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n Niceea, iubitul meu ora  de ba tin , tr ia odat  un om, pe 
nume Muc cel mic. Eram copil pe vremea aceea, dar îmi aduc bine 
aminte de el. Poate fiindc  din pricina lui am mâncat o dat  de la 
tata o b taie sor  cu moartea. 

Când l-am cunoscut, Muc cel mic era un holtei b trân, dar 
nu mai înalt de câ iva co i; pe deasupra, avea i o înf i are tare 
ciudat : un cap mare, mare de tot, mai mare decât orice alt cap 
de om i un trup mic i pl pând. Muc tr ia într-o cas  uria , 
singur-singurel, i tot singur î i f cea de mâncare; nu se ar ta pe 
uli  decât o dat  pe lun , i dac  pe la vremea prânzului nu s-ar 
fi z rit ridicându-se un fum gros din hornul casei sale, nimeni 
n-ar fi tiut dac  Muc cel mic mai tr ie te ori ba; seara se plimba 
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pe acoperi , i de jos, din uli , i se p rea c  un cap de uria  umbl  
de unul singur încolo i încoace. 

Tare r ut cio i eram noi, b ie ii, pe vremea aceea: cât era ziulica 
de mare ne ineam numai de n zbâtii. Ziua, când Muc cel mic pleca 
de-acas , era o adev rat  s rb toare pentru noi; ne strângeam din 
vreme în fa a casei lui i îl a teptam s  ias ; u a se deschidea i 
în prag se ivea un cap mare cu un turban i mai mare, urmat de 
un trup or pirpiriu, îmbr cat cu o feregea mic , ponosit , de sub 
care se z reau ni te alvari largi, încin i cu un brâu lat; în brâu era 
înfipt un hanger lung, atât de lung, c  anevoie î i puteai da seama 
dac  Muc atârn  de hanger sau hangerul de Muc. 

De cum p ea pe uli , porneam s  chiuim de vuia v zduhul; 
ne azvârleam tichiile în aer i op iam nebune te în jurul lui. Dar 
Muc ne întâmpina dând grav din cap i cobora cu pa i domoli uli a, 
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târ âindu- i t zut de 
mari. 

Noi, b ie ii, ne luam dup
cut i un cântecel hazliu, pe care i-l cântam 

adesea; suna cam a a: 
Muc, Muc, Muc, micu ule Muc, 
Hai la joac , nu sta cuc! 
Casa ta e mare, mare, 
Capul t u pereche n-are: 
Uria  ca un ceaun! 
Muc, piticul nostru bun, 
Sari i ia-te dup  noi! 
Prinde unul, prinde doi, 
Muc, Muc, Muc, piticul Muc! 
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A a ne desf tam adesea pe socoteala lui i trebuie s  m rtu-
risesc, spre ru inea mea, c  eu eram capul r ut ilor; îl tr geam 
mereu de mica lui feregea i odat  l-am c lcat din spate pe papucii 
lui uria i, iar bietul Muc s-a împiedicat i a c zut. 

Întâmplarea aceasta mi s-a p rut nespus de hazlie, dar mi-a 
trecut imediat pofta de râs când l-am v zut pe Muc cel mic îndrep-
tându-se spre casa tat lui meu. A intrat la noi în cas  i a z bovit 
un timp acolo. Eu am stat pitit dup  poart  pân  când Muc a ie it, 
înso it de tat l meu, care îl inea cuviincios de mân  i î i lua 
r mas-bun de la el cu multe plec ciuni. 

Nu prea m  sim eam în apele mele, a a c  am r mas o bun  
bucat  de vreme în ascunz toarea mea. În cele din urm , îns , 
foamea care m-a r zbit s-a dovedit mai tare decât frica de b taie 
i, poc it, cu capul plecat, m-am înf i at înaintea tat lui meu. 

 l-ai sup rat pe bunul Muc! a spus el aspru. O 
s - i spun povestea lui i n-o s  mai râzi de el. Dar, înainte i dup  
ce i-o voi spune, ai s - i prime ti papara obi nuit . 


