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Prințul stătea îngenuncheat în capela sa întunecată, 
cu mâinile împreunate atât de strâns, încât sângele 
încetase să mai circule. Petrecea ore în șir în fața 

acelui Dumnezeu pe care credea că-l cunoaște, în compania 
sfi nților și a lumânărilor care îi luminau slab fața. Avea nevoie 
de ajutorul Lui măreț, pentru că armata care îi distrugea regatul 
era din ce în ce mai puternică. 

Nimeni nu avea curajul să-l deranjeze de la rugăciune, 
cu toate că nobilii vorbeau pe la colțuri și spuneau că timpul 
petrecut în genunchi ar fi  fost mai util în câmpul luptei. Și 
nu doar atât, bineînțeles, nobilii aveau de povestit tot felul de 
lucruri pe la colțuri, mai ales cei plini de bogății. Credeau că 
li cuvine lumea, că soarele nu avea dreptul să răsară fără știrea 
și permisiunea lor.

– De ce îndrăznești să mă deranjezi de la rugăciune?
– Iartă-mă, stăpâne drag, nu vreau să te întrerup, dar am o

vorbă de schimbat cu tine și ce altă casă este mai bună pentru 
noi, decât casa Domnului?

Prințul se ridică de pe podeaua rece de piatră, își făcu 
cruce și se așeză pe scaunul înalt din care își asculta slujba. 

– Părinte Iosuv, nu aș vrea să te poftesc afară din casa
Domnului, dar El este singurul cu care doresc eu să schimb o 
vorbă acum, mă înțelegi?
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– Jargo, eram aici când te-ai născut, am binecuvântat 
viitorul care s-a arătat pentru tine și am plâns durerea familiei 
tale. Sunt alături de tine pentru orice, dar acum trebuie să 
asculți ce-ți spun. 

Tăcerea prințului îl făcu pe părinte să creadă că este în 
regulă să vorbească mai departe. Fuseseră vremuri în care îl 
văzuse pe prinț slab și ușor de manipulat de mâna sa bătrână. 
De fapt, ca să vorbim sincer, se bucurase nespus de întorsătura 
pe care viața de la curte o luase în câțiva ani. Mai întâi, 
prinții moștenitori muriseră pe rând, lăsând o gaură neagră în 
inima regelui deja mult prea bătrân și chinuit de viață. Când 
se trimisese vorbă la mănăstire să fi e adus mezinul Jargo, 
cel crescut de călugări, Iosuv se împotrivise de văzul lumii, 
bineînțeles. 

Gurile rele spuneau că prințul trebuie să rămână acolo, ca 
și cum n-ar fi , să se călugărească și să rămână promis Domnului, 
așa cum îi fusese sortit. Dar astea erau vorbele ce trebuiau să 
iasă pe gura lui, departe de ceea ce credea cu adevărat. Un 
prințișor tânăr și speriat, crescut în întunericul mănăstirii, 
departe de lume, de castel și de coroană. Un prințișor care să 
stea la picioarele lui cândva. Avea să fi e numai bun de sfătuit 
și de pus pe calea cea bună, o cale a lui. 

Și iată că muri și regele, singur, bântuit de o ciumă 
misterioasă de care numai el se îmbolnăvise. Întreaga curte își 
făcuse cruce că bunul rege îi scăpase de chinuri. Se zvonea că 
făcuse o înțelegere cu Dumnezeu, viața lui în schimbul tuturor 
vieților din lumea sa. Dar Iosuv se îndoia tare de tot că Ilari 
avea ceva în comun cu Dumnezeu. Avusese cândva, desigur. 
Fusese regele cel mai apropiat de Dumnezeu, se sfătuia direct 
cu El și nu-i ieșea din cuvânt, dar totul se duse de râpă în 
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noaptea aceea. Ilari nu mai avea să fi e același rege, același om.
Cert era că Jargo nu își cunoscuse tatăl, nici mama, nici 

frații și nici adevărul. Ținea minte că în momentul intrării sale pe 
poarta cea mare a castelului, tatăl lui era ars ca un necredincios 
la marginea cetății, pentru ca boala să nu se răspândească. 
Insistase să îi ia cenușa și să o îngroape, iar credinciosul părinte 
se ocupase să dea sufl etului odihnă veșnică. 

Dar Jargo era altfel decât se așteptase. Băiețelul plăpând 
și moale întârziase să își facă apariția. În locul lui veni un rege 
în toată fi rea, înalt și dur, gata să se urce pe tron. Se ruga ore în 
șir singur, în capela întunecată construită de bunicul său spre 
pădure. Îl chema pe Iosuv să spună slujbe, așa cum cerea ritul, 
dar nici mai mult și nici mai puțin decât trebuia. Rareori venea 
la biserica cea mare a curții, alături de nobili. 

Cât despre conducerea regatului, prințul nu asculta 
sfaturile nimănui, iar de la o vreme se ridica tot mai tare 
împotriva bătrânului. Greutățile și durerile prin care trecea 
mai marele regatului păreau să-l aducă și mai des în întuneric, 
departe de curte, departe de el. 

– Nobilii au nevoie de regele lor, au nevoie să fi e conduși,
așa cum scrie legea. Și de ceva vreme se întreabă unde este 
domnia ta atâta timp... eu mai mult decât oricine înțeleg nevoia 
de rugăciune, dar...

– Tu? De câte ori te rogi, Iosuv?
– Stăpâne, mă rog cuviincios în fi ecare zi, doar știi asta,

m-ai putea vedea și te-ai putea ruga și tu cu mine!
– Ah, nu, te-am întrebat de câte ori ajungi tu să te rogi

singur, singurel, în camera ta, în întuneric, singur, în genunchi 
și cu capul plecat? 

– Stăpâne, eu sunt aici...


