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1
O FOTOGRAFIE 

MAI PUȚIN REUȘITĂ

BINE, BINE! Puteți să mă azvârliți 
într-un tufiș cu țepi! I-am aruncat mamei 
lui Ellie o privire răutăcioasă. Și ce? E 
vina ei, îmi acaparase locul de pe cana-
pea. Știți voi – locul acela însorit de pe 
perna moale, unde îmi place să stau și să 
mă uit pe fereastră. Locul de unde îmi 
zboară privirea la păsările mici cu aromă 
de plăcintă, care cad întruna din cuiburi 
în timp ce învață să zboare.
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Așa că i-am aruncat acea privire. Ei 
bine, și-a meritat-o! Am încercat doar să o 
fac să-și schimbe puțin poziția, ca să pot 
trage un pui de somn. Noi, pisicile, avem 
nevoie de somnul de după-amiază. Dacă 
nu-mi fac somnul de după-amiază, devin 
destul de irascibil.EDITURA P
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Am rămas pe loc și am fixat-o cu privi-
rea. NIMIC MAI MULT.

Da, bine, privirea mea arunca scân-
tei. Dar ea nici măcar n-a observat. Era 
prea ocupată să răsfoiască noua broșură a 
Școlii Populare de Arte.

— Ce curs aș putea să urmez? o tot 
întreba pe Ellie. Ce mi se potrivește mai 
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bine? Artă? Muzică? Literatură? Dans? 
Yoga?

— Au și cursuri de reparat mașini 
vechi? a întrebat tatăl lui Ellie. La un ast-
fel de curs ar trebui să te înscrii.

Are dreptate, mașina lor este penibilă. 
O rușine. Un morman de piese ce zdrăn-
găne pe drum, asemenea unui uriaș care 
cântă la două maracas enorme în timp ce 
scuipă fum. Dar ei nu-și vor permite în 
veci să-și cumpere una nouă.

Cred că cel mai potrivit curs pentru 
mama lui Ellie ar fi „Cum să construiește 
o mașină nouă din nimic“. Dar mă îndo-
iesc că există un asemenea curs.

Am accentuat puțin scânteile din pri-
virea mea. Desigur, nu din răutate, mă 
înțelegeți, nu? Ci doar ca să priceapă că 
nu eram acolo ca să-i admir frumusețea. 
Pe mine chiar mă dureau picioarele!
Și-a ridicat privirea și m-a văzut.EDITURA P
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