de la tine [i deci nenoroci]i.
– Ei bine, zise prin]ul, îmi dau cuvântul meu c\ voi
t\cea. Spune-mi îns\ adev\rul: a[a este, cum mi-a spus
b\trânul?
– Ah, scumpul meu prin], zise Zardan, nu pot s\-]i
ascund aceasta: a[a este [i nu poate fi altfel. Eu [i to]i
servitorii t\i vom deveni odat\ tot a[a de vrednici de
plâns ca acel b\trân, [i poate [i mai devreme vom muri
[i vom putrezi în p\mânt; noi to]i trebuie s\ ne prefacem în ]\rân\ sau în cenu[\.
– Chiar [i eu [i tat\l meu?, întreb\ prin]ul.
– {i tu [i tat\l t\u, r\spunse Zardan. Nici puterea
unui rege nu poate s\ împiedice aceasta.
– Asta-i groaznic! strig\ prin]ul. To]i, to]i! {i tu [i
tat\l meu! Dar ascult\, ce-mi veni în gând acum: unde

