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Pisicu și copiii

Au fost odată ca niciodată niște copii. Și copiii trăiau la un orfelinat, pentru că n-aveau 
nici mamă nici tată. Câte vreunul mai avea o mătușă, dar mătușa nu voia să-l țină acasă, 
ca să nu se certe cu bărbatu-său, așa că-l dădea la orfelinat.

La orfelinat, copiii stăteau în camere cu zăbrele, n-aveau voie să iasă să se joace și erau 
bătuți. Când vreo fetiță fura niște bani ca să-și cumpere o păpușă din cârpe, directoarea 
orfelinatului avea mereu grijă să i-o confiște și s-o bată cu rigla la palmă, lovind-o cu mu-
chia și nu arar rupându-i oasele de sub palmă (carpiene și metacarpiene); și, după ce i le 
rupea, nici nu o ducea la doctor. Iar educatoarea de la orfelinat era o ființă la fel de rea, și-
i punea pe copii să se uite la televizor numai la comedii romantice și de familie și nu-i lă-
sa niciodată să mute pe Animal Planet ca să se bucure de felu-n care o leoaică poate să su-
foce o gazelă Thomson. Una peste alta, copiii n-aveau nicio bucurie-n viață, nici măcar 
bucuria de a înjura fără să fie pedepsiți pentru asta.

Și într-o zi, care-n calendar se numea 1 iunie, gavagai și Pisicu au trecut pe lângă orfeli-
nat și-au auzit țipete, pentru că educatoarea-l bătea la fund pe Mihăiță. Mihăiță furase 
niște dulceață de trandafiri din cămară, și merita bătut la fund, numai că, de fapt, furase 
dulceața pentru că nu primise niciodată ceva dulce, și era și el curios să guste ce gust are 
gustul dulce, așa că nu mai e clar dacă merita bătaia.
- Mmm, ce m-aș mai juca cu copiii-ăștia, zise Pisicu privind peste gard de pe umărul lui  
gavagai.
- Și cum te-ai juca cu ei? întrebă gavagai.
- Păi i-aș alerga umpic, ca pe-un stol de puișori.
- Foarte frumos, râse gavagai. Dar să nu-i mănânci.
- Nu-i mănânc, zise Pisicu întristat.
- Promiți?
- Promit, răspunse Pisicu și se-avântă în mijlocul stolului de copii care râdeau văzând 
cum plânge Mihăiță.

Și Pisicu i-a alergat pe copii ca pe niște puișori; și, când prindea vreunul, îl mușca de 
ceafă, dar îi dădea drumu înainte să-l omoare sau să-l doară. Și copiii erau tare speriați,  

W W W. G AVA G A I . R O 1



P I S I C U  Ș I  C O P I I I

dar, când au văzut că Pisicu nu-i mănâncă, au început să râdă și să bată din palme, și să 
fugă prin curtea orfelinatului.

Și, când s-a plictisit de alergat copii, Pisicu s-a dus la gavagai și i-a zis
- OK, hai să mergem.

mijomir mecu

Notă explicativă

Textul acesta a fost publicat pe 1 iunie 2007; statistic, există o corelație pozitivă între zilele de 1 
iunie și maximele de intensitate din spectrul sensibilității umane. Dezvoltarea textului pare a urma 
pattern-ul din  Povestea micului chinchilla, iar cititorii așteaptă o manifestare a justiției divine. Dar 
manifestarea nu vine, pentru că dezvoltarea textului nu urmează un pattern, ci urmărește să se pre-
facă a arăta cum ar fi de fapt Pisicu și gavagai, anume capricioși și nepăsători.

Textul acesta a mai avut și alt scop în afară de acela de a se juca cu sensibilitățile cititorilor; a fost 
un capriciu pe care mi l-am oferit de ziua copiilor. Am încercat să-mi imaginez că m-aș raporta la 
ceea ce pretind că e real ca la un text, la fel cum majoritatea zdrobitoare a cititorilor se raportau la  
textele mele ca la niște dări de seamă despre lucruri din realitate (narativă sau nu). A fost, dacă 
vreți, o mică răzbunare.

Într-o ordine de idei mai optimistă,  nimeni în afară de Vlad (http://dulce-mahala.tapirul.net/) n-
a dat vreodată semne c-a înțeles ce-am făcut aici vreme de șapte ani.

PS Al doilea text publicat în acea zi de 1 iunie se numea Ce-a primit Pisicu de ziua copiilor; din pă-
cate a picat la preselcția pentru intrarea în muzeu.
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