
POVESTEA LUI ROCKY 

 

În iarna-primăvara anului 2001 s-a născut Rocky, un căţeluş hibrid între un mascul 

caucazian şi o femelă lup german. A rezultat o minune de căţel şi apoi de câine, care la 

maturitate a atins uşor peste 70 kg.  

S-a născut într-o fermă improvizată în spatele cantinei USAMV Bucureşti, spre şoseaua 

de pe lângă pavilionul expoziţional. Erau acolo adunate mai multe specii de animale, care 

alcătuiau un fel de microgrădină zoologică, dar care avea şi un scop comercial, proprietarul 

vânzând puii animalelor contra unor sume bunicele de bani.  

Acolo m-am întâlnit prima dată cu Rocky, cel mai mare căţel al femelei lup. Chiar de la 

întâlnire am negociat preţul cu proprietarul, l-am plătit, dar l-am lăsat încă în custodia mamei lui 

pentru a-l mai alăpta încă o vreme.  

Trei săptămâni mai târziu Regele Mihai, fostul ultim suveran român, vizitează 

Universitatea noastră, iar ca ultim reper al vizitei sale era chiar miniferma de animale. Ajuns 

acolo, Majestatea Sa pune ochii şi pe căţei şi exclamă regeşte: „Dumnezeule, cât de frumoşi 

sunt! Aş vrea să cumpăr şi eu unul”.Inima mi-a tresărit pentru că, dintre toţi căţeii, cel botezat de 

mine Rocky era cel mai frumos şi era normal ca Majestatea Sa să-l vrea. Şi am avut dreptate. În 

momentul în care negustorul proprietar a pus întrebarea „Majestate, pe care-l vreţi?”, regele şi-a 

îndreptat imediat privirea spre Rocky, pe care l-a luat apoi în braţe ca şi când îi devenise 

proprietate, negustorul nescoţând o vorbă cum că micuţul animal ar fi deja vândut.  

Numai că eu eram acolo şi de la 4-5 metri am ţipat:  

„– Iertaţi-mă, Majestate, dar acela e căţelul meu. Este deja plătit şi nu mă despart de el!”. 

S-a făcut tăcere, după care negustorul, devenit ulterior puşcăriaş, a zis: 

„– Luaţi-l, Majestate, dacă vă place, o să-i dăm altul domnului Profesor”. 

„– Nu, am ţipat eu, acela este căţelul meu!”. 

Inteligenţa regelui, care şi-a dat seama că se poate crea o situaţie neplăcută din cauza lui 

Rocky, a renunţat spunând „acesta nu este căţelul meu, atâta vreme cât a fost deja vândut” şi şi-a 

ales un altul. Aşa a ajuns Rocky definitiv căţelul şi prietenul meu. 

Pe la mijlocul primăverii a fost scos din fermă şi adus la casa de vară de la Brebu, pe care 

avea s-o păzească până la moarte. 
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Ajuns la Brebu, Rocky venea într-o lume nouă, fără tată, dar mai ales fără mamă, la o 

vârstă fragedă, de numai 3 luni. Era frumos. Arăta ca un bulgăre de aur mat, pictat în alb pe 

picioare, pete care mai târziu au dispărut. 

Prima activitate întreprinsă de el, ajutat de mine, a fost cunoaşterea noului teritoriu, mult 

mai mare decât ceea ce avea la facultate. Şi-a pus în acţiune năsucul rozaliu şi, cu paşi mici, şi 

nesiguri, a început să miroasă fiecare colţişor al grădinii, fiecare piatră sau pom. Ceea ce făcea el 

semăna cu o scanare obişnuită la trupele antitero pentru a găsi bombe îngropate sau alte 

materiale periculoase.  

În jurul pomilor sălăşluia mai mult, pentru că acolo era preocupat şi de alte activităţi 

personale, care îl ajutau la marcarea teritoriului. Înainta cu paşi mărunţi de la un obiectiv la altul. 

Uneori se clătina şi cădea în fund. Se ridica repede şi îşi continua treaba. A durat aproape o zi 

întreagă recunoaşterea teritoriului, după care i s-a făcut foame şi a cerut, în felul lui de căţel, să 

mănânce.  

După masă s-a încolăcit în iarba verde dintre pomi şi a adormit ca un copil scos la aer 

curat de mămica lui. Nu avea nevoie de protecţie contra răcelii ierbii pentru că avea o blăniţă 

deasă şi foarte călduroasă, moştenire genetică de la tatăl lui, care însoţea turmele de oi spre 

vârful munţilor Saian de Est din Mongolia, unde temperatura vara arareori creştea peste 12-14 
oC, iar iarna se menţinea constant la –20 oC. 

Rocky avea această componentă genetică a sensibilităţii la căldură şi a rezistenţei la frig. 

Venirea zăpezii era pentru el o adevărată fericire , 

afundându-se în întregime în nămeţi. 

A crescut repede. La 10 luni atinsese 

greutatea de peste 20 kg, iar la 16 luni avea peste 

50 kg. Şi-a stabilizat greutatea la 70 kg. Era 

suficient de mare pentru a impune respect oricui 

încerca să-i încalce teritoriul. Rocky era un câine 

bun, blând şi inteligent. Cu toate astea, nimeni nu 

avea curajul să intre în curte atunci când el era 

liber în teritoriul său de pază.  

Cei care veneau erau constructori care mai 

lucrau câte ceva la casă, vecini şi, uneori, câte 

unul din puţinii prieteni pe care îi aveam sau îi 

mai am încă. În acele momente Rocky trebuia să 

stea înlănţuit. Era o chestiune care nu-i plăcea 

deloc, deşi avea alături o micuţă viluţă din lemn, 

în care se ascundea dacă vremea era ploioasă.  

Altminteri, trebuie spus că nu îi păsa deloc 

de ploaie, prin blana lui groasă nicio picătură de apă nu-i pătrundea până la piele, nici măcar 

atunci când îi făceam baie sau când făceam amândoi baie în Râul Doftana. 
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Rocky a avut o viaţă de singuratic, pentru că întâlnirea noastră cu el era rară, cel mai 

adesea o dată pe săptămână, alteori şi mai rar, iar de sărbători (Crăciun, Paşte) era foarte încântat 

că suntem împreună mai multe zile.  

În singurătatea lui avea momente când privea lung la dealurile, pădurile şi munţii de jur-

împrejur şi căuta posibilităţi de evadare. Mai evada şi când vreo reprezentantă a speciei era în 

călduri. Era chemarea naturii. De fiecare dată se întorcea acasă şi-şi relua rolul de permanent 

paznic al casei.  

Era foarte prietenos cu mine. Ne iubeam, pur şi simplu.  

  
Simţea de la distanţă când urma să vin acasă şi începea să latre. Revederea era, de fiecare 

dată, o încântare. Se arunca asupra mea pentru a-l lua în braţe şi-mi dădea, pe rând, lăbuţele din 

faţă pentru a i le mângâia. În acel moment îşi lăsa urechile în jos, deschidea gura mare, răsufla 

des. Erau semnalele lui de bucurie şi 

fericire.  

Rocky n-a fost niciodată 

antrenat sau învăţat ce ar fi trebuit să 

facă. Tot ce a învăţat a fost de tip 

autodidact, văzând şi imitând, cel 

mai adesea, gesturile noastre, ale 

oamenilor, la care se adăugau 

instinctele de autoapărare sau de 

apărare a obiectivului, în cazul lui a 

casei, specifice speciei. 

Spuneam că Rocky a fost un 

câine blând şi bun, care nu a făcut 

rău nimănui. El simţea oamenii buni 

şi îi lăsa să intre liniştiţi în curte, în teritoriul său. Cu oamenii răi avea, însă, o problemă pe care 

ne-o transmitea şi nouă. Nu permitea să fie lovit. 

Îmi aduc aminte că în strada noastră un grup de puşti aproape de adolescenţă, unii mai 

coloraţi, îşi făcuseră teren de fotbal. O singură dată a ieşit Rocky în stradă şi atunci a fost lovit 

cu o piatră de către cel mai agresiv personaj din gaşcă. O săptămână mai târziu s-a întâmplat ca 
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mingea fotbaliştilor să sară peste gard, în teritoriul lui Rocky. Ar fi fost inteligent ca ei să ceară 

mingea. Nu s-a întâmplat aşa. Acelaşi brunet care l-a lovit cu piatra s-a încumetat să sară un 

gard de 1,80 metri pentru a-şi lua mingea.  

A fost deja prea mult pentru Rocky, care din două salturi i-a pus labele lui de urs în piept, 

doborându-l la pământ. A rânjit la el, dar nu l-a agresat, ci doar îl ţinea imobilizat, până ce am 

apărut eu. L-am calmat şi până să-l eliberez pe „săritorul peste gard”, într-un dispreţ total faţă de 

răutatea umană, Rocky a ridicat piciorul şi a făcut pipi pe el, după care l-a lăsat în pace. Gestul 

lui Rocky a fost fără rost, căci după ce s-a ridicat individul şi l-am condus spre poartă, după el 

curgea întreg spectrul de produse metabolice.  

Consecinţa acestei întâmplări, singura nefericită din viaţa lui Rocky, a fost aceea că 

nimeni, dar absolut nimeni, n-a mai cutezat nici măcar să se apropie de poartă, deşi Rocky era 

un câine atât de bun. 

În felul acesta, casa a fost păzită timp de 12 ani, cât a trăit Rocky, fără nicio grijă de a fi 

călcată de hoţi, aşa cum se întâmplă adesea prin zonă, sau de alte animale canine (câini de criză 

de 1 kg bucata, cum îi numeam eu, sau clopoţei – cum îi numea vecina mea, Mioara, care de 

altfel îl şi hrănea pe Rocky câtă vreme eu şi familia mea nu eram acolo). 

Rocky a îmbătrânit singur şi repede. Poate singurătatea, poate originea lui hibridă, unică 

în felul său, să-şi fi spus cuvântul. A fost bine îngrijit medical, dar nu sunt deloc sigur că a fost 

hrănit după toate regulile nutriţiei canine. Deşi avea dinţii întregi şi mânca foarte bine, semnele 

bătrâneţii lui s-au văzut cu circa un an în urmă, când a început să se mişte mai greu şi când i-au 

dispărut chefurile de aventuri. 

Privea adesea munţii şi pădurile cu regretul de a nu le mai putea atinge fizic. A devenit 

tot mai liniştit, mai puţin jucăuş. Solicita frecvent să-i fac masaj pe coloană. Asta părea să-i facă 

bine.  

Totul până într-o zi, şi anume ziua de 24 Decembrie 2013, Ajunul Crăciunului, când în 

jurul orei 10:30, s-a întins pe iarba din grădina lui, a pus capul pe lăbuţele din faţă, a închis ochii 

şi a încetat să respire.  

A murit tot aşa cum a trăit. 

Deşi câinele a murit într-o zi mare, nescoţând niciun scâncet de durere şi nici măcar un 

singur geamăt, a fost o lecţie de a părăsi viaţa cum încă nu mi-a fost dat să văd şi cum, sincer 

vorbind, aş dori să mi se întâmple şi mie atunci când Dumnezeu îmi va arăta drumul spre 

infinitul Universului.  

Rocky a fost îngropat de către ginerele meu la umbra părului bătrân de lângă casă. 

Prezenţa lui semnificativă, lătratul lui de bariton au dispărut din curtea casei mele. Dar cel mai 

pustiitor mi se pare faptul că nu mai am cu cine să dau mâna când vin la Brebu... 

La revedere, prieten drag! 

 

Prof.univ.dr.ing.dr.h.c. MIHAI BERCA 


