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Precizare: în aceastã
povestioarã niciun animal
nu a fost rãnit; evident, nu
punem la socotealã oamenii.

Î
ntr-o lume tot mai
corectã politic ºi tot
mai grãbitã, dacã
vrei sã spui ceva ºi
nu eºti dispus sã fii

pus la zid înainte sã ter-
mini, faci precizãri de la
început. Desigur, riºti sã
ruinezi ”naraþiunea”,

dar nu mai conteazã, decât sã ai vorbe...
În luna decembrie oamenii au în cã-

tarea puºtii, portofelului, asomatoru-
lui, cuþitului ºi furculiþei o singurã spe-
cie: porcul. Noi, cei din linia întâi a
prostiilor fãcute cu cele mai nobile

gânduri ºi zâmbetul pe buze, avem me-
reu alte planuri. Strãmoºii vânãtori ur-
lau în noi de cum cãdea prima zãpadã ºi
nu ne dãdeau pace pânã nu treceam la
fapte. Putea sã sufle ºi Euroclidonul pe
uscat (vântul dinspre miazãnoapte care
a luat pe sus corabia Sfântului Pavel),
noi eram nestrãmutaþi în credinþa noa-
strã. Ce presupuneau faptele: o adunare
(mai mult adunãturã) de 6-8 bãieþi, cu

câte o mãciucã la purtãtor (de preferat
din lemn de salcâm) ºi cu câte un câine
(de dorit cu toate cele patru picioare)
adus din gospodãrie, fiecare ce avea
din punct de vedere al rasei (câinelui,
desigur), care alergau bezmetici, mai
puþin mãciucile, câteva ore prin zãpa-
dã. Se mergea pe ”deal”, care de fapt
era ºi încã mai este o câmpie mãrginitã
pe o lungime de grãdinile caselor din

sat (aºezat pe malul Argeºului) ºi pe ce-
alaltã parte de autostrada Bucureºti –
Piteºti, proaspãt construitã la vremea
respectivã, iar lãþimile erau tãiate de
fostul cimitir într-un capãt ºi de noul ci-
mitir în celãlalt. Ideea era simplã, se
pleca în evantai dinspre sat spre câmp
pânã când ieºea un iepure din ascunzã-
toare, dupã care începe hãituirea ace-
stuia. De ce aºteptam cãderea zãpezii?

Cred cã era ºi un factor estetic, câmpul
alb era foarte frumos, dar ºi practic, aºa
puteam vedea mai bine iepurele gri (în
aceea perioadã iepurii sãlbatici nu îºi
vopseau blana), în plus pe marginea au-
tostrãzii erau puse niºte garduri care
împiedicau troienirea ºoselei, astfel
încât circuitul de alergare era relativ
închis, iar ºansele de reuºitã creºteau
apreciabil, de la zero spre... nimic. Ori

de câte ori plecam la vânãtoare, tata
(profesor inclusiv în timpul liber) ne
încuraja, pedagogic, anunþând cã o sã
punã tuciul pe foc sã facã o mãmãligã,
sã avem cu ce mânca iepurele. Vorbe, nu
am mâncat nicio mãmãligã cu fripturã de
iepure, deºi tata a fãcut sute de mãmãligi,
atât pentru vânãtoare, cât ºi pentru con-
sum casnic. Invariabil la fiecare vânãtoa-
re, câinii, care fie nu se cunoºteau sufi-
cient, fie se ºtiau prea bine ºi se antipati-
zau, se încãierau ºi jumãtate din timp ne
ocupam sã îi împãcãm. Eu aveam un
exemplar mai ciudat, Cocoloº, masiv,
dar cu picioare extrem de scurte (o com-
binaþie între o târâtoare ºi un porc), era
doar de prezentare, avea în zãpadã o vite-
zã de deplasare atât de micã încât nu aº fi
pariat cã poate prinde din urmã un melc
cu semiparezã.
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