
— Trebuie găsit în Egipt omul ale cărui rugi se pot înălţa pînă la tronul 
puterii supreme. Cînd omul acesta se va ruga pentru faraon, monarhul 
îşi va recăpăta sănătatea şi va trăi ani îndelungaţi. 
Auzindu-i cuvintele, faraonul se uită la mulţimea de preoţi care-1 
înconjura şi spuse : 
— Văd atîţia preoţi pioşi, încît sînt încredinţat că dacă vreunul dintre ei 
va voi să se gîndească la mine, voi fi sănătos. Şi zîmbi uşor. 
— Noi toţi nu sîntem decît nişte bieţi oameni, adăugă Beroes, făcătorul 
de minuni, iar sufletele noastre nu se pot înălţa totdeauna pînă la 
picioarele celui fără de început, îţi voi da însă un mijloc fără greş spre 
a-1 putea descoperi pe omul care se roagă din toată inima şi a cărui 
rugă este ascultată. 
— Bine, arată-mi-1, ca să-mi fie prieten în ultimul ceas al vieţii mele. 
După ce auzi încuviinţarea faraonului, caldeieanul ceru o odaie cu o 
singură uşă şi nelocuită de nimeni. Şi, în aceeaşi zi, cu o oră înainte de 
apusul soarelui, ceru ca faraonul să fie dus acolo- 
La ora hotăiîtă. patru preoţi de cel mai înait rang il îmbrăcară pe faraon 
într-o haină nouă de in, rostiră pentru el marea rugăciune menită să 
împrăştie duhurile rele şi, aşezîndu-1 într-o lectică simplă de lemn de 
cedru, îl duseră în odaia aceea goală, unde se afla doar o măsuţă mică. 
Berces se afla acolo şi se ruga, întors cu faţa spre răsărit. 
Cand preotii iesira ,caldeieanul inchise usa grea a incaperii, îşi acoperi 
umerii cu o eşarfă purpurie, iar pe măsuţa din faţa faraonului aşeză un 
glob de sticlă de culoare neagră, în mîna stingă luă un stilet ascuţit, din 
oţel babilonian, iar în cea dreaptă o baghetă acoperită toată cu semne 
tainice, cu care trase în jurul lui şi al faraonului un cerc, prin aer. Apoi, 
întorcîndu-se pe rînd spre cele patru colţuri ale lumii, şopti: 
— Amorul, Taneha, Latisten, Rabur, Adonai! Fii milostiv cu mine şi 
purifică-mă, tată ceresc, bun şi milostiv ! Revarsă asupra slugii tale 
nevrednice sfînta ta binecuvîn-tare şi întinde braţul tău atotputernic 
spre duhurile îndărătnice şi rele, să pot chibzui în linişte asupra sfintei 
tale opere. 
Apoi se opri şi-i spuse faraonului : 
— Mer-amen-Ramses, mare prect al zeului Amon, zăreşti o scînteie în 
globul acesta negru ? 
— Văd o scînteie albă, ce se mişcă asemenea unei albine pe o floare. 
— Mer-amen-Ramses, priveşte scînteia asta şi nu-ţi îndepărta ochii de 
la ea. Nu te uita nici la dreapta, nici la stingă şi nici într-altă parte, 
orice s-ar ivi la marginea ei. 
Şi şopti din nou : 
— Baralanensis, Baldahiensis, prin puternicii prinţj Genio, Lahiadae, 
slujitori ai infernului, în numele puterii cu care sînt dăruit, vă invoc şi 
vă chem, vă conjur şi vă poruncesc... 
La auzul acestor cuvinte, faraonul se cutremură de dezgust. 
— Mer-amen-Ramses, ce vezi ? îl întrebă caldeieanul. 
— De pe marginea globului priveşte un cap înfricoşător... Părul roşcat e 
ţeapăn ca la arici... Culoarea feţei ii este verzuie... Ochii îi sînt daţi 
peste cap, aşa că nu li se 
vede decît albul. Gura e larg deschisă, de parcă ar vrea să strige. 
— E spaima, zise Beroes, îndreptînd ascuţişul stiletului deasupra 



globului. 
Deodată, faraonul se ghemui tot. 
— Ajunge ! strigă el. De ce mă chinuieşti aşa ? Trupul meu obosit vrea 
să se odihnească, iar sufletul vrea să zboare spre plaiurile luminii 
veşnice. Şi voi nu numai că nu-mi îngăduiţi să mor, dar născociţi noi 
chinuri. Ah ! nu vreau... 
— Ce vezi ? 
— Din tavan se lasă în jos ceva ce seamănă cu două picioare de 
păianjen, îngrozitoare. Sînt groase ca palmierii, păroase, la capete au 
căngi. Simt că deasupra capului meu se înalţă un păianjen uriaş şi mă 
cuprinde intr-o împletitură de frânghii ca de corabie. 
Beroes îndreptă stiletul în sus. 
— Mer-amen-Ramses, rosti el din nou, priveşte mai departe scînteia şi 
nu te uita în lături. „Iată semnul pe care-1 ridic în prezenţa voastră, 
şopti Beroes mai departe. Iată, mă simt puternic, prevăzător şi 
neînfricat, datorită ajutorului vostru divin, şi vă invoc. Ave, Saraye, 
Aye, Sa-raye, în numele zeului atotputernic şi veşnic..." 
în clipa aceea, pe faţa faraonului apăru un zîmbet liniştit. 
— Mi se pare, spuse el, că văd Egiptul... Egiptul întreg ...Da, aşa-i, iată 
Nilul... Desertul... Aici e Memfis, dincolo Teba... 
Şi într-adevăr, vedea Egiptul, întregul Egipt, dar nu mai mare decît o 
alee din grădina palatului său. Tabloul acesta ciudat avea însă darul să 
crească, atingînd aproape mărimea naturală, în punctul acela pe care- 
1 privea faraonul mai cu luare-aminte. 
Soarele asfinţea, revărsînd asupra pămîntului raze de aur şi purpură. 
Păsările de zi se pregăteau de culcare, iar cele de noapte se trezeau în 
ascunzişurile lor. în deşert căscau hienele şi şacalii, iar leii somnoroşi 
îşi întindeau mădularele lor puternice, pregătindu-se să pornească în 
căutarea prăzii. 
Pe Nil, pescarii îşi trăgeau cu grabă năvoadele, iar marile corăbii de 
transport se apropiau de maluri. Ostenit, 
friahul desprindea din cumpănă găleata cu care scosese apă ziua 
întreagă sau, agale, se întorcea cu plugul la coliba lui de lut. In oraşe 
se aprindeau luminile, iar în temple preoţii se adunau pentru slujba de 
seară. Pe drumurile de ţară, pulberea se aşeza şi amuţea scîrţîitul 
carelor. De pe inălţimea coloanelor se auzeau voci amestecate cu 
suspine, chemînd poporul la rugăciune. 
Peste o clipă, faraonul zări, uimit, un stol de păsări argintii, plutind 
deasupra pămîntului. Îşi luaseră zborul «din temple, palate, străzi, 
ateliere, corăbii, colibe ţărăneşti şi chiar din mine. La început, fiecare 
din ele se năpustea Sn sus, ca o săgeată, dar nu peste mult întîlnea 
altă pasăre, tot cu penele argintii, care-i aţinea calea, lovind-o cu toată 
puterea şi amîndouă cădeau la pămînt, moarte. 
Vedenia aceasta închipuia rugăciunile omeneşti potrivnice unele 
altora, ce se împiedicau între ele să ajungă pînă la tronul celui fără de 
început. 
Faraonul îşi încorda auzul : la început auzea numai foşnetul aripilor ; 
în curînd, putu desluşi şi vorbele. 
Auzi astfel glasul unui bolnav care se ruga zeilor să-i redea sănătatea 
şi în acelaşi timp auzi glasul unui doctor care implora cerul să-i fie 



pacientul bolnav cît mai multă vreme. Ţăranul îl ruga pe Amon să 
vegheze asupra hambarului şi grajdului său, în timp ce tîlharul întindea 
rugător braţele spre cer, cerînd sprijin ca să-i poată fura nestingherit 
vaca şi grînele. 
Rugile lor se ciocneau asemenea pietrelor zvîiiite din praştie. 
Pribeagul din deşert cădea în nisip, cerşind vîntului de miazănoapte o 
picătură de apă; navigatorul îşi izbea fruntea de puntea corăbiei, 
implorînd vînturile din răsărit să mai sufle măcar o săptămînă. Felahul 
dorea ca bălţile de după revărsarea apelor să se zvînte cît mai repede ; 
pescarul sărac cerea bălţilor să nu se usuce niciodată. 
Iar rugăciunile lor se ciocneau între ele şi nu puteau ajunge pînă la 
divinele urechi ale lui Amon. 
Cea mai mare zarvă domnea la carierele de piatră, unde osîndiţii, 
legaţi în lanţuri, despicau stînci uriaşe cu ajutorul unor icuri muiate în 
apă. Acolo, cei din schimbul de peste zi aşteptau sosirea nopţii ca să se 
culce, în timp ce muncitorii din schimbul de noapte, treziţi de paznici, 
se izbeau 
cu pumnii în piept, rugind soarele să nu apună nicicînd. Tot acolo, 
negustorii, care cumpărau pietrele despicate şi prelucrate se rugau să 
sporească numărul osîndiţilor la mine, în timp ce supraveghetorii 
zăceau cu burţile la pămînt, oftînd şi rugîndu-se ca molima să-i secere 
pe muncitori, pentru ca ei să aibă cîştîguri mai mari. 
Astfel, nici rugile celor din cariere nu ajungeau pînă la cer. 
La hotarul apusean, faraonul zări două armate ce se pregăteau de 
luptă. Amîndouă zăceau pe nisip, implo-rîndu-1 fiecare în parte pe 
Amon să le nimicească duşmanul. Libienii doreau moartea şi ruşinea 
egiptenilor, iar egiptenii îi blestemau pe libieni. 
Rugăciunile unora ea şi ale altora se ciocneau deasupra pămîntului ca 
două cîrduri de ulii. prăbuşindu-se în deşert. Amon nu le auzea. 
Şi oriunde îşi îndrepta faraonul privirea obosită, pretutindeni vedea 
acelaşi lucru. Ţăranii se rugau pentru odihnă şi micşorarea dărilor; 
scribii cereau ca dările să crească şi lucrul lor să nu se termine 
niciodată. Preoţii îl implorau pe Amon să-i dea viaţă lungă lui Ramses 
al Xll-lea şi să-i nimicească pe fenicieni, care le încurcau socotelile 
băneşti; în schimb, nomarhii îl rugau pe zeu să-i cruţe pe fenicieni şi 
să-i ajute lui Ramses al XlII-lea să se urce mai repede pe tron, ca să 
pună capăt samavolniciei preoţilor. Leii, şacalii şi hienele răsuflau greu, 
chinuiţi de foame şi de pofta de sînge proaspăt; cerbii, căprioarele şi 
iepurii îşi părăseau cu teamă ascunzişurile, nădăjduind să-şi păstreze 
biata lor viaţă încă o zi, deşi experienţa le spunea că cei puţin zece 
dintre ei vor trebui să piară în noaptea aceea, ca să vieţuiască fiarele 
sălbatice. 
Şi aşa, în lumea întreagă domnea vrajba. Fiecare voia un lucru ce 
umplea de spaimă inima altuia ; fiecare se ruga pentru propriul său 
bine, fără să se întrebe dacă aceasta aduce sau nu pagubă aproapelui. 
Aşa că rugile lor, asemenea păsărilor argintii ce se ayîntau spre cer, nu 
ajungea la ţintă. Iar divinul Amon, pînă la care nu ajungea nici un glas 
de pe pămînt, reze-mîndu-şi mîinile de genunchi, se afunda tot mai 
mult în meditaţii asupra propriei sale fiinţe divine, în vreme ce pe 
Pămînt domnea tot mai mult puterea oarbă şi întîmplarea. 



Deodată, faraonul auzi o vore de femeie : 
— Hai, hai, neastîmpăratule, întoaree-te la colibă, e timpul rugăciunii. 
— îndată !... îndată !... răspunse un glas de copil. 
Faraonul privi în partea aceea si văzu coliba sărăcăcioasă, de lut, a 
unui scrib care 'ţinea socoteala vitelor. în lumina amurgului, stăpînul ei 
tocmai termina cele ce avea de scris, soţia sa rî.şnea griul pentru turte, 
iar în faţa casei alerga şi sărea ca un pui de ied un băieţaş de vreo 
şase ani, rîzînd cine ştie de ce. 
Se vede că-1 îmbâtase aerul înmiresmat al serii. 
— Hai, hai, vino aici, la rugăciune, spuse din nou femeia. 
— îndată!... îndată!... spunea copilul şi se zbenguia din nou, bucurînduse. 
în sfîrşit, văzînd că soarele începe să se afunde în nisipurile deşertului, 
mama lăsă la o parte rîşniţa şi, ieşind în drum, prinse copilul care 
zburda ca un mînz. El se împotrivi, dar pînă la urmă se lăsă dus, iar 
mama, trăgîndu-i cît putu de repede în colibă, îl aşeză pe podea şi-1 
ţinu cu mîna, ca să nu-i scape din nou. 
— Nu te mişca, zise ea, pleacă-ţi genunchii şi stai frumos, iar mîinile 
împreună-ţi-le şi le ridică în sus. A, ce copil rău ! 
Băiatul ştia că nu mai era chip să scape de rugăciune, dar, ca s-o 
poată zbughi iarăşi cît mai repede, ridică pios ochii şi mîinile spre cer 
şi. cu un glas subţirel, dar ascuţit, zise dintr-o răsuflare : 
— îţi mulţumesc, bunule zeu Amon, că l-ai ferit astăzi pe tata de 
necazuri, iar mamei i-ai dat grîu pentru turtă. Şi pentru ce încă ? Pentru 
că ai făcut cerul şi pămîntul, căruia i-ai dăruit Nilul, ce ne aduce pîine. 
Şi încă pentru ce ? Aha, ştiu ! Şi îţi mulţumesc, de asemenea, că-i aşa 
de frumos afară, că florile cresc, păsările cîntă şi curmalul rodeşte 
curmale dulci. Pentru toate aceste lucruri bune, pe care ni le-ai dăruit, 
fie ca toţi să te iubească aşa cum te iubesc eu şi să te laude mai bine 
decît mine, căci sînt încă mic şi nu m-au învăţat să fiu înţelept. Şi 
acum, gata, ajunge... 
— Copil rău ! mormăi scribul aplecat asupra papirusului său, aşa te 
închini tu zeului Amon ? 
Faraonul zări însă în globul vrăjit cu totul altceva. El văzu că 
rugăciunea copilaşului zburdalnic se înălţa ca o ciocîrlie la cer şi, bătînd 
din aripi, zbura tot mai sus, tot mai sus, pînă la tronul în care veşnicul 
Amon, cu mîinile pe genunchi, se adîncea în cercetarea propriei sale 
atotputernicii. 
Apoi se înălţă şi mai sus, pînă la înălţimea capului lui Amon, şi-i cintă 
cu glas subţire de copil : 
— Iar pentru toate aceste lucruri bune, pe care ni le-ai dăruit, fie ca toţi 
să te iubească aşa cum te iubesc eu... 
La aceste cuvinte, zeul, trezit din gîndurile lui, deschise ochii si din ei 
se revărsă asupra lumii o rază de fericire. Din cer si pînă pe pămînt se 
lăsă o tăcere nesfîrşită. încetă orice durere, orice teamă, orice 
nedreptate. Piatra slobozită din praştie se opri în aer, leul nu mai sări 
asupra căprioarei, băţul ridicat, nu mai căzu pe spinarea sclavului. 
Bolnavul uită de suferinţă, celui rătăcit în deşert nu-i mai fu foame, 
întemniţatul nu mai fu înlănţuit. Furtuna amuţi, iar talazurile mării, 
gata să înece corabia, se opriră. Şi pe tot pămîntul domni o atît de 
mare linişte, încît soarele, cu toate că era ascuns dincolo de zare, îşi 



ridică iarăşi capul de raze... 
Faraonul se trezi. în faţa sa văzu măsuţa mică, iar pe ea globul cel 
negru. Alături stătea Beroes, caldeieanul. 
— Mer-amen-Ramses, întrebă preotul, l-ai găsit pe omul ale cărui 
rugăciuni ajung pînă la picioarele celui fără de început ? , 
— Da, răspunse faraonul. 
— E el oare prinţ, nobil, proroc sau poate un biet pustnic ? 
— E un băieţaş de şase ani, care n-a cerut nimic de la Amon, doar i-a 
mulţumit pentru tot. 
— Şi ştii unde locuieşte ? îl întrebă caldeieanul. 
— Ştiu, clar nu vreau să fur pentru mine puterea rugăciunilor lui. 
Lumea, Beroes, e un vîrtej uriaş, în care oamenii, loviţi de nenorocire, 
se zbat ca firele de nisip. Iar copilul, prin rugăciunea lui, dă oamenilor 
ceea ce eu nu sînt în stare să le dau : o clipă scurtă de uitare şi linişte. 
Uitare şi linişte... înţelegi, caldeiene ? 
Beroes tăcea. 


