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Strada era lungă și dreaptă, iar pădurea întunecată își 
întindea ramurile până spre marginile drumului, pe am bele 
părți. Zăpada proaspăt căzută se depusese peste nămeții 
rămași din iarna trecută, transformându-i în movile uriașe. 
Lungi pasul și o luă la goană spre soarele care tocmai răsărea. 

Nu îndrăznea să se oprească.
Soarele atinsese vârfurile copacilor, de o parte și de alta a 

văii reci și întunecoase. Gâfâiala lui acoperi sunetul pri-
mului vehicul. Se întoarse din instinct. Încă un vehicul 
înainta în spatele primului, și luminile lui se întrepătrun-
deau. Vreo zece inși păreau să fie pe urmele sale. 

Sări peste bordura de zăpadă de pe marginea străzii și se 
ghemui sub crengile aplecate. O mașină de teren agilă își 
făcea cale între mormanele de zăpadă și gheață de pe mar-
ginea străzii și locul în care trunchiurile copacilor îi blocau 
drumul spre pădure. Auzi motorul schimbându-și turația. 
Încetineau. O luă la fugă; crengile îi veneau peste față și ridică 
brațul să se apere. O rafală de gloanțe stră pun se aerul deasupra 
capului său. Își blestemă propria prostie. Dându-și la o parte 
crengile de pe față, scuturase zăpada de pe ele, iar pulberea 
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fină căzută din copac îl dăduse de gol. Continuă să alerge, 
aplecându-se și mai mult ca să evite crengile. Avalanșa de 
gloanțe lovi copacii pe unde trecuse doar cu câteva secunde 
mai devreme. Trăgeau nebunește. Sfâșiau aerul. O vijelie de 
scoarță de copac și zăpadă spulberată.

Respirația i se făcea din ce în ce mai anevoioasă. Aerul 
rece îi paraliza plămânii. Și atunci îi pierdură urma. Se 
aruncă în crengile joase. Le simți biciuindu-i fața. O durere 
de jar încins i se înfipse în coapsă. Încă un glonț îi scrijeli 
șoldul făcându-l să se împiedice. Continuă să alerge, sufo-
cându-și durerea. Pierdea sânge. Lăsa o dâră în urma lui. Un 
lătrat îndepărtat de câini răsuna prin toată pădurea. Se 
împiedică de o rădăcină, rostogolindu-se în zăpadă. Se izbi 
violent de un copac, aproape că leșină. Se opri să-și tragă 
răsuflarea. Își scutură durerea și transpirația din ochi. Îi 
auzea foarte clar acum. Voci care se chemau una pe alta. Le 
era frică. Le era frică de el. Se încumetă să închidă ochii un 
moment. Alte rafale de gloanțe.

Și atunci își aminti ce-l împinsese de fapt acolo. 
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