
Calul

Era odată un fermier care iubea caii. Puternici, blânzi, harnici îi erau ajutoare de
nădejde la muncile fermei.

Într-un an însă dădu de un mânz altfel. Murg, cu pletele în vânt, pielea lucioasă,
și picioare zvelte, ager, părea să aibă toată sălbăticia în el. Mereu îl mâna vântul, îl
ardea focul ori îl  fugăreau bestiile. Era tot timpul în galop, neobosit, nedomolit. A
încercat fermierul să pună șaua pe el. Dar nimeni nu se putea apropia de el. Asta dacă
nu doreai să simți forța copitei ori a dinților săi.   

În fiecare dimineață fermierul privea cu bucurie mândrețea de cal ce fornăia,
necheza și frământa pământul sub copitele sale. Îi era drag tocmai datorită iureșului, a
forței ce o emana. Lua ceilalți cai, făcea muncile fermei, mereu aruncând o privire
spre frumosul armăsar tânăr și plin de energie.

Calul  creștea  tot  mai  frumos,  tot  mai  puternic,  tot  mai  ....  nefolositor.  Și  au
început să se audă vocile înțelepte: 

De ce îl ții, că nu ți-e de niciun folos?  
E doar risipă  animalul ăsta! Îți mănâncă nutrețul, dar nu te ascultă de loc! 
Mai bine i-ai da drumul în sălbăticie, dacă tot nu vrea să se lase domolit! Ai

scăpa de o gură în plus la hrănit! 
Sfaturile și întrebările lor strecurară îndoiala în inima fermierului. Calul era într-

adevăr  de o  frumusețe și  o forță  nemaivăzute.  Mânca  cel  puțin  la  fel de  mult  ca
ceilalți cai, însă nu făcea nimic pentru fermă. Fermierul hotărî că va încerca tot ce știe
și poate pentru a îmblânzi calul. Era care pe care! Nu voia să renunțe la armăsarul
năzdrăvan fără efort, fără luptă, fără muncă. 

Zi după zi fermierul pornea dis de dimineață, intra în țarcul calului cu biciul și
frâul în mână, cu îndrăzneala în ochi și dorința puternică în suflet. 

Seară de seară se întorcea în casă înfrânt, dezamăgit, cu tristețe în ochi. 
A doua zi o lua din nou de la început. Seara sfârșea și mai dezamăgit. 
Slăbise, era obosit, își pierduse speranța, dar se încăpățâna să continue. 
Zile, săptămâni, luni au trecut până când soția i-a spus ceea ce știa și el: Nu mai

merge așa.  Tot  ce faci  e să  stai cu  murgul  tău.  Ai lăsat  de  izbeliște ferma.  Abia
reușesc să fac și partea ta. Iar el nu se lasă domolit. Renunță! 

În seara aceea, lângă foc, fermierul simți lacrimile șiroindu-i pe obraz. Trebuia
să renunțe. Nu reușise să-l domolească, să transforme în cal sălbăticiunea care galopa,
fornăia și spumega cât era ziua de lungă. Ba dimpotrivă. Acesta părea mai sălbatic
decât la început. Izbea cu copitele gardul imediat ce simțea apropierea cuiva, necheza
puternic  de-l  auzeau  și  fermele  nu  tocmai  învecinate,  lovea  pe  oricine  și  orice
îndrăznea să intre în țarcul lui. 

Bătrânul, știut de toți ca fiind foarte înțelept se apropie cu pași neauziți de focul
fermierului.  Nimeni  nu  știa  de  unde  venea  și  încotro  mergea,  pe  unde  își  avea
culcușul.  Apărea  însă  mereu  când  aveai  mai  mare  nevoie  de  un  sfat.  Unii  chiar
spuneau că e doar o umbră, un duh. Dar toți erau siguri că are puteri magice. 

Fermierul îl îmbie cu o bucată de slănină și o felie de pâine. Bătrânul primi și
mâncă  ascultând  zgomotele  nopții,  acoperite  de  fornăitul  nervos  al  armăsarului
neobosit.



−Ce nume are? Întrebă încet bătrânul înghițind ultima îmbucătură.
−Nu i-am pus încă nume..... mă gândesc să renunț la el.... , oftă fermierul.
−Nu te-am întrebat  ce  nume  i-ai  pus  tu,  ci  care  e  numele  lui,  vorbi  apăsat

bătrânul. Iubești caii, adăugă el mai molcom, ar trebui să știi că fiecare cal are un
nume. Tu doar îl ghicești ori îl afli de la el. 

 Fermierul stătu o vreme pe gânduri. Auzise de la părintele lui aceleași vorbe. 
−De ce să renunți la el, insistă bătrânul?
−Nu-l pot domoli. Îmi mănâncă nutrețul și timpul, dar nu îmi dă nimic înapoi. 
−Ce vrei de la el?
−Să tragă la căruță, să are cu plugul, să  ....
−Să fie ca ceilalți cai. Dar el nu e. E altfel, spuse cu admirație bătrânul. 
−Așa e, acceptă  învins fermierul.  E altfel.  Eu nu-l pot face....  brusc își ridică

capul privindu-l pe bătrân în ochi. Fă-l tu! Tu ai puteri magice. Domolește-l tu! Nu
vreau să  renunț  la  el.  E frumos,  e puternic,  e nemaipomenit! Speranța  reapăru în
inima fermierului. Dacă bătrânul ar fermeca armăsarul.... dacă ..... 

−Eu nu pot face asta. Doar tu poți. E al tău. Și el știe asta. Doar de stăpânul lui
ascultă. 

−Dar nu mă ascultă deloc! Aproape țipă, disperat și oarecum furios pe bătrân,
fermierul. 

−Când îi vei afla numele va fi al tău. Bătrânul se ridică încet și o porni la drum,
nimeni nu știe unde. Se întoarse și mai zise doar atât: Nu uita, e altfel, nu va face ce
fac ceilalți cai! Ține minte că  el ... e... și vocea i se pierdu odată cu el în noapte.

Fermierul nu dormi deloc toată noaptea. Se zvârcoli încercând să înțeleagă ce a
vrut  bătrânul  să  spună.  Adormi  când  era  deja  spre  ziuă.  Visă  ceva,  ceva  ce  uită
imediat ce vocea soției îl trezi brusc. 

−Ce faci deci? Îl dai?
−Nu, se auzi e spunând cu o voce atât de hotărâtă că se miră și el de voința lui.

Nu-l dau. Rezolv altfel. Acum însă am de lucur, zâmbi el și porni la muncă.  Trudi
toată ziua ca un apucat. Visul îi reveni tot mai clar în timpul zilei. Abia aștepta seara.
Cină  tăcut  și,  după  ce-și  sărută  soția  de  noapte  bună,  luă  un  felinar,  pușca  și  se
îndreptă  spre  țarcul  calului.  Simțindu-l  de  departe  calul  turbă.  Fiecare  pas  al
fermierului stârnea furia animalului. Cumplită. Spumegând, copitele bătură pământul,
apoi loviră puternic în gard, gâtul i se încordă, galopă de nebun în jurul țarcului. 

 Fermierul se opri dincolo de gard, privind zbaterea calului. Se așeză sprijinindu-
se de gard, puse felinarul jos lângă el și închise ochii. Turbarea calului mai dură o
vreme. Într-un final se domoli. Se opri în celălalt capăt al țarcului fornăind pe nări
supărat. Fermierul rosti tare Noapte bună! Și se culcă. 

  Înainte de ivirea zorilor, fermierul simți suflarea caldă a armăsarului pe fața sa.
Zâmbi fără să deschidă  ochii. Stătu nemișcat,  respirând aproape în același ritm cu
animalul. Când soarele se ridică, fermierul stinse felinarul, își luă rămas bun de la cal
și plecă la muncile fermei. Noapte de noapte fermierul veni să doarmă alături de calul
sălbatic. La început calul îl primea nechezând, galopând, încercând să-l lovească prin
gard.  Dar fiecare dimineață  îi  găsea despărțiți  doar de lemnele gradului,  respirând
laolaltă. După o vreme calul păru să accepte rutina de culcare a fermierului, fără a



mai face nazuri. Venea lângă gard așteptând sforăitul fermierului. 
 Obișnuit de acum cu răsuflarea liniștită  a  calului,  într-o noapte,  fermierul se

trezi  auzind  din nou fornăitul  acestuia.  Ascultă  cu atenție  și  simți  în  acel  fornăit
altceva, nu furie. Mai degrabă teamă. Se ridică încet, fără zgomot și privi în direcția
în care privea calul.  Ceva,  o umbră  se mișca tiptil  pe lângă  gradul țarcului.  Duse
pușca la ochi, ținti calm, atent și pocnetul țevii, deși sperie calul care o luă la galop
prin țarc topi umbra. Fermierul merse atent până acolo și găsi leșul lupului. Cu lupul
mort pe umăr se întoarce la locul său. Calul se liniști după o vreme venind aproape de
el. Întinse capul peste gard curios parcă să vadă bestia moartă. Fermierul, fără să-și
dea seama întinse mâna și mângâie botul calului. Acesta nu se retrase. Și mângâierea
se prelungi. Fermierul nu a mai putut dormi restul nopții. De bucurie. 

  Săptămâni mai târziu fermierul îndrăzni să facă un pas ma aproape. Intră în
țarcul calului. Calul nu se împotrivi. Zi ori noapte, calul îl accepta aproape de el. Fără
frâu, fără șa. Fermierul se crezu prea devreme biruitor. Stăpân. Într-o zi îndrăzni prea
mult, ori calul se sperie, ori sălbăticia năvăli iar peste el. Oricare ar fi fost motivul,
calul ridică copita și lovi năprasnic. Osul se frânse și fermierul se căzni să păstreze
rutina dormitului în țarc, cu un picior rupt, dureros. Calul păru a se căi, venind lângă
om, atingându-l cu botul, respirând cald peste durerea lui.

   După multe vânătăi,  fracturi, întâlniri dure cu pământul, veni și ziua primei
încălecări. Sus, în șa, fermierul nu mai putea de bucurie. Vru să răsplătească calul și
după un înconjor dat țarcului, ceru să li se deschidă ușa. Fulger să fi fost și n-ar fi
țâșnit mai repede. Se făcu nevăzut, gonind nebun peste vale, pin pădure. Abia când
strigătul omului de pe spinarea sa răzbătu prin clocotul din venele sale, calul încetini
și întoarse capul, vrând să verifice, să ceară iertare. 

   Omul bătu prietenește gâtul înfierbântat al animalului. Simțise pasiunea, focul
dinăuntru armăsarului și înțelese. Era un cal de curse, nu un cal de fermă. Nu-l putea
face ceva ce nu era. El, fermierul va trebui să învețe să fie stăpânul unui cal altfel. El
va trebui să se schimbe. 

 Cu coama  fluturând  în  vânt,  calul  își  necheză  numele.  Își  recunoscu astfel
stăpânul. Iar stăpânul își cunoscu calul. 

Urmară  zile,  săptămâni,  luni  lungi  de  antrenament  atât  pentru  stăpân  cât  și
pentru cal. Învățau împreună, cu greu să aibă încredere unul în altul, să se cunoască.


