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RECOLTA – FUGA DIN LANUL DE 
GRÂU
Până la mijlocul după-amiezii, mai rămăsese de recoltat doar 
o mică bucată din lanul grâu și concentrarea vânătorilor
începuse să scadă. 

„Dacă ar fi fost vreo vulpe în lanul acesta, ar fi fugit până 
acum”, a spus unul dintre secerători, ascuțindu-și coasa. „Ele 
își iau tălpășița la cel mai mic zgomot.” „Ai dreptate, dar 
șeful nu va renunța”, a răspuns altul.

În curând, a mai rămas doar un colț de pământ. Și în acel 
colț, sub tufa de soc, zăceau ascunse cele trei vulpi. 
Comunicau doar din priviri, în timp ce frica de moarte plutea
în aer, deasupra lor. Nu au îndrăznit să miște niciun muşchi.

„Dacă trebuie să fugim ca să scăpăm, ar trebui să o luăm în 
direcții diferite și atunci poate unul dintre noi va supraviețui” 
a şoptit Karack. „ Așteptați aici, spuse Vuk. „O să mai arunc 
o privire.” „Nu!” au implorat împreună Karack și Haart. „O 
să fii ucis!”

Dar Vuk nu a luat în seamă avertismentele lor. Inima 
curajoasă a străbunicului îi bătea puternic în piept. Știa că ar 
fi mai bine să moară chiar acolo decât să piară orbește într-o 
capcană.

Karack și-a lăsat capul pe pământ și a închis ochii așteptând 
ca moartea să vină și să-l ia. Curajul lui Vuk ar fi trebuit 
să-l inspire, dar era prea îngrozit.

Când secerătorii au ajuns la ultimul rând de grâu, fermierul a 
strigat: „Ora cinei!” iar vânătorii s-au întors cu toții și l-au 
privit pe șef în timp ce își strecura cureaua puștii peste umăr.
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„Am ceva de făcut în sat”, a spus el. Apoi a adăugat: „Stați 
și urmăriți câmpul... nu se știe niciodată”, și a plecat spre 
case. Odată ce a dispărut peste coastă, vânătorii și-au lăsat 
și ei puștile. „Ce este atât de important încât trebuie să 
meargă în sat acum?” a întrebat unul dintre ei, scărpinându-
se în cap.

„Un pahar rece de bere…” a răspuns altul. „Și servitoarea!” 
chicoti al treilea, mergând la umbră, sub copacii unde 
secerătorii își împărțeau mâncarea. "Ai dreptate!" spuse 
fermierul. „Nici un șoarece n-ar fi stat în acel lan, darămite 
o vulpe. Veniți și serviți-vă cu niște cârnați de casă.”

Fiecare mușchi din corpul lui Vuk vibra de speranță  în timp 
ce se strecura înapoi, cu grijă, la tufișul unde se piteau 
celelalte vulpi. „Au plecat! Repede, urmați-mă!” a spus el. 
Dar Karack și Haart nu puteau decât să se holbeze la el, 
înghețați de frică.

"Rapid!" șuieră Vuk. Ochii i s-au aprins și celelalte vulpi au 
știut că trebuie să se supună. S-au ridicat tremurând pentru 
că acum lumina soarelui strălucea în lanul de grâu cândva 
umbrit. L-au urmat pe Vuk, ca niște somnambuli, aruncând 
priviri dintr-o parte în alta. Au ajuns la marginea lanului și 
Vuk a țâșnit ca o cometă roșie.

Vânătorii se bucurau de ospitalitatea fermierului. Glumeau cu 
fetele și se lăudau povestind despre vulpile pe care le 
ademeniseră în capcanele lor. Deodată unul dintre ei a 
strigat: „Uite! Vulpi!”

Și-au lăsat mâncarea și s-au repezit, apucându-și armele, dar 
era prea târziu pentru că vulpile erau de acum departe.
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