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Capitolul I

ÎN SĂLBĂTICIE
Străvechi și rătăcitoare dorinţe
Rup lanţul de obișnuinţe.
Se trezesc, din somn hibernal,
Strămoșii sălbaticei fiinţe.
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uck nu citea ziarele, altminteri ar fi știut că
necazul se zămislea și că asta nu-l privea doar
pe el, ci pe orice câine voinic, cu mușchi tari și cu
blană lungă și călduroasă, de la Puget Sound până la
San Diego.
Asta pentru că oamenii, scotocind prin întuneri
cul arctic, găsiseră un metal galben și fiindcă vapoarele
și companiile de transport profitau enorm de respectiva descoperire, cărând mii de indivizi care se repe
zeau spre ţinuturile nordice. Tipii aceia voiau câini,
iar animalele dorite de ei erau dulăi voinici, cu mușchi
puternici, capabili de mari eforturi, cu blănuri care
să-i apere de ger.
Buck trăia într-o casă uriașă din Santa Clara Valley,
cea mereu plină de soare. Locul se numea „Ţinutul
judecătorului Miller“. Era ceva mai retras de la drum,
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pe jumătate ascuns între copaci, printre care se putea
vedea veranda răcoroasă ce înconjura clădirea.
De casă te puteai apropia pe niște alei pietruite ce
șerpuiau printre pășunile întinse, pe sub pâlcurile de
plopi înalţi.
Mai în spate, lucrurile aveau chiar dimensiuni mai
impresionante decât cele din faţă. Acolo se găseau
marile grajduri, unde o duzină de bărbaţi și de băieţi
munceau, șirurile de case ale celor care lucrau la vie,
locuinţele rânduite ordonat ale argaţilor, via, pășunile
verzi, livezile, straturile cu căpșuni.
Se mai afla acolo instalaţia de pompare a fântânii
arteziene. Nu lipsea nici rezervorul uriaș din ciment
unde băieţii judecătorului Miller se îmbăiau dimi
neaţa și se răcoreau în fierbinţile după-amiezi.
Peste această imensă avere stăpânea Buck. Aici se
născuse el și trăise primii patru ani din viaţă.
Adevărat, existau și alţi câini. Trebuiau să existe și
alţi câini într-un loc atât de întins, dar ei nu contau. Ei
veneau și plecau, stăteau în coteţele lor supraaglo
merate sau în obscuritatea casei, ca Toots, mopsul
japonez sau Ysabel, căţelușa mexicană fără păr, făp
turi ciudate ce rareori își scoteau nasul pe afară sau
puneau piciorul pe pământ.
Pe de altă parte, existau foxterrierii, câţiva cel
puţin, care lătrau ameninţători la Toots și la Ysabel,
care-i priveau prin ferestre, apăraţi de o armată de
servitoare înarmate cu mături.
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Dar Buck nu era nici câine de casă, nici de curte.
Întregul regat îi aparţinea. Sărea în piscină când voia,
se ducea la vânătoare cu fiii judecătorului, le escorta
pe Mollie și Alice, fetele judecătorului, în întunericul
serii sau în zori de zi.
În nopţile de iarnă, zăcea la picioarele judecăto
rului, lângă focul ce ardea cu zgomot în căminul din
bibliotecă. Îi căra în spinare pe nepoţii judecătorului
sau îi dădea de-a rostogolul prin iarbă și avea grijă să
nu păţească nimic rău pe la fântână, grajduri sau prin
alte locuri.
Printre terrieri, el pășea cu măreţie. Pe Toots și pe
Ysabel nici nu-i băga în seamă. Era rege, stăpânea
peste tot ce mișca, se târa sau zbura din ţinutul judecă
torului Miller, inclusiv peste oameni.
Tatăl său, Elmo, un imens Saint-Bernard, fusese
tovarășul de nedespărţit al judecătorului, iar Buck
preluase atribuţiile părintelui său. Nu era la fel de
mare, cântărea doar o sută patruzeci de livre, adică
vreo șaptezeci de kilograme, pentru că mama lui,
Shep, fusese din rasa ciobănesc scoţian.
Totuși, o sută patruzeci de livre, la care se adăuga
demnitatea provenită din respectul pe care i-l arătau
toţi ceilalţi, îl făceau să se comporte ca un rege.
Timp de patru ani, trăise ca un aristocrat. Se năs
cuse cu o anumită mândrie. Chiar era puţin egoist, ca
un boier de la ţară, din cauza singurătăţii în care
vieţuia de atâţia ani.
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Nu devenise însă un câine răsfăţat, se ferise de
așa ceva. Vânătoarea și deliciile deplasărilor prin
vastele întinderi de pădure și de câmpie îl făcuseră să
nu se îngrașe și îi întăriseră mușchii. La fel ca rasele
de câini din zone mai reci, plăcerea de a se bălăci în
apă îi menţinuse și îi întărise sănătatea.
Așa se prezenta câinele Buck în toamna anului
l897, când aurul găsit la Klondike atrăgea toţi bărbaţii
către Nordul îngheţat. Dar Buck nu citea ziarele și nu
știa că Manuel, unul dintre ajutorii de grădinar,
însemna pentru el o cunoștinţă nedorită.
Manuel avea un păcat de moarte. Îi plăceau jocurile de noroc. De asemenea, avea o încredere oarbă în
acest sistem. Asta avea să-l trimită în iad, căci, pentru
a juca îi trebuiau bani, iar câștigurile sale de ajutor de
grădinar nu-i permiteau decât să-și întreţină nevasta
și numeroșii săi copii.
Judecătorul se afla la o întâlnire la Asociaţia Viti
cultorilor, iar băieţii se ocupau cu organizarea unui
club de atletism în noaptea de neuitat a ticăloșiei lui
Manuel. Nimeni nu i-a văzut, pe el și pe Buck, ieșind
prin livadă, la ceea ce dulăul credea a fi o plimbare.
Şi, cu excepţia unui bărbat singuratic, nimeni nu
i-a văzut ajungând într-o mică gară cunoscută drept
College Park. Bărbatul acela a discutat cu Manuel și
i-a dat niște bani.
– Ai fi putut împacheta mai bine marfa înainte de
a o livra, zise străinul arţăgos, iar Manuel dublă frân
ghia groasă pe sub zgarda lui Buck.
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– Să ţii bine de ea, spuse ajutorul de grădinar și
celălalt îi făcu semn din cap că așa va face.
Câinele acceptase funia cu demnitate. Nu mai pur
tase așa ceva, e adevărat, dar se învăţase să aibă încre
dere în oamenii pe care îi știa. Îi considera ca fiind
mai înţelepţi decât el însuși. Dar când frânghia trecu
în mâinile celuilalt, Buck mârâi ameninţător.
Își manifestase astfel nemulţumirea și credea că
se înţelesese asta ca o poruncă. Dar, spre surprinderea lui, funia i se strânse de gât, astfel că se sufocă.
Înfuriindu-se de îndată, se aruncă asupra bărba
tului, care-l întâmpină în plin salt, îl apucă de undeva
din apropierea gâtului și-l aruncă pe spate.
Apoi funia se strânse mai tare, nemiloasă, în
vreme ce Buck se zbătea furios, cu limba scoasă de un
cot și gâfâind din răsputeri.
Niciodată, în viaţa lui, nu fusese tratat așa de rău
și nu fusese așa de furios. Dar forţele îi slăbiră, ochii i
se holbară și nu mai știu nimic până când trenul plecă
și doi oameni îl aruncară în vagonul de bagaje. Ceea
ce află apoi fu că limba îl durea și că se găsea într-un
fel de căruţă. Şuieratul ascuţit al locomotivei îl lămuri.
Călătorise deseori cu judecătorul și știa cum este
când te afli într-un vagon de bagaje.
Își deschise ochii și în ei se citea mânia dezlănţuită
a câinelui furat. Bărbatul sări să-l apuce de beregată,
dar Buck fu mai rapid ca el. Fălcile îi apucară mâna și
nu-i dădură drumul până ce nu-și pierdu iar cunoștinţa.
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– Aha, are năbădăi, zise bărbatul, ascunzându-și
mâna mușcată de privirile paznicului de la bagaje, ce
fusese atras acolo de zgomotul luptei. Îl duc pentru
șeful meu până la Frisco. Un veterinar nebun de acolo
crede că-l poate vindeca.
În ceea ce privește călătoria din noaptea aceea,
bărbatul a vorbit mai clar despre sine într-un adăpost
din spatele unui salon din San Francisco.
– Nu iau decât cincizeci de dolari, a mormăit el.
N-aș fi făcut-o pentru mai puţin de o mie de dolari,
bani gheaţă.
Mâna îi era înfășurată într-o batistă însângerată,
iar pantalonul îi era rupt în partea dreaptă, de la
genunchi până la gleznă.
– Cât a luat celălalt? întrebă barmanul.
– O sută, i se răspunse. Nu vreau să iau nici eu mai
puţin, așa că ajută-mă!
– Asta înseamnă o sută cincizeci, calculă barmanul. Și face atât, altfel sunt un dobitoc.
Răpitorul își desfăcu bandajul și se uită la mâna sa
rănită și însângerată.
– Dacă nu mă îmbolnăvesc de hidrofobie…
– Asta e doar din cauză că te-ai născut ca să mori
spânzurat, râse barmanul. Hai, ajută-mă să scoatem
marfa! adăugă el.
Uluit, suferind cumplit din pricina durerilor de la
gât și limbă, pe jumătate mort, Buck încercă să le facă
faţă celor care-l torturau. Dar fu aruncat jos și răsturnat
de câteva ori, până când îi scoaseră zgarda grea, din
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aramă, de la gât. Apoi îl dezlegară și fu băgat într-o
cușcă strâmtă.
Acolo zăcu tot restul nopţii, furios, cu mândria
grav rănită. Nu înţelegea ce însemnau astea toate. Ce
voiau de la el străinii aceia?
De ce îl ţineau în cușca aceea, atât de îngustă? Nu
știa de ce, dar se simţea ameninţat de alte nenorociri.
De câteva ori, în timpul nopţii, sări în picioare când
ușa adăpostului se deschisese, așteptându-se să-l
vadă apărând pe judecător ori măcar pe băieţi.
Dar, de fiecare dată, nu se ivea decât chipul umflat
al barmanului care se holba la el la lumina slabă dată
de o lumânare de seu. Şi de fiecare dată, lătratul vesel
ce se năștea în gâtlejul lui Buck se transforma într-un
mârâit sălbatic.
Dar barmanul l-a lăsat în pace.
Dimineaţa, au intrat acolo patru oameni și au luat
cușca. Mai mulţi călăi, și-a zis Buck, căci arătau cumplit, erau niște făpturi hidoase și zdrenţăroase, iar
câinele s-a repezit la ei și i-a ameninţat de dincolo de
gratii. Ei au râs de el și l-au zgândărit cu beţele pe
care le prindea în colţi, până a priceput că asta îi
distra. Atunci s-a așezat cuminte și i-a lăsat să urce
cușca într-un vagon. După care el și cușca în care era
închis au trecut prin mai multe mâini.
Funcţionarii de la serviciul de mesagerie rapidă
s-au ocupat de el. A fost dus în alt vagon. Apoi l-au
transportat un camion, alături de niște cutii și pachete.
A fost urcat pe un vapor cu aburi. Apoi a ajuns într-un
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depou de cale ferată și până la urmă depus într-un
vagon expres.
Timp de două zile și două nopţi, vagonul acela a
fost tras de locomotive care șuierau. Buck nu a băut
apă, nici nu a mâncat în acest timp. Furios, îi întâmpina pe cei care se apropiau de cușca lui cu un mârâit
ameninţător.
Pe oameni îi distra felul în care se zbătea el în spa
tele barelor. Râdeau de el și își băteau joc de soarta
lui. Mârâiau și ei și lătrau asemenea câinilor, dădeau
din mâini și croncăneau.
Era o prostie, pricepea asta. Dar asta nu-l împie
dica să se înfurie. De foame nu-i mai păsa, dar lipsa
apei îi împingea mânia până la turbare.
Fiindcă era destul de sensibil, felul prost în care
era tratat făcuse ca gâtul și limba să i se inflameze.
Se bucura de un singur lucru: funia îi fusese
scoasă de la gât. Aceasta le dăduse lor un avantaj
nedrept. Acum, că fusese scoasă, avea să le arate el!
Nu aveau să-l mai lege vreodată de gât!
Cel puţin acest lucru fusese hotărât. Pentru că
două zile și două nopţi nu mâncase, nici nu băuse și
fusese chinuit, strânsese în el atâta mânie că vai de
primul ce avea să-i cadă în labe!
Ochii îi erau acum injectaţi, iar el se transformase
într-un nebun furios. Nici măcar judecătorul nu l-ar fi
recunoscut. Iar funcţionarii din expres au respirat
ușuraţi când l-au mutat în trenul spre Seattle.
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Patru bărbaţi au cărat apoi cușca din vagon până
într-o curte înconjurată de ziduri înalte. Un om voinic,
îmbrăcat cu un pulover roșu, pe gât, a semnat în
registru pentru primire.
Acela trebuia să fie, a ghicit Buck, cel care urma
să-l tortureze, așa că a urlat cu sălbăticie, printre gratii.
Omul a rânjit, apoi a adus un ciomag și o toporișcă.
– Doar n-o să-l scoţi acum din cușcă? l-a întrebat
un bărbat.
– Ba da, a răspuns celălalt și a izbit cu toporișca în
barele cuștii.
Ceilalţi patru s-au împrăștiat de îndată și s-au
urcat pe ziduri, gata să se uite la un asemenea spectacol.
Buck s-a repezit acolo unde lemnul fusese zdrobit,
apucând cu colţii și luptându-se să lărgească deschi
zătura. Toporișca izbea în continuare. Era clară inten
ţia bărbatului în pulover roșu de a-l elibera.
– Hai, ucigașule cu ochi însângeraţi! zise el, când
făcu o deschizătură destul de mare ca trupul câinelui
să poată trece pe acolo.
Imediat după aceea, aruncă toporișca și luă ciomagul cu mâna dreaptă.
Iar Buck părea într-adevăr un ucigaș cu ochii însân
geraţi, atunci când ieși din cușcă, cu blana zbârlită, cu
spume la gură, cu o privire turbată. Drept către bărbatul
acela își lansă cele o sută patruzeci de livre de furie
strânsă în zilele de chin.
În plin salt, cum fălcile îi erau gata să-l apuce pe
om, simţi o zguduitură atât de puternică încât îi
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străbătu tot trupul și îi închise botul. Se răsuci prin
aer, căzând pe pământ pe spate și pe o parte.
Nu mai fusese lovit vreodată până atunci cu un
ciomag și nu înţelegea. Cu un fel de mârâit, pe jumă
tate lătrat, se ridică iar în picioare și sări. Urmă din
nou izbitura ce-l făcu să se prăbușească la pământ.
De data asta pricepuse că era vorba de bâtă, dar
nebunia lui nu știa ce înseamnă să te ferești de ceva.
De câteva ori sări și de tot atâtea ori ciomagul îl readuse pe pământ.
După o izbitură cumplită, se târa, prea ameţit ca
să mai sară.
Se holba nelămurit, cu sângele ţâșnindu-i din gură
și din urechi, cu frumoasa lui blană pătată. Apoi băr
batul înaintă și îl lovi intenţionat cu bâta peste bot.
Toată durerea îndurată până atunci fusese nimic
în comparaţie cu aceea. Cu un urlet ce părea al unui
leu, se aruncă iar asupra omului. Dar acesta, trecându-și
ciomagul în mâna stângă, îl izbi cu sânge-rece sub
falcă. Buck descrise un cerc complet prin aer, apoi se
prăbuși în cap și pe piept.
Se repezea pentru ultima oară. Omul lovi cu vicle
nie, iar câinele căzu iar pe jos, fără cunoștinţă.
– Se pricepe să frângă dulăii, asta cred eu, strigă
entuziasmat unul dintre spectatori.
– Frânge și coioţi, în fiecare zi și de două ori mai
mulţi duminica, îi răspunse altul, apoi se urcară în
căruţă și dădură bice cailor.
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Buck își reveni, dar nu mai avea puteri. Zăcea acolo
unde căzuse, de unde se uita la bărbatul în pulover roșu.
– Răspunde la numele de Buck, silabisea acesta,
uitându-se peste scrisoarea barmanului care îl anun
ţase despre cușcă și conţinutul ei. Buck, băiete, continuă el cu un glas plăcut, ai primit lecţia meritată și
acum ar fi bine să uiţi ce s-a întâmplat. Ai aflat care-ţi
este locul, eu îl știu pe al meu. Fii un câine bun și totul
va fi bine. Fii unul rău și scot eu untul din tine. Ai
înţeles?
În timp ce vorbea, îl mângâia pe capul atât de
bătut pe bietul dulău. Chiar dacă durerea era cumplită, Buck nu mai protesta.
Când omul îi aduse apă, bău cu multă poftă. Apoi
mâncă niște bucăţi de carne crudă chiar din mâna
bărbatului care îl bătuse.
Fusese bătut, știa asta, dar nu răpus. Pricepuse,
odată pentru totdeauna, că nu avea nicio șansă de
câștig în faţa unui om cu un ciomag.
Învăţase o lecţie pe care nu avea să o mai uite
vreodată. Ciomagul a fost o revelaţie. A însemnat
pătrunderea în regatul sălbăticiei.
Întâmplările din viaţă au îmbrăcat, de atunci, o
formă mai cumplită. Ca să le facă faţă, a început să
apeleze la viclenia latentă din făptura lui.
Pe măsură ce treceau zilele, veneau alţi câini, în
cuști ori legaţi cu frânghiile. Unii tăcuţi, alţii urlând,
alţii furioși, ca el. Unul după celălalt treceau în stă
pânirea omului cu pulover roșu.
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