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Scrisoare către copiii mei

Dragi copii,

Eu sunt tatăl vostru. Tatăl vostru, al tuturor celor cinci cre-
aturi palide. Dat fiind cât de atractivă şi de fertilă este mama 
voastră, este posibil să fiţi mai mulţi până veţi ajunge să ci-
tiţi această carte. Dacă citiţi chestia asta, probabil că sunt 
mort. Aş presupune asta pentru că nu pot, sincer, să-mi 
imaginez nicio altă situaţie în care voi să fiţi interesaţi de 
vreun lucru pe care l-am făcut eu. În clipa aceasta, voi sun-
teţi mai interesaţi să mă împiedicaţi să fac lucruri cum ar fi 
să lucrez, să dorm şi să zâmbesc. Glumesc, desigur. Într-un 
fel. Vă iubesc din toată inima, dar voi sunteţi probabil moti-
vul pentru care sunt mort. 

În regulă, nu m-aţi ucis voi. M-a ucis mama voastră. Ea 
rămânea mereu însărcinată! Nu ştiu cum. Nu vă gândiţi la 
asta. Asta are să vă înfioare. La un moment dat, m-am te-
mut că a rămas însărcinată în timp ce era însărcinată. Ea 
era atât de fertilă, încât nici măcar nu am lăsat-o să ţină în 
mână vreun avocado. Oricum, asta este o carte despre tot 
ceea ce am observat în timp ce eram tatăl vostru, când voi 
eraţi foarte mici şi eu mai aveam ceva păr în anul de fericită 
amintire 2013.

Aşa că de ce o carte? Ei bine, de când aţi intrat în viaţa mea, 
voi aţi fost o sursă constantă de spectacol, scoţându-mă 
totodată din minţi. Am simţit că trebuie să-mi scriu 
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observaţiile despre voi într-o carte. Şi, de asemenea, pentru 
bani, astfel încât voi să aveţi ce mânca şi să puteţi strica în 
continuare lucruri. Apropo, îmi pare rău că am ţipat atât de 
mult şi că am făcut chestia aceea zgomotoasă cu bătutul din 
palme. Eu uram momentele în care tatăl meu făcea chestia 
aia zgomotoasă cu bătutul din palme, aşa că de fiecare dată 
când eu fac chestia aia zgomotoasă cu bătutul din palme, 
mă doare în multe feluri. Cea mai mare parte a durerii apare 
deoarece chestia aia zgomotoasă cu bătutul din palme chiar 
îmi face mâinile să mă doară.

Poate că voi vă întrebaţi cum am scris această carte. De 
la o vârstă foarte fragedă, voi toţi aţi ştiut, instinctiv, că eu nu 
sunt un tip chiar aşa de strălucit. Probabil aţi ştiut de fiecare 
dată când a trebuit să mă corectaţi atunci când nu puteam 
să citesc toate cuvintele din The Cat in the Hat (Pisica din 
pălărie).* Ce dracu’, mie mi se pare că scrierea e-mailurilor 
este o corvoadă. (Îţi mulţumesc, funcţie de autocorectare!) 
Am scris această carte cu ajutorul multor persoane, dar mai 
mult cu ajutorul mamei voastre. Mama voastră nu este doar 
singura femeie pe care am iubit-o vreodată, ci şi cea mai 
amuzantă persoană pe care o cunosc. Când mama voastră 
nu se afla în travaliu, ţipând la mine, ea mă făcea să râd atât 
de tare!

Cu dragoste,
Tata

P.S. Cum aţi intrat cu cercul de hula hoop în restaurantul 
acela, de Paşte, în 2011?

*  Una dintre faimoasele cărți pentru copii ale lui Dr. Seuss, pseudonimul 
literar al desenatorului Theodor Seuss Geise. (n. red.)



Lista personajelor principale  
din distribuţie

Jim Gaffigan (Tata). Jim se simte onorat să joace rolul prin-
cipal de Tată. Înainte să fie distribuit în Tata este gras, 
domnul Gaffigan a avut rolul principal în serialul longeviv 
Mediocre Uncle (Unchiul mediocru). El este încântat că i s-a 
oferit această oportunitate de a lucra alături de excelenta 
distribuţie din Tata este gras. „El nu are practic niciun pic 
de pregătire, aptitudini sau instincte despre cum să inter-
preteze acest rol.” – New York Times

Jeannie Noth Gaffigan (Mamă, Regizor, Producător, Costume, 
Coafură & Machiaj, Director de casting, Director tehnic, 
catering, Muzică & Versuri, Plasatoare, Coregrafie, Muzică & 
Versuri adiţionale). Doamna Noth Gaffigan îl antrenează, de 
asemenea, pe Jim Gaffigan pentru rolul de Tată.

Marre Gaffigan (Fiica cea mare, Personaj principal, Membru 
fondator al companiei Tata este gras). Domnişoara Gaffigan 
are opt ani, este elevă în clasa a treia şi este o dansatoare 
uimitoare. Spectacole în afara Broadway-ului: Am avut când
va propriul meu pat.

Jack Gaffigan (Primul fiu, Personaj principal, Design de su
net & Efecte speciale). Jack a fost ultima dată văzut în Ţipând 
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fără niciun motiv. El are şase ani şi ar dori să-i mulţumească 
lui Dumnezeu pentru aspectul său incredibil de plăcut, care 
l-a făcut să câştige rolul principal în spectacolul de succes Eu 
sunt prea drăguţ pentru a fi pedepsit.

Katie Gaffigan (Copilul mijlociu, Personaj principal). Katie 
are trei ani şi a fost sursa de inspiraţie pentru cântecul You 
are my Sunshine (Tu eşti raza mea de soare). Ea ar dori să le 
mulţumească celor care au creat ScoobyDoo şi culoarea 
verde.

Michael Gaffigan (cuminţelul familiei*, Personaj principal). 
Michael are un an şi şi-a fermecat publicul încă de la debu-
tul său din 2011. El ar vrea să le mulţumească tuturor celor 
care l-au încurajat să-şi împlinească visul copilăriei, acela 
de a se juca cu o minge. 

Patrick Gaffigan (Nounăscut, Personaj principal). Patrick 
este cel mai nou membru al distribuţiei. Un actor cu adevă-
rat neobosit, el este cu echipa de câteva săptămâni, dar a 
câştigat deja premiul pentru Nounăscutul cu cele mai multe 
colici (2012).

Decor: Zilele noastre. Un apartament de două camere, micuţ 
şi aglomerat, în Bowery, în centrul Manhattanului.

Nu vor exista întreruperi. Niciodată.

*  Gateway baby, în original – un copil atât de cuminte, încât te face să 
mai vrei şi alţii (n. red.).



Vei regreta ziua

Când eram necăsătorit, eram convins că prietenii mei, care 
făceau pasul cel mare şi aveau primul lor copil, erau victi-
mele unei răpiri extraterestre pentru că dispăreau de pe 
planetă şi apăreau din nou, un an mai târziu, ca nişte stră-
ini de nerecunoscut. Desigur, asta este posibil să se fi în-
tâmplat pentru că eram mult prea pasionat de The XFiles 
(Dosarele X).

Atunci când am început să ies în oraş cu Jeannie, noţiu-
nea de a-mi întemeia un cămin şi de a avea copii a devenit o 
realitate fezabilă pentru mine. Printr-o coincidenţă, am fost 
invitat să-mi vizitez unul dintre prietenii apropiaţi din copi-
lărie, care fusese răpit de extratereştri – adică se căsătorise 
şi avea un copil – cu un an înainte.

Prietenul meu, soţia sa şi copilul lor în vârstă de un an 
se stabiliseră în sud-vest. Eu lucram în LA, aşa că o vizită de 
un weekend era uşor de făcut. M-am gândit că ar fi grozav 
dacă aş aduce-o pe Jeannie. Noi puteam să vedem cum avea 
să fie când ne-am fi căsătorit şi am fi avut un copil.

Prietenul meu Tom (i-am schimbat numele pentru a-i 
proteja identitatea şi pentru a menţine legătura de priete-
nie) a sugerat că ne-am putea plimba cu maşina şi am putea 
face o drumeţie în Marele Canion, lucru care mie mi-a sunat 
inutil de greu şi mult prea în aer liber, dar ştiam că Jeannie 
cea activă avea să fie încântată. 
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Eu şi Jeannie am ajuns noaptea. Am ajuns mult mai târ-
ziu decât ne aşteptam, din cauza unei întârzieri de zbor. În 
timp ce intram în casa întunecată a lui Tom, am fost instru-
iţi să fim tăcuţi, ca să nu trezim bebeluşul. Mă simţeam ca 
un adolescent care se strecura înapoi în casa părinţilor săi 
după ce depăşise ora de stingere. Am intrat în linişte, pe 
vârfuri, într-o cameră de oaspeţi, chicotind. 

– Mă simt ca şi cum am fi într-o încurcătură! a şoptit 
Jeannie. 

   Odată ce ne-am instalat în cameră, Tom a intrat şi ne-a 
urat „noapte bună”, anunţând că vom pleca spre Marele 
Canion în jur de 7 dimineaţa, aşa că el voia să aibă un somn 
odihnitor. În timp ce Tom închidea uşa, Jeannie s-a uitat la 
mine confuză şi a zis: 

Credeam că ai zis că vom lua cina sau ceva de genul. 
Eu m-am uitat la ceas: era 9 seara. M-am gândit: „Ei bine, 

el este părinte. Cred că asta e ceea ce implică să fii părinte. 
Asta trebuie să fie ceea ce fac adulţii. Ei sar peste a doua cină.”

A doua zi de dimineaţă, în primele secunde de după 7, 
am pornit în lunga şi pitoreasca plimbare cu maşina spre 
Marele Canion. În automobilul Saab al lui Tom, bărbaţii au 
luat loc în faţă şi doamnele în spate, cu copilul de un an pe 
un scaun special, între ele. Presupun că primul semnal de 
alarmă cu adevărat important al excursiei a fost faptul că 
exista un singur CD pe care aveam voie să-l ascultăm în ma-
şină. Ni s-a explicat că acest CD era menit să liniştească co-
pilul. Sonorul urma să fie reglat ocazional, ca răspuns la 
nevoile celui mic. Aha, bine.

Aşa că am condus şi am condus, vorbind şi ascultând 
cântece cu versuri de genul „Ding-a-ding-dong, ding-a-ding-
dong.” Dacă nu ai condus niciodată prin sud-vest, singurul 
lucru care te impresionează mai profund decât frumuseţea 
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peisajului este absenţa oamenilor. Poţi să conduci ore în-
tregi şi să nu vezi nicio altă persoană. Restaurantele sunt 
rare, scumpe şi oferă puţine opţiuni. Când ne-am oprit pen-
tru un prânz timpuriu, am mâncat prima şi sper că şi ultima 
mea salată taco, cu chipsuri Fritos ca ingredient principal. 
Am trecut cu maşina pe lângă un magazin care lua comenzi 
din maşină şi care vindea pastramă de vită. Nu doar un ma-
gazin care vinde numai pastramă de vită, ci un magazin 
care ia comenzi din maşină şi vinde numai pastramă de vită. 
Presupun că luarea comenzilor din maşină are sens, pentru 
că dacă mănânci pastramă de vită, probabil că eşti atât de 
ocupat, încât nu mai ai timp să cobori din maşină şi să cum-
peri pastramă de vită. La un moment dat, am început să 
improvizez ceea ce gândise proprietarul magazinului de pas-
tramă de vită, care prelua comenzi din maşină, atunci când i-a 
venit ideea pentru magazin. Cu o voce ridicolă, am zis: 

— Pen’ toţi inşii ăştia care se grăbesc şi n-au timp să-şi 
parcheze camionetele şi să cumpere o pastramă de calitate… 

Era amuzant, într-un fel. Cel puţin, aşa au crezut Jeannie 
şi Tom. Soţia lui Tom, Barb (o altă schimbare de nume), m-a 
informat politicos că vocea pe care o foloseam eu îl supără 
pe bebeluş. M-am uitat în spate, la bebeluş, care dormea 
dus. Nu am ştiut ce să spun. Am tăcut, pur şi simplu. Am 
condus restul drumului spre Marele Canion într-o tăcere 
deplină, ascultând CD-ul relaxant pentru copii: „Ding-a-ding-
dong, ding-a-ding-dong.”

Am ajuns la Marele Canion în jur de 1 după-amiaza. 
Guvernul administrează „hotelurile” de la Marele Canion, 
aşa că ele seamănă mai mult cu cazarmele armatei. Noi stă-
team la coadă pentru locurile noastre de cazare, când soţia 
lui Tom a anunţat că bebeluşul trebuie să iasă la plimbare. 
De fapt, copilul nu ne-a spus el însuşi că trebuie să iasă la 
plimbare, dar Barb ştia cumva că acesta trebuia să iasă la 
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plimbare. Oricum, eu şi Jeannie am rămas în urmă, pentru a 
sta mai departe la coadă. Înainte să o însoţească pe Barb, 
care însoţea copilul, care voia să iasă la plimbare, Tom mi-a 
spus că rezervarea noastră era pentru două camere alătu-
rate şi să mă asigur că ei îmi confirmă că avem camere ală-
turate. După ce am aşteptat încă o jumătate de oră, am 
ajuns la recepţie şi am fost informat că dacă vrem camere 
alăturate, ar însemna să aşteptăm încă o oră. Am răspuns că 
asta nu va fi necesar. Noi vom lua camere în zone diferite.

În timp ce  îmi înmânau cheile (chei adevărate, aş putea 
să adaug), Tom s-a apropiat: 

Camerele se află una lângă alta? 
Eu i-am explicat că nu, că, dacă vrem asta, ar trebui să 

aşteptăm încă o oră. Când a auzit asta, Tom a devenit foarte 
agitat. El a părut incredibil de dezamăgit de mine şi i-a ce-
rut doamnei de la recepţie să ne ofere camere alăturate, 
spunând că nu ne deranjează aşteptarea. Pe mine mă deran-
ja aşteptarea, dar, din nou, mi-am ţinut gura.

După ce am pierdut o oră, ne-am lăsat lucrurile în ca-
merele noastre alăturate şi am început drumeţia în Marele 
Canion. Tom şi Barb locuiseră în zonă pentru un timp şi 
aveau experienţă în  a face drumeţii prin sud-vest, aşa că au 
venit pregătiţi. Tom ne-a dat rucsacuri speciale cu apă şi 
copilul a fost aşezat în siguranţă, într-un rucsac cu apără-
toare împotriva soarelui, în spatele lui Barb. Mă simţeam ca 
şi cum îl scoteam pe noul Dalai Lama pe furiş, din Tibet. 
Odată asigurat echipamentul, eram toţi gata şi am pornit la 
drum. După douăzeci de minute de drumeţie, bebeluşul a 
chiţăit puţin. Barb ne-a anunţat imediat: 

— Ei bine, trebuie să ne întoarcem. Copilul are nevoie 
de un pui de somn.

Pentru o clipă, am crezut că glumeşte, dar apoi mi-am dat 
seama de ceva îngrozitor. Ei credeau că ne vom întoarce şi 
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noi. Noi pierduserăm mai mult timp cu încărcarea echipa-
mentului inutil decât cu „drumeţia”. M-am uitat la Jeannie, 
care era evident dezamăgită că a călătorit atât de departe 
pentru a vizita Marele Canion pentru prima dată şi că ziua 
urma să se termine. Ea m-a privit ca şi cum ar fi spus: „Ei 
bine, cred că trebuie să ne întoarcem.” Într-un moment rar 
de cavalerism, eu am lăsat să-mi scape: 

— Păi, noi vom merge mai departe. S-ar putea ca asta 
să fie singura noastră ocazie să facem asta. Este în regulă, 
nu-i aşa?

După o pauză care a durat mult prea mult, Barb a zis:
 — Desigur. Noi vom pleca. Hai, Tom.
Tom a părut din nou epuizat şi a întrebat: 
— Cât timp credeţi că o să vă ia?
Eu am privit în jos la drumul lung şi şerpuit, încercând 

să zăresc fluviul Colorado, aflat câţiva kilometri mai jos. 
— Nu ştiu, o oră sau două?
— Ei bine, vă rog să bateţi la uşa noastră când vă 

întoarceţi. 
Uau. Adică, nu sunt într-o formă fizică chiar atât de 

proastă.
După ce au plecat, mi-am dat seama că eu şi Jeannie nu 

purtaserăm o conversaţie singuri de când începuserăm 
călătoria. 

— Eu nu ştiu ce se întâmplă, a zis Jeannie, dar am cres-
cut înconjurată de o mulţime de bebeluşi şi, în mod normal, 
bebeluşii trag un pui de somn oriunde s-ar afla. 

Cum nu voiam să-l bârfesc pe bunul meu prieten, doar 
am presupus că noi nu ştim cât de înspăimântătoare ar pu-
tea fi situaţia de a avea un bebeluş de un an. I-am acordat 
beneficiul îndoielii lui Tom. 
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A face o drumeţie prin Marele Canion nu e uşor, dar eu 
am reuşit. Fără să fiu plătit, aş putea adăuga. Am fost foarte 
dezamăgit să-mi dau seama că, după ce vom termina de fă-
cut drumeţia, va trebui să urcăm înapoi pentru a ieşi din 
Marele Canion. Nu exista niciun lift. Vă vine să credeţi aşa 
ceva? Lui Jeannie i-a plăcut asta. Picioarele mele ardeau, 
eram epuizat de-a binelea, dar m-am prefăcut că îmi place. 

Atunci când am revenit în camera noastră de la hotel, 
am fost surprinşi să-i vedem pe Barb şi Tom stând în faţa 
camerei lor, lângă a noastră. Oare rămăseseră încuiaţi afa-
ră? Un Tom foarte obosit ne-a explicat: 

— Abia ce-am adormit copilul. 
Îmi amintesc că m-am gândit: „Copilul acesta este vreo-

dată treaz?”
După ce am descuiat uşa de la camera noastră, Barb şi 

Tom au intrat după noi şi s-au aşezat pe un pat. Tom a luat 
telecomanda şi a început să butoneze pe cele trei canale 
disponibile. Mi-am cerut scuze şi le-am spus că trebuie să 
trag un pui de somn înainte de cină. N-ar putea ei să se uite 
la televizor în camera lor?

Tom şi Barb au părut şocaţi. 
— Nu putem aprinde televizorul din camera noastră! 
Tom şi-a ieşit din fire. 
— Acolo doarme copilul! Noi speram că vom petrece 

timpul împreună şi că ne vom uita la televizor în camera 
voastră, în timp ce copilul doarme. Noi am aşteptat vreo 
două ore să vă întoarceţi.”

Eram confuz. Oare asta însemna să creşti un copil? Le-am 
explicat că mă dor picioarele foarte tare şi că sunt chiar 
obosit, şi că am nevoie de un pui de somn. Tom, încercând 
evident să-şi stăpânească furia, a întrebat dacă, după ce voi 
termina cu puiul de somn, aş putea să bat încetişor la uşa 
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lor, ca ei să poată veni în camera noastră. Din nou mi-am 
cerut scuze, dar abia puteam să merg. Trebuia să stau întins 
timp de o oră sau aş fi fost sfârşit pentru tot restul serii. 
Barb şi Tom au ieşit afară furioşi. 

— Ei bine, asta a fost ciudat, a zis Jeannie. 
Ea s-a dus să facă un duş şi alte chestii de-ale fetelor, în 

timp ce eu am dormit buştean cu pantofii în picioare, timp 
de patruzeci şi cinci de minute. 

După ce m-am trezit din puiul meu de somn, am bătut 
încetişor la uşa lor şi ne-am strâns ca să mergem să luăm 
cina într-una din cantinele cu autoservire ale statului. Barb, 
care deja se schimbase în pijamale, nu a vrut să meargă. 
Atunci când am întrebat-o dacă vrea să îi aducem ceva, ea a 
răspuns tăios: 

— Eu am luat deja cina cu copilul. Este în regulă. Pe bune, 
mergeţi fără mine. Asta-i, pur şi simplu, viaţa unei mame. 
Pot să folosesc baia voastră ca să mă spăl pe dinţi? 

Ǎăăă, desigur. Nu aş vrea ca scârţâitul periuţei tale de 
dinţi să-l deranjeze pe cel mic.

Pe drum, am remarcat că Tom era foarte tăcut. Atunci 
când l-am întrebat dacă e ceva în neregulă, el s-a oprit, a 
privit în pământ şi a chicotit. 

— N-ai să înţelegi până nu vei fi şi tu părinte.
— Eu n-o să înţeleg ce?
El mi-a explicat cu condescendenţă: 
— Vei regreta ziua în care ai tras puiul acela de somn.
Voi regreta ziua? Am regretat o mulţime de zile în viaţa 

mea, dar nu am regretat niciodată un pui de somn. Mi-am 
dat seama în momentul acela că importanţa camerelor ală-
turate era că bebeluşul avea nevoie de o cameră proprie şi 
cealaltă cameră era, de fapt, pentru noi patru. Era menită să 



JIM GAFFIGAN   24

servească drept „cameră pentru pauzele” luate de la îngri-
jirea copilului, o evadare din corvoada dificilă a creşterii 
unui copil. Din nou, mi-am cerut scuze, dar nu m-am putut 
abţine să nu mă gândesc că, dacă regulile ar fi fost explicate 
la începutul excursiei, această situaţie ar fi putut fi evitată. 
Mie mi s-a părut că logic ar fi fost să evidenţieze acest aran-
jament înainte ca eu să dau peste cap situaţia „camerei pen-
tru pauze”. Şi mai logic ar fi fost să fi luat trei camere şi să fi 
recunoscut pur şi simplu că bebeluşul are nevoie de pro-
pria lui cameră. Eu eram destul de sigur că asta ne-ar fi per-
mis să scăpăm de multă stânjeneală, dar, din nou, eu nu am 
fost niciodată răpit de extratereştri.

Tom a acceptat scuzele mele şi, a doua zi, am condus 
înapoi pe autostrada lungă din deşert. A fost o călătorie re-
lativ tăcută, cu excepţia CD-ului cu muzică pentru copii. 
„Ding-a-ding-dong, ding-a-ding-dong.” Brusc, de nicăieri, o 
căprioară uriaşă a apărut în faţa maşinii. Tom a virat din 
scurt ca să o evite, dar căprioara a încremenit, ei bine, ca o 
căprioară prinsă în lumina farurilor. Am lovit căprioara cu 
optzeci de kilometri la oră. Toţi am ţipat şocaţi. Maşina fu-
sese făcută zob. Căprioara a fugit rănită în deşert. Cu excep-
ţia căprioarei, toată lumea era teafără, slavă Domnului, mai 
ales copilul. El nu s-a trezit din puiul de somn. „Ding-a-
ding-dong, ding-a-ding-dong.”
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