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Øie, Inimå Mare, øi-e dedicatå cartea,
Cåci µtiu cå vei råmâne în curså neclintit.
Ωi chiar rånit fiind µi obosit de moarte,
Nu vei låsa ca pasu-øi så fie-ncetinit.

Puøin mai este numai, prietene al meu,
Nu-øi pierde inima µi nu-øi închide ochii.
Priveµte doar la Isus µi fii învingåtor,
Cåci la sfârµitul cursei råsplatå vei primi.

O inimå pentru Domnul

A fost odatå un om mare care era foarte bogat. Locuia pe o moµie imenså, dar, în
ciuda puterii µi a influenøei lui, se purta întotdeauna corect µi amabil cu oamenii.
Aproape toøi din cei care îl cunoµteau pe acest om îl vorbeau de bine.

Acest om mare avea un hobby – nu, o pasiune – care îi solicita cea mai mare
parte a timpului µi a atenøiei. Era îndrågostit de cursele de cai. Îi plåcea se le priveascå.
Îl delecta goana cailor – 750 de kilograme de furie dezlånøuitå a unei inimi nobile,
de curså, care fusese perfecøionatå pe parcursul a secole de instinct natural µi de
îmbunåtåøire a rasei. A spune cå un cal pur sânge este un cal ca oricare altul e ca µi
cum ai spune cå muntele Everest este asemenea oricårei stânci. Un cal obiµnuit nu
poate så devinå un cal de curse. Caii pur sânge sunt aµa prin naµtere. Tot ceea ce pot
face instructorii µi jocheii este så îl stimuleze pe calul de curse så-µi foloseascå la
maxim potenøialul. Chiar dacå însuµirile fizice ale unui cal de curse pot fi
perfecøionate, existå un lucru pe care oamenii care lucreazå cu caii de curse nu îl
pot influenøa deloc: inima. Iar inima este elementul cel mai important la un cal de
curse. Indiferent cât de mult iubesc cursele aceµti cai (µi, le iubesc, într-adevår) µi
indiferent cât de pregåtiøi sunt pentru alergare (µi sunt, într-adevår), existå un cuvânt
care aduce o gravitate µi o seriozitate totalå (aproape fricå) pe faøa oricårui cal de
curse experimentat. Acest cuvânt este sprintul. Parcurgerea acestei etape depinde
în întregime de inimå.

Trebuie så vå spun ceva mai mult în legåturå cu partea finalå a cursei. La începutul
cursei, dupå ce se deschid porøile, caii øâµnesc înainte cu bucuria µi exuberanøa date
de desfåµurarea neîngråditå a puterii. Ei pornesc în curså alergând împreunå într-un
månunchi; în acel moment este imposibil så-i deosebeµti pe unii de aløii în ceea ce
priveµte capacitatea de alergare. Pe måsurå ce se apropie de încheierea primului
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tur, se disperseazå puøin, nu pentru cå unii sunt mai iuøi, ci pentru cå în felul acesta
au mai mult spaøiu pentru a alerga. Pista dreaptå de la început oferå cea mai minunatå
experienøå din viaøa unui cal de curse. În acel moment el face exact lucrul pentru
care a fost menit. Vântul îi bate în faøå. Råsuflarea îi e ritmicå µi uµoarå. Muµchii
lui masivi se întind µi se contractå. El aleargå cu ochii larg deschiµi, cu o vitezå
uluitoare, fårå nici o îngrådire, parcå ar zbura. Apoi ceva începe så se întâmple pe
parcursul ultimului tur. Energia neîngråditå întâmpinå nu numai îngrådiri, ci de-a
dreptul ziduri. Muµchii par a fi golit tot oxigenul din sânge µi plåmânii încep så
ardå în neputinøa lor de a oferi elementul de bazå în alergare. Ωi exact când acest
fenomen este în plinå desfåµurare, caii de curse ies din ultimul tur µi ajung în faøa
unei piste de 400 de metri, care precede linia de sosire. Aceasta este porøiunea
sprintului. Caii intrå în partea finalå extenuaøi din punct de vedere fizic, storµi de
putere. În momentul crucial, când victoria este aproape, ei intrå în partea finalå
total epuizaøi. În acele clipe numai cea mai mare µi mai nobilå inimå îl poate
susøine pe un cal în curså – ba chiar îl poate determina så alerge mai repede.

Vedeøi, aµadar, cå, în curså, inima înseamnå totul. Ωi ea reprezintå singurul
lucru ce nu poate fi învåøat. Fiecare cal pur sânge se naµte cu o inimå pentru curse.
Totuµi, se pune întrebarea: este ea o inimå pentru sprint? Ωi de aceea existå aceste
curse de cai – ca så iaså în evidenøå cei care au o astfel de inimå. Toøi caii de curså
aratå la fel – pânå la sprint.

Circula zvonul cå acel om mare, pe care l-am pomenit deja, avea darul uimitor
de a discerne inima unui cal de curse doar privind la acesta câteva minute. Nu pot
så spun dacå acest zvon era real sau nu, înså marele om avea un succes uluitor cu
caii lui de curse. Se pårea cå el µtia ceva ce aløi oameni nu µtiau.

Mai este un lucru pe care trebuie så îl aflaøi în legåturå cu acel om mare. El
avea o dragoste sincerå pentru caii de curse. Pentru toøi caii de curse. Ωi, deµi
marea lui preocupare era de a descoperi µi aråta lumii acea inegalabilå inimå pentru
sprint, el nu era niciodatå råu sau crud cu caii lui ce aveau o inimå mai micå. Îi
iubea pe toøi caii lui de curse.

Marele om avea un duµman care îl ura foarte mult. Atât de mare era ura acestui
duµman, încât el cåuta så nimiceascå toate eforturile marelui om. Ticåloµia
caracterului duµmanului echivala în intensitate cu frumuseøea caracterului marelui
om. Astfel, nu trebuie så vå surprindå ura deosebit de feroce a duµmanului pentru
cursele de cai. De fapt, urå mai mare decât faøå de cursele de cai nu avea duµmanul
decât faøå de marele om.

S-a întâmplat cå, prin amågire µi viclenie, vråjmaµul a dobândit controlul asupra
unei moµii care era în vecinåtatea moµiei marelui om. Apoi a mers la o licitaøie de
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cai pur sânge µi a cumpårat un mânz care era descendentul unui mare campion la
curse. A luat o uriaµå piatrå de moarå µi a aµezat-o în mijlocul unui câmp situat
exact vis-a-vis de intrarea pe moµia marelui om. O bârnå masivå din lemn a fost
ataµatå pietrei de moarå µi mânzul a fost legat de bârnå µi fåcut så roteascå piatra
aceea mare din zori pânå la låsarea întunericului, µi aceasta zi dupå zi. I se dådea
numai atâta mâncare µi apå cât så nu moarå. Astfel, din câte îµi putea aduce aminte,
mânzul de curse nu a cunoscut alt fel de viaøå decât corvoada rotirii pietrei de
moarå. El µtia doar cå este un simplu animal de povarå condamnat la o viaøå de
trudå µi de suferinøå nesfârµitå.

Toate aceste lucruri s-au petrecut într-o perioadå când marele om a fost plecat
într-o cålåtorie mai îndelungatå. La întoarcerea lui acaså, în timp ce automobilul se
apropia de intrarea principalå pe pe domeniile lui, i-a cerut dintr-o datå µoferului så
tragå maµina pe marginea drumului. Marele om a coborât din maµinå, a mers pânå
la gard µi s-a uitat la priveliµtea jalnicå din mijlocul câmpului. Mânzul avea aproape
vârsta când ar fi trebuit så fie pe deplin dezvoltat µi gata pentru a începe
antrenamentele pentru curse. Pielea lui ar fi trebuit så fie netedå µi lucioaså, cu
muµchii arcuindu-se graøios la fiecare miµcare. În loc de aceasta, marele om avea în
faøa lui o creaturå pipernicitå cåreia i se vedea fiecare os în timp ce se opintea så
învârtå piatra de moarå.

În timp ce îl privea, marele om µi-a dat repede seama care era situaøia. Numai
duµmanul såu putuse så plånuiascå o provocare atât de perverså µi de detestabilå.
Era ca µi cum duµmanul lansa o chemare batjocoritoare transmiså pe cea mai
ofensatoare µi respingåtoare cale posibilå. Cu siguranøå cå aceastå provocare nu
putea fi ignoratå. Ochii stråpungåtori ai marelui om continuau så priveascå la mânzul
care nu era conµtient cå el era punctul central al unei furtuni ce se apropia. Numai
acei ochi påtrunzåtori puteau discerne moµtenirea ce se afla ascunså sub exteriorul
dezguståtor, plin de bube al animalului legat de piatra de moarå. Duµmanul scontase
pe acest discernåmânt. Ce a putut vedea marele om în mânzul pe jumåtate mort? A
clåtinat încet din cap, apoi s-a întors la maµinå µi a poruncit µoferului så porneascå.

A doua zi marele om a trimis pe unul dintre slujitorii lui la ferma duµmanului.
Slujitorul s-a dat drept un morar care dorea så cumpere piatra de moarå. Dupå o
scurtå aµteptare, slujitorul a fost condus înaintea duµmanului.

„Ce doriøi?“ l-a întrebat duµmanul cu foarte multå bunåvoinøå.
„Eu sunt reprezentantul unei mori de grâne din alt district.“ (Una dintre

proprietåøile marelui om era o moarå de grâne. Slujitorul spunea adevårul). „În
timp ce treceam prin apropiere, nu am putut så nu remarc moara de stil vechi pe
care o aveøi pe un câmp de lângå drum. Compania mea cautå mereu acest gen de
antichitåøi. Ωtiøi, avem un muzeu de industrie casnicå. Sunt sigur cå v-am putea
oferi un preø destul de bun pentru vechea piatrå de moarå µi pentru båtrânul animal
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care o învârte. Oricum, mai mult decât valoreazå.“ Slujitorul µi-a rostit textul într-un
mod ireproµabil, accentuând dorinøa dupå piatra de moarå µi pomenindu-l pe mânz
parcå din întâmplare.

„Cât aøi da pentru piatrå?“ a întrebat duµmanul.
„Cele mai multe antichitåøi de acel gen ar valora cam 5 000 de dolari. Dar acea

piatrå anume este o varietate destul de rarå. Sunt gata så ofer 25 000. Desigur,
vrem µi mârøoaga. S-ar putea så o folosim drept exponat în lucru.“

Duµmanul a zâmbit abia perceptibil µi a råspuns: „De fapt, pentru mine valoreazå
mai mult decât atât. Nu må gândesc så o vând. La revedere.“

Cu aceasta, duµmanul i-a întors spatele slujitorului µi a plecat brusc din camerå.
Slujitorul nu a avut altceva de fåcut decât så raporteze ståpânului såu tot ceea ce se
întâmplase. În timp ce slujitorul se îndepårta, duµmanul îl urmårea de la o fereastrå.
Ωi-a mângâiat încet barba µi a µoptit în sine: „Mi-a reuµit planul!“

Dupå ce slujitorul s-a întors µi a raportat ståpânului såu, marele om a început så
se gândeascå la un alt plan. S-a interesat de valoarea proprietåøii duµmanului (care
era foarte micå în comparaøie cu vasta proprietate a marelui om). Apoi a scos de la
bancå bani de trei ori cât valoarea proprietåøii duµmanului, i-a pus într-o pungå µi
i-a încredinøat unui alt slujitor, împreunå cu instrucøiuni precise. L-a trimis µi pe
acel slujitor la moµia duµmanului såu.

Probabil ar trebui så må folosesc acum de prilej pentru a vå explica cum de a
ajuns duµmanul så-l urascå atât de mult pe marele om, cåci nu întotdeauna aµa au
stat lucrurile. Cu muløi ani înainte duµmanul fusese în slujba marelui om. De fapt,
el era supraveghetorul întregii proprietåøi – al doilea dupå marele om. Invidia a dat
naµtere la o låcomie ce s-a transformat în patimå, orbindu-l faøå de orice altceva.
Nu mai putea så vadå tot ce i se dåduse, ci numai acel singur lucru pe care nu îl
avea µi nu-l putea avea niciodatå: întâietatea. Întrucât ståpânul aråtase faøå de el
numai bunåtate, patima lui deformatå a luat bunåtatea drept slåbiciune µi inima lui
stricatå l-a mânat så încerce så uzurpe locul ståpânului såu. În timp ce ståpânul såu
era plecat într-o cålåtorie, supraveghetorul s-a mutat din casa lui confortabilå la
conac. A început så poarte hainele ståpânului såu, så månânce la masa ståpânului,
så doarmå în patul ståpânului µi så pretindå tuturor slujitorilor µi angajaøilor så îi
spunå „ståpâne“. Duµmanul a reuµit så înµele o parte din slujitori cu nebunia lui.
Când marele om s-a întors, cu toøii au aflat ceva nou despre el. El nu era numai
bun, ci µi puternic µi autoritar. Duµmanul µi complicii lui au fost efectiv târâøi pânå
la poarta de la intrarea pe moµie µi de acolo azvârliøi afarå. Ei au fugit în împrejurimi
blestemând, ocårând µi jurând råzbunare. Astfel a ajuns duµmanul så fie duµman.

Al doilea slujitor a sosit la moµia duµmanului într-un automobil condus de un
µofer. Era îmbråcat elegant µi purta cu el un sac plin cu bani. Înainte de a ajunge la
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uµa principalå, duµmanul a ieµit så-l salute pe acest vizitator ce aråta a fi un personaj
aµa de important.

Slujitorul a vorbit primul. „Bunå ziua, domnule. Dumneavoastrå sunteøi ståpânul
acestei moµii?“

„Da, eu sunt“, a råspuns duµmanul cu politeøe. „Cu ce vå pot fi de folos?“
„Am umblat prin aceste locuri cåutând o moµie la øarå care så fie potrivitå

pentru scopurile mele. Aproape cå renunøasem când, ieri, am trecut pe lângå acest
loc µi am våzut cå este exact ceea ce cåutam. Ωtiu cå oferta mea este ieµitå din
comun, dar sunt pregåtit så vå plåtesc mult mai mult decât valoreazå moµia, dacå
o vindeøi exact aµa cum este. Cu toate clådirile, mobilierul din caså, slujitorii,
depozitele µi toate animalele.“ Când a pomenit de platå, slujitorul a øinut în sus un
sac pe care îl purta, sperând så måreascå interesul duµmanului.

„Este o ofertå interesantå“, a spus duµmanul cu voioµie. „Dar acest loc are o
valoare intangibilå pentru mine, mai mare decât orice preø mi-aøi putea oferi“.

În timp ce automobilul se îndepårta în vitezå, duµmanul îl privea spunându-µi
în sine: „Mi-a reuµit planul! Mi-a reuµit planul!“

Poate vå întrebaøi de ce marele om era dispus så facå atât de multe pentru a
scåpa un cal de suferinøå. Nu e greu så îøi imaginezi cå un om bogat ar plåti 25 000
de dolari pentru ceva de o valoare aµa de micå. La urma urmei, bogaøii îøi pot
permite så arunce câøiva bani. Dar, pentru cei mai muløi oameni, este de neimaginat
ca cineva så fie gata så cumpere o întreagå moµie, plåtind de trei ori valoarea ei,
numai de dragul unui animal chinuit, care e ca µi mort.

Pentru a vå uµura înøelegerea, trebuie så fac douå observaøii în legåturå cu marele
om. Prima observaøie este aceea cå el iubea foarte mult caii de curse. Ωi, de fiecare
datå când pleca de la moµia lui, el vedea agonia mânzului µi inima i se umplea cu
un amestec de milå µi mânie. A devenit din ce în ce mai obsedat s-o elibereze pe
sårmana creaturå. Aceasta este prima observaøie; probabil înså cå doar acest lucru
nu ar fi fost suficient ca så-l determine pe marele om så întreprindå acøiunea
supremå.

A doua observaøie în legåturå cu marele om este urmåtoarea: în timp ce îl privea
pe mânz, a sesizat în acesta o inimå mare µi nobilå – o inimå pentru sprint. Prin
urmare, natura marelui om µi sesizarea de cåtre el a inimii mânzului de curse au
contribuit împreunå la såvârµirea unuia dintre cele mai iraøionale µi incredibile
acte såvârµite vreodatå.

Iatå care a fost actul suprem al marelui om: s-a dus la bancå µi a luat un împrumut
echivalent cu valoarea întregii lui averi – a tot ceea ce poseda – µi a pornit el însuµi
spre moµia vråjmaµului såu ca så cumpere mânzul. Marele om încercase mai întâi
så obøinå mânzul cumpårând piatra de moarå; apoi, cumpårând moµia duµmanului.
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Acum se ducea la duµmanul såu cu tot ceea ce avea, ca så se târguiascå direct
pentru mânz. Planul duµmanului era ca lucrurile så se desfåµoare în felul acesta –
µi acest plan funcøiona.

Pe când maµina marelui om se îndrepta spre moµia duµmanului, duµmanul
însuµi ståtea în faøa casei dând instrucøiuni unui grup de lucråtori. Când maµina
s-a apropiat, duµmanul i-a trimis de acolo pe lucråtori µi s-a întors så îl salute pe
vizitator.

„Bine ai venit, vecine!“ a spus duµmanul.
Marele om a ieµit din maµinå. S-a uitat în jurul lui o clipå, apoi ochii i s-au

oprit asupra fostului såu supraveghetor. „Am venit pentru mânz“ a anunøat el.
„Ce mânz?“ a întrebat duµmanul prefåcându-se surprins. „Eu nu øin cai“.
„Mânzul care învârte piatra de moarå“, a spus marele om, ignorând tågåduirea

duµmanului.
„Mânzul? O, te referi la animalul meu favorit! Îmi pare råu, dar dintre toate

animalele din acest loc ai ales pe cel care îmi este cel mai drag µi de care nu aµ
putea så må despart. Într-adevår, mi-e foarte drag.“ Duµmanul a zâmbit plåcut cu
gura, dar ochii lui priveau cu råcealå µi sfidare.

„Spune preøul“, a cerut marele om.
„Foarte bine“, a spus duµmanul renunøând la orice prefåcåtorie, „dacå vrei

mânzul, te costå echivalentul tuturor posesiunilor tale. Dacå eµti dispus så plåteµti
aceastå sumå, poøi så iei mânzul.“

„Cu douå condiøii“, a spus marele om. „Prima este så incluzi µi câmpul pe care
se aflå mânzul. O cerere micå pentru un preø atât de mare.“

„Ωi a doua condiøie?“, a întrebat duµmanul.
„A doua este så consimøi ca niciodatå så nu mai supui un cal de curse la o

asemenea cruzime“.
„Nu va mai fi nevoie så o fac“, a spus duµmanul pe un ton scåzut. Apoi, cu glas

tare µi triumfåtor, a întrebat: „Sunt de acord cu condiøiile tale. Unde sunt banii?“
„Voi redacta un contract care va avea nevoie de semnåtura ta. Mâine vei avea

banii.“ Spunând acestea, marele om s-a întors, s-a urcat în maµinå µi a pornit în
vitezå pe drumul spre poarta de la intrarea pe moµia duµmanului. În timp ce trecea
pe lângå câmpul unde mânzul întorcea încet uriaµa piatrå de moarå, marele om a
rostit cu blândeøe: „Întoarce piatra pentru ultima datå, Inimå Mare. Mâine vei fi
liber.“

Ei bine, iubite cititor, probabil ai ghicit cå atât marele om, cât µi duµmanul
aveau o strategie.

Strategia duµmanului era simplå: så-l chinuiascå atât pe mânz, cât µi pe marele
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om pânå când acesta din urmå era dispus så ofere o sumå egalå cu toate posesiunile
lui pentru a-l salva pe mânz. Când marele om nu va putea så restituie împrumutul
(cåci cum ar putea så-l restituie), banca îi va lua toatå averea ca platå a datoriilor.
Marele om va fi ruinat, iar duµmanul va cumpåra de la bancå moµia acestuia.

Strategia marelui om era puøin mai complicatå. Va împrumuta suma necesarå
cumpårårii mânzului låsând ca garanøie întreaga lui avere. Apoi va lansa o chemare
tuturor iubitorilor de curse de cai ca så-µi aducå caii pentru a concura în ceea ce
urma så fie cel mai mare concurs hipic din toate timpurile. Pentru fiecare cal de
curse înscris urma så se plåteascå o uriaµå taxå de înscriere. Calul care va câµtiga
cursa va primi ca premiu valoarea tuturor taxelor de înscriere µi va fi proclamat
campionul campionilor.

Iar marele om îl va înscrie pe mânz.

Aceasta era strategia marelui om – o strategie nåscutå din credinøa lui în marea
inimå de curse pe care era convins cå o sesizase în stråfundurile animalului batjocorit
la piatra de moarå. Marele om avea aproape un an de pregåtire, cåci cursa urma så
aibå loc în ziua în care banii trebuiau returnaøi la bancå.

În cazul în care vå întrebaøi de ce a cerut marele om ca µi câmpul så fie inclus în
afacerea cu mânzul, vå voi spune de ce. Marele om a hotårât så îl antreneze pe
mânz exact pe acel câmp. Exact înaintea ochilor duµmanului. Exact acolo, pe
moµia duµmanului – deµi câmpul nu era parte a moµiei duµmanului ( îi aparøinea
marelui om). Zi dupå zi duµmanul urma så-l vadå pe mânz devenind tot mai puternic
µi adevårata lui inimå µi naturå devenind tot mai vizibile. Duµmanul urma så vadå
zilnic înøelepciunea marelui om µi, în acelaµi timp, dezvåluirea propriului sfârµit
cu ajutorul a însuµi planului µi strategiei prin care cåutase så-l ruineze pe marele
om.

A doua zi marele om a trimis pe unul din slujitorii lui la moµia duµmanului, cu
urmåtoarele instrucøiuni: „Ai grijå ca duµmanul så semneze contractul. Dupå aceea
då-i banii. Apoi du-te pe câmp µi dezleagå-l pe mânz de la piatra de moarå. În timp ce
îi desfaci lanøurile, pune-i în jurul botului un sac plin cu ovåz. Va fi prima mâncare de
acest fel pe care a gustat-o vreodatå. Apoi stai deoparte. Din câte am sesizat eu despre
inima mânzului, prima lui încercare va fi de a alerga. Se poate cå a fost sclav toatå
viaøa, dar are o inimå mare de curse. Eu voi veni mai târziu cu instrucøiuni suplimentare.“

Slujitorul a fåcut întocmai cum i s-a spus, pânå în punctul când a dat duµmanului
preøul råscumpårårii. Pe când se întorcea så plece, duµmanul l-a întrebat: „Ce ai de
gând så faci acum?“

„Voi dezlega mânzul“, a råspuns slujitorul pe un ton hotårât.
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„Vai, dar te vei face de râs!“ a spus duµmanul chicotind. „Ωi aµ fi crezut cå øii
mai mult la ståpânul tåu.“

„Ce vrei så spui?“ l-a întrebat curios slujitorul.
„Ei bine, deja toatå lumea de aici a auzit cå ståpânul tåu a cumpårat, åå, mânzul de

curse“ a råspuns duµmanul continuând så chicoteascå. „Dacå îl dezlegi pur µi simplu,
poøi så-øi spun de pe acum ce va face. Fie se va îndrepta direct spre cel mai dens strat
de trifoi µi se va întinde acolo (µtii cå nu a stat întins niciodatå pânå acum) µi va
continua så stea acolo într-o trândåvie totalå; fie se va întoarce la piatra de moarå µi
va sta înaintea ei (cåci niciodatå nu a cunoscut altceva). Pot så te asigur de asta.
Animalul åla n-o så alerge niciodatå. N-a alergat niciodatå înainte. Nici måcar un
singur pas. Nici nu µtie ce înseamnå alergarea. Ωi ståpânul tåu va deveni obiectul
batjocurii. Iar tu, de asemenea, vei deveni obiectul batjocurii. Hm, fiecare ce meritå!“

Slujitorul a cugetat la cuvintele duµmanului pe tot drumul pânå la câmp. Când
a ajuns la mânz, tot ce a våzut a fost un animal nenorocit care în mod sigur se va
întoarce la sclavia pietrei de moarå sau la culcuµul de trândåvie. Mintea slujitorului
a început så alerge încoace µi încolo, cåutând soluøii care så previnå aceastå aproape
sigurå absurditate. Obiect al batjocurii, într-adevår! El era un slujitor al cårui respect
faøå de sine nu era neglijabil.

În cele din urmå slujitorului i-au venit douå idei ca så salveze atât reputaøia
ståpânului såu, cât µi pe a lui proprie. În jurul gâtului mânzului se afla un mecanism
asemånåtor unei stråmuråri pentru vite. Duµmanul îl pusese acolo împreunå cu un
dispozitiv de comandå asupra roøii. Ori de câte ori roata înceta så se mai învârtå,
dispozitivul de comandå trimitea în mod automat un semnal spre mecanismul din
jurul gâtului µi un µoc electric puternic îl fulgera pe mânz asemenea unei cravaµe,
determinându-l så reînceapå învârtirea roøii. Cu ajutorul unor piese suplimentare
µi cu puøinå ingeniozitate, slujitorul a aranjat ca mecanismul så îl împungå pe
mânz când acesta se va apropia la o distanøå de trei metri de piatra de moarå.
Piesele suplimentare fåceau ca greutatea mecanismului så ajungå la aproximativ
douåzeci µi cinci de kilograme, dar în felul acesta se rezolva în mod sigur problema
revenirii mânzului în robia pietrei de moarå.

Cea de-a doua idee a slujitorului era legatå de problema posibilei trândåvii.
Slujitorul s-a dus la atelierul de låcåtuµerie de pe domeniul marelui om µi, din
tuburi de oøel, a fåcut un dispozitiv ce putea fi agåøat de mânz pentru a-l împiedica
så se aµeze. Dispozitivul de metal cântårea în jur de 125 de kilograme, dar cel
puøin mânzul nu urma så-µi petreacå tot timpul întins pe påmânt.

La urmå, dupå ce slujitorul a ataµat aceste mecanisme, l-a dezlegat pe mânz de
bârna cea mare, l-a dus pânå în mijlocul câmpului µi a început så strige la el µi så-l
îndemne zicând: „Aleargå! Aleargå! Poøi s-o faci! Eµti un cal de curse! În numele
ståpânului meu, aleargå!“
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Mânzul a început så meargå puøin clåtinându-se, dar, în starea lui slåbitå µi sub
greutatea acelor dispozitive, tot ce a putut face a fost så stea în picioare acolo, în
mijlocul câmpului, privind derutat. Dar nu s-a aµezat jos, nici nu s-a întors la
piatra de moarå. Îmbårbåtat de aceasta, slujitorul a strigat µi mai tare: „Aleargå!
Aleargå!“

Dintr-o datå, din spatele lui slujitorul a auzit o voce ca un tunet: „Ce se întâmplå aici?“
Slujitorul s-a întors µi l-a våzut pe ståpânul lui venind cu paµi mari peste câmp,

având o privire fioroaså.
„Påi, încerc så-o fac pe vita asta så alerge“, a råspuns slujitorul cu exasperare.
„Vita?“ a urlat marele om. „Ωi ce sunt astea?“ a întrebat el, aråtând spre

dispozitivele slujitorului.
„O, alea“, a spus slujitorul înghiøind greu µi dorind så se afle în altå parte. „Påi,

m-am temut cå mânzul se va întoarce la piatra de moarå sau va vrea så-µi petreacå
timpul trândåvind la påmânt. Ωtiam cå nu v-ar plåcea dacå ar face oricare dintre
aceste lucruri.“

„De unde ai cåpåtat frica asta? Eu nu øi-am spus nimic de aµa ceva.“ Acum
marele om era faøå în faøå cu slujitorul.

„Åå, påi, duµmanul mi-a spus cå...“
„Duµmanul?“ l-a întrerupt marele om. „Ce loc are duµmanul în lucrarea mea?

Eu øi-am dat instrucøiuni clare µi tu ai adåugat cuvintele duµmanului la instrucøiunile
mele. Øi-am spus så îl eliberezi pe mânz ca så poatå fi ceea ce este în realitate – un
cal de curse. Pentru libertate a fost el eliberat. Nu ca så fie împovårat cu dispozitivele
tale. Ai fåcut ca aceeaµi putere care îl determina så învârtå mereu piatra så îl
determine acum så stea departe de piatrå. Acest mânz are o inimå de alergåtor. Ea
este singura putere de care are nevoie pentru a tråi.“

„Dar ce se întâmplå dacå se întoarce la piatrå în virtutea obiµnuinøei sau dacå
se foloseµte de libertate pentru a trândåvi?“ a întrebat slujitorul care acum tremura.

„Dacå se va întâmpla aµa ceva, må voi ocupa eu de asta. Dar nu de aici începem“,
a spus marele om, dându-l pe slujitor la o parte µi îndreptându-se spre mânz.
„Începem cu libertatea.“

Apoi marele om a ridicat greutatea din jurul gâtului mânzului µi a aruncat-o
spre piatra de moarå. Dispozitivul de comandå a activat mecanismul de lovire µi
au început så iaså scântei µi fum, pânå când toatå maµinåria a fost scurtcircuitatå.
Atunci marele om a tåiat legåturile care øineau dispozitivul din tuburi de oøel µi l-a
aruncat, de asemenea, înspre piatra de moarå.

Dupå aceea a mângâiat gâtul animalului µi a µoptit: „Acum, Inimå Mare, eµti
cu adevårat liber“.

Urechile mânzului s-au ascuøit. Ωi-a ridicat nasul o clipå µi a adulmecat aerul.
Apoi, simøind o firavå putere cåpåtatå de la ovåz, mânzul a øâµnit în ceea ce pårea
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a fi cea mai slabå imitaøie a unei alergåri. Marele om înså nu a våzut decât un cal
de curse campion terminând ultimul tur µi aruncându-se înspre partea finalå a
cursei.

Pe parcursul lunilor ce au urmat, marele om µi Inimå Mare (cåci acela era numele
mânzului) au fost aproape nedespårøiøi. Sub ochii veghetori ai marelui om, fiecare
detaliu a fost urmårit cu grijå pentru ca mânzul så ajungå, dintr-o stare vecinå cu
moartea, la o condiøie fizicå pe deplin corespunzåtoare unei curse. De la început se
vedea cå organismul mânzului råspundea la alimentaøia foarte nutritivå. Picioarele
i s-au întårit. Oasele nu i se mai vedeau. Iar creµterea lui, mult întârziatå, a fåcut
progrese rapide. Pe de altå parte, mânzul nu a atins niciodatå dimensiunile pe care
le-ar fi avut dacå nu ar fi fost în sclavie. Deµi pasul lui a devenit mai viguros µi
øinuta lui, mai suplå, totuµi, dupå un antrenament obositor se observa o µchiopåtare
ce tråda existenøa unor reminiscenøe din trecutul lui chinuit, reminiscenøe care
s-ar putea så nu fie niciodatå total îndepårtate. Mânzul a învåøat, de asemenea,
disciplina µi ascultarea de ståpânul lui. Acestea fac parte din însåµi natura calului
de curse µi, întrucât mânzul a fost eliberat pentru a fi ceea ce era, el a fost eliberat
µi ca så înveøe ascultarea µi disciplina.

Când duµmanul µi-a dat seama de strategia marelui om, µi-a båtut joc de el.
Apoi, våzând cum se producea transformarea mânzului, a început så unelteascå
tot felul de planuri. Primul lucru pe care l-a fåcut a fost så încerce så împiedice
susøinerea marii curse de cai. A trimis mesageri mincinoµi la toøi proprietarii de cai
de curse pentru a-i descuraja µi a-i determina så nu dea curs chemårii marelui om.
Un timp se pårea cå aceastå tacticå a dat rezultate, dar mai târziu s-a dovedit cå, în
realitate, ea a trezit interesul faøå de marea întrecere. Atunci duµmanul µi-a schimbat
tactica. A cumpårat trei cai de curse renumiøi µi i-a înscris la marea întrecere.
Menirea lor nu era în primul rând så câµtige, cât mai ales så îl împiedice pe mânz
de a câµtiga. Duµmanul a angajat µi jochei cu care s-a înøeles så apeleze la trucuri
murdare împotriva mânzului în timpul întrecerii. El era convins cå mânzul nu va
putea câµtiga – dar voia så-µi ia måsuri de siguranøå.

În ziua întrecerii, Inimå Mare era agitat. Zeci de mii de oameni se adunaserå în
tribune. Au fost înscriµi pentru concurs cai de curse din întreaga lume. Ståpânii lor
erau regi µi sultani, proprietari de nave marine µi personalitåøi de prim rang ale
industriei. Cu siguranøå aceasta era cea mai mare întrecere a tuturor timpurilor. Treizeci
de cai au fost înscriµi pentru a alerga în cursa de doi kilometri µi jumåtate, dar numai
unul urma så câµtige premiul. Era o întrecere în care „câµtigåtorul ia totul“.

Inimå Mare µi-a petrecut ultimele clipe de dinaintea întrecerii singur cu ståpânul
lui. Marele om a mângâiat gâtul suplu al mânzului adresându-i cuvinte calme,
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liniµtitoare. Credinøa µi încrederea lui în Inimå Mare erau atât de mari, încât påreau
a intra în însåµi fiinøa calului, alungând de acolo orice îndoialå µi fricå. Astfel,
Inimå Mare s-a umplut cu credinøå µi încredere, dar sursa acestora era în ståpânul
lui.

Caii au defilat prin faøa spectatorilor în timp ce erau conduµi spre poarta de
pornire. Dacå întrecerea ar fi fost så fie câµtigatå dupå înfåøiµarea exterioarå, Inimå
Mare ar fi pierdut cu siguranøå. Era unul dintre cei mai scunzi cai de la întrecere µi
nu învåøase niciodatå så påµeascå semeø sau så-µi øinå capul sus µi så foråie cu
aroganøå. Nici marele om, nici piatra de moarå nu l-au învåøat aµa ceva.

Inimå Mare a fost aµezat pe culoarul numårul doisprezece µi i s-a pårut o veµnicie
pânå când toøi caii au ajuns la locurile lor. În cele din urmå s-a dat semnalul, porøile
s-au deschis µi treizeci de fulgere au øâµnit pe pistå, în timp ce urletul asurzitor al
muløimii a devenit un zid de vuiete.

Påµind în primul tur, caii au început så se resfire puøin. Inimå Mare a început
så-µi croiascå drum prin gråmadå, pânå când a ajuns aproape de calul din frunte.
S-a împins pe alåturi µi apoi a ajuns în faøå. Tocmai pe când Inimå Mare începea så
tråiascå sentimentul plåcut de a fi în frunte, s-a întâmplat un lucru pentru care nu
fusese pregåtit. Jocheiul de pe calul de lângå el µi-a ridicat cravaµa µi l-a lovit pe
Inimå Mare peste faøå, astfel încât vârful cravaµei a atins cu toatå forøa lui usturåtoare
ochiul stâng, deschis µi neprotejat, al mânzului. Timp de o secundå, durerea
nemaipomenitå l-a fåcut pe Inimå Mare så uite unde se aflå µi, cum el a slåbit
pasul, toøi cei douåzeci µi nouå de cai au trecut ca fulgerul pe lângå el. Ωi-a revenit;
µi-a înfipt potcoavele în gazon µi a atacat din nou. Mânzul a ieµit din primul tur cu
vederea înceøoµatå, cu ochiul plin de sânge µi alergând cu disperare – dar câµtigând
teren. Dupå ce a parcurs o treime din pistå, Inimå Mare i-a ajuns din urmå pe
ceilaløi cai. Dupå încå o sutå optzeci de metri el îµi croia drum înspre mijlocul
gråmezii, dar nu a mai putut înainta, din cauza unei îngråmådiri a cailor care aproape
se atingeau unii pe aløii în timp ce alergau. Brusc s-a ivit un loc liber între doi cai µi
Inimå Mare a galopat ca så se strecoare printre ei. Atunci, ca la un semnal, cei doi
cai µi-au izbit corpurile unul de altul, lovindu-l simultan pe Inimå Mare în timp ce
acesta era înghesuit între ei. Aceastå tacticå a avut ca efect tåierea respiraøiei
mânzului; el a pierdut din nou teren. Lucrul acesta nu putea så se întâmple într-un
moment mai råu, cåci Inimå Mare a intrat în ultimul tur abia råsuflând µi cu douåzeci
µi cinci de cai înaintea lui. Avea dureri. Ωi, mai råu, era descurajat. Vedea cå e
îndepårtat din curså. S-a gândit la ståpânul lui. Mânzul µtia cå marele om îl privea.
S-a agåøat de îmbårbåtarea datå de prezenøa ståpânului såu µi a început så-µi
imagineze cå aude vocea marelui om peste urletul muløimii. Nådejdea a påµit din
nou în faøå de undeva din umbrå. Mai exista o µanså. Plåmânii îi ardeau, faøa îi era
plinå de sânge, picioarele îl dureau – dar Inimå Mare a decis cå nu va încetini
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galopul. Chiar dacå va muri, måcar va muri pe pistå, în curså, luptând pentru
premiu.

În timp ce calul se apropia de încheierea ultimului tur, începea så fie evident
cå nu toøi caii participanøi la întrecere luaserå aceeaµi hotårâre ca µi el. A început så
îi depåµeascå pe caii care, cu ochii ieµiøi din orbite, sufocându-se din lipså de aer,
erau înfrânøi de teama a ceea ce ståtea înaintea lor: sprintul.

Cei doi cai care îl striviserå mai înainte nu mai aveau suficientå putere pentru a
råspunde la comenzile jocheilor lor a doua oarå. De data aceasta, înainte ca trupurile
lor så se ciocneascå, Inimå Mare s-a strecurat deja ca o dârå printre ei. Mânzul a
auzit în spatele lui gemetele cailor µi înjuråturile cålåreøilor lor, în timp ce el încheia
ultimul tur µi intra în partea finalå a cursei.

Acum nu mai era în faøa lui decât un singur cal. La optsprezece metri înaintea
lui alerga calul duµmanului, cålårit de jocheiul care îl lovise peste faøå cu cravaµa.
Pe måsurå ce se avânta spre partea finalå a cursei, Inimå Mare a sesizat o amorøire
a simøurilor. Nu mai auzea explozia de strigåte venind dinspre tribune. Ochiul
drept pårea a-i fi ieµit din orbitå, iar cu stângul nu vedea deloc. Nu-µi simøea
picioarele lovind påmântul. În acele clipe, Inimå Mare nu simøea decât alergarea
µi durerea; durerea µi alergarea.

Când mânzul a ajuns în dreptul calului duµmanului, brutalul jochei a izbit din
nou cu cravaµa. De data aceasta înså, Inimå Mare era mult mai departe µi a fost
nevoie ca jocheiul så-µi întindå mai mult braøul, împreunå cu tot trupul. Vârful
cravaµei a cåzut pe gâtul mânzului µi i-a sfâµiat pielea. Aceasta nu l-a încetinit
deloc pe Inimå Mare, deoarece, în durerile ultimei pårøi a cursei, cravaµa nu mai
putea fi simøitå. Dar întinderea trupului µi intensitatea avântului luat l-au fåcut pe
jochei så se pråbuµeascå peste umårul stâng al calului såu, cåzând sub copitele
acestuia. Nici calul, nici jocheiul nu au supravieøuit.

Inimå Mare a trecut linia de sosire depåµindu-l cu µapte lungimi pe cel mai
apropiat cal. Tribunele erau în delir; toøi spectatorii s-au îngråmådit în cercul
învingåtorului, unde Inimå Mare µi ståpânul lui erau din nou împreunå. Marele
om µi-a aruncat braøele în jurul gâtului calului µi µi-a îngropat faøa în coama acestuia.
Muløimea vorbea cu aprindere despre viteza fårå egal µi despre marea iscusinøå în
alergat a calului, dar marele om nu putea decât så µopteascå la nesfârµit: „Inima!
Inima!“


