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1
ÎNGROZITOR!

Bine, bine! Dați-o pe plânset și sus-
pine! Dar n-am omorât molia aia intenți-
onat. N-a fost vina mea. E drept, am dat 
o dată sau de două ori cu lăbuța după 
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ea. Dar mă enerva, cu fâlfâiala ei amețită 
prin fața mea.
Și oricum, nu sunt sigur că e moartă. 

Vreau să zic că am văzut-o cărându-se, un 
pic cam strâmbă. Și după aia a dispărut. 
Din câte știu, chestia e încă prin casă, își 
vede de ale ei și-și face veacul pe unde are 
chef.

Spre deosebire de mine, care sunt 
încuiat în garaj, ca pedeapsă după un 
Crăciun îngrozitor.
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Și-acum hai, întrebați: „Dragă Tuffy, 
de ce a fost Crăciunul așa de îngrozitor?“

O să vă explic: fiindcă e un festi-
val care n-a fost conceput pentru pisici. 
Gândiți-vă numai – e un pom în care 
n-avem voie să ne cățărăm.

Plin cu globuri atârnătoare pe care 
n-ai voie să le atingi.EDITURA P
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Și mărețe ghirlande sclipitoare, beteală 
care atârnă mult prea sus ca să ajungi la 
ea.

Cadouri învelite în hârtie strălucitoare 
pe care n-ai voie să pui laba.
Și, dacă ai cu adevărat ghinion, afară e 

o curte plină cu zăpadă îngrozitor de rece.
Nu! Nici vorbă să fie perioada mea 

favorită.
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