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Scenă 3 (Cabana din pădure) 

Soția îi murise, în urma unui accident vascular, cu vreo trei ani înainte ca el să se pensioneze. 
Amândoi erau ceea ce se numește, destul de impropriu, liber-cugetători, ea era farmacistă (nu 
dorise să facă medicina) iar el lucra în cercetare în domeniul filosofiei. Amândoi mai aveau și 
activități didactice, el mai ales la nivelul de masterat și doctorat (considera că, la nivelul de licență, 
bagajul informațional și, mai ales, atitudinea absolvenților de studii liceale, lăsau mult de dorit, cel 
puțin pentru un domeniu așa de abstract și de „inutil” cum era filosofia – de fapt, specialitatea lui 
era epistemologia –, așa că de mulți ani nu mai accepta ore în învățământul superior de licență). 
Conveniseră că, indiferent cine o ia înaintea celuilalt în privința încheierii socotelilor cu viața, să se 
procedeze la arderea cadavrului. Așa a și făcut, iar acum cenușa soției se odihnește într-o casetă de 
metal pe care o aveau în casă nu se știe de unde și care i se păruse potrivită pentru acest scop. 
Caseta stă acum, la rândul ei, pe un raft de bibliotecă, în camera lui de lucru (unde este și biblioteca 
familiei), între câteva cărți groase de istoria filosofiei.  

După ce a murit soția, i-a dispărut orice entuziasm pentru cercetare, așa că a așteptat să împlinească 
vârsta legală de pensionare și a depus dosarul cerut de lege. Conducerea institutului de cercetare în 
care lucra nu a insistat să continue activitatea (se putea aproba, anual, de către conducerea 
administrativă a institutului, continuarea activității pe postul deținut, cu menținerea salariului) și, 
desigur, nici el nu a dorit acest lucru. A vorbit cu câțiva foști colegi din institut să-i preia cei trei 
doctoranzi pe care-i mai avea în coordonare, anunțându-i, apoi, și pe aceștia, despre schimbarea 
intervenită. A renunțat, desigur, și la obiceiul de a invita acasă, în bibliotecă, câte un doctorand cu 
care avea lungi discuții pe subiecte din economia tezei de doctorat. În scurt timp, primise decizia de 
pensionare, împreună cu notificarea care preciza suma pe care urma s-o primească, lunar, în contul 
curent pe care-l deschisese în acest scop. Din acel moment trecuseră doi ani, timp în care se ocupase 
doar de punerea în ordine a lucrărilor începute (toate erau pe calculator, nu mai lucra de multă 
vreme cu hârtii). Voia să-și folosească experiența și cunoștințele acumulate pentru a scrie o ultimă 
lucrare, o lucrare introductivă la problema adevărului în domeniul social, problemă care, după cum 
aprecia, nu primise încă un răspuns satisfăcător. Lucrarea avansa greu, de fapt, nu reușise decât să 
schițeze, vag, o listă de teze pe care urma să le discute. Entuziasmul a scăzut, însă, brusc, până la 
dispariție, după o vizită, făcută în urmă cu câteva luni, la cabana familiei, care stătea, de când murise 
soția, închisă.  

* 
*         * 

Cabana fusese construită, cu circa un deceniu în urmă, din lemn, într-un stil extrem de simplu, într-
un luminiș larg din pădurea care se întindea, pe circa două sute de metri, între sat și un râu lat și 
vijelios, urmând cursul acestuia pe mai mult de treizeci de kilometri, în amonte și în aval față de sat. 
Cabana nu avea nici un fel de facilități ale civilizației: o lampă cu petrol care asigura lumina necesară 
noaptea, câteva scaune pliante, o masă simplă, un pat fără saltea (pe post de saltea foloseau câteva 
pături puse una peste alta; de altfel, nu înnoptaseră niciodată acolo). Apă, ceai sau cafea aduceau 
în termosuri. În spatele cabanei, o toaletă tip turcesc, din scânduri simple, acoperită cu tablă 
galvanizată (ca și cabana însăși). La intrare, constructorul fusese rugat să facă și o mică terasă, sub 
acoperișul cabanei, unde stăteau de obicei (cabana nu era destinată să primească musafiri, de altfel, 
nimeni nu știa de existența ei), pe câte un scaun pliant, ascultând glasurile pădurii. Când mergeau 
acolo, vorbeau puțin, aproape deloc, lăsându-se cufundați, cu toate simțurile, în universul naturii. 
Căpătau o stare cvasi-letargică, de transă și rămâneau așa, chiar și câteva ore, cu o senzație stranie 
de contopire cu o lume în care funcționează doar simțurile și în care nu numai că ești singur, dar îți 
dorești să fii singur. Un sentiment ciudat de singurătate și, totodată, de comuniune cu natura însoțea 
tot acest răstimp în care rămâneau ca într-o totală imersiune în sine. Natura, cu sunetele, mirosurile, 
adierile ei tactile, amestecul de culori și, în cele din urmă, cu liniștea dată de formarea și menținerea 
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fondului de senzații (liniștea, nu-i așa, nu este absența zgomotului, ci absența variației zgomotului) 
îi îngloba omogenizându-i cu tot ceea ce era ea. Când, în cele din urmă, ca dintr-o vrajă, se smulgeau 
din reverie, își strângeau lucrurile cu care veniseră, în tăcere, și porneau spre casă. Ajunși acasă, abia 
într-un târziu își vorbeau, pe subiecte exclusiv domestice și doar atât cât era necesar, parcă pentru 
a nu tulbura starea de care se lăsaseră cuprinși la cabană. Aceste întâmplări se petreceau cam o dată 
pe lună și nu erau deloc planificate, de obicei unul propunea și celălalt accepta necondiționat să 
meargă la cabană. Nici momentul zilei în care mergeau la cabană nu constituia o regulă, însă ceea 
ce s-a dovedit a fi o „regulă” este că nu au rămas niciodată noaptea acolo. Nu ar putea spune de ce, 
așa s-a întâmplat, pur și simplu. Nu le era teamă să rămână (ar fi putut să-și ia arma de vânătoare – 
o avea de mulți ani, dar la vânătoare nu fusese decât de vreo trei ori, cu alți vânători din sat, prilejuri 
cu care nu trăsese în nici un animal, deși trecuseră pe lângă el și iepuri, și căprioare și chiar și un 
mistreț, într-una dintre dăți, iar ceilalți vânători îl încurajaseră să tragă; îi strigau „trageți, dom’ 
profesor, acum, trageți”, dar nu a tras niciodată. Cât despre apelativul de profesor, probabil așa se 
prezentase el atunci când au venit în sat, unde au cumpărat o casă veche, cu un mic teren de pomi 
fructiferi pe lângă ea, pe care au renovat-o cât se poate de simplu apoi, iar oamenii au reținut că 
este profesor), deși în pădure existau cel puțin două haite de lupi care, în iernile geroase și cu zăpadă 
multă, se mai iveau și pe la marginea satului (de altfel, acesta era unul dintre motivele pentru care 
satul deținea un corp de vreo 12 vânători iscusiți, gata să intervină dacă primejdia, doamne ferește, 
ar fi escaladat). Iarna nu au mers niciodată la cabană, în primul rând din cauza zăpezii mari și apoi, 
desigur, de data aceasta, și din cauza pericolelor legate de animalele sălbatice pe care pădurea le 
găzduia.  

 
* 

*         * 

În urmă cu câteva luni trecuse pe la cabană, așa într-o doară, fără un scop precis. Era la jumătatea 
lui octombrie, deci în toiul toamnei, care își vedea de ale ei: desfrunzirea copacilor și tapetarea 
solului pădurii cu un covor galben-maroniu de frunze veștede, aruncarea în timpul nopții a perdelei 
de brumă care, dimineața, făcea aproape ireală întreaga pădure, micșorarea treptată a parcursului 
diurn al soarelui care, la rândul său, era din ce în ce mai anemic, parcă obosit de o vară lungă în care 
arsese cu entuziasm. Ceasul arăta ora 4 după amiaza când a descuiat ușa, a deschis-o dar nu a intrat 
înăuntru. A lăsat ușa așa, deschisă, și s-a așezat pe unul dintre scaunele pliante de pe terasa 
improvizată în fața cabanei. Cele două scaune pliante rămâneau tot timpul pe terasă, lângă o mică 
măsuță de rafie, chiar și iarna când, de altfel, erau acoperite de zăpadă. Zgomotul specific al pădurii 
abia se simțea, mai ales prin ciripituri de păsări care, în limba lor, comunicau și rezolvau, desigur, 
chestiuni importante și urgente. Aerul era liniștit, nici măcar o boare de vânt nu umfla rămășițele de 
frunze care încă nu se desprinseseră total de pe ramurile copacilor. Rămase așa, cu ochii închiși, cum 
făcea și altădată, când nu venea singur. Nu rememora nimic din stările similare trăite demult și, de 
altfel, părea că zumzetul gândurilor s-a oprit și el. Senzația pe care o încerca era cu totul nouă, avea 
efectiv senzația că își pierde, încet-încet, nu identitatea, căci rămânea pe deplin conștient, ci 
consistența materială. Stând cu ochii închiși, în timp ce nimic din jur, vânt sau zgomote care să iasă 
din fundalul monoton, nu spărgea această monotonie, avea senzația că devine, pur și simplu, o parte 
din decorul pădurii, prin nimic excepțională în raport cu acest decor, ba dimpotrivă, o parte cu totul 
și cu totul comună și omogenă cu acesta. Când și-a revenit, absolut natural, ca dintr-un vis, din 
această stare de descompunere materială simulată, nu a fost deloc speriat de trăirile senzoriale false 
pe care le-a avut, așa cum, trezindu-te după un vis neobișnuit prin conținutul său epic, nu ești speriat 
după ce îți dai seama că ai avut un vis, că acum te-ai trezit și că ceea ce ai trăit în vis nu este real. Cu 
toate acestea, însă, acea senzație, de descompunere substanțială (deși cu menținerea conștienței 
identitare), de dizolvare materială în lumea din jur, prin simpla închidere a ochilor și deconectare de 
la orice gând intenționat, nu a dispărut niciodată în întregime de la acea experiență. Desigur, s-a 
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diminuat cu timpul, dar ceva din esența ei a rămas. A încercat să verifice dacă nu putea intra în acea 
stare și în bibliotecă, adâncit, cu ochii închiși și izolat de orice zgomot excentric față de fondul 
general de zgomot din cameră, în fotoliul supradimensionat. Nu a reușit asta niciodată. Îndeosebi, 
nu putea scăpa de gândul că acum experimentează ceea ce experimenta, ceea ce la cabană nu se 
întâmplase. Faptul că avea în permanență conștiența că face ceea ce face reprezenta, parcă, un 
inhibitor pentru intrarea în acea stare de transă în care materialitatea lui nu mai era relevantă, iar 
această materialitate devenea, complet, o parte oarecare pe care decorul pădurii o accepta ca pe o 
parte „de drept” a ei. Astfel că, după circa o lună de la prima experiență, s-a întors la cabană. Data 
trecută plecase fără să mai închidă ușa, așa că, între timp, vântul grămădise mormane de frunze în 
dreptul ușii și, probabil, și în interior. Nu a înlăturat frunzele, ci s-a așezat, aproape cu religiozitate, 
parcă de teamă să nu strice ceva care ar fi întrerupt vraja ce urma să se insinueze curând, pe scaunul 
pliant pe care stătuse data trecută. Și pe scaunul pliant ajunseseră frunze îngălbenite, dar nu le-a 
dat jos, s-a așezat peste ele, cu o ciudată senzație fiziologică de îmbrățișare. Parcă scaunul, plin acum 
de frunzele scuturate și aruncate acolo de vânt, îl primea într-un fel de îmbrățișare a naturii cuibărite 
acolo, pe scaun. Închise ochii, se relaxă, lăsă capul să-i cadă în piept în bine-cunoscuta poziție a 
birjarului (citise undeva că această poziție este cea mai relaxantă cu putință) și, încet-încet, reintră 
în starea aceea în care nu se desprindea de propriul corp, ci acesta, corpul, trecea, parcă în 
elementele naturale din jur, printr-un fel de dizolvare a materialității sale. Nu-și mai simțea mâinile, 
picioarele, de fapt nici o parte a corpului, nici chiar capul care, în poziția birjarului fiind, nu mai 
transmitea nici un fel de semnale de materialitate. Cu o bucurie imensă, posibilă numai atunci când 
teama că această bucurie nu va mai veni este, la rândul ei, imensă, retrăi vechea senzație. De data 
aceasta, însă, ceva nu a mai fost la fel: era conștient, în continuare, de propria identitate, trăia, ca și 
data trecută, senzația aproape fiziologică, a dizolvării materialității sale în decorul din jur dar, totuși, 
nu scăpase cu totul de orice gând. Un gând, un singur gând, se formase, îndărătnic, deși nu-l 
chemase, în toată această trăire: gândul că senzația trăită, mai exact spus, mesajul senzației trăite, 
reprezenta un comandament pentru el. Avu, deodată, revelația unui moment de grație (cum au, rar, 
cercetătorii autentici când, brusc, înțeleg ceea ce au găsit în cercetarea lor), și anume relevația 
înțelegerii unei datorii (acel imperativ categoric al filosofului pe care l-a iubit atât de mult, poate mai 
mult decât l-a acceptat, pentru onestitatea lui intelectuală). Datoria de a se întoarce în natură, de a 
reintra în circuitul naturii, așa cum a fost dintotdeauna și cum ar fi trebuit să rămână întotdeauna. 
Când se trezi din reverie, gândul momentului de grație nu dispăru ci, în mod curios, se accentuă, de 
parcă ar fi fost singurul scop (al cui?) al acelei trăiri de descompunere, de dizolvare a materialității 
lui. În zilele care au urmat, senzația nu s-a mai diminuat, cum se întâmplase înainte, ci s-a accentuat. 
Se crea, încet-încet, sentimentul acut că acea dizolvare a materialității este iminentă sau reclamată 
(de cine?) imperios. Acest sentiment se traducea într-un dor (acest cuvânt complex și, în același 
timp, ambiguu, îi veni imediat în minte) de cabană, într-un dor de a merge la cabană și a se abandona 
scaunului pliant. Din acel moment, nu mai putu lucra nimic, nici măcar pentru a-și pune în ordine 
multitudinea de lucrări sau articole începute cine știe de când. Împrăștiate peste tot în bibliotecă, 
împreună cu cărțile scoase de prin rafturi și lăsate pe te miri unde, deschise la paginile care-l 
interesaseră cândva, le lăsă în starea de „entropie” în care ajunseseră. Laptop-ul, care îl ajutase atât 
de mult de-a lungul anilor, ținând în ordine gândurile care îi veneau în dezordine, stătea, aprins, pe 
birou. Nu-l închise. Își pregăti cu grijă haine groase și încălțăminte călduroasă (găsi un set complet 
în debaraua unde ținea îmbrăcămintea de vânătoare), se îmbrăcă și plecă spre cabană. Când ajunse, 
îndepărtă frunzele care blocau ușa de la intrare, descuie cabana și intră în cameră. Se trânti, așa 
îmbrăcat cum era, pe pat, și în scurt timp, adormi.  

 

 
* 

*         * 
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Când se trezi, afară începea deja să se întunece. Se ridică din pat, ieși și începu că caute lemne de 
foc. Adună câteva brațe bune de ramuri groase rupte de vânt și le pregăti în spatele cabanei, unde 
era un mic tăpșan de la care începea imediat pădurea deasă, așezându-le într-un morman. Aduse 
scaunul pliant din terasă și-l așeză între mormanul de lemne și spatele terasei, astfel încât era 
orientat spre zidul de pădure care începea imediat la marginea tăpșanului. Apoi aprinse, cu grijă 
focul. Timide, la început, dar prinzând treptat curaj, flăcările cuprinseră curând mormanul de lemne. 
Acum flăcările dansau aproape liturgic, îmbrățișându-se unele pe altele, pentru a se despărți apoi, 
cu izbucniri violente în sus și în lateral. Rămase îndelung, cu ochii privind flăcările dar, cumva, 
trecând dincolo de ele. De fapt, jocul flăcărilor era doar un fundal acum (de mult nu le mai percepea 
ca atare, în mod individual, ci doar ca pe un decor oarecum îndepărtat, fără nici o legătură directă 
cu el însuși). Prin cap îi treceau gânduri amestecate, fără a se închega într-un fir epic sau, măcar, 
emoțional. Era un talmeș-balmeș de amintiri incomplete, care încălcau în mod grosolan cronologia, 
amestecând evenimente îndepărtate cu unele recente, dar, ceea ce era curios, nu erau numai 
amintiri ale unor întâmplări care avuseseră loc cândva și în care el fusese, într-un fel sau altul 
implicat. Erau unele amintiri pe care, în mod evident, nu le trăise niciodată pentru că, în mod natural, 
nu avea cum să le trăiască. Și atunci, ce fel de amintiri erau acestea? Amintirea ar trebui să fie o 
rememorare a ceva ce ai trăit și a rămas în memorie. Și atunci, despre ce fel de memorie poate fi 
vorba când își amintea despre evenimente pe care nu ar fi avut cum să le trăiască? 

Tribul mersese toată ziua la vânătoare dar norocul nu îi surâsese, de astă dată. Cu o seară înainte, 
șamanul scrijelise pe țărâna din fața peșterii unde se adăposteau noaptea de animalele de pradă, 
un lup care fusese văzut de mai multe ori, în serile anterioare, dând târcoale tribului. Aprinseseră 
focul și, dansând în jurul conturului de lup desenat de șaman, își înfipseseră, ritualic, sulițele de lemn 
cu vârf de bronz în trupul acestuia. Ucigându-l ritualic, se asigurau că a doua zi îl vor găsi și vor reuși 
să-l ucidă cu adevărat. A doua zi după realizarea uciderii rituale a lupului, au pornit, pe dealurile 
dimprejur, să caute animalul. După o zi istovitoare, în care, de câteva ori, cineva din trib indicase în 
diferite direcții, spunând că l-a zărit, dar toate expedițiile în acele direcții se soldaseră cu eșec, s-au 
întors în luminișul care străjuia peștera, obosiți, flămânzi și descurajați că zeul nu le-a ascultat 
incantațiile din seara precedentă, prin care îl implorau să-i ajute la vânătoare. Au aprins focul și au 
stat în jurul lui, tăcuți și încrâncenați, până când noaptea a aprins stelele și a izgonit în genunile 
muntelui lumina zilei. Atunci războinicii s-au ridicat și, luându-și sulițele, bâtele și topoarele au intrat 
în peșteră, să se culce. Șamanul s-a apropiat de el și i-a spus că, în noaptea aceea, trebuie să aducă 
o pradă mare pentru trib, ca să mănânce. Apoi șamanul a intrat și el în peștera întunecată și sigură. 
A rămas lângă foc până când flăcările s-au stins de tot. Jarul mai mocnea sub cenușă, când și când, 
ca un muribund părăsit. După un timp, și-a luat sulița de lemn cu vârful de bronz (pe care și-o făcuse 
el însuși cu prilejul primirii în rândul războinicilor – ceremonie care marca ritualic trecerea de la 
starea de băiat la starea de bărbat) și a intrat în pădurea care se întindea în jurul peșterii. Încet-încet 
ochii i s-au obișnuit cu întunericul și, la lumina slabă a stelelor (căci luna nu apăruse în acea noapte) 
încerca să zărească în jur. Călca încet, cu grijă, pentru a nu rupe vreascuri care ar fi atras atenția 
prădătorilor care s-ar fi ascuns în beznă. Tălpile goale se arcuiau instantaneu atunci când simțeau 
vreo creangă sau vreun vreasc căzut pe pământ, așa că evita micile trosnituri care ar fi putut să-l 
dea de gol. Învățase asta tot de la animale, în atâtea pânde pe care le efectuase, de unul singur sau 
în desfășurările tribului la atâtea vânători la care participase. Încerca să realizeze o înaintare 
circulară, de fapt, mai mult o înaintare în formă de spirală care crește, așa încât să poată acoperi 
cât mai mult teren cu putință. Deodată, după câteva ore de mers pe bâjbâite, auzi, în tufărișul dens 
din față, un trosnet scurt. Se opri de parcă ar fi fost fulgerat, rămânând nemișcat și încercând să 
străpungă întunericul în direcția din care s-a auzit trosnetul. Știa, tot din experiență, că nemișcarea 
este cea mai bună ascunzătoare atunci când ești la vânătoare. De bună seamă că și animalul care 
declanșase trosnitura știa asta, așa că un timp care i se păru foarte lung, nu se mai auzi nimic. 
Continuând să rămână nemișcat, roti încet capul spre stânga, pentru a vedea și lateral. Atunci, în 



5 
 

lumina palidă a stelelor (de parcă ar fi luminat din spatele unei perdele) doi ochi fosforescenți sclipiră 
scurt. Fixând acele fosforescențe cu privirea, se aplecă, se așeză pe burtă și începu să înainteze cu 
grijă, infinit de încet, spre ele. Ținea sulița pe lângă corp, pregătit în orice moment s-o repeadă în 
orice ar fi mișcat în fața lui. Târându-se cu cea mai mare atenție, intră în desișul unde sclipiseră ochii 
animalului. Și, deodată, îl văzu. Era lupul pe care îl căutaseră ziua întreagă, un lup mare, puternic, 
care părea a avea blana cenușie. Era așezat, și el, pe burtă, în mijlocul tufișului, aproape nerespirând 
pentru a nu se deconspira. Ochii fosforescenți continuau să-l privească, dar parcă nu cu teamă, ci cu 
un fel de complicitate sau, i se păru, cu tristețe. Între el și lup nu mai era acum decât o distanță cam 
de două sulițe. Și doar câteva crenguțe subțiri îi despărțeau. Instinctiv, încleștă mâna pe suliță. Într-
o fracțiune de secundă ar fi repezit sulița ascuțită în partea stângă a animalului, străpungându-l 
până în partea cealaltă a trupului. Dar, în aceeași fracțiune de secundă, în loc să repeadă fulgerător 
sulița, cum făcuse de atâtea și atâtea ori, de aproape sau de departe, de pe loc sau din alergare, 
într-un singur animal sau în direcția unei turme, începu să se târască, pe burtă, cum era, spre lup. 
Acesta rămase nemișcat, continuând să-l privească fix și, parcă, întrebător. Încet, la fel cum făcuse 
și până acum, neauzit, trăgând ușor sulița pe lângă corp pe măsură ce înainta, se apropie de lup. În 
tot timpul acesta, ochii săi și ochii animalului au rămas fixați unii asupra celorlalți, parcă încercând 
să înțeleagă, cu o clipă mai devreme, intențiile celuilalt. Ajunse cu capul chiar lângă capul acestuia 
și-i simți deja mirosul ascuțit de sălbătăciune. Nările animalului se mișcară imperceptibil, semn că, 
la rândul său, îi simțea mirosul de om. Mai înaintă câțiva centimetri și, trecând cu puțin de capul 
animalului, rămas nemișcat de parcă ar fi fost desenat și nu viu, înclină capul spre capul acestuia, ca 
și cum s-ar fi lăsat, ușor, pe el. Avu senzația că și lupul își relaxă poziția capului, într-un răspuns abia 
sesizat la mișcarea sa. Cât au stat așa, nu poate aprecia. Poate au stat o clipă, sau poate au stat ore. 
Poate a adormit, sau poate nici n-a apucat să-și lipească prea bine capul de capul animalului. Își 
amintește doar că, dintr-un salt, lupul a sărit în picioare și a dispărut în desișul lichid al pădurii.  

Cu un mic zvâcnet se smulse din noianul acestor amintiri neverosimile, pentru care numai un Jung 
ar fi putut încerca să le găsească o semnificație sau, mai degrabă, un sens. Flăcările abia mai ardeau, 
pentru că nu mai pusese pe foc, noaptea fără lună luase în stăpânire deplină lumea, iar stelele 
luminau palid, de parcă cineva pusese o draperie prin care își transmiteau lumina. Atunci, îl văzu. 
Dincolo de foc, în desișul care pornea imediat spre pădure, doi ochi fosforescenți, aceiași ochi, îl 
fixau. Privi intens în acele fosforescențe, mult timp, având senzația scufundării în ei, ca într-o fântână 
de foc. Mută scaunul în lateral, spre stânga, departe de jarul care încă mai mocnea surd, și se așeză 
din nou. După câtva timp, lupul ieși din desiș. Deși lumina stelelor abia de permitea să întrevezi ceva, 
își dădu seama că era un animal mare, puternic. Avea blana cenușie și, acum, ochii nu-i mai scânteiau 
ca adineauri. Și ochii erau tot cenușii, privirea lor era intensă și fixă, fără să clipească. Lupul făcuse 
câțiva pași afară din desiș și acum se așeză pe burtă, cu labele din față sprijinindu-i capul semeț. 
Continuă să-l privească, liniștit. I se păru că privirea lupului avea o anumită tristețe. Instinctiv, se 
ridică de pe scaun cu mișcări lente și se așeză pe burtă, cu fața spre lup. Își puse brațele în față, 
sprijinindu-și bărbia pe ele, într-o încercare instinctivă de simetrie cu poziția lupului. Rămase așa un 
timp, iarăși fără a putea măsura sau interioriza durata respectivă. Parcă privirile lor erau, acum, 
înlănțuite între ele. Înțelese cu claritate că lupul nu-l va ataca. Atunci, brusc, se ridică și o luă la fugă, 
în lateral, spre pădure. Dintr-un singur salt, urmându-și chemarea de prădător, lupul îl ajunse 
sărindu-i în spate. Se rostogoliră amândoi, sub greutatea lupului, iar din rostogolire el se întoarse cu 
fața în sus. Animalul se răsuci cu iuțeală ajungând deasupra lui, botul i se încleștă instantaneu în 
jurul gâtlejului și colții săi îi străpunseră carotida. Lupul rămase cu gura înfiptă în gâtlej până când 
instinctul îi spuse că prada e moartă. Atunci se ridică și slobozi un urlet gutural, semn pentru restul 
haitei că a ucis o pradă. Urletul lupului era grav, melodios, trecând armonios între octave. Lupul urlă 
de trei ori, până când, din întunecimea pădurii, se auziră două sau trei răspunsuri ale haitei. Atunci 
se așeză pe burtă, alături de om, cu capul ușor sprijinit de capul acestuia. Sângele care curgea din 
gâtlejul omului se năclăia încet în blana cenușie a lupului.  


