
1 

 

SOCIETATEA TOLKIEN DIN ROMÂNIA 

TOLKIEN READING DAY – 22 SEPTEMBRIE 2014 – BUCUREȘTI - CLUJ-NAPOCA 

 
 

I Începuturile regatului din Erebor 
 

 S-a întâmplat ca în mijlocul celui de-al Treilea Ev, Durin să ajungă din nou regele Moriei, 

fiind al șaselea care purta acest nume. Puterea lui Sauron, slujitor al lui Morgoth, începea din nou să 

se întindă asupra lumii, cu toate că Umbra din Pădurea care se afla în fața intrării în Moria încă nu 

era cunoscută drept ceea ce era. Toate lucrurile rele începeau să se urnească din loc. Gnomii săpau 

în adâncuri la acea vreme, căutând sub Barazinbar după mithril, metalul fără de preț care pe an ce 

trecea devenea tot mai greu de găsit. Și astfel au trezit din somn (sau au eliberat din închisoare; se 

prea poate să fi fost demult trezit de răutatea lui Sauron) un lucru de mare grozăvenie care, luându-

și zborul din regatul Thangorodrim, a rămas ascuns în temeliile pământului până la venirea 

stăpânului de la Apus: un balrog din Morgoth. Durin a căzut răpus de el, iar un an mai târziu Náin I, 

fiul său; după aceea, gloria Moriei a pierit și poporul său a fost distrus ori a fugit. 

 Cei mai mulți dintre cei care au scăpat au apucat-o spre Miazănoapte, iar Thráin I, fiul lui 

Náin, a ajuns în Erebor, Muntele Singuratic, aproape de poala răsăriteană a Codrului Întunecat, 

unde s-a apucat din nou să sape și a devenit Rege sub Munte. În Erebor a găsit el marele giuvaer, 

Piatra Străveche, Inima Muntelui. Dar fiul său, Thorin I, nu a rămas acolo, ci a plecat departe în 

nord, în Munții de Cenușă, unde se strângeau de-acum cei mai mulți din poporul lui Durin; căci 

munții aceia erau bogați și prea puțin cercetați. În schimb, în pustietățile de dincolo de munți 

sălășluiau dragonii; dar după trecerea altor mulți ani aceștia au devenit din nou puternici și s-au 

înmulțit, pornind război împotriva gnomilor și prădăluindu-le minele săpate de ei. În cele din urmă, 

Dáin I, împreună cu al doilea fiu al său, Frór, au fost uciși la porțile sălii tronului de către un zmeu 

uriaș. 

  Nu mult după aceea, aproape întregul Popor al lui Durin a părăsit Munții de Cenușă. Gror, 

cel de-al treilea fiu al lui Dáin, a plecat de pe acel meleag, urmat de mulți dintre semenii lui, spre 

Munții de Fier; în schimb Thrór, moștenitorul lui Dáin, împreună cu Borin, fratele tătânelui său, și 

cei care au mai rămas din poporul lor s-au reîntors în Erebor. Și revenind în Marea Sală a lui Thráin, 

Thrór a adus cu sine Piatra Străveche, iar el și toți cei veniți cu el au prins din nou cheag și s-au 

îmbogățit, bucurându-se de prietenia tuturor oamenilor care viețuiau în ținuturile învecinate. Căci 

făureau lucruri de mare minune și frumusețe, dar pe lângă ele și arme și armuri neprețuite; și făceau 

negoț cu metale cu semenii lor din Munții de Fier. Și astfel au devenit puternici Oamenii de la 

Miazănoapte, care trăiau între Celduin (Râul Curgător) și Carnen (Apa Roșie), și i-au alungat pe toți 

vrăjmașii de la Răsărit; și gnomii au trăit în belșug iar din Sălile Ereborului se auzea zvon de 

petreceri și cântec. 
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II  Venirea lui Smaug  
 

 Vestea despre bogățiile din Erebor s-a dus până dincolo de hotare și a ajuns la urechile 

dragonilor, iar într-un târziu Smaug Auritul, cel mai mare dintre dragonii acelui timp, s-a stârnit din 

bârlogul său și, pe nepusă masă, s-a pornit împotriva Regelui Thrór și s-a lăsat asupra Muntelui cu 

pală de foc. N-a trecut mult până ca tot meleagul acela să se prefacă în praf și pulbere iar orașul 

Vâlceaua, aflat în apropiere, să cadă în ruine și să ajungă să fie părăsit; Smaug însă a pătruns în Sala 

cea Mare și acolo s-a întins pe un pat de aur. 

 Mulți dintre semenii lui Thrór au scăpat de prăpăd și pârjol; și ultimul care au părăsit sălile 

palatului, printr-o ușă tainică, au fost Thrór însuși și fiul său Thráin al II-lea. Cu întreaga familie (s-

au numărat aici și odraslele lui Thráin al II-lea: Thorin (Scut-de-Stejar), Frerin și Dís. Thorin era 

atunci doar un flăcăiandru, după socoteala gnomilor. Mai târziu s-a aflat că au scăpat mai mulți din 

Poporul de sub Munte decât s-a crezut la început; dar aceștia au apucat-o mai cu seamă spre Munții 

de Fier.) au pornit spre miazăzi, într-o bejenie lungă și fără de adăpost. Li s-a alăturat o ceată mică 

dintre rubedenii și slujitorii cei mai devotați. 

  Ani mai târziu, Thrór - bătrân, sărman și deznădăjduit - i-a dăruit fiului său singura 

neprețuită comoară pe care o mai avea, și anume ultimul dintre cele Șapte Inele, după care a plecat 

însoțit de un singur slujitor de încredere, bătrân și el, pe nume Nár. Despre Inel i-a spus lui Thráin 

următoarele cuvinte la despărțire: 

 - Pentru tine se va putea dovedi temelia unei noi averi, cu toate că eu unul nu prea 

 cred. Numai că aurul la aur trage. 

 - Dar nu te gândești să te întorci în Erebor? l-a întrebat Thráin. 

 - La vârsta mea, nu, a răspuns Thrór. Răzbunarea pentru ceea ce a făcut Smaug o las în 

seama ta și a fiilor tăi. Eu însă m-am săturat de sărăcie și de batjocura seminției oamenilor. Pornesc 

la drum, să văd ce-oi găsi. 

 Dar încotro o pornea, nu a spus. 
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III Ultimul inel al gnomilor 
  

 După ce cumplitele locuri s-au prefăcut în scrum, aliații s-au întors fiecare în țara sa de 

baștină, iar Dáin Picior-de-Fier a dus oștirile tatălui său până în Munții de Fier. Thráin, oprindu-se 

lângă parul cel înalt, i-a spus lui Thorin Scut-de-Stejar: 

  

- Unii vor gândi că pentru acest cap s-a plătit tare mult! Noi ne-am dat regatul pentru el. Vrei 

să te întorci cu mine la nicovală? Sau îți vei cerși pâinea pe la porțile celor trufași? 

 

 - La nicovală, a răspuns Thorin. Ciocanul măcar ține puterea brațelor până vor putea făuri 

din nou arme mai ascuțite. 

 

 Astfel că Thráin și Thorin împreună cu acei rămași dintre cei ce îi urmaseră (printre care și 

Balin și Glóin) s-au reîntors în Țara Murgă și curând după aceea au plecat și de acolo, și au rătăcit 

în Eriador până când, în cele din urmă, s-au așezat ca exilați la răsărit de Ered Luin, dincolo de 

Lune. Din fier făureau cele mai multe lucruri în acele zile, dar, cum-necum, au început din nou să 

prospere și încetul cu încetul numărul lor a sporit din nou (Aveau puține femei printre ei. Fiica lui 

Dis Thráin era un dintre ele. Era mama lui Fíli și Kíli, născuți în Ered Luin. Thorin nu s-a însurat.) . 

Dar, după cum spusese Thrór, Inelul avea nevoie de aur ca să aducă aur, iar din asemenea metal 

prețios sau din oricare altul aveau prea puțin ori le lipsea cu desăvârșire. Despre acest Inel se poate 

spune câte ceva aici. Gnomii din Neamul lui Durin îl credeau a fi primul făurit dintre cele Șapte; tot 

ei spun că a fost dat Regelui din Khazad-dûm, Durin al III-lea, de către înșiși fierarii elfi, și nu de 

către Sauron, cu toate că, fără îndoială, puterea lui malefică se afla în Inel, căci dăduse și el o mână 

de ajutor la făurirea tuturor celor șapte. Însă cei care îl aveau în seama lor nu-l scoteau la lumină și 

nu vorbeau despre el, și arareori îl dădeau mai departe, decât doar atunci când li se apropia ceasul 

de pe urmă, încât nimeni nu știa prea bine unde anume se afla. Unii credeau că rămăsese în Khazad-

dûm, în mormânturile tainice ale regilor, dacă nu cumva acestea fuseseră descoperite și furate; dar 

printre rubedeniile Moștenitorului lui Durin stăruia credința (greșită, desigur) că Thrór îl făurise 

când se întorsese în mare grabă pe acel meleag. Ce anume se alesese din el nimeni nu știa. Nu a fost 

găsit asupra lui Azog. 

 

 Cu toate acestea, se prea poate că - așa după cum cred gnomii acum - Sauron descoperise, cu 

puterile sale vrăjitorești, la cine anume se afla Inelul acesta, ultimul care mai era liber, iar 

nenorocirile ce se abătuseră în așa o măsură neobișnuită asupra moștenitorilor lui Durin se datorau 

în mare măsură ticăloșiei sale. Gnomii, de altfel, se dovediseră de nesupus prin mijlocirea Inelelor. 

Singura putere pe care acestea o aveau asupra lor era aceea de a le stârni foamea după aur și după 

obiecte prețioase, încât, dacă nu le aveau pe acestea, toate celelalte lucruri păreau fără valoare și 

atunci se lăsau cuprinși de furie și de poftă de răzbunare împotriva tuturor celor ce-i lipseau de 

obiectele poftei lor. Dar, de soiul lor, încă de la începutul neamului lor fuseseră astfel alcătuiți încât 

să reziste cu îndărătnicie oricărei puteri ce ar fi încercat să-i domine. Puteau fi uciși ori înfrânți, dar 

nu și preschimbați în umbre căzute în sclavia altei puteri; din aceeași pricină viețile lor nu au căzut 

sub vraja nici unui Inel, anume să fie lungite ori scurtate din această pricină. Cu atât mai mult îi ura 

Sauron pe stăpânii Inelelor și dorea să-i prade de ele. 

 

 Prin urmare, poate că puterea nefastă a Inelului a fost aceea care a făcut ca, după câțiva ani, 

Thráin să fie cuprins de neastâmpăr și de nemulțumire. În mintea lui stăruia pofta după aur. Într-un 

târziu, când nu a mai putut-o îndura, și-a îndreptat gândurile spre Erebor și a hotărât să se întoarcă 

acolo. Lui Thorin nu i-a spus nimic despre ce se ascundea în inima sa; dar de la Balin și Dwalin și 

de la alții câțiva și-a luat rămas-bun și dus a fost. 

  

Prea puține se știu despre ce s-a întâmplat cu el după aceea. Din cât se pare, de cum a ajuns 

dincolo de hotare, împreună cu cei câțiva care l-au însoțit, a început să fie vânat de trimișii lui 
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Sauron. Lupii îl urmăreau, orcii îl pândeau, păsări amenințătoare îi umbreau calea, și cu cât înainta 

spre nord, cu atât i se împotriveau mai multe nenorociri. Într-o noapte întunecoasă, el și însoțitorii 

săi străbăteau ținutul aflat pe malul celălalt al râului Anduin; o ploaie neagră i-a împins să-și caute 

adăpost sub streașina Codrului Întunecat. A doua zi dimineața, Thráin nu se mai afla în tabără și în 

zadar l-au strigat însoțitorii săi. Timp de multe zile l-au căutat până când, într-un târziu, pierzând 

orice speranță, au părăsit acel meleag și s-au întors la Thorin. A trecut multă vreme până s-a aflat că 

Thráin fusese prins de viu în acea noapte și dus pe înălțimile muntelui Dol Guldur. Acolo a fost 

supus la chinuri, i s-a luat Inelul și a fost lăsat să-și dea ultima suflare. 
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IV  Moștenitorul lui Durin 
 

 Astfel, Thorin Scut-de-Stejar a devenit Moștenitorul lui Durin, un moștenitor fără de 

speranță, căci atunci când a pierit Thráin fără urmă, el avea nouăzeci și cinci de ani și era un gnom 

cu greutate printre ai săi și mândru; părea însă mulțumit să rămână în Eriador. Muncea din greu, 

făcea negoț și strângea avere; iar poporul său devenea tot mai numeros datorită rătăcitorului Neam 

al lui Durin, din rândurile căruia mulți, auzind de felul în care trăia el acolo în apus, au venit să i se 

alăture. De-acum aveau săli falnice în munți, cămări pline cu de toate și zilele lor nu păreau chiar 

atât de grele, cu toate că în cântecele lor pomeneau tot timpul de Muntele Singuratic din depărtare.  

 Anii se lungeau. Tăciunii din inima lui Thorin au prins din nou să se încingă cu cât cugeta 

mai mult la nedreptățile pe care le îndurase neamul său și la răzbunarea asupra Dragonului, ce-i 

fusese hărăzită lui să o împlinească. Se gândea la arme și la oștiri și alianțe, în vreme ce uriașul său 

ciocan răsuna în fierărie; oștirile însă se risipiseră, alianțele se rupseseră, iar topoarele celor din 

neamul său erau puține la număr; și în vreme ce bătea pe nicovală fierul încins, se simțea pârjolit de 

o mare mânie fără de speranță. 

 Dar într-un târziu, din pură întâmplare, Thorin a ajuns să-l întâlnească pe Gandalf și asta a 

schimbat soarta Casei lui Durin și a dus și la alte fapte mărețe. S-a făcut că, întorcându-se în apus 

dintr-o călătorie, Thorin a poposit în Bree pentru o noapte. Se îndrepta spre Comitat unde nu mai 

fusese de vreo douăzeci de ani. Obosit cum era, se gândise să se odihnească acolo o vreme. 

 Printre multe alte griji ce-l apăsau era și soarta primejduită a ținuturilor de la Miazănoapte; 

căci știa, la acea vreme, că Sauron punea la cale un război și, de cum avea să se simtă destul de 

puternic, avea de gând să atace Vâlceaua Despicată. Dar cei care ar fi putut ține piept oricărei 

încercări dinspre Răsărit de a recuceri ținutul Angmar și trecătorile nordice din munți nu erau decât 

gnomii din Munții de Fier. Iar dincolo de acești munți se întindea pustiul Dragonului. Dragonul de 

care Sauron s-ar fi putut folosi pentru a-și împlini mârșăviile. Și atunci cum putea fi distrus Smaug? 

La asta cugeta Gandalf când Thorin s-a ivit în fața lui și i-a spus: 

 - Meștere Gandalf, te știu doar din vedere, dar acum tare m-aș bucura să stau de vorbă cu 

tine. Căci în ultima vreme mult mi-ai mai stăruit în minte, de parcă mi-era scris să te caut. Și aș fi 

făcut-o dacă aș fi știut unde să te găsesc. 

 Gandalf l-a privit cu uimire. 

 - E ciudat ce-mi spui, Thorin Scut-de-Stejar. Căci și eu m-am gândit la tine; și cu toate că mă 

îndrept spre Comitat, mi-am zis că același drum duce și la sălile tale. 

 - Săli să fie, dacă așa vrei să le numești. Dar nu sunt decât sălașuri amărâte ale unui neam 

exilat. Vei fi însă bine venit, dacă vrei să vii. Căci merge vorba că ești înțelept și știi mai multe decât 

oricare altul care trăiește pe această lume; și destule mă apasă despre care tare aș vrea să mă 

sfătuiesc cu tine. 

 - Voi veni, răspunse Gandalf, pentru că am bănuiala că un lucru anume ne apasă pe amândoi 

în egală măsură. Și spunând asta mă gândesc la Dragonul din Erebor, pe care nu cred că-l va uita 

vreodată nepotul lui Thrór. 

 Altundeva este povestit ce s-a întâmplat la acea întâlnire: despre ciudatul plan pe care l-a pus 

la cale Gandalf pentru a-l ajuta pe Thorin și cum Thorin și însoțitorii săi au pornit din Comitat să 

caute Muntele Singuratic, cum căutarea lor s-a încheiat într-un fel cu totul neașteptat. Aici nu sunt 

amintite decât acele lucruri care țin de poporul lui Durin. 
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V. Socotelile lui Gandalf 

 

 În acea zi el [Gandalf] el nu a mai vrut să spună nimic mai mult. Dar mai târziu am adus noi 

din nou vorba, și el ne-a zis ciudata poveste de-a fir a' păr; cum ajunsese el să facă acea călătorie 

spre Erebor, de ce se gândise la Bilbo și cum a reușit să-l înduplece pe Thorin Scut de Stejar să-l ia 

în compania sa. Acum nu-mi mai amintesc întreaga poveste, dar, din ce pricepuserăm noi, la început 

Gandalf avusese în gând numai apărarea Apusului împotriva Umbrei. 

 -Eram foarte tulburat la acea vreme, ne-a zis el, din pricină că Saruman îmi punea bețe-n 

roate la tot ce plănuiam. Știam că Sauron scosese din nou capul la lumină și că în curând avea să se 

arate lumii și mai știam că se pregătea pentru un război mare. Cum va începe?  Va încerca mai întâi 

să pună iarăși stăpânire pe Mordor sau va ataca principalele fortărețe ale dușmanilor săi? Mă 

gândeam atunci, lucru de care m-am convins între timp, că de la început planul său fusese acela de a 

ataca Lorienul și Vâlceaua Despicată, de cum prindea destulă putere: un plan care s-ar fi dovedit 

mult mai bun pentru el și mult mai rău pentru noi. 

 Poate veți zice că Vâlceaua Despicată era mult prea departe pentru el. La miazănoapte 

lucrurile stăteau tare prost. Dispăruseră Regatul de sub Munte și puternicii oameni din Ținutul de 

Jos. Pentru a ține piept oricărei oștiri pe care Sauron ar fi putut-o trimite ca să recucerească 

trecătorile din partea de miazănoapte a munților și vechile ținuturi ale Angmarului, nu mai erau 

decât gnomii din Munții de Fier, iar dincolo de munți se întindea un pustiu și se găsea un dragon. 

Sauron putea folosi dragonul și urmările ar fi fost cumplite. Adeseori îmi spuneam: “Trebuie să 

găsesc ceva ca să-l distrug pe Smaug. Dar acum mai curând trebuie pusă la cale o lovitură directă 

asupra fortăreței Dol Guldur. Să dejucăm planurile lui Sauron. Trebuie să-i fac pe cei din Sfat să 

înțeleagă acest lucru.” 

 Astfel de gânduri întunecate îmi umblau prin minte în timp ce mergeam teleap-teleap pe 

drum. Eram istovit și mă îndreptam spre Comitat să mă odihnesc o vreme, după ce lipsisem de 

acolo mai mult de douăzeci de ani. Îmi ziceam că, dacă o vreme alungam din minte aceste tulburări, 

poate aveam să găsesc o cale să le rostuiesc. Și așa am și făcut, doar că n-am fost lăsat să le alung 

din gând. 

 
Povești neterminate ale Numenorului și Pământului de Mijloc (editate de Christopher Tolkien),  

Partea a treia, capitolul III – În căutarea Ereborului [manuscrisul A] 
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VI.  Gandalf stă de vorbă cu Thorin 

 

 Căci, tocmai când mă apropiam de Bree, m-a ajuns din urmă Thorin Scut de Stejar, care la 

acea vreme trăia în surghiun, dincolo de hotarul apusean al Comitatului. Spre surprinderea mea, mi-

a vorbit; și din acea clipă mersul lucrurilor a început să se schimbe. 

 Și el era îngrijat, atât de îngrijat, încât mi-a cerut mie sfatul, nici mai mult nici mai puțin. 

Așa că m-am dus cu el în sălașurile sale din Munții Albaștri și i-am ascultat lunga poveste. Nu mi-a 

trebuit mult până să-nțeleg că îl ardea sufletul gândindu-se la toate păcatele sale și la pierderea 

comorii străbunilor săi și-l mai împovăra și îndatorirea care-i revenea lui acum, de a se răzbuna pe 

Smaug. Gnomii iau asemenea îndatoriri în serios.  

 I-am făgăduit că-l voi ajuta dacă voi putea. Eram la fel de dornic ca și el să-l văd pierit pe 

Smaug, dar Thorin o ținea morțiș că trebuia să se bată, să pornească război, ca și când ar fi fost cu 

adevărat Regele Thorin al Doilea, numai că eu nu vedeam nici o nădejde într-un asemenea plan. Așa 

că l-am părăsit și m-am îndreptat spre Comitat, culegând pe drum veștile. Ciudată treabă. N-am 

făcut altceva decât să urmez “norocul” și, făcând aceasta, să greșesc de multe ori.  

 Într-un anume fel, mă simțisem atras de Bilbo cu mult timp în urmă, de pe când fusese copil 

și apoi un hobbit tânăr: ultima oară când îl văzusem, nu împlinise vârsta bărbăției. De atunci a 

stăruit în mintea mea, cu nerăbdarea  și ochii aceia mari ai lui și cu dragostea lui pentru povești și 

iscodirile despre lumea cea mare de dincolo de hotarele Comitatului. De cum am pășit în Comitat, 

am aflat vești despre el. Intrase în gura obștii, pe cât se părea. Părinții lui muriseră când aveau vreo 

optzeci de ani, o vârstă timpurie pentru cei din Comitat; iar el unul nu se însurase niciodată. 

Începuse să aibă niște apucături cam ciudate, zicea lumea, și dispărea de acasă cu zilele, de unul 

singur. Fusese văzut vorbind cu venetici, chiar și cu gnomi. 

 “Chiar și cu gnomi!” Dintr-o dată, în mintea mea lucrurile astea trei s-au legat: Dragonul cel 

mare, cu poftele lui și cu auzul lui ascuțit și mirosul fin; gnomii voinici, cu cizmele lor grele și 

vechiul lor of arzător; și hobbitul sprinten, cu pas ușor, tânjind în imia sa (din câte îmi dădeam eu 

seama) să vadă lumea largă.  

[…] 

 Mult timp nu mai aveam. Trebuia să ajung la Sfatul Alb cel mai târziu în august, altfel 

Saruman avea să-și împlinească planul și nimic nu se mai putea face. Fără să pun la socoteală 

treburi mult mai însemnate, lucrul acesta s-ar fi dovedit fatal: puterea din Dol Guldur n-ar fi ezitat 

să împiedice orice încercare de a se ajunge la Erebor, decât dacă avea altceva mai bun de făcut. 

 Așa că m-am întors în grabă la Thorin, ca să rezolv dificila misie de a-l convinge să uite 

deocamdată de lanurile lui mărețe și să plece în taină – luându-l și pe Bilbo cu el. Fără să-l văd pe 

Bilbo mai întâi. A fost o greșeală, care aproape că a dus la catastrofă. Căci Bilbo se schimbase, 

bineînțeles. Măcar numai prin faptul că se îngrășase și devenise lacom, iar din vechile lui aleanuri 

nu mai rămăsese decât un vis știut doar de el. Nimic nu putea fi mai înspăimântător decât să te 

gândești că exista pericolul ca acesta să se împlinească! Bilbo era cu mințile într-atât de aiurea, încât 

s-a făcut de tot de râs. Thorin ar fi luat-o din loc de mânie, dacă nu s-ar fi ivit un noroc ciudat, 

despre care vă voi povesti de îndată. 

 

 
Povești neterminate ale Numenorului și Pământului de Mijloc (editate de Christopher Tolkien),  
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VII.  Despre harta Muntelui și plecarea în căutarea Ereborului 

 

 Dar voi știți cum s-au petrecut lucrurile, batăr că Bilbo vi le-a povestit așa cum le-a văzut el. 

Dacă aș fi scris-o eu, povestea ar fi sunat cu totul altfel. Întâi și-ntâi, pentru că el nu și-a dat seama 

cât de fără de minte îl socoteau gnomii a fi și nici cât de mânioși erau pe mine. Thorin era mult mai 

oțărât și mai disprețuitor decât simțise Bilbo pe propria lui piele. Disprețuitor a fost de la bun 

început, crezând la acea vreme că pusesem eu totul la cale doar ca să-mi bat joc de el. Noroc cu 

cheia și cu harta care au salvat totul. 

 Nu mă mai gândisem la ele de ani de zile. Abia după ce am ajuns în Comitat și am avut 

răgazul să cumpănesc la povestea lui Thorin, mi-am amintit de întâmplarea ciudată care mi le 

pusese în mână; iar acum parcă întâmplarea aceea nu mai arăta ca o simplă întâmplare. Mi-am 

amintit de o călătorie plină de primejdii. Pe care o făcusem în urmă cu nouăzeci și unu de ani, când 

pătrunsesem deghizat în Dol Guldur și găsisem în temnițele fortăreței un gnom nefericit, aflat pe 

pragul morții. Habar n-aveam cine era. Avea la el o hartă care fusese a poporului lui Durin din 

Moria, și o cheie care părea să țină de ea, cu toate că gnomul era prea slăbit ca să poată să mă 

lămurească. Și mi-a mai spus că avusese asupra sa un Inel mare. 

 Aproape toată bălmăjeala lui aiuritoare s-a învârtit în jurul  acestui inel. Ultimul din cele 

Șapte, spunea el întruna. Dar cine poate ști cum ajunseseră lucrurile astea în mâinile lui. O fi fost 

vreun pristav, prins în timp ce fugea, ori un hoț care căzuse în capcana unui hoț mai mare. Harta și 

cheia însă mi le-a dat mie. “Pentru fiul meu”, a zis el, apoi și-a dat duhul; curând am scăpat și eu de 

acolo. Am pus bine lucrurile acelea; ceva în inimă-mi spunea să le țin mereu asupra mea. Aveam 

alte treburi în Dol Guldur, mult mai importante și mai primejdioase decât toate comorile din Erebor.  

 Dar acum mi-am amintit de toată povestea aceea și nu am avut nici o îndoială că fusesem 

martor la ultimele cuvinte ale lui Thrain al Doilea, cu toate că el nu-și spusese numele și nici pe cel 

al fiului său; iar Thorin, bineînțeles, habar n-avea ce se alesese de tătâne-său și nici nu a pomenit 

vreodată de “ultimul din cele șapte Inele”.  Eu aveam planul și cheia de la intrarea secretă în Erebor, 

prin care scăpaseră Thror și Thrain, așa după cum povestise Thorin. Le păstrasem, fără a-mi servi 

mie în vreun fel, până se va fi ivit o clipă în care se puteau dovedi de mare folos. 

 Din fericire, n-am făcut greșeala să le folosesc eu însumi. Le-am ținut în mânecă, așa cum 

ziceți voi în Comitat, până când părea că nu mai există nici o nădejde. De cum a dat cu ochii de ele, 

Thorin s-a hotărât în sfârșit să-mi urmeze planul, cel puțin în privința unei expediții tainice. Ușa 

aceea secretă, pe care gnomilor nu le rămânea decât să o descopere, îi dădea speranța că batăr ar 

putea afla ceva despre învârtelile dragonului, cine știe, poate chiar să pună mâna pe o parte din aur 

sau pe niscaiva lucruri rămase moștenire și astfel să-și astâmpere aleanul inimii. 

 Dar pentru mine nu era de ajuns. În sufletul meu știam că Bilbo trebuia să plece cu el, altfel 

întreaga căutare avea să fie în van sau, cum s-ar cuveni să spun acum, cele mai însemnate fapte nu 

s-ar fi petrecut, așa să știți. Prin urmare, încă mai aveam de luptat cu Thorin să-l conving să-l ia cu 

sine. Aveau să fie încă multe alte greutăți pe drum, dar pentru mine asta era partea cea mai grea a 

întregii povești. Cu toate că m-am ciondănit cu el până târziu în noapte, după ce Bilbo se dusese la 

culcare, abia a doua zi dimineața am pus în sfârșit lucrurile la punct. 

[…] 

Astfel a început căutarea Ereborului. Nu cred că, atunci când a început, Thorin chiar nădăjduia să-l 

distrugă pe Smaug. Pentru că nu era nici o nădejde. Cu toate acestea, așa s-a întâmplat.  

 

 
Povești neterminate ale Numenorului și Pământului de Mijloc (editate de Christopher Tolkien),  
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VIII.  Dorul de Muntele Singuratic 

 

Întunericul pătrunse în încăpere prin ferestruica ce dădea într-o parte a Dealului. Focul pâlpâia 

în sobă — era aprilie — iar ei continuară să cânte, în timp ce umbra bărbii lui Gandalf se agita pe 

perete. 

Întunericul umpluse toată camera, focul se stinsese, umbrele se risipiseră, și ei continuau să 

cânte. Și deodată, întâi unul, apoi altul, începură să cânte și din gură, cântecul cu voce joasă al 

gnomilor, în subteranele adânci ale vechilor lor locuințe; iată un fragment al cântecului — dacă mai 

poate fi, cu adevărat, cântec fără muzică: 

 

1. Departe, peste munții fumurii, 

Spre hrube vechi și ocne adâncate, 

În zori pleca-vom spre a scormoni 

Comorile de aur fermecate. 

 

2. Pe vremuri, vrăji făceau gnomii, 

Cu dangăt greu ciocanul lor cădea 

Acolo unde dorm făpturile întunecimii, 

În peșteri de sub dealurile de lut. 

 

3. Pentru-mpărați și regi de elfi 

Au strâns acolo frumuseți grămadă, 

Au făurit, au meșterit și, pân-la urmă, 

Au prins lumina-n piatra de pe spadă. 

 

4. Pe salba de argint au înșirat 

Steluțe mii, au împletit cunună 

Din flăcări de balaur și-au țesut 

Năvod din fir de Soare și de Lună. 

 

5. Departe, peste munții fumurii, 

Spre hrube vechi și ocne adâncate, 

Vom merge-n zori și ne vom lua-ndărăt 

Comorile de-atât amar de vremi uitate. 

 

6. Aici, au modelat ei cupe aurii 

Și harfe; acolo unde nu se-avântă om 

Au poposit — și au cântat cântări 

Ce nu le-aude muritor sau goblin. 

 

7. Se încovoiau pe munte brazii, 

În noapte gemea vântul prin pustii, 

Se-mprăștiau văpăi și flăcări, iară pomii 

Ardeau precum nepământești făclii. 

 

8. În vale clopotul bătea și toți 

Priveau spre cer cu chipurile trase; 

Ca focul mai cumplită, ura balei 

Ardea clopotnițele zvelte, ardea case. 

 

9. Sub luna albă, munții fumegau; 

Văzând gnomii ca nu e a bună, 
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Din hrube au plecat spre zmeul rău. 

Și-au fost striviți sub talpa lui, sub lună. 

 

10.Departe, peste munții fumurii, 

Spre scorburi stăpânite de balaur, 

În zori noi vom porni spre a-i smulge 

Potirele și harfele de aur! 

 

În timp ce cântau, hobbitul se simți pătruns de dragoste pentru fel de fel de lucruri frumoase 

făcute de mână, cu pricepere și farmec, o dragoste aprigă și geloasă, care există în orice inimă de 

gnom. Apoi se treziră în el instinctele neamului Took și se simți atras de munții cei înalți și de 

murmurul pinilor și ai cascadelor; simți nevoia să exploreze peșterile și să poarte o sabie în loc de 

baston. Se uită pe fereastră: stelele apăruseră pe cerul negru, deasupra copacilor. Se gândi la 

giuvaierele gnomilor, strălucind în peșteri întunecoase. Deodată, în pădurea din spatele Apei, se 

ridică o flacără — probabil cineva care încerca să aprindă un foc de tabără — și se gândi la dragonii 

puși pe jaf care s-ar putea stabili pe Dealul lui liniștit și i-ar putea da foc, și se cutremură; apoi, după 

o clipă, deveni din nou domnul Baggins — doar atât — din Bag-End, de sub Deal. 

 
Hobbitul, cap. I – Musafiri nepoftiți 
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IX.  Harta Muntelui 

 

Întinse pe masă, la lumina unei lămpi mari cu abajur roșu, o bucată de pergament care semăna 

cu o hartă. 

— Asta a făcut-o Thror, bunicul lui Thorin, spuse el drept răspuns la întrebările curioase ale 

gnomilor. E un plan al Muntelui. 

— Nu prea cred că o să ne folosească, spuse Thorin, decepționat, după ce-i aruncă o privire. Îmi 

amintesc destul de bine de Munte și de locurile de prin jur. Și știu unde e Codrul Întunecat și Landa 

Veștejită, unde trăiesc dragonii cei mari. 

— Pe munte, e un dragon desenat cu roșu, spuse Balin, dar, dacă ajungem vreodată acolo, îl 

găsim noi și fără asta. 

— Există un lucru pe care nu l-ați observat, spuse vrăjitorul, și anume, intrarea secretă. Vedeți 

runa aceea în partea dinspre apus și mîna care arată spre ea, dinspre celelalte rune? Asta înseamnă 

că e vorba de o trecere tainică spre Sălile de Jos. 

— Poate că a fost odată tainică, spuse Thorin, dar de unde știm că mai e și acum? Bătrânul 

Smaug trăiește de mult acolo și a avut destul timp ca să descopere tot ce se putea descoperi în 

legătură cu Peșterile de Jos. 

— Așa o fi, dar cred că n-a mai folosit-o de ani de zile. 

— De ce? 

— Fiindcă e prea mică. Ușa e înaltă de cinci picioare și pot intra câte trei în flanc, așa cum spun 

runele, dar Smaug n-ar fi putut să se strecoare printr-o gaură ca asta, nici măcar când era un dragon 

tânăr, cu atât mai puțin după ce a înfulecat atâția gnomi și oameni din Dale. 

— Mie mi se pare o gaură foarte mare, chițăi Bilbo (care nu avea nici o experiență în materie de 

dragoni, ci doar în materie de vizuini de hobbit). I se trezise din nou interesul și curiozitatea, și de 

aceea uită să-și țină gura. Îi plăceau hărțile la nebunie și în holul lui era atârnată o hartă mare a 

împrejurimilor, pe care își însemnase plimbările favorite, cu cerneală roșie Cum de s-a putut păstra 

taina unei uși atât de mari față de toată lumea, ca să nu mai vorbim de dragon? adăugă el. Dar nu 

uitați că era doar un hobbit mic, mititel. 

— În multe feluri, spuse Gandalf. Dar cum s-a păstrat secretul acestei uși anume n-o să știm 

decât dacă ne ducem să vedem. După câte arată harta, aș crede că e vorba de o ușă închisă, făcută să 

arate întocmai ca stânca muntelui. Asta-i metoda obișnuită a gnomilor. Nu mă înșel, nu-i așa? 

— Nu, răspunse Thorin. 

— Și, continuă Gandalf, am uitat să vă spun că, în afară de hartă, mai există și o cheie, mică și 

ciudată. Uitați, asta e! și îi întinse lui Thorin o cheie lungă, cu crestături complicate de argint. 

Ține-o bine! 

— Nici o grijă, îl liniști Thorin, prinzând-o de un lanț subțire pe care-l purta la gât, sub jachetă. 
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X.  Planuri de drum 

 

[Thorin] -Lucrurile încep să pară mai promițătoare. Această știre le schimbă mult în bine. Până 

acum nu prea știam exact ce să facem. Ne-am gândit s-o luăm spre Răsărit, în liniște și cu grijă, 

până ajungem la Lacul cel Lung. După asta vor începe necazurile... 

— Mult înainte, după câte știu eu despre drumurile de Răsărit, îl întrerupse Gandalf. 

— De acolo am putea să urcăm de-a lungul Râului Curgător, continuă Thorin, fără să-l ia în 

seamă, și tot așa până la ruinele Orașului Dale — vechi oraș din valea aceea, de la umbra Muntelui. 

Dar nu ne place nici unuia dintre noi ideea cu Poarta Principală. Pe acolo iese râul, prin stânca aceea 

mare, din partea de sud a Muntelui, și tot pe acolo iese și dragonul — mult prea des, dacă nu s-au 

schimbat obiceiurile. 

— Așadar, pe acolo nu e bine, spuse vrăjitorul, dacă n-avem un Războinic viteaz sau chiar un 

Erou. Eu am încercat să găsesc unul; dar războinicii sunt ocupați să se lupte între ei, pe meleaguri 

depărtate, iar eroii sunt rari prin locurile astea, sau pur și simplu nu pot fi găsiți. Pe aici, săbiile sunt 

aproape toate tocite, topoarele se folosesc la doborâtul copacilor; scuturile au fost transformate în 

leagăne pentru copii sau în capace de cratiță; iar dragonii se află la o distanță confortabilă (și de 

aceea legendară. Iată de ce, până la urmă, m-am gândit la o spargere — mai ales după ce mi-am 

adus aminte de existența unei uși laterale, și deci, iată-l pe micul nostru Bilbo Baggins, spărgătorul, 

cel asupra căruia ne-am oprit; și acum, hai să facem câteva planuri. 

— Foarte bine, spuse Thorin. Ce-ar fi dacă expertul-spărgător ne-ar da câteva idei sau sugestii. 

Și se întoarse cu o politețe batjocoritoare către Bilbo. 

— În primul rând, aș dori să știu mai multe despre toate acestea, spuse Bilbo, cam uluit și 

tremurând în sinea lui, dar hotărât deocamdată să meargă înainte, ca un adevărat Took ce se afla. 

Vreau să zic, în legătură cu dragonul și aurul, și tot restul, și cum a ajuns acolo, și cui îi aparține, și 

așa mai departe, și mai departe. 

— Ce Dumnezeu! se miră Thorin. N-ai o hartă? Și nu ne-ai auzit cântecul? Și n-am vorbit 

despre asta ore întregi? 

— Ba da, dar aș vrea totuși să mi se explice totul clar și precis, spuse Bilbo cu încăpățânare, 

luînd aerul omului care tratează o afacere (aerul pe care-l adopta de obicei când încerca cineva să-i 

ceară bani cu împrumut) și străduindu-se să pară înțelept, chibzuit și priceput și să corespundă 

recomandărilor lui Gandalf. Vreau să știu și care sunt riscurile, cât va trebui să cheltuiesc din 

buzunar, cât timp durează, care e remunerația și așa mai departe — ceea ce înseamnă, de fapt: "Cu 

ce mă aleg eu din toate astea? Și am să mă întorc oare viu acasă?" 
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XI.  Începutul Regatului de sub Munte  

 

 

— Bine, bine, spuse Thorin. Pe vremuri, când trăia bunicul Thror, neamul nostru a fost izgonit 

de acolo, din Nordul Îndepărtat, și s-a întors cu toate avuțiile și toate uneltele la acest Munte de pe 

hartă. Muntele fusese descoperit de un străbun îndepărtat, Thrain Bătrânul, dar, după ce s-au întors 

ai mei, au început să sape, să facă tuneluri și săli mai vaste și ateliere mai mari — în plus, mi se 

pare că au mai găsit și o grămadă de aur și giuvaiere. În orice caz, au devenit nemaipomenit de 

bogați și de renumiți, și bunicul meu a fost din nou făcut Regele Tărâmurilor de sub Munte, și 

oameni muritori, care trăiau mai la miazăzi și-și întindeau încet, încet, așezările urcând spre izvorul 

Râului Curgător, al Celduinului, de-a lungul văii de la umbra Muntelui, îi purtau mare respect, în 

zilele acelea clădiseră ei și veselul oraș Dale. 

Regii obișnuiau să trimită după fierarii noștri și îi răsplăteau cât se poate de frumos, chiar și pe 

cei mai puțin pricepuți. Tații ne rugau din suflet să le luăm fiii drept ucenici și ne plăteau bine, mai 

ales cu de-ale gurii, pe care nu ne băteam niciodată capul să le producem sau să le găsim singuri. În 

general, au fost zile bune pentru noi și chiar și cei mai sărmani aveau bani de cheltuială și mai aveau 

și din ce să dea cu împrumut, și timp să facă lucruri frumoase pentru plăcerea sufletului lor, ca să nu 

mai vorbim de jucăriile minunate și fermecate, care nu-și mai găsesc astăzi seamăn pe lume. Așa că 

sălile bunicului se umpluseră încet, încet, cu armuri și giuvaiere, și sculpturi, și potire, iar piața de 

jucării din Dale era mândria Nordului. Fără îndoială că asta e ceea ce a atras și dragonul... 
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XII.  Venirea dragonului și alungarea gnomilor din Muntele Singuratic 

 

[Thorin]-...Dragonii fură, după cum știți, aur și giuvaiere de la oameni și elfi, și gnomi, de câte 

ori le găsesc, și-și păzesc bunurile jefuite cât trăiesc (ceea ce înseamnă aproape veșnic, dacă nu sunt 

răpuși de careva), dar nu se bucură de nimic din ce fură. De fapt, nici nu prea știu să deosebească o 

treabă bine făcută de una prost făcută, cu toate că, în mod obișnuit, cunosc foarte bine valorile 

curente ale pieței; și nu sunt în stare de nici o treabă gospodărească, nici măcar să-și cîrpească un 

solz desprins din armură. Pe vremea aceea erau o grămadă de dragoni în Nordul Îndepărtat, și aurul 

probabil că începuse să se mai rărească pe acolo, din pricina gnomilor care fugeau spre munte sau 

erau uciși; așa că toate distrugerile și nenorocirile produse în general de dragoni deveneau din ce în 

ce mai cumplite.  

Exista o reptilă deosebit de lacomă, de puternică și de rea, pe care o chema Smaug. Într-o zi s~a 

ridicat în aer și a zburat spre Munte. Primul lucru pe care l-am auzit a fost un zgomot ca de uragan 

venind dinspre miazănoapte, în timp ce pinii de pe Munte au început să scârțâie și să trosnească în 

bătaia vântului. Cîțiva gnomi care erau, din întâmplare, plecați — printre ei eram și eu, din fericire, 

pe vremea aceea tînăr și cutezător, și veșnic pe drumuri, lucru care mi-a salvat, în ziua aceea, viața. 

Am văzut, deci, pe dragon, de la o distanță bună, cum se instalează pe Muntele nostru într-o 

izbucnire de flăcări. Apoi a coborât povârnișurile și, când a ajuns la pădure copacii s-au prefăcut toți 

în vîlvătaie. Între timp, la Dale începuseră să bată clopotele și războinicii își pregăteau armele. 

Gnomii s-au repezit să iasă pe Poarta Principală; dar dragonul era acolo, și-i aștepta. Și n-a scăpat 

nici unul dintre cei care au ieșit pe acolo. Apele râului s-au ridicat în aburi și un fel de ceață a 

cuprins tot orașul Dale. Dragonul a înaintat, furișându-se prin ceață. Și a nimicit aproape toți 

războinicii — obișnuita poveste tristă, care în zilele acelea se petrecea mult prea des. Apoi s-a 

întors, s-a strecurat pe Poarta Principală și a scotocit toate sălile, și trecerile, și tunelurile, culoarele, 

beciurile, locuințele și pasajele. După asta n-a mai rămas acolo nici un gnom în viață și dragonul 

și-a însușit toate bunurile lor. Probabil că le-a adunat pe toate într-o grămadă mare, cât mai departe 

în inima Muntelui, și acum doarme pe ea, folosind-o drept saltea. Așa sunt apucăturile dragonilor.  

Mai tîrziu a început să iasă noaptea, pe Poarta Principală, și să vină furiș până la Dale să 

răpească oameni, mai ales fecioare pe care apoi le mânca; și așa a devastat tot orașul; oamenii au 

murit sau au plecat. Nu mai știu bine ce se petrece acum acolo, dar îmi închipui că nimeni nu mai 

îndrăznește să se mai apropie de Munte, să locuiască mai aproape de malul cel mai depărtat al 

Lacului cel Lung.  

Cei cîțiva dintre noi care fusesem plecați departe am stat și am plâns în ascunzișurile noastre și 

l-am blestemat pe Smaug; acolo au apărut într-o zi, pe neașteptate, și tata, și bunicul, cu bărbile 

pârjolite. Arătau fioros și au vorbit foarte puțin. Când i-am întrebat cum de reușiseră să scape, mi-au 

spus să-mi țin gura și că într-o zi, când va veni vremea, voi afla. După asta am plecat care încotro, 

să ne câștigăm pâinea cum ne-am priceput, ici-colo, ajungând de multe ori să facem treaba grea de 

potcovari sau să săpăm în minele de cărbune. N-am uitat însă niciodată de tezaurul pe care ni l-a 

furat dragonul. Și chiar și acum, când recunosc că mai avem și noi câte ceva pus deoparte și n-o 

ducem chiar atât de prost — și, spunând asta Thorin, își mângâie lanțul de aur din jurul gâtului — 

tot vrem să ne luăm înapoi ce e al nostru și, dacă putem, să-l pedepsim pe Smaug. 

 
Hobbitul, cap. I – Musafiri nepoftiți 
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XIII.   În Rivendell – Harta și literele lunii 

 

Elrond cunoștea runele de orice fel. În ziua aceea se uită la săbiile pe care le aduseseră din 

vizuina trolilor și spuse: 

— Pe-astea nu le-a făcut mână de trol. Sunt săbii vechi, foarte vechi, și-au aparținut Eldarilor, 

Elfilor din Apus, neamuri de-ale mele. Au fost făcute la Gondolin pentru războaiele cu goblinii. 

Trebuie să fi zăcut în tezaurul vreunui dragon sau printre prăzile goblinilor, căci orașul a fost distrus 

de dragoni și de goblini. Sabia asta, Thorin, e numită în rune Orcrist, ceea ce în vechea limbă din 

Gondolin înseamnă "Spintecătorul-de-goblini"; e renumită. Iar asta, Gandalf, e Glam-Dring, 

"Ghioaga-care-ucide-inamici", pe care a Purtat-o cândva regele Gondolin. Păstrați-le bine! 

[...] Thorin rămase o clipă pe gânduri. 

— Am să păstrez sabia cu respect, spuse. Fie ca ea să spintece iarăși goblini, cât de curând. 

— O dorință care, probabil, că în munți ți se va împlini mai repede decât îți închipui. Dar acum 

arătati-mi harta! 

O luă și o studie îndelung, după care dădu din cap; căci chiar dacă nu-i aproba intru totul pe 

gnomi, ura dragonii și răutatea lor plină de cruzime și îl durea când își aducea aminte de distrugerea 

orașului Dale și a clopotelor lui voioase, și de malurile Râului Curgător, care fuseseră cândva atât de 

vesele și astăzi erau pîrjolite. 

Luna, un semicerc mare de argint, strălucea deasupra lor. Ridică harta și lumina albă trecu prin 

ea. 

— Ce e asta? întrebă. În afară de runele simple, văd aici niște litere ale lunii, care spun: 

"Înălțimea ușii, cinci picioare, pot înainta câte trei, unul lîngă altul". 

— Ce sunt literele lunii? întrebă hobbitul, foarte interesat. 

După cum v-am mai spus, îi plăceau foarte mult hărțile; și îi plăceau și runele, și literele, și 

scrisul caligrafic, cu toate că scrisul lui era subțirel și foarte mărunt. 

— Literele lunii sunt, de fapt, rune, dar nu le poți vedea, spuse Elrond. În orice caz, nu te uiți 

direct la ele. Nu se pot vedea decât când strălucește luna în spatele lor; mai mult încă, pentru cele 

mai măiestrite trebuie să fie o lună cu aceeași formă și din același anotimp ca cea din ziua când au 

fost scrise. După cum ți-o pot spune și prietenii tăi, ele au fost inventate de gnomi, care le-au scris 

cu penițe de argint. Astea de aici trebuie să fi fost scrise în ajunul solstițiului de vară, în timpul 

ultimului pătrar al lunii, acum multă vreme. 

— Și ce spun literele? întrebară Gandalf și Thorin în același timp, poate puțin enervați că până 

și Elrond descoperise asta înaintea lor, cu toate că până atunci nu avuseseră nici o ocazie și nici n-ar 

fi avut până cine știe când. 

— "Stați lîngă piatra cenușie când o ciocăni sturzul, citi Elrond, și Soarele apunând va lumina 

cu ultimele licăriri ale zilei lui Durin gaura cheii". 

— Durin, Durin, spuse Thorin. A fost strămoșul strămoșilor celui mai vechi neam al gnomilor, 

neamul Barbă-lungă, și primul meu străbun; eu sunt urmașul lui. 

— Și atunci ce înseamnă "ziua lui Durin"? întrebă Elrond. 

— Prima zi a Anului Nou al gnomilor, spuse Thorin, este după cum ar trebui să știe toată 

lumea, prima zi a ultimei luni pline a toamnei, în pragul iernii. Noi mai spunem și azi că ziua lui 

Durin atunci când ultima lună plină a toamnei și Soarele se află în același timp pe cer. Dar mă tem 

că asta n-o să ne ajute totuși prea mult, căci azi nu ne mai pricepem să ghicim când va veni iarăși 

ziua aceea. 

— Asta rămîne de văzut, spuse Gandalf. Dar mai scrie ceva acolo? 

— Nimic care să se vadă la lumina acestei luni, spuse Elrond și îi dădu harta înapoi lui Thorin; 

după care coborîră până la apă să vadă elfii dansînd în ajunul solstițiului de vară. 

 
Hobbitul, Capitolul III, O scurtă poveste. 
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XIV.   Despre dușmănia dintre elfii pădureni și gnomi, pricina atâtor necazuri  

 

Peștera mai servea și drept temniță pentru prizonieri. Așa că acolo l-au târât pe Thorin — fără 

prea multă blândețe, căci nu prea iubeau gnomii și-și închipuiau că e un dușman. Pe vremuri se 

războiseră cu unii dintre gnomii pe care-i acuzaseră că le furaseră comoara. Ar fi însă drept să 

spunem că gnomii susțineau, dimpotrivă, că luaseră ce li se cuvenea, pentru că se învoiseră cu 

Regele Elfilor să-i lucreze aurul și argintul. După ce lucraseră, regele refuzase să le mai plătească. 

De fapt, marea slăbiciune a Regelui Elfilor erau lucrurile de preț, mai ales argintul și nestematele 

albe; și cu toate că avea un tezaur destul de mare, voia mereu mai mult, fiindcă nu era încă atât de 

bogat ca alți suverani ai elfilor, de pe vremuri. Supușii lui nu scoteau din pământ și nu prelucrau 

metalele sau nestematele, și nici nu se prea sinchiseau de negoț sau de agricultură. Asta o știa orice 

gnom, deși familia lui Thorin n-avusese nici o legătură cu vechea ceartă de care v-am pomenit. Așa 

că Thorin s-a supărat din cauza felului în care s-a purtat cu el după ce și-a retras vraja și el și-a venit 

în fire; și s-a hotărât să nu scoată nici o vorbă despre aur sau despre giuvaiere. 

Când îl aduseră în fața regelui, acesta îl privi pe Thorin cu severitate și îi puse o grămadă de 

întrebări. Dar Thorin nu spunea nimic altceva decât că moare de foame. 

— De ce ați încercat de trei ori, dumneata și oamenii dumitale, să-mi atacați supușii în timp ce 

petreceau? întrebă regele. 

— Nu i-am atacat, răspunse Thorin. Ne-am dus să cerșim, fiindcă muream de foame. 

— Unde sunt prietenii dumitale acum și ce fac? 

— Nu știu, dar cred că rabdă de foame în pădure 

— Ce făceați în pădure? 

— Căutam mâncare și băutură, că eram sleiți de foame. 

— Dar, de fapt, de ce ați venit în pădure? întrebă regele, supărat. 

Thorin închise gura și refuză să mai vorbească. 

— Foarte bine, spuse regele. Luați-l de aici și puneți-l la loc sigur, până se hotărăște să spună 

adevărul, chiar dacă o fi să așteptăm și o sută de ani. 

Elfii îl prinseră atunci în chingi și îl închiseră într-una din peșterile lor cele mai ascunse, în 

dosul unor uși solide de lemn, și-l lăsară acolo. Îi dădură mâncare și băutură și chiar dacă mâncarea 

nu era foarte gustoasă, oricum, era din belșug; căci elfii nu sunt goblini și au o educație destul de 

aleasă chiar când e vorba de cei mai mari dușmani ai lor, pe care i-au luat prizonieri. Păianjenii 

uriași erau singurele făpturi față de care nu aveau milă și pe care nu le cruțau. 

Bietul Thorin zăcea deci acolo, în temnița regelui, și după ce mai trecu un timp în care se simți 

plin de recunoștință pentru pâinea și carnea și apa pe care i-o dădeau, începu să se întrebe ce 

deveniseră nefericiții lui prieteni. 

 
Hobbitul, Capitolul VIII, Muște și păianjeni 
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XV.  Se zărește Muntele Singuratic 

 

Pe măsură ce înaintau, plutind pe apă, ziua se făcea tot mai luminoasă și mai călduroasă. După 

o vreme, râul ocoli un umăr abrupt de pământ care cobora în stânga lor. Sub picioarele lui 

stâncoase, formând o costișă interioară, curgea, clipocind și susurând, un pârâu adânc. Deodată, 

costișa se micșoră. Malurile se cufundară. Copacii rămăseseră în urmă. Și Bilbo văzu în fața lui o 

priveliște grozavă. 

[...] Iar departe se zărea Muntele, cu vârful lui întunecat ascuns într-un nor zdrențuit. Dar nu se 

vedeau nici vecinii lui cei mai apropiați la nord-est, nici pământul răvășit care îi lega de el. Se ridica 

singur și se uita peste mlaștini înspre pădure. Muntele Singuratic! Bilbo venise de departe și trecuse 

prin multe peripeții ca să-l vadă, și acum, când îl vedea, nu-i plăcea deloc cum arată. 

Ascultând ce spuneau plutașii și punând cap la cap frânturile de informație pe care le lăsau să 

scape, își dădu repede seama că avea mare noroc să-l fi văzut chiar și atât, chiar și de la distanța 

asta. Oricât ar fi fost de jalnică întemnițarea de care tocmai scăpase și oricât de neplăcută i-ar fi fost 

situația actuală (ca să nu mai vorbim de bieții gnomi de sub el), avusese totuși mai mult noroc decât 

își închipuise. [...] 

Locurile astea se schimbaseră mult de pe vremea când Muntele era locuit de gnomi, zile de care 

cei mai mulți dintre oameni nu-și mai aminteau azi decât ca de un basm pierdut în negura vremii. Se 

schimbaseră chiar și de curând, de la ultimele informații pe care le primise Gandalf în legătură cu 

ele. Inundații mari și ploi umflaseră râurile care curgeau înspre răsărit. Mai fuseseră și unul sau 

două cutremure (pe care unii erau dispuși să le atribuie dragonului, pe care-l pomeneau doar cu 

blesteme și cu un semn amenințător cu capul în direcția Muntelui). Mlaștinile și mocirla se 

întinseseră tot mai mult de o parte și de alta. Cărările dispăruseră, după cum dispăruseră și mulți 

călăreți și călători care încercaseră să regăsească drumurile pierdute. Cărarea elfilor, pe care-o 

urmaseră gnomii prin pădure la sfatul lui Beorn, ajunsese acum să fie rar folosită și lipsită de orice 

siguranță. Ea se sfârșea, de altfel, la marginea de răsărit a pădurii; râul rămăsese singura cale lipsită 

de pericole de la marginea Codrului Întunecat, la miazănoapte, până la câmpiile umbrite de munte, 

pe partea cealaltă, iar râul era păzit de Regele Elfilor. 

Vedeți, așadar, că până la urmă Bilbo luase singura cale cât de cât sigură. L-ar fi liniștit poate 

puțin pe domnul Baggins, care stătea tremurând pe butoaie, dacă ar fi știut că Gandalf, care era 

departe, aflase de toate astea, că se îngrijorase grozav și că, de fapt, își isprăvea celelalte treburi 

(care nu au legătură cu povestea asta) și se pregătea să vină în căutarea lui Thorin și a tovarășilor 

săi. Dar Bilbo nu știa. 

Tot ce știa era că râul părea să continue și să tot continue la nesfârșit, și că-i era foame, și, avea 

un guturai urîcios, și, nu-i plăcea Muntele ăsta care părea că se încruntă și-l tot amenință, pe măsură 

ce se apropia de el. După o vreme însă râul o luă mai spre sud, și Muntele se retrase din nou; în cele 

din urmă, către sfârșitul zilei, malurile se făcură stâncoase, râul își strînse toate apele rătăcitoare 

într-un șuvoi adânc și iute, și se văzură înaintând cu mare viteză. 

 
Hobbitul, Capitolul X, O primire călduroasă 
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XVI.  Orașul Lacului: dragonul uitat vs. profeția întoarcerii Regelui de sub Munte. 

 

— Eu vă propun Orașul Lacului, spuse Bilbo. Dar, de fapt, nici n-avem de ales. 

Bineînțeles că n-aveau de ales! Așa că, lăsîndu-i pe ceilalți, Thorin, Fili, Kili și hobbitul o 

porniră pe mal, până la marele pod. La intrarea pe pod se aflau niște paznici, care însă nu erau foarte 

atenți, căci trecuse prea multă vreme de când fusese într-adevăr nevoie să fie cu ochii în patru. Cu 

Elfii Pădureni erau prieteni; doar din când în când se mai iscau certuri în legătură cu taxele râului, 

dar asta se întîmpla rar. Ceilalți oameni erau departe; cât despre dragon, mulți dintre tinerii orașului 

se îndoiau fățiș de existența vreunui dragon al Muntelui și rîdeau de "bărbile cărunte" și de bătăliile 

în care spuneau că-l văzuseră zburând prin văzduh, în tinerețile lor de mult trecute. Așa stând 

lucrurile, nu e de mirare că paznicii beau și rîdeau în jurul focului, în ghereta lor, și n-au auzit 

zgomotul despachetării gnomilor sau pașii celor patru iscoade. De aceea mare le-a fost mirarea când 

Thorin, Scut-de-Stejar, intră pe ușă. 

— Cine sunteți și ce doriți? strigară paznicii sărind în picioare și pipăind să-și caute armele. 

— Eu sunt Thorin, fiul lui Thrain, fiu al regelui Thror de sub munte! spuse gnomul cu o voce 

puternică — și chiar părea a fi toate astea, în ciuda hainelor lui rupte și a scufiei tîrâte prin noroi. La 

gît și la talie avea lanț de aur strălucitor; ochii lui erau negri și adânci. M-am întors. Vreau să-l văd 

pe Stăpânul orașului vostru. 

Se iscă o agitație grozavă.      

[…]  

Pe cheiuri se auzi o îngrămădeală de tălpi grăbite. Unii începură chiar să cânte frânturi din 

cântecele vechi, despre întoarcerea Regelui de sub Munte; nu-i supăra câtuși de puțin faptul că cel 

care se întorsese era nepotul lui Thror, și nu Thror însuși. Și cântecul fu preluat de alții și răsună 

puternic, rostogolindu-se deasupra Lacului: 

Domnitorul de sub munte,  

Rege-al stâncilor sculptate  

Și-al argintatelor cișmele,  

Vă va aduce iar dreptate. 

Își va pune iar coroana.  

Harfa îi va fi-nstrunită,  

Sălile vor răsuna  

De cântarea-i măiestrită. 

Codrii se vor legăna pe munte,  

Iarba-naltă pe câmpii, 

În pâraie și în râuri  

Vor fi aur, bogății. 

Apele vor curge vesel,  

Lacurile vor luci,  

Nimeni nu va ști de jale  

Când se-ntoarce el în vale! 

 

Așa au cântat ei, sau cam așa, doar că totul era mult mai lung și se mai auzeau și strigăte și 

muzică de harfe, și viori, care se amestecau cu vocile. 

Într-adevăr, nici cel mai bătrân bunic nu-și mai amintea să fi cunoscut vreodată orașul o 

asemenea emoție. Până și Elfii Pădureni începură să se minuneze și chiar să se teamă. Nu știau, 

firește, cum scăpase Thorin și începură să creadă că regele lor făcuse, poate, o mare greșeală. Cât 

despre Stăpân, își dădu seama că nu putea face altceva decât să se supună protestelor generale, cel 

puțin pentru moment, și să pretindă că e convins de ceea ce spune Thorin. Așa că îi cedă propriul lui 

jilț și îi așeză pe Fili și pe Kili lângă el, la loc de onoare. Chiar și lui Bilbo i se dădu un loc la masa 

mare și, în îngrămădeala generală, nu întrebă nimeni ce legătură avea el cu toate astea, deși nici un 

cântec nu se referise la el, nici pe departe. 

[…] 



19 

 

Unele dintre cântece erau chiar vechi; altele însă erau noi de tot și vorbeau cu încredere despre 

moartea subită a dragonului și despre încărcături de daruri bogate care coborau pe râu până la 

Orașul Lacului. Acestea din urmă erau în mare parte inspirate de Stăpân și nu prea le plăcea 

gnomilor; dar, pe de altă parte, erau mulțumiți, așa că se îngrășară iute, recâștigându-și puterile. 

Într-o săptămână se restabiliră total; erau îmbrăcați acum în haine din stofe fine, fiecare în 

culorile lui, aveau bărbile bine tunse și pieptănate și umblau un pas țanțoș. Thorin arăta și umbla de 

parcă și-ar fi recâștigat deja regatul și Smaug ar fi fost tocat bucăți-bucățele. 

Apoi, după cum spusese și el, bunăvoința gnomilor față de hobbit devenea din ce în ce mai 

mare. Încetaseră să se mai vaite sau să bombăne. Beau în sănătatea lui, îl băteau pe spate și făceau 

mare caz de el; ceea ce era foarte bine, căci nu prea era bine dispus. Era obsedat de imaginea 

Muntelui, continua să se gândească la dragon, și în plus avea și un guturai revoltător. Timp de trei 

zile rămase în casă strănutând și tușind, și chiar și după aceea discursurile lui la banchete se limitară 

la: "Mulțumesc foarte mult". 

 
Hobbitul, Capitolul X, O primire călduroasă 
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XVII.   La poalele Muntelui Singuratic 

Vâslind două zile la rând, ajunseră până la capătul Lacului celui Lung și intrară în Râul 

Curgător; puteau să vadă acum Muntele Singuratic, ridicându-se înalt și fioros în fața lor. Curentul 

era puternic și înaintarea lor, înceată. La sfârșitul zilei a treia, la cîțiva kilometri în sus pe râu, se 

apropiară de malul stâng, adică cel dinspre Soare-apune, și debarcară. Acolo găsiră cai trimiși în 

întâmpinarea lor, cu noi provizii și obiecte de primă necesitate, și ponei pe care să călărească. 

Încărcară tot ce s-a putut pe căluți, iar restul îl depozitară sub un cort; dar nimeni dintre oamenii din 

oraș n-a vrut să rămână atât de aproape de umbra Muntelui, nici măcar o noapte. 

„În orice caz, nu înainte să se adeverească cântecele", ziseră. În locurile astea sălbatice credeau 

mai ușor în dragon decât în Thorin. Și într-adevăr, proviziile lor erau în totală siguranță, căci 

regiunea era goală și pustie. Așa că însoțitorii lor îi părăsiră, coborând în goană apele râului și 

luând-o pe drumurile care veneau către țărm, cu toate că se lăsa noaptea. [...] 

A fost o călătorie istovitoare, făcută în tăcere și pe furiș. Nu auzeau nici râsete, nici cântece, nici 

sunet de harfă, și mândria și speranțele care se stârniseră în inima lor când cântaseră cântecele 

vechi, pe malul lacului, se topiră într-o tristețe apăsătoare. Știau că se apropie de sfârșitul călătoriei 

și că acest sfârșit putea fi groaznic. Pământul din jurul lor deveni mohorât și sterp, cu toate că odată 

după câte le spusese Thorin, fusese verde și frumos. Iarba era rară și curând nu mai văzură nici 

arbuști, nici copaci, doar buturugi înnegrite, ce aminteau de copacii care existaseră odată. Se aflau 

în Pustiul Dragonului și la sfârșitul anului. 

Ajunseră totuși la marginea Muntelui fără să dea de vreun pericol sau de vreo urmă a 

dragonului, în afară de pustiul pe care-l semănase în jurul vizuinei lui. Muntele stătea tăcut și 

încruntat ridicându-se tot mai înalt. Instalară prima lor tabără pe partea dinspre apus a marelui 

pinten de la miazăzi care se termina cu o culme numită Dealul Corbilor. Acolo fusese cândva un 

punct de strajă, dar încă nu îndrăzneau să se cațăre până acolo, pentru că era prea expus. 

Înainte să pornească să cerceteze pintenii dinspre apus ai Muntelui, în căutarea intrării secrete 

pe care se bizuiau toate speranțele lor, Thorin trimise o expediție în recunoaștere, să vadă ce se 

întîmplă în partea dinspre miazăzi unde se afla Poarta Principală. 

Îi alesese în acest scop pe Balin, pe Fili și pe Kili, și cu ei se duse și Bilbo. Înaintară sub 

stâncile cenușii, până la picioarele dealului Corbilor. Acolo, râul, după ce cotea făcând o buclă largă 

peste valea Dale, se depărta de munte, repede și zgomotos. Malul lui era sterp și stâncos, înalt și 

abrupt deasupra apei; și privind de acolo, pe deasupra apei înguste, care spumega și împroșca 

printre o puzderie de bolovani, văzură în valea largă, umbrită de brațele Muntelui, ruinele cenușii 

ale unor case, turnuri și ziduri vechi. 

— Acolo zace tot ce a mai rămas din Dale, spuse Balin. Pe vremea când mai băteau clopotele în 

oraș, coastele Muntelui erau acoperite cu păduri verzi și toată valea aceea ferită era veselă și bogată. 

Spunând toate astea, fața lui luă o expresie tristă și în același timp neiertătoare: fusese unul dintre 

tovarășii lui Thorin în ziua în care venise dragonul. 

Nu îndrăzniră să urmeze cursul râului mai departe, înspre Poartă, dar își continuară drumul 

dincolo de capătul pintenului dinspre miazăzi, până când, deși ascunși în spatele unei stânci, au 

reușit să vadă, trăgând cu ochiul, deschiderea neagră, ca de peșteră tăiată într-un perete mare de 

stâncă, între brațele Muntelui. De acolo țâșneau apele Râului Curgător; și tot pe acolo ieșeau aburi 

și fum negru. În tot pustiul nu mișca nimic, în afară de vapori și de apă, și din când în când câte o 

cioară neagră, care croncănea ca o piază-rea. Singurul sunet era sunetul apei lovindu-se de pietre și, 

din când în când, croncănitul aspru al unei păsări. Balin se cutremură. 

— Hai să ne întoarcem! spuse. Aici nu putem face nimic bun. Și nu-mi plac păsările astea 

negre; arată ca niște iscoade ale răului! 

— Deci dragonul continuă să fie în viață; și stă probabil în peșterile de sub munte — sau așa-mi 

închipui eu după fum, spuse hobbitul. 

— Nu te lua după asta, spuse Balin, cu toate că eu cred că ai dreptate. Dar fum și aburi pot ieși 

prin Poartă chiar dacă ar fi plecat un timp sau dacă ar zăcea la pândă pe unul dintre povârnișurile 

muntelui: toate peșterile dinăuntru trebuie să fie pline de duhoarea lui respingătoare. 
Hobbitul, capitolul XI, În prag. 
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XVIII.  Se deschide poarta  

 

Între timp, câțiva dintre ei explorară marginea de dincolo de deschizătură și descoperiră o 

cărare care ducea sus, tot mai sus, pe Munte; dar nu îndrăzniră să se aventureze prea mult în direcția 

aceea, și de altfel nici nu le folosea la mare lucru. Acolo, sus, era o liniște pe care n-o întrerupea nici 

o pasăre, nici un sunet, altul decât vântul prin spărturile din stâncă. Vorbeau încet, nu chemau, nu 

cântau, căci pericolul îi pândea de după fiecare stâncă. Între timp, cei care se ocupau de taina ușii 

n-aveau nici ei mai mult succes. N-aveau răbdare să-și mai bată capul cu rune sau cu literele Lunii; 

căutau fără încetare să descopere, pe suprafața netedă a stâncii, unde era ascunsă ușa. Aduseseră 

târnăcoape și fel de fel de alte unelte din Orașul Lacului și la început încercaseră să le folosească. 

Dar când izbiră stânca, mânerele se făcuseră bucățele și le loviseră brațele cu violență, iar capetele 

de oțel se rupseră sau se îndoiseră de parcă-ar fi fost de plumb. Era clar că uneltele de mineri nu 

foloseau la nimic împotriva vrăjii care ferecase ușa; și se mai înspăimântară și de zgomotul care se 

răspândea prin ecou. 

Îl găsiră pe Bilbo așezat în pragul intrării, trist și abătut — nu exista, firește, nici un prag, dar 

așa numeau ei, în glumă, micul spațiu, acoperit cu iarbă, dintre perete și deschidere, și își amintiră 

cuvintele pe care le rostise Bilbo cu multă vreme în urmă, la petrecerea neașteptată din vizuina lui, 

când le spusese că n-au decât să se așeze în prag până găsesc o soluție. S-au așezat deci și s-au 

cufundat în gânduri sau au început să se plimbe încoace și încolo fără rost, devenind din ce în ce 

mai mohorâți. 

La început, când descoperiseră drumul, se mai înseninaseră puțin, dar acum moralul le coborâse 

până în cizme; și totuși nu voiau să renunțe și să plece. Hobbitul încetase să fie "mult mai deștept 

decât gnomii". Nu voia să facă altceva decât să stea cu spatele către peretele de stâncă și să se uite 

în zare, spre Soare-apune, prin deschizătură, pe deasupra crestei, peste pământurile întinse, la zidul 

negru al Codrului Întunecat și la întinderile de dincolo de pădure, unde i se părea uneori că zărește 

Munții Cețoși, mici și îndepărtați.  

 

[...] 

 

În mijlocul ierbii era o piatră mare, cenușie, și Bilbo se tot uita încruntat la ea și la niște melci 

mari. Melcilor părea să le placă nișa asta închisă, cu pereții ei de stâncă rece; erau mulți și foarte 

mari, și se târau încet, lăsând o dâră lipicioasă pe laturile ei. 

 

[...]  

 

Dacă [Bilbo] ridica puțin capul, putea zări pădurea îndepărtată. O dată cu întoarcerea Soarelui 

către apus, apăru o licărire galbenă pe vârfurile îndepărtate ale copacilor, de parcă lumina ar fi prins 

în raza ei ultimele frunze palide. Curând, Bilbo văzu mingea portocalie a Soarelui coborând până la 

nivelul ochilor lui. Se apropie de crăpătură și acolo, palidă și neputincioasă, era o lună nouă, subțire, 

deasupra pământului. 

În clipa aceea auzi în spatele lui o pocnitură puternică. Pe piatra cenușie din iarbă se afla un 

sturz uriaș, aproape negru ca tăciunele, cu pieptul galben-deschis, presărat cu pete închise. Poc! 

Prinsese un melc și-l izbea de piatră. Poc! Poc! 

Deodată Bilbo înțelesese. Uitând de pericol, s-a așezat pe marginea stâncii și a început să-i 

cheme pe gnomi, strigând și gesticulînd. Cei care se aflau mai aproape s-au repezit poticnindu-se 

peste stânci, apoi de-a lungul marginii, până la el, întrebându-se ce Dumnezeu s-o fi întâmplat; 

ceilalți au strigat să fie trași în sus cu frânghia (cu excepția lui Bombur care, firește, dormea). 

Bilbo se grăbi să le explice despre ce era vorba. Toți amuțiră. Hobbitul rămase nemișcat lîngă 

piatra cenușie, în timp ce gnomii o priveau cu nerăbdare, clătinându-și barba. Soarele cobora din ce 

în ce mai jos, în timp ce li se năruiau toate speranțele. În cele din urmă se scufundă într-un brâu de 

nori roșcați și dispăru, gnomii mârâiră, dar Bilbo continua să stea aproape nemișcat. Luna mică 

apăru la orizont, începuse să se întunece. Apoi, deodată, când își pierduseră orice speranță, o rază 
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roșie de Soare scăpă ca un deget printr-o spărtură a norului, o rază de lumină care intră drept prin 

crăpătura stâncii în nișă, și căzu pe fața netedă a peretelui. Bătrânul sturz, cu ochii ca mărgelele, 

care privise scena cocoțat undeva, sus, cu capul aplecat într-o parte, scoase deodată un tril. Apoi se 

auzi o trosnitură puternică. O așchie de stâncă se desfăcu de perete și căzu, și deodată, cam la un 

metru de la pământ, apăru o gaură. 

Repede, tremurând să nu piardă momentul, gnomii se repeziră la stâncă și împinseră în zadar. 

— Cheia, cheia! strigă Bilbo. Unde e Thorin? 

Thorin se apropie în grabă. 

— Cheia! urlă Bilbo. Cheia care însoțea harta, încearc-o acum, cât mai e timp! 

Thorin se ridică și scoase cheia de pe lanțul din jurul gîtului. O vârî în gaură. Se potrivea. O 

întoarse! Trosc! Lumina se topi, Soarele asfinți, Luna dispăru și întunericul țâșni spre cer. 

Începură să împingă toți deodată și încet, încet, o parte din peretele de stâncă cedă. Apărură 

niște crăpături lungi și drepte, care apoi se lărgiră formând conturul unei uși înalte de un metru și 

jumătate și lată de un metru, care, fără nici un zgomot, se deschise încet spre interior. Întunericul 

păru că se revarsă ca un abur prin gaura care se făcuse în peretele muntelui. Un întuneric dens, în 

care nu se putea desluși nimic, li se întindea în fața ochilor, o gură căscată care ducea în jos, spre 

inima muntelui. 

 
Hobbitul, capitolul XI, În prag. 
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XIX.  Voluntari ! 

 

Multă vreme gnomii au rămas în fața ușii tot contrazicându-se în întuneric până când, în cele 

din urmă, Thorin spuse: 

— A venit clipa în care distinsul domn Baggins — care în drumul nostru lung s-a dovedit a fi 

un bun tovarăș și un hobbit viteaz și plin de resurse care-au depășit cu mult dimensiunile lui, și, aș 

adăuga, cu un noroc ce-a depășit cu mult rația obișnuită — a venit deci clipa să îndeplinească 

sarcina pentru care a fost cooptat în societatea noastră, clipa în care să-și câștige recompensa. 

Cunoașteți stilul lui Thorin în ocazii mari, așa că n-am să vă mai citez în continuare, deși a 

continuat multă vreme să vorbească. Ocazia era, fără îndoială, mare, dar Bilbo n-avea răbdare, între 

timp, ajunsese să-l cunoască foarte bine pe Thorin și știa unde vrea să ajungă. 

— Dacă te gândești că e de datoria mea să intru primul în pasajul secret, o, Thorin, fiu al lui 

Thrain, Scut-de-stejar, crească-ți-ar barba și mai lungă, spuse el supărat, spune odată și gata! De 

fapt, s-ar putea să refuz. V-am scos până acum din două încurcături, care nici nu erau prevăzute în 

contract. Așa că aș zice că oricum mi s-ar cuveni o oarecare răsplată. Dar cum toate cele bune sau 

rele sunt trei — așa obișnuia să spună tata — cred că n-am să refuz. Poate că am început să mă 

încred mai mult în norocul meu ca pe "vremuri" — se referea la primăvara trecută, când plecase de 

acasă, și care i se părea că avusese loc cu secole în urmă — așa că am să mă duc probabil s-arunc o 

privire, ca să scăpăm de-o grijă. Dar cine vine cu mine? 

Nu se așteptase la un cor de voluntari, așa că n-a fost decepționat. Fili și Kili păreau stînjeniți și 

stăteau într-un picior, ceilalți nu încercau nici măcar să pretindă că s-ar oferi — cu excepția 

bătrânului Balin, cel care făcea de pază și îl iubea pe hobbit. Spuse că în orice caz va intra cu el și 

poate că-l va și însoți o bucată de drum, gata să strige după ajutor dacă va fi nevoie... 

 
Hobbitul, cap. XII, Informații de culise 
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XX.  Bătălia lui Bilbo 

 

 

Dar firește că nu s-a trezit, ci și-a continuat drumul înainte, tot înainte, până când n-a mai văzut 

nici urmă de ușă în spatele lui. Era complet singur. Curând după aceea i se păru că începe să se 

încălzească. "Oare ceea ce mi se pare că se apropie în fața mea, de acolo, de jos, nu e un fel de 

văpaie?" se întrebă. 

Era. Și pe măsură ce Bilbo înainta, se făcea tot mai mare și mai mare, până când s-a lămurit 

despre ce e vorba. Era o lumină roșie ce devenea din ce în ce mai roșie. Și, în plus, era și foarte cald 

acum în tunel. Rotocoale de aburi zburau pe deasupra și pe lângă el, și începu să nădușească. În 

același timp, începu să-i pulseze în urechi un fel de zgomot, zgomotul unui lichid care clocotește 

într-un cazan mare pe foc, amestecat cu un fel de uruit care semăna cu torsul unui motan uriaș. 

Toate astea se dovediră a fi sforăiturile unui animal gigantic, care dormea, acolo, jos, în lumina 

roșie din fața lui. 

Și atunci Bilbo se opri. Și când o porni mai departe, dădu dovadă de cel mai mare curaj din 

viața lui. Comparate cu asta, lucrurile înspăimântătoare care s-au întâmplat mai târziu au fost floare 

la ureche. Adevărata bătălie a dus-o în tunelul acela, singur. Înainte să vadă pericolul care-l aștepta. 

 

 
Hobbitul, cap. XII, Informații de culise 



25 

 

XXI.   Un meșter spărgător îl întâlnește pe Smaug. 

 

După un scurt popas, își continuă drumul! Și vi-l puteți închipui ajungând la capătul tunelului, 

în dreptul unei deschizături cam de aceeași formă și mărime cu ușa de mai sus. Prin ea își vârî 

Bilbo, încet, capul lui mic, de hobbit. În fața lui se întindea peștera mare, cea de jos de tot — 

temnița subterană a gnomilor de altădată, care se găsea chiar la baza Muntelui. Era aproape beznă, 

așa că n-a putut să-i ghicească mărimea decât vag, dar, ridicându-se în partea stângă a pardoselii 

stâncoase, era o lumină puternică. Lumina lui Smaug! 

Dragonul cel uriaș, roșu-auriu, zăcea acolo și dormea dus; maxilarele lui clănțăneau necontenit 

și nările scoteau fâșii de fum, dar locul era slab când dormea. Sub el, sub membrele lui, sub coada 

lui imensă și încolăcită, peste tot în jurul lui, întinzându-se departe pe podea până unde nu se mai 

vedea nimic, zăceau teancuri de obiecte prețioase — aur împodobit și neîmpodobit, nestemate și 

bijuterii, argint pătat cu roșu în lumina rumenă. 

Smaug zăcea cu aripile îndoite, ca un liliac uriaș, întors puțin pe o parte, astfel încât hobbitul 

putea să-i vadă părțile de dedesubt, burta lui lungă și palidă, încrustată cu nestemate și frânturi de 

aur care se lipiseră de el, pentru că zăcuse atâta vreme în culcușul lui prețios. În spatele lui, acolo 

unde pereții se aflau cel mai aproape de el, se vedeau vag cămăși de zale, căști, săbii și sulițe 

atârnate în cui. Și tot acolo se aflau șiruri de recipiente și vase mari, umplute cu bogății pe care nici 

nu mai puteai să le socotești. 

A spune că lui Bilbo i s-a tăiat răsuflarea e mult prea puțin. Nu există cuvinte pentru a exprima 

uluirea lui, pentru că oamenii au schimbat limbajul pe care l-au învățat de la elfi, pe vremea când 

pământul era minunat. Bilbo mai auzise povești sau cântece despre comorile dragonilor, dar până 

acum nu-și dăduse niciodată seama de strălucirea, fascinația și splendoarea lor. Inima lui era plină, 

Pătrunsă de încântare, și se gândea la dorința gnomilor; uitând aproape de paznicul cel fioros, fixă 

zăpăcit aurul care era dincolo de orice preț sau posibilitate de calcul. 

Privi un timp, care-i păru o veșnicie, înainte să se simtă atras, aproape împotriva voinței lui, să 

se furișeze din umbra intrării, până la marginea mormanelor de comori care se aflau cel mai aproape 

de el. Dragonul îl domina; deși zăcea adormit, era totuși cumplit și amenințător. Bilbo apucă un 

potir mare cu două toarte, atât de greu încât abia îl putea duce, și aruncă o privire speriată în sus. 

Smaug mișcă o aripă, desfăcu o gheară și începu să sforăie pe alt ton. 

Bilbo o luă la goană. Dar dragonul nu se trezi — încă nu! — se mută doar în alte vise de 

lăcomie și violență, zăcând acolo, în peștera pe care o cotropise, în timp ce hobbițelul se străduia cu 

greu să urce tunelul lung care ducea înapoi la ușă. Inima îi bătea repede și picioarele îi tremurau mai 

rău decât atunci când coborâse; dar ținea totuși potirul și se gândea: "Am făcut-o! Asta o să-i învețe 

minte. Auzi: «mai degrabă seamănă a băcan decât a spărgător»! Nu zău! n-o să mai spună fraza asta 

niciodată." 

 
Hobbitul, cap. XII, Informații de culise 
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XXII.  Cum se vorbește cu dragonii 

 

Bilbo îi aruncă o nouă privire, de la intrare; i se părea, într-adevăr, că doarme dus, aproape mort 

și învăluit în întuneric, scoțând un sforăit care era ceva mai mult decât pufăitul unui abur nevăzut. 

Tocmai se pregătea să facă un pas înăuntru, când deodată observă o rază subțire și pătrunzătoare 

care ieșea de sub pleoapa căzută a ochiului stâng al lui Smaug. Se prefăcea doar că doarme! Păzea 

intrarea tunelului! Bilbo făcu repede un pas înapoi și binecuvântă norocul de a fi avut inelul. Atunci 

Smaug vorbi. 

— Ei, tâlharule! Te miros și te simt! îți aud răsuflarea. Hai, vino! Mai servește-te o dată, că ai 

de unde. 

Dar Bilbo nu era chiar atât de neștiutor în ceea ce privește obiceiurile dragonilor, și dacă Smaug 

sperase că va fi ușor să-l facă să se apropie, se înșelase. 

— Nu, mulțumesc, o, Smaug înfricoșătorule! răspunse. N-am venit pentru daruri; am vrut doar 

să mă uit la tine și să văd dacă ești într-adevăr atât de grozav, cât se spune în basme. Că eu n-am 

crezut. 

— Și acuma crezi? zise dragonul, oarecum măgulit, cu toate că nu credea nici o vorbă din ce 

auzea. 

— Basmele și cântecele sunt, zău, mult sub realitate, o, Smaug, cea mai Măreață, cea mai 

Grozavă Năpastă! răspunse Bilbo. 

— Ești destul de bine crescut, pentru un tâlhar și un mincinos, spuse dragonul. Pari să-mi 

cunoști numele, dar eu, în schimb, nu-mi amintesc să te fi mirosit vreodată. Cine ești și de unde vii, 

dacă-mi dai voie să te întreb? 

— Se poate!? Vin de sub Deal și drumul meu a trecut pe sub dealuri și pe deasupra lor. Și-am 

mers și prin aer. Eu sunt acela care umblă nevăzut. 

— Asta așa-i , spuse Smaug. Dar care îți este numele? 

— Descoperitorul de urme, tăietorul pânzelor de păianjen, Musca cea cu țeapă. Am fost ales 

Numărul Norocos. 

— Minunate titluri! rânji dragonul. Dar numerele norocoase nu ies întotdeauna câștigătoare. 

— Eu sunt cel care-și îngroapă prietenii de vii, și îi îneacă, și îi scoate iarăși, vii, din apă. 

Sosesc din fundul unui sac [Bag End], dar nici un sac nu mi-a fost tras pe cap. 

—Toate astea nu prea par vrednice de laudă, spuse Smaug, disprețuitor. 

— Sunt prietenul urșilor și oaspetele vulturilor. Sunt Câștigăinel și Poartănoroc, și mai sunt și 

Călăreț de butoaie, continuă Bilbo, căruia începuse să-i placă vorbitul ăsta în dodii. 

— Așa, da! spuse Smaug. Dar vezi să nu ți-o ia imaginația razna. 

Bineînțeles că așa trebuie să vorbești cu dragonii când nu vrei să-ți dai numele adevărat (ceea 

ce e înțelept) și nici nu vrei să-i înfurii cu un refuz categoric (ceea ce e, de asemenea, foarte 

înțelept). Nu există dragon care să reziste fascinației pe care o exercită vorbirea enigmatică și care 

să nu piardă vremea s-o priceapă. Erau foarte multe lucruri, din ceea ce spusese hobbitul, pe care 

Smaug nu le înțelesese deloc (deși îmi închipui că dumneavoastră le înțelegeți — pentru că știți 

totul în legătură cu aventurile la care se referise Bilbo), dar lui i se părea că înțelesese destul și 

chicotea în sinea lui. "Așa mi-am închipuit eu încă de aseară, își spuse el, zâmbind. Oamenii de pe 

lac — un plan păcătos al amărâților de pe lac, negustorii de poloboace, să mă fac eu șopârlă dacă 

n-am dreptate! N-am mai fost acolo de o veșnicie și-un an! Dar schimb eu toate astea, curând!" 

Foarte bine.  

 
Hobbitul, cap. XII, Informații de culise 
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XXIII.  Răzbunare? 

 

— Nu știi tot, o, Smaug cel Puternic, spuse. N-am venit aici aduși numai de aur. 

— Aha. deci recunoști că ai spus "aduși", rânji Smaug De ce nu spui "toți paisprezece" și să 

isprăvim, Domnule Număr Norocos? Mă bucur să aud că în afară de aurul meu ați mai avut și alte 

interese. În cazul ăsta, chiar că s-ar putea să vă pierdeți timpul degeaba. Nu știu dacă vă dați seama, 

dar, chiar dacă ați putea să furați aurul fărâmă cu fărâmă — treabă care v-ar lua o sută de ani sau 

chiar mai mult — tot n-ați putea să-l duceți departe? Pe coasta Muntelui, nu merge! Și nici prin 

pădure. Ha, ha! Și te-ai gândit vreodată la câștig? Îmi închipui că trebuie să fie a paisprezecea parte 

din întreg, sau așa ceva, asta a fost învoiala, nu-i așa? Dar cu livrarea ce faceți? Dar cu cărăușia? 

Dar cu gărzile înarmate și cu taxele vamale? și Smaug râse cu poftă. Avea o inimă haină și vicleană 

și știa că presupunerile lui erau, în mare parte, adevărate, cu toate că bănuia că oamenii de pe lac 

erau cei care urziseră planurile și că cea mai mare parte a prăzii avea să rămână acolo, în orașul de 

pe mal, care în tinerețea lui se numise Esgaroth. 

[...] 

— Ți-am mai spus, zise Bilbo, făcând un efort să le rămână credincios prietenilor și să-și țină 

fruntea sus, că la aur ne-am gândit mai târziu. Am venit peste deal și pe sub deal, pe vânt și pe val, 

cu gând de RĂZBUNARE. Nu mă-ndoiesc că-ți dai seama, o, Smaug-cel-fără-de-limite, că succesul 

ți-a creat niște dușmani înverșunați. 

Auzind asta, Smaug începu într-adevăr să rîdă — un sunet pustiitor, care-l făcu pe Bilbo să se 

cutremure din creștet până-n tălpi, în timp ce departe, sus, în tunel, gnomii se înghesuiră unii 

într-alții, închipuindu-și că hobbitul își găsise brusc și cumplit sfârșitul. 

— Răzbunare! sforăi el și ochii i se aprinseră luminând sala de la podea la tavan, ca un fulger 

stacojiu. Răzbunare! Regele de sub Munte a murit. Unde sunt neamurile lui care îndrăznesc să 

umble după răzbunare? Girion, stăpânul orașului Dale, a murit, iar eu i-am mîncat supușii cum 

mănâncă lupul oile; unde sunt fiii fiilor lui care îndrăznesc să se apropie de mine? Eu ucid unde 

vreau și nimeni nu-ndrăznește să se împotrivească. Am trântit la pământ războinicii din alte 

vremuri, și alții ca ei nu mai există în toată lumea. Pe atunci eram tînăr și plăpând. Acum sunt bătrân 

și puternic, puternic, puternic! Tâlharule din umbră! spuse el fioros. Armura mea e de zece ori mai 

groasă decât un scut obișnuit, dinții mei sunt ca săbiile, ghearele mele-s harpoane, șocul pe care-l 

produce coada mea e ca o lovitură de trăsnet, aripile mele dezlănțuie uragane și răsuflarea mea 

ucide! 
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XXIV.  O imprudență  folositoare 

 

— Am crezut întotdeauna, spuse Bilbo cu un chițăit speriat, că dragonii sunt mai moi pe 

dedesubt, mai ales în regiunea... pieptului; dar fără îndoială că o făptură atât de puternică s-a gândit 

și la asta. 

Dragonul încetă brusc să se mai laude. 

— Informațiile sunt depășite, spuse el scurt. Sunt blindat și pe deasupra și pe dedesubt cu solzi 

de fier și nestemate dure. Nu mă poate străpunge nici o sabie. 

— Trebuia să-mi închipui, spuse Bilbo. Chiar că nu există seamăn pe lume pentru Smaug, 

Seniorul Impenetrabil. Grozav trebuie să fie să ai o jiletcă de diamante fine. 

— Da, destul de neobișnuit și de frumos, spuse Smaug, cu o mulțumire absurdă. Nu știa că 

hobbitul văzuse puțin din învelișul neobișnuit de pe burtă, la prima vizită, și că ardea de nerăbdare 

să se uite mai de aproape, din motive cunoscute doar de el. Zmeul se rostogoli într-o parte. Privește! 

zise. Ce spui de asta? 

— Uluitor de frumos! Perfect! Fără de cusur! Amețitor! exclamă Bilbo cu voce tare, în timp ce 

în sinea lui spunea: "Ce bătrân neghiob! Are o pată mare în scobitura dinspre partea stingă a 

pieptului, goală ca un melc fără casă!" 

Acum, singura idee a domnului Baggin era să plece. 

— Dar nu trebuie să vă mai rețin, Măreția-Voastră! spuse, sau să vă opresc de la odihna 

binemeritată. Nu e chiar atât de ușor să prinzi poneii, după ce îi pui pe fugă! Și nici Spărgători! 

adăugă el ca o lovitură de despărțire, întorcându-se în tunel și urcându-l în goană. 

A fost o idee nefericită să spună asta [...] 

"Să nu rîzi niciodată de dragonii vii, prostule!" își spuse; mai tîrziu asta deveni una dintre 

zicalele lui favorite, transformîndu-se apoi în proverb. "Ești departe de sfârșitul aventurii", adăugă 

el, ceea ce era, de asemenea, foarte adevărat.  

[...] 

Dar hobbitul era supărat și neliniștit, așa că le-a fost foarte greu să scoată o vorbă de la el. 

Gândindu-se din nou la ceea ce făcuse, începu să regrete unele lucruri pe care i le spusese 

dragonului și nu-i prea venea să le repete. Bătrânul sturz stătea pe o stâncă, în apropiere, cu capul 

plecat într-o parte și asculta tot ce vorbeau. Și ca să vă dați seama în ce toane rele era Bilbo, ridică o 

piatră și o aruncă spre sturz, care nu făcu altceva decât să bată din aripi, să se dea la o parte și să se 

așeze apoi iarăși la loc. 

— Fir-ar al naibii de sturz! spuse Bilbo furios. Trage cu urechea, și nici nu-mi place mutra lui. 

— Lasă-l în pace, spuse Thorin. Sturzii sunt buni și prietenoși, iar ăsta e, într-adevăr, foarte 

bătrân și poate că e ultimul care a rămas din neamul cel vechi care locuia pe aici, îmblânzit de tata 

și de bunicul. E un neam fermecat și cu viață lungă și ăsta ar putea fi chiar unul dintre cei care trăiau 

pe aici, acum vreo două sute de ani sau chiar mai mult. Locuitorii din Dale știau cum să le înțeleagă 

graiul și îi foloseau drept mesageri, trimițându-i la oamenii de pe lac sau, prin alte părți. 

— Eh, o să aibă știri destule să ducă în Orașul Lacului, dacă asta vrea, spuse Bilbo. Cu toate că 

nu cred c-au mai rămas acolo oameni care să-și bată capul cu limba sturzilor. 

[...]  

Tot timpul cât au vorbit, sturzul a stat și a ascultat, dar când au început să apară stelele, și-a 

întins în tăcere aripile și s-a îndepărtat în zbor. Și tot pe când vorbiseră de li se lungiseră umbrele, 

Bilbo devenise tot mai amărât având presimțiri din ce în ce mai rele. [...] 
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XVIII. Plecarea lui Smaug 

 

Dar Bilbo nu mai simțea acea atracție fermecată pentru tezaur. Asculta discuția doar cu o 

ureche. Stătea cel mai aproape de ușă, atent să audă, pe de o parte, orice zgomot cât de mic care ar fi 

venit de afară și, pe de altă parte, orice ecou care ar fi răsunat dincolo de murmurul gnomilor, sau 

orice urmă de mișcare, jos, departe. 

Întunericul se îndesi și Bilbo deveni din ce în ce mai agitat. 

— Închideți ușa! îi rugă el. Mi-e frică de dragonul ăsta, până-n măduva oaselor. Liniștea asta 

îmi displace mult mai mult decât zarva de azi-noapte. Închideți ușa cât mai e timp. 

Era ceva în vocea lui care îi neliniști pe gnomi, încet, Thorin se scutură de visele lui și, 

ridicându-se, dădu la o parte cu piciorul piatra care fixa ușa, după care începură cu toții să împingă 

și ușa se închise cu o bufnitură și cu un zăngănit. Și nici urmă de broască înspre partea lor. Erau 

încuiați înăuntrul Muntelui. 

Era și timpul. Nici n-apucară să coboare bine în tunel, când panta muntelui fu nimicită de o 

izbitură, de parcă ar fi fost sfărâmată de niște berbece din stejari întregi de pădure, împinși de uriași. 

Stânca bubuia, pereții se crăpară și din tavan începură să le cadă în cap pietre. Nici nu vreau să mă 

gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă ușa ar fi rămas deschisă. Coborâră tunelul, în fugă, fericiți că 

mai erau încă în viață, în timp ce în spatele lor, afară, se auzeau răcnetele și zarva pe care o făcea 

Smaug în culmea furiei. Făcea stâncile bucăți, zdrobind pereți și costișe cu plesniturile cozii lui 

uriașe, până când  iarba arsă, piatra sturzului, zidurile acoperite cu melci, terasa îngustă și tot restul 

dispărură într-un iureș de țăndări și o avalanșă de pietre crăpate se prăvăli peste costișă în jos, în 

vale. 

Smaug își părăsise hoțește vizuina, se ridicase fără zgomot în aer, apoi plutise încet și greoi prin 

întuneric, ca o cioară monstruoasă, coborând pe aripile vântului către partea dinspre apus a 

Muntelui, cu speranța de a prinde pe cineva sau ceva acolo, pe nepregătite, și de a descoperi supapa 

de ieșire din pasajul pe care îl folosise hoțul. Ce se întîmplase fusese rezultatul accesului de furie 

provocat de faptul că nu găsise pe nimeni și nu văzuse nimic, și acolo unde bănuia că trebuie să fie, 

de fapt, ieșirea. 

După ce-și dădu astfel frâu liber furiei, se simți mai bine și se gândi, în sinea lui, că nu-l va mai 

necăji nimeni din partea aceea. Dar trebuia să-și continue răzbunarea. "Călăreț pe butoaie, sforăi el, 

picioarele tale veneau dinspre malul râului, și nu e nici o îndoială c-ai venit pe apă. Nu-ți știu 

mirosul, dar dacă nu ești unul dintre oamenii de pe lac, în orice caz, ei te-au ajutat. Acum or să mă 

vadă și-or să-și amintească cine e adevăratul Rege de sub Munte." 

Se ridică înconjurat de flăcări și o porni spre sud, către Râul Curgător. 
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XXV.  Găsirea Pietrei Străvechi 

 

Silueta mică și întunecată a hobbitului o porni deci prin peșteră, ținând mica lui torță sus. Din 

când în când — mai era încă destul de aproape — gnomii vedeau câte o scânteie sau auzeau câte un 

clinchet, când se împiedica de câte un obiect de aur. Lumina tot scădea pe măsură ce Bilbo înainta 

în peștera cea mare; apoi începu să se ridice, dansînd în aer. Bilbo se cățără pe mormanul mare de 

giuvaiere. Puțin mai tîrziu ajunse în vârf, dar își continuă drumul. Apoi îl văzură oprindu-se și 

aplecându-se o clipă; dar nu și-au dat seama de ce. 

Era Piatra Ark, Inima Muntelui. Bilbo își dădu seama că e vorba de ea, după descrierile pe care 

i le făcuse Thorin; și, într-adevăr, nu puteau exista două asemenea giuvaiere nici măcar într-un 

tezaur atât de grozav ca ăsta, nici dacă ai fi căutat în lumea întreagă. Pe când urcase, lucise în fața 

lui ca un fulger atrăgându-i atenția. Încetul cu încetul se făcuse tot mai mare, până ajunsese să arate 

ca un glob de lumină. Acum, când era lângă ea, văzu că la suprafață avea scântei pâlpâitoare de mai 

multe culori, reflectate și despicate de lumina schimbătoare a torței, în cele din urmă plecă privirea 

spre ea și i se tăie răsuflarea. Marele Giuvaier strălucea la picioarele lui, emanând o lumină 

interioară, tăiat și șlefuit de gnomii care îl scoseseră cândva din inima Muntelui; absorbea toată 

lumina care cădea pe el, schimbând-o în zeci de mii de scântei, ca o aureolă albă în care se revărsau 

luminile curcubeului. 

Deodată, brațul lui Bilbo se întinse spre el, atras ca de un miraj. Dar mâna lui mică nu-l putea 

cuprinde, căci giuvaierul era mare și greu; îl ridică totuși, închise ochii și îl băgă în buzunarul lui cel 

mai ascuns. 

"Acum sunt într-adevăr Spărgător, se gândi. Dar probabil că va trebui să le spun și gnomilor — 

la un moment dat. De fapt, au spus că-mi pot alege ce vreau, și eu cred că aș alege asta, chiar dacă 

iau ei tot restul!" dar, în sinea lui, nu era foarte convins că, atunci când îi spuseseră să aleagă, se 

referiseră și la acest giuvaier minunat, și simțea că asta ar putea isca neplăceri. 
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XXVI.  Comoara 

 

— De fapt, n-a fost nimic! Doar un liliac și o torță care a căzut pe jos, spuse Bilbo, drept 

răspuns la întrebările lor. 

Cu toate că li se luase o piatră de pe inimă, erau cam prost dispuși pentru că fuseseră speriați 

degeaba; și nu știu, zău, ce ar fi spus, dacă le-ar mai fi vorbit și de Piatra Ark. Simpla imagine a 

comorii, pe care o văzuseră în treacăt pe când umblau prin peșteră, trezise tot focul inimii lor de 

gnomi, și când inima unui gnom, chiar și cel mai (respectabil, e trezită de aur și de nestemate, el 

devine brusc curajos [și uneori chiar necruțător. 

Gnomii nu s-au mai lăsat rugați. Erau toți nerăbdători să exploreze peștera cât mai aveau timp 

și dispuși să creadă că, deocamdată, Smaug plecase de acasă. Apucară fiecare câte o torță aprinsă; și 

tot privind așa, când într-o parte, când într-alta, uitară de teamă și chiar de prudență. Începură să 

vorbească cu glas tare și să se strige unul pe altul, în timp ce ridicau comori de altădată din morman 

sau le scoteau de pe perete, ținându-le în dreptul luminii, pipăindu-le și mângâindu-le. 

Fili și Kili erau aproape veseli acum și, găsind atârnate pe perete o mulțime de harfe de aur cu 

corzi de argint, le dădură jos și începură să ciupească corzile; fiind fermecate (și neatinse de dragon, 

pe care îl interesa destul de puțin muzica) mai erau încă acordate, în peștera întunecoasă, care fusese 

atâta vreme tăcută, răsuna acum o melodie pe care n-o mai cântase nimeni de mult. Dar majoritatea 

gnomilor fură mai practici: culeseră nestemate și își umplură buzunarele, și ceea ce nu putură duce 

lăsară să le cadă printre degete cu un oftat. Thorin nu se lăsă nici el mai prejos, dar căută în dreapta 

și în stânga ceva ce nu putea găsi: Piatra Ark; dar deocamdată nu voia să spună nimănui despre asta. 

Gnomii luară apoi platoșe și arme de pe pereți și se pregătiră de apărare. Thorin arăta, 

într-adevăr, princiar, îmbrăcat într-o cămașă de zale aurite, cu o secure cu mâner de argint și cu o 

cingătoare acoperită cu pietre roșu-aprins. 

— Domnule Baggins, strigă el, iată primul avans din răsplata dumitale. Scoate-ți haina cea 

veche și îmbrac-o pe asta! 

După care îl îmbrăcă pe Bilbo cu o cămașă de zale mititică, lucrată pesemne cândva pentru 

vreun prinț al elfilor. Era dintr-un oțel de argint, pe care spiridușii îl numesc mithril, și avea o 

cingătoare cu perle, împodobită cu figuri, întărit pe dedesubt cu cercuri de oțel și bătut pe margine 

cu giuvaiere albe. 

"Mă simt grozav, își spuse în sinea lui. Dar cred că arăt cam caraghios. Ce-ar mai râde cei de 

acasă, de pe Deal, de mine, și totuși mi-ar fi plăcut să fie o oglindă pe aici, pe aproape". 

Cu toate astea, domnul Baggins își pierdu mai puțin capul în fața tezaurului, decât gnomii. [...] 
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