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Demult, în vremuri străvechi, doi zei îşi disputau un oraş. Amândoi doreau ca 
oraşul să fie stăpânirea lor. Aceştia erau Zeul Heros, zeul vitezei şi al agilităţii şi Zeul 
Zalău, zeul păcii şi al naturii. 

Într-o zi, hotărât, Heros, îi spuse astfel lui Zalău: 
- Ascultă-mă, nu cred că mai are rost să ne certăm pentru acest oraş, atâta timp 

cât nici unul dintre noi nu-l stăpâneşte. 
- Şi ce propui, zeu al agilităţii? întrebă Zalău curios. 
- Propun o întrecere. Cine va ajunge primul în oraş, trecând prin Cărarea cea 

Lungă şi prin pădurea cu tufe şi copaci din spini, acela va fi stăpânul oraşului. O 
întrecere cinstită! 

Zeul naturii fu de acord cu propunerea Zeului Heros. 
Întrecerea avu loc la răsăritul soarelui, iar oamenii veniseră să asiste la cursă. La 

semnalul auzit, cei doi zei şi porniră pe Cărarea cea Lungă. Heros era în frunte, iar 
Zalău abia mai respira. Sub privirile uimite ale oamenilor, Zalău, pe oriunde călca, 
ieşeau numai flori colorate şi copaci. Ba mai mult: Cărarea cea Lungă se transformase 
într-un lan de grâu. Când Zalău ajunse în pădurea de spini, Heros era deja la ieşire. Dar 
şi aici, pe oriunde călca zeul naturii, pădurea se transforma într-o paletă întreagă de 
nuanţe de verde. Când Zeul Zalău ajunse în oraş, mare-i fu mirarea când văzu că nimeni 
nu-l aclama pe Heros, deşi era câştigătorul. Doar el însuşi se aclama.Când mulţimea-l 
zări pe Zalău, toată lumea-l aclama şi aruncau cu flori. Heros, revoltat întrebă de ce 
Zalău era aclamt, deşi nu el a ajuns primul în oraş. Un înţelept din mulţime se ridică de 
pe scaun şi vorbi: 

- Dragă zeu al vitezei şi al agilităţii, poate că ai ajuns primul în oraş, dar după 
cum vezi, Zeul păcii ne-a dăruit natură curată şi un lan de grâu. El merită aplauze. 
Trăiască zeul păcii şi al naturii!!! 

Heros recunoscu înfrângera sa şi plecă sus, alături de ceilalţi zei. 
De atunci, oraşul a rămas veşnic verde şi cu ape limpezi, paşnic şi liniştit, de 

asemenea. 
A primit numele „Zalău” după zeul care i-a dăruit aceste „cadouri”. 
Aceasta este o poveste adevărată! 

 


