
De Cristian Lupşa

Traian şi Decebal
Părinţii neamului românesc

128  e s q u i r e  m a r t i e  2 0 0 8

Pe uşa din dos

i l u s t r a ţ i e  d e  m a t e i  b r a n e a

• Decebal: Barză, brânză, buză, viezure, mânz.

• Traian: Au trecut 2.000 de ani de atunci. Las-o baltă.

• D: Zară, zăr, zestre, zgardă.

• T: Oricum le-nvârţi nu scoţi mai mult de o sută de cuvinte. Limba română e grai latinesc. M-am oripilat când mi s-a 
propus prima oară să folosesc „z”-ul dacic în proclamaţiile mele. Una e să te culci cu băştinaşii, şi alta e să vorbeşti ca 

ei. Ştiu că se vorbeşte mult de originile poporului român. Eu sunt originile.
Istoria hotărăşte învingătorii şi pierzătorii. Din ce-am văzut, eu sunt un învingător.

• D: Zalmoxis.

• T: A fost şi rămâne supraevaluat. Tot istoria arată că nici un soldat de-al tău n-a trăit veşnic. Veşnicia s-a născut la 
Roma. Şi Roma e leagă... 

• D: Bicilis.

• T: Nu mă mai întrerupe! Vesticii au prioritate la vorbă. Şi lasă-mă cu Bicilis. Bicilis te-a trădat. Când eşti şef nu te 
poţi împrieteni cu toţi mocofanii. Respectul şi frica de autoritate sunt lucruri pe care 

românii le-au moştenit tot de la mine. Trebuie să-ţi cunoşti lungul nasului. 
Şi nu-mi place că se fac glume pe seama orientării noastre sexuale. Chiar dacă am fi fost 
atraşi unul de altul, orice act ar fi fost macabru. Mai ţii minte că ţi-am dus capul la Roma 

şi ţi-am lăsat hoitul la Porolissum? Sinuciderea e un act de laşitate. Ipse dixit.

• D: #&@$#?!

• T: Scuze. Când îţi vorbeşti de rău partenerul de viaţă de apoi, te expui la o groază de 
momente de singurătate. (Şoptit) Decebal a fost mereu supărăcios. Nu poate trece nici-
cum peste treaba cu Apolodor. Dar construcţiile trainice se fac cu sacrificii. Ca să ridici 

un pod, deviezi Dunărea. Ca să schimbi bateria de chiuvetă, dărâmi un perete!

• D: Sarmizegetusa! Sarmizegetusa!

• T: Şi aia, şi aia. Calmează-te. Neliniştea e neproductivă. Agitaţia e inamicul spiritului. 
Consumul de zahăr şi grăs... 

• D: DECEBALUS PER SCORILO! DECEBALUS PER SCORILO!

• T: Interviurile în doi nu funcţionează. 

ce am învăţaT


