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Capitolul întâi

KUZIA ªI BUNICA

A fost odatã un bãiat pe care îl chema Kuzia.

Nu prea era conºtient de ce fãcea, deºi împlinise deja patru ani.
Aºa, de exemplu, când se plimba prin parc, Kuzia îºi dãdea mereu
jucãriile, mingea ºi bicicleta primului bãiat pe care-l întâlnea sau
vreunui bunicuþ jerpelit.
Dacã i se cumpãra îngheþatã, imediat se dovedea cã era înconjurat
de numeroºi doritori sã guste sau, lucru ºi mai interesant, nu protesta
ºi chiar aproba când i se lua cu abilitate toatã îngheþata.
Bunica ºi mama se supãrau:
– Pãi nu putem sã-i þinem pe toþi cu îngheþatã ºi sã cumpãrãm
biciclete pentru toatã trupa!
Însã Kuzia nu înþelegea ºi întreba:
– De ce nu puteþi?
– Pãi pentru cã, om fãrã minte ce eºti, se supãra bunica, nu putem
sã ne facem provizii pentru toþi!
– Da’ de ce? repeta Kuzia la fel de prosteºte.
– Pãi nu avem bani!
– Ba avem! Avem, bunicã! Avem mulþi bani!
– Ia uitã-te! Unde ai vãzut tu la noi mulþi bani? întreba încetiºor
bunica ºi-l trãgea pe copil într-o parte.
– Pãi în ºifonier! Uite, tu, bunicã, nu ºtii! Dar eu am vãzut cu
ochii mei când îi numãra mama. Hai sã-þi arãt!
– Încet! porunci bunica. Nu urla aºa! Asta... Mama îi adunã pentru
canapeluþa ta! E nevoie de mulþi bani pentru a putea sã-þi cumpere
canapeluþa!
– Nu am nevoie de canapeluþã!
– Cum aºa?! Pãi o sã creºti! În curând nu o sã mai încapi în pãtuþ!
– ªtii, rãspundea Kuzia, o sã mã descurc eu cumva.
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– ªi ce propui? Bunica îl privea pe Kuzia destul de suspicios.
Propui sã le dai ºi banii ãºtia? Aºa-numiþilor prieteni ai tãi ºi vagabonzilor ãstora?
– Da, bunicã!
– Pãi vezi ºi tu, mama ºi tata lucreazã de dimineaþã pânã searã,
fac atâtea eforturi ºi nu câºtigã chiar aºa de mulþi bani!
– Dar eu nu am nevoie de nimic!
– Dar în afarã de tine mai sunt ºi alþi oameni în casa asta! Iar
nouã ne trebuie o maºinã de spãlat, asta se stricã tot timpul. ªi atunci
trebuie sã spãl cu mâna! Uite ce mâini am! Tu nu te gândeºti la nimic
ºi tot timpul stai numai la groapa de nisip! ªi mai avem nevoie de un
al doilea televizor, ca sã nu se mai certe tata cu mama în fiecare searã
din cauza fotbalului lui. Însã tatãl tãu crede cã ar trebui sã lãsãm
totul baltã ºi sã-ºi cumpere el o maºinã la mâna a doua. Ca sã aibã
sub ce sã se bage în zilele libere, aºa cred! ªi sã cheltuiascã ºi ultimii
bani pe piese de schimb! ªi cu asta basta! ªi tu mai vorbeºti de canapeluþã...
– Bunicã! Dar eu nu am vrut îngheþatã... De aceea am ºi dat-o!
– Dar eu am vrut! ªi am luat-o numai pentru tine! ªi tu imediat
ai dat-o acestor prieteni ai tãi! Te gândeºti numai la ei! ªi la mine nu
te gândeºti!
Bunica era gata sã înceapã sã plângã.
– Ei, hai sã cumpãrãm îngheþatã pentru tine! exclama Kuzia.
Dar ea spunea cu amãrãciune:
– Trebuie sã mai am ºi grija mesei de prânz. ªi încã ceva! De ce
trebuie sã ne gândim noi la toþi!? Prietenii ãºtia ai tãi au toþi pãrinþi –
uite, sã le cumpere ei îngheþatã.
– Nu, rãspundea Kuzia, el nu are pãrinþi.
– Cine?
– Bunicul acela murdar! Care stã acolo în tufiºuri!
– Se înþelege cã n-are! mormãia bunica. Doar este bunic, îºi
poate cumpãra ºi singur! Nu sã stea aºa, cu mâna întinsã!
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– Nu, protesta micul Kuzia, începurã sã-i curgã balele, îmi zise
„dã sã gust ºi eu”. Voia aºa de mult îngheþatã!
– Ei, sã-ºi punã pofta-n cui!
– Ce înseamnã asta?
– Pãi asta înseamnã! Trebuie sã se abþinã! ªi sã câºtige ºi singur
bani! Uite, bunicuþele tot vând lângã metrou þigãri, flori. Iar bunicii nu
vând nici pe dracu! Sunt boieri! Stau în tufiºuri ºi strâng sticle goale!
– Dar dacã un om vrea o bicicletã sau o îngheþatã, iar eu am una,
ºi el nu are, de ce sã nu-i dau? repeta iar Kuzia, ca un papagal.
– Dar asta e îngheþata ta! îºi ieºea din pepeni bunica. Doar e
bicicleta ta! Nu a lor!
– Ei, atunci, dacã este a mea, uite, o sã dau îngheþata mea ºi
bicicleta mea, protesta a nu ºtiu câta oarã Kuzia.
– Dar au fost cumpãrate pentru tine! Nu pentru ei! ªi, apropo,
pe bãniºorii mamei tale! Iar o luãm de la capãt! Sã taci!
– Bunica! Tataia acela a spus: „Nu trebuie sã fii lacom, fiule!”
– ªi atunci de acest tataie e lacom ºi ia de la tine?
– Nu e lacom!
– Iar mama ºi tata au dreptul sã întrebe ce faci cu bunurile lor!
Cu ce þi-au dat ei! îi explica din nou bunica, de data aceasta clocotind.
Când vei începe ºi tu sã câºtigi bani, o sã poþi arunca în stânga ºi în
dreapta cu banii precum cu cãrþile de joc, prevãd de pe-acum asta,
dar acum banii nu sunt ai tãi, îngheþata nu e a ta, bicicleta nu e ta, nu
ai niciun drept sã le dai vreunui vagabond! Prostuþule.
ªi-l îmbrãþiºa, apoi se ducea sã recupereze bicicleta ºi jucãriile
pânã ce oamenii nu se dezmeticeau ºi plecau cu ele acasã. Iar îngheþata
de fiecare datã era înghiþitã de tataia cel beat ce sta culcat în tufiºuri.
ªi acasã toþi îºi scoteau ochii unul altuia pe seama lui Kuzia.
Kuzia deschidea mereu uºa chiar de la primul sunat ºi veneau
la el cu mare drag prietenii din curte, niºte huligani destul de mari,
de vreo ºapte ºi chiar opt ani, niºte vlãjgani.
Toþi erau deja la curent cu prostia lui Kuzia. Intrau în casã ºi
ziceau:
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– Pot sã iau asta?
Kuzia le rãspundea imediat:
– Ia-o, ia-o! Ia ce vrei, nu-mi pare rãu!
Adicã se comportã total prosteºte. ªi dupã aceea venea într-un
suflet din bucãtãrie bunica furioasã ºi nu-i lãsa sã scoatã din casã
jucãriile, televizorul sau casetofonul, sau chiar scurtele ºi cãciulile.
Iar Kuzia se supãra:
– De ce i-ai necãjit pe prietenii mei? Le place aºa de mult sã
vinã pe la mine! Mã iubesc aºa de mult!
– Le place, cum sã nu! rãspundea bunica. Le plac lucrurile noastre, uite care-i situaþia!
– Ei, ºi ce! spunea acest bãiat total insuportabil. Dacã le-au plãcut, las’ sã le ia.
– Ei, bine, intra ºi tata în vorbã, dar dacã televizorul meu, de
exemplu, îmi place ºi mie, atunci ce facem?
– Îþi place ºi þie? întreba uimit Kuzia. Doar tot timpul te uiþi la
emisiuni ºi înjuri cã nu ai ce sã vezi, doar strigi mereu „uite ce idioþi”,
doar tu spui cã este o „cutie de tâmpenie”!
Tata tace, nemaiºtiind ce sã zicã, ºi se pregãteºte sã-i ofere în
schimb una dupã ceafã.
– Ce sã mai spunem, intra în luptã bunica lui isteaþã, ce sã mai
spunem, acum, de exemplu, ºi noi suntem nemulþumiþi de tine, dar
n-o sã te dãm! ªi la telefon suntem uneori sunaþi cu veºti nu prea
plãcute, dar n-o sã-l dãm pentru asta! Ai înþeles?
– Nu, rãspundea bãieþelul Kuzia, eu cred cã trebuie sã dãm tot ºi
atunci nu mai avem de ce sã ne supãrãm, înþelegeþi?
– Bine, dar prietenii ãºtia ai tãi, care au venit la tine, þi-au dat vreodatã ceva de la ei?
– Dar nu îmi pasã de asta. Nu am nevoie de nimic, rãspundea
mereu Kuzia acesta.
– Aha! exclama tatãl, scos din fire. Þie, prostule, nu-þi trebuie
nimic, pentru cã deja ai de toate! Dar uite, þi-ar plãcea sã dormi chiar
pe pãmânt în vreun ºanþ ºi sã rumegi iarbã, ca acel þap bãtrân? În loc
sã dormi în patul tãu ºi sã mãnânci, ca acum, cartofi prãjiþi?
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– Pãi se poate sã mãnânc iarbã? Atunci chiar cã ar fi foarte simplu!
– Nu! urla bunica. Nu se poate! Nu suntem capre ºi nu bem apã
din bãltoace! Suntem oameni! Iar oamenii trebuie sã trãiascã în casã!
La cãldurã, sã mãnânce dulceaþã ºi sã poarte haine! ªi sã fie oameni!
Cã altfel totul va fi cu susul în jos! Peste tot! Casele o sã intre în ruinã,
strãzile vor fi pline de gropi, numai mizerie, nu vom mai avea ce
mânca ºi cu ce sã ne încãlzim! ªi pentru a nu se întâmpla toate acestea, trebuie sã muncim! Ai înþeles?
– Nu ºtiu, rãspundea cinstit Kuzia.
– Uite cum mama ºi tata se împung tot timpul ! Mã auzi? Of, vãd
cã din nou nu ai înþeles nimic. Ei, eºti încã mic.
– Ba sunt mare! rostea Kuzia. Doar chiar voi aþi spus cã sunt deja
mare ºi trebuie sã mã îmbrac singur! Sã mã închei singur la nasturi!
– Ei, uite, încearcã sã te cerþi cu el, dãdea bunica din mânã a
lehamite. Gata, du-te, spalã-te pe mâini ºi vino la masã.

Capitolul al doilea

LILIACUL ªI TOPORUL

Iar pe planetã, în vecini, se întâmplau niºte lucruri, cã o zânã

trebuia sã plece repede de pe Pãmânt.
Pe zânã o chema Liliac.
De regulã, zânele petrec pe pãmânt o perioadã de câteva mii de
ani ºi în acest rãstimp se chinuiesc cum pot sã facã ordine în parohia
lor, ºi zâna aceasta reuºise sã facã ºi ea câte ceva, e adevãrat, nu
peste tot, numai în unele þãri cu o primãvarã caldã. ªi uite, acum
acestei zâne, Liliac, îi venise vremea sã zboare spre Oraºul sãu al
Luminii, sã-ºi încarce energiile.
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