
CAPITOLUL I

Cele doul sute de perechi de pantaloni se umplu de vaft si
se umfla! Mi se par ni$te grasani fara cap, carc se balanseaz6

atam4i de fringhiile uscAtoriei. Noi, copiii, alergim printre

$irurile de pantaloni albi 9i irnpa4im lovituri pe fundurile um-
flate. Doarnna Encama alearga dupa noi cu batabrul de lemn
cu care lovegte hainele murdare ca sA b scutue de jeg. Ne
refugiem in labirinnrl de stridule pe care ll formeaztr cel€ patru
sute de ceariafi[i umede. Uneori rcufegte sa-l ajunga pe cate

unul; ceilalti itrc€pem sa aruncim cu cocoloage de noroi ln
pantaloni. Rimin pata$, de parci ar fi facut pe ei, 9i ne gandim
la bitaia pe care o vor primi porcii lor de stipini.

Dupe-amiazi, c6nd pantalonii sunt usca{i, ajutArn h numi-
rarea lor punandu-i ln gramezi de cate zece, pdni la comple-
tarea celor doua sute. Noi, copiii spllitoreselor, ne adunam cu
doamna Encama la etajul cel mai de sus al clidirii spilitoriei.
Est€ o hala cu acoperis in doua ape. Doamna Encama incape in
picioare in zona din mijloc gi aproape ci di cu cocul in grinda
centrali. Noi rarndnern in pirlile laterale gi ne lovim cu capul
d€ tavan. Langa doanna Encama este mormanul de pantaloni,
de ceargafrni, de izmene $i de camasi. Ultimele sunt feFle de
pemi. Fiecare dintre acestea arc un numar, 5i doamna Encama
le nume$te Si le arunctr spre baiatul care are in grija acea gra-

mada. Fiecare dintre noi avem alAturi douA sau Aei mormane,
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unde sunt numerele cu,douazeci", ,,treizeai" sau,,pizeci"' Ll-
sam fiecare obiect sa cada in momanul corcspunztuor. Apoi, in

fiecare fala de pema. de parca ar fi un sac, vdr6rn un pantalon,

doui ceargafiri, o pereche de izmene 5i o cimaSa, carc au toate

acela$i numar. Joi4 coboari carul cel mare, tras de parru cai,

car€ incarca cei doul sule de saci cu rufe curate si lasa alte doua

sute cu rufe mudarc.
Sunt efectele soldalilor din Escorta Regali, singudi soldati

care dorm in a$temuturi.

in fiecare dirninealr, soldalii din escorta [€c caliri pe Podul

Regelui, inconju€nd o ffisura deschisa, in carc merge Prin-
cipele d, uneori, rcgina Mai intii, iese din tunel un grajdar care

ii anunF pe ostasii de garda de h Pod, $i aceptia indeparteaza

lumea. Apoi, trece trasura cu escorta, cdnd podul este deja

pustiu. Cum suntem copii si nu putem fi anarhipti, glrzile ne

lasi pe pod cand ftc. Nu ne sperie soldalii din escorta cilare,

pentru cl ne-an obi$nuit sa le vedem Pantalonii.
hincipele €ste un baiat blond cu ochi albagtri, care ne pri-

ye$te $i rade, cu o f4a de gostinac. S€ spune ca e mut $i cA se

p[mba prin parcul Casa del Canpor lntrc un preot $ un general

cu mustala albtr, carc lnsotesc in fierar€ zi. S-ar simti mai bine

aici, la rtu, juc6ndu-se cu noi. Pe deasupra, l-arn vedea in pielea

goal! cind ne scildin $i am afla cum este un principe pe sub

haine- Dar se pare c6 nu ti este permis. Odan, i-am spus lui Ju-

pAn Granizo, proprietarul spilitoriei, pentru ct el se arc bine cu

paznicul-pef al parcului Casa del Campo carc vorbege cateo-

dati cu principele. Jupan Granizo ne-a promis, dar apoi ne-a

spus ca nul lasa generalul.

Soldafi a$ia sunt tofi la fel. Acasa h unchiul meu Jos6 vine

un general carc a fost in Filipine. $i-a adus de acolo tm chinez

foafie batrdn care ml iubeste mult, un baston dint-un letrm de

I Casa de Ia Tare sau Casa de vacada
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culoare roz, despre carc zice cA este osul unui pegte numit la-

mantin si carc il ucide pe cel pe care il love$te, $i o cruce carc

nu este o cruce, ci o stea verde cu mai multe raze. O poada

pesle toe brodari Pe vesta si pe cama$a, Fecum 9i pe un nasture

emailat de pe reverul hainei.

Generalul, cdnd vine la noi acas!, m6rdie, dregdndu-gi

vocea, si mA intreaba,daci sunt un bArbiiel". $i incepe de

indaa sa ma dojeneasca: ,'Baiete, fii cuminte, barbaFii nu fac

asta". ,,Baiete, lasa pisica; e$ti de-acum un barbat." Obi$nu-

iesc sa ma asez lnEe picioarele unchiului meu, $i ei sPorova-

iesc despre politica 9i despre razboiul dintre rugi 5i japonezil'

Razboiul s-a sfar$it de ani de zile, dar generalului ii place si
vorbeascd despre el, pentru ca a fost in China 9i in Japonia'

Cdnd vorbegte despre asta, ii ascult $i, de fiecare data cand

aud cum le veneau japonezii de hac ru$ilor' ma bucur. Am o

ciudl nebuna pe rugi. Au ca rege o bestie, care este tarul, Si un

sef al poliiiei care se mrne$te PeEov, ,,caPitanul Pet[ov"' Fi

asta e un salbatic care mdnl oamenii de la spate cu lovituri de

bici. in fiecarc duminica, unchiul meu tni cumpara Avet-

nrile capitanului Petrov. Se arunca multe bombe impotriva

lui, dar nu este niciodattr ucis'

Cdnd ei nu vorbesc despre razboi, ma plictisesc qi mi pun

pe joaca, trintit pe covorul din sufragerie'

Acest general cre urnbli cu principele tebuie sa fie la fel'

El este cel carc o sa-l invele cum sa faca rtzboi cand o si fie

rcge, pentru ca tod rcgii trebuie sa $ie cum se face un razboi'

hreotul invqA sl vorbeasca- Asta n-o inteleg, pentru c,' dacA

este mut, nu 9$u cum o sa vorbeasca; poate c-o si vorbeasca

pentru ca e pdncipe, deoarece, dintre mulii pe care ii cunosc,

nici unul nu vorbe$te decat prin semne, pi nu cred ca asta

se-ntimpla din lipsa preolilor.
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Acum ma plictisesc pentru ca nu apare nici o minge, pi

avem nevoie de una ca sa ne jucAm dupa-amiaza. E foarte
simplu si pescuiegti o minge.

in fala casei lui Jupdn Granizo e un podel de lemrl facut din
doui sine de tren asezate de-a curmezi$ul 9i acoperite cu scan-

duri groase, cu balustrada $i tot ce-i rebuie, vopsit in verde. Pe

acolo trece un rau negru care iese dintr-un tunel pe sub Podul
Regelui; tunelul 9i r6ul alcatuiesc canalul de scugere al Madri-
dului. Noi. de la inalfimea podului, pescuim cu un minciog
facut dint-un bal lung 6i o plasa veche de sAma de la un vas cu
jaratic toate mingile pe care le pierd baietii pe stlazile din
Madrid, pentru ca s€ sfecoara prin gurile de scurgere ale cana-

lelor gi coboara plutind. Odata" am cules una de cauciuc vopsita

in multe culori. A doua zi, la Scoala, mi-a luat-o Cerdefro, 9i,
cum e mai mare decdt mine, a febuit sa-mi tin gua. Dar l-a
costat scump: am azvdrlit cu pietre in el, de sus, de pe corralat;

a putat bandaj trei zile, si a trebuit sa i se coasa creierii cu aF.
Fhe$te ca nu $tie cine a fost cel care l-a lovit; dar, in caz ca ar

afla, port mereu o piatra asculita in buzunar, si, de indata ce-ar

dori sa ma bata, ar fi cusui din nou.

Antonio, ba,ietelul schiop, a cazut odata de pe podet si a fost

cat pe-aci sa se inece. L-a scos domnul Manuel, baiatul de la
spa{atorie, si l-a apasat pe bult,r cu amandoua mdinile. A ince-
put sa scoata apa mudara pe gura; i-au dat apoi sa bea ceai Si

rachiu. Domnul Maluel, cum este un betivan, a tras o inghiti-
trtla zdmvana chiar din sticla, pentru ci-gi udase pantalonii 9i
spunea ca-i era frig.

Nimic, nu se vede nici o minge: ma duc la masa, ca ma
cheama mama. Azi o sa mancam la soare, pe iarba. Asta imi
place mai mult decdt in zilele cand nu e soare gi e frig; atunci,
mancam in casa lui Jupdn Granizo. Este o bodega cu o

I Cladire cu mai multe locuinte individuale tipica pe ru Madrid, cu cori-
doare care dau intr-un mare patio interior

rejghea de cositor Si cu ni$te mese rotunde, toate Schioape; se

varsa supa. gi, pe deasupra. vasul cu jaratic scoate o putoare

insuportabila. Nu e un vas cu jaratic, este o sobiF portabila
rbarte mare, cu un ochi in mijloc pi cu oalele tuturor spala-

mreselor de jur imprejur. Oala mamei mele este mica, pentru

ca nu suntem decat noi doi, dar oala doamnei Encama pare

un chiup. Sunt noua persoane gi au ca farfurie un mic li-
ghean. Se a$aza toti imprejur $i-Si vara lingura pe rdnd. Cdnd

ploua $i mananca inAuntru, se ataza la douA mese Si impart
mdncarea in lighean si o cratita de lut foarte mare, pe care

Jupan Granizo o are ca sA gateasca melci duminica. Pentru ca

duminicile nu funclioneaza spalatoria 5i JupAn Granizo gi-
r€$e melci; dupa-amiaza, vin aici bixbati $i femei sa danseze

si mandnci melci gi beau vin. intr-o duminica, ne-a invitat pe

mama qi pe mine, 9i eu m-am umflat de mdncare. Melcii se

.-uleg chiar aici in iarba, mai cu seama dupa ce ploua, cand

ies la soare. Noi, copiii, ii culegem, le vopsim cochiliile $i ne

jucam cu ei de-a cusele de cai.

Mancarea de naut are aici un gust mai bun decat acasa: se

raie painea foarte sublire, 9i apoi se varsa peste ea supa de carne,

galbena de la sofran. Mlndnci int6i sup4 apoi nautul si la urma

came4 cu ro$ii tAiate pe jumitate, presarate cu sare. Ca desert,

salata: ni$te laptuci zemoase cu un miez foarte fraged, cum nu

exista la Madrid. Le cultivd Jupan Granizo aici, langa canalul

de scurgerc, pentru ca spune ca apa din canal le face sa creasca

mai bine; si e adevarat. Asta parc sa fie o porcarie, dar 9i gu-

noiul se arunca pe camp, iar gainile il mananca. $i, cu toate

aste4 Si painea, 9i gainile sunt foarte gustoase.

Gainile gi ralele gtiu care este ora mesei. De cum au vazut

ca mama rasbama banc4 au si inceput sa vina, Sub banc4 ela

o rama foarte mare $i foarte lungi, gi o ra15 a vazut o imedial A
mancat-o la fel cum mananc eu fideaua mai groasa: a lasat-o

sa-i atame din cioc, gi apoi a sorbit-o, facand ,,upf'si hat!

5



ARTU RO BAR EA

Apoi $i-a ciugulit penele de pe gdt, ca gi cum i-ar fi ramas
fuimihni, $i a asteptat sa i se arunce o bucAiicA de paine. Nu i-o
dau din menA, pentru ca este foarte proa$A: ciupe$te degetele Si,
cum are ciocul foafle tare, ma doare.

Cu banca rastumatA drept masA, mancf,m am6ndoi, eu 9i
mama, a$ezafi pe pdmant. Mama arc ni$te miini foarte micule:
$i, cum toata dimineata, de cdnd a rasarit soarele, a spailat
intruna, degetele i-au ramas zbarcite ca pielea babelor, cu
unghiile foarte srilucitoare. Cateodata, buricele degetelor ii
sunt mancate de le$ia care le arde- Iama ii crapa mainile, pen-
lru ca" atunci cand le are ude gi le usuca in aer, apa ingheal4 Si

ele se umplu de mici cristale. li Fgnegte s6ngele, de parci ar fi
zgariat-o o pisica. Atunci, se da cu glicerina pe ele gi se vin-
deca numaidecat.

Cand o sa terrninam de mdncat, o sa facem cursa de
ma$ini Paris-Madrid cu roabele de c,rat rufele. I-am $teryelit
domnului Manuel patru, fara ca el sa-si dea searr4 $i le iinem
ascunse la Praderal. Nu vrea sa ne jucam cu ele pentru ca
sunt foarte grele $i zice ca o sa ne rupem un picior; dar este
foarte amuzant. Au o roati de fier 1n fafA, care sca4aie cand
se invarte$te; unul dintre noi se uIcA deasupra, iar altul o
impinge cat il {in picioarele, p6nl cdnd oboseste; atunci, ras-
toama deodata roaba, Si cel care e in ea cade. Odata, am facut
asa o ciocnirc de trenuri, 9i miculul gchiop gi-a strivit un de-
gel Bi€tu| de el e tare nefericit: taicA-sau l-a lovit cu un bq si
l-a lasat $chiop; cum am mai spus, a cazut de pe canalul de
scurgere; pentru cA e Schiop gi nu strica decat o gheata, mai-
ca-sa il oblga sa-Si puna amandouA ghetele din aceeafi
percche, cate una in fiecare zi, ca sa le uzeze la fel. C6nd vine
randul stangului, cel care-i lipseste, ramane schiop de

' Pajiste
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dandoua picioarele, $i e foarte nostim sa-l vezi alergdnd

&nat d€ carje.

Eu am vAzut cusa Pads-Madrid pe strada Arcnalr, in coltrul

fiezii unde locuie$te unchiul meu. Au fost pugi mulli paznici,

ca oamenii sa nu se calce in picioare, dar nu ne-au lasat sa

dungem in fuga pana la Pueda del Sol2, cum am fi dorit noi.

Linia de sosire era la Puente de los Franceses3, ti acolo s-au

ftcut mb pafu sau cinci ma5ini. Eu nu vAzusem niciodata un

rnomobil de culse, pentru ca alea din Ma&id seamAna cu niste

Fasuri fafa cai; dar astea sunt diferite- Sunt mai joase si foarte
h'ngi, 9i omul e vdr6t inauntsu lungit, $i i se vede doar capul, cu

o cascheti care sa-i fina pard si niste ochelari mari cu lentile de

sticla, precum cei ai scafandrilor. Automobilele au ni$te tevi
bate mari, $i pe acolo scot explozii ca lovituri.te de hm, cu

mult fiun care miroase foarte urat. Aarcle spuneau ctr au alergat
qr nouazeci de kilomeEi pe ora- Trenul sprc M€ntrida care nu e

decit la 37 de kilometri de Madrid, merge de la gase dimineala

t'na la unsprczece, a5a ci nu-i deloc de mirarc ca le-au zburat

oeierii pe drum.

Mie-mi place sa alerg a5a- in cartier, noi, copiii. avem un

automobil. Este o lada cu patru rotri, ti cele doua din fa{a pot fi
manuite cu o sfoara- Coborim cu el in goana panta de pe str-ada

kpanto, care este foarte lunga. Cand ajungem jos, alergam cu

vi&za pe asfaltul din Plaza de Orientea. Singund pericol este ca

ix, la cotul strAzii, este un felinar; Manolo, bAia$l carciu-
marului, s-a lovit intr-o zi de felinarul asta si $i-a rupt un bra{.

Stiga cit il linea gur4 dar probabil cl n-a fost ceva foarte grav,

I Ter€n Nisipos
: Poaia Soarelui
iPodul FBncezilor
r Poana Oriennrlui. I s-a dat denumirea de Piata Orientului, deti daca ne

luam dupa pozitia sa pe planul Madridului, ar fi tsebuit sa s€ nume3sct Piata

Apulutui.
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penhu ca i-au pus brall in ghips si se uca din nou in masina.

Doar ca acum ii este ftica: atunci cand ajunge la capah.{ pantei,

franeaza cu picionrl in totuar.

Pajigtea pe unde facem cursa de automobile se nume$te

Paseo de la Virgen del Pueftol. Este o pajisie plini toata cu iar-

bl. cu multri plopi si castani din Indii. Plopilor le smulgem

scoa4a. 9i dedesubt le ramane o pala verde-deschis carc parc ca

musteste; castanii fac ni$te bile pline cu lepi care au hauntru

castanele, dar nu se pot manca, penhu ca te doare buta. Noi,

cind culegem unele, le ascundem in buzunar 5i, cAnd vedem ci
alnrl sta pe vine, ii tragem cu ea in firnd. fepii i se infig gil fac

sa sara h sus. Odag, am tiiat una pe jumatate Si am pus coaj4

Eiata in doua, sub coada unui migar care pi$tea iafta pe pajit-

te. Maganl alerga peste tot zvadind din picioare si nu se lasa

prins nici de stip6nul lui.

Nu gtiu de ce se cheama locul Asta al Fecioarei din PorL

Binelnteles ca este o fecioara intr-un mic schit. Acolo locuiegte

un prEot foarte gras care vine cateodah sA se plinbe printre

plopi si se asaza sub un copac. Traiegte cu o fata foafle ftumoa-

sa desprp carc spalatorcsele spun r6z6nd ci e fi.ica-sa dar el zice

ca e nepoali-sa- int-o zi, l-am intrebat pe preot de ce se nu-

megte Fetioara din Port si mi-a spus ca e din pricina ca e fecioa-

ra pescarilor, $i, c6nd acestia naufragi^za, se roagi la ea si se

salveazq sau, dacA se ineaca, mery in cerud. Nu gtiu de ce o lin
la Madrid si n-o duc la San Sebasti6n, unde este mare pi sunt

pescari- Eu i-am vazut acum doi ani c6nd m-a dus unchiul in
timpul verii. Aici, pe Manzanaresr, nu exista galupe, nici pes-

cari, nici nu se poate ineca cineva, pentru ca ap4 unde-i mai

adanca, imi ajunge pana la brau.

I Aleea F€cioarei din Pon
r Raq lung de 85 de kilometsi, care strabaE Madddul.
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Sc pare ca o lin aici pe Fecioara pentru tofi cei nascuii in

(Eia carc sunt la Madrid. in august, cei nascuii in Galicia ti
I Asdrias vin la Pajiste si canta si danseaza in sunenrl cim-

l-:loi mananca gi se inbata' O scot Pe Fecioara in proce-

-r 
prin Pajigte $i merg in urma ei cantand la cirnpoaie'

Gofiii de la azil coboara $i ei si canti muzica de procesiune'

lqria sunt copii fara tata si fara mama, ii Iin acolo intemati fi
f invaF sa cante muzica. Atunci cdnd nu canta bine la

rmpet4 cet care-i invaF le trage un Pumn in ea qi le sparge

qi dintii. L-am vazut Pe unul care nu-i avea, dar care cdnta

krc bine la cometul cu pistoane; stia sa cante singur chiar 9i

qletele joteir. Toti ceilatfi amuleau, $i atunci el, cu tromPeta'

ctuia jota, 9i oamenii 1l aplaudau. Saluta, 9i apoi femeile si

.,ii barbati ii dadeau banufi Pe ascuns' pentru ca dirijorul

frfarci sa nul vadi si sl i-i ia. Atunci cdnd cdnta a;a la pro-

ccsiuni, sunt platid. Paralele sunt pashate de profesor, iar lor

l b se da decit supa de usturoi de la azil' Pe deasuPra, au si

Fduchi si, la ochi, o boala care se numeite hahoml si care

csae ca ii cum ar fi fost unqi cu grasime de cimiciori; unii

smt tunsi chilug din Pricina miz€riei'

Pe multi dintre ei, mamele lor i-au lasat la azil cdnd inca

mai sugeau pg- Asta e unul dintre motivele Pentru care eu o

iubesc arat de mult pe mama- Cdnd a murit taul meu, eram pa-

nu frali, si eu aveam doua luni. Mama a fost sftrnrita - a$a cum

mi-a povestit - sa ne lase la azil, pentru ca n-o sa PoalA sa ne

qeasca pe toti Patru. Mama a plecat la €u sa spele rufe'

Unchiul qi mituga ne-au luat la ei pe mine 9i pe ea; in zilele

cind nu spala la rdu, munce$te ca servitoare ln casa lor 9i ga-

r€g€, face curat ti spala penhu ei; noaPtea se duce la mansarda

unde locuieste cu sora mea Concha- Fratelui meu Jos6 - cel mai

I Dans popular spaniol cu mi$cari repezi si cu acomPaniament de casianiete'

la care per€chile dans€aza fata in faF, pe loc, originar din Arag6n, Navan"a

ii trvanle.
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marc dinhe noi - i se di de mincare la $coala Piaristil. Cdnd a
implinit unsprczece ani, l-a luat sa munceasca la C6rdoba
fratele mai mare al mamei, care are acolo o pravfie- Sora mea
prime$te de mancarc la Colegiul de CalugadF, iar celalalt frare
al meu, Rafael, este inlem la Colegiul Sfdntul Ildefonso, care
este pentru baielii orfani nAs€uti la Ma&id.

Eu merg la mansarda doua z e pe saptamana, pentru ca
unchiul zice ca $ebuie sa fiu ca fr4ii mei $i sa nu ma cred
domnigorul familiei. Nu-mi pasa; m{ distrez mai mult decat
acasa la unchiul $i la matu$a mea, pentru ca, desi unchiul este
foarle bun, mitu$a este o batfana habotnica foarte carcota$a
care nu-mi dA pace. Dupa-aniezile mA silege sa merg cu ea si
spun rozariul la biserica Santiago, $i asta e deja prea mult. Eu
cred in Dumnezeu si in Fecioara, dar lni petrec toata ziua
rugandu-mA: la $apte dimineat4 in fiecare zi, slujba la colegiu.
inainte de ore, rugaciunea; apoi, ora de religie gi de morala;
inainte de a ie$i din clasa, din nou rugiciune. Dupa-amiaza, la
intoarcerea in clasa, 9i la iegire, iaragi rugaciune, $i apoi, cand
sunt atat de bucuros juc6ndu-mi pe strada, ma strigA mAtu$a

Si ma duce cu ea se spun rozarir.rl; mi mai pune str ma rcg seara

9i dimineala, cind ma culc $i cand ma trezesc. CAnd ma duc la
mansarda, nu mai melg nici si spun rozariul, nici nu mi mai
rog dimineala Si seara.

Acum, vara, cdnd nu e $oda, $au la mansardA lunea $i
ma4ea, zilele cdnd mama coboara la rau, si ma duc cu ea €a
sA-mi petlec ziua pe camp.

Cdnd mama o sa temine de strans rufele, o sa mergem
acasa pe Coasta Luncii. imi place drumul, caci trecem pe sub
Viaduct, un pod de fier foarte mare care trece peste shada Se-
govia. De acolo, de sus, se arunca oamenii ca sa se omoare. Eu

I Instirqii de invaFmant paEonate de Ordo Scholarum piorum - Ordinul
Scolilor Pioa,{e - (sau de Bireiacere) infrinlat ta 1597 de Iosif Calasanfilr in
Itali4 avand sarcina de educarc graoita a copiilor si a tinerilor
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$iu utrde se aflA o dala pe Fotuarul din strada Segovia care e

sp6a in patru bucaf, pentru cA s-a aruncat un tiP $i a cazut in

cap. Capul i s-a facut chisett , iar Piarra s-a spart Au desenat o

cruc€ micula ca sa se itie. cand trec pe sub ly'iaduct, ma uit in

9rs ca nu cumva sa se arunc€ cinev4 pentn ca n-ar aYea nici un

haz sa ne striveasca pe mama $i pe mine. Macar daca ar cadea

p€sie sarul pe care ll poafta domnul Manuel, n-ar pali-o Prca

rau. pentru ci este un sac foarte mare, mai mare decat un om.

GJm eu tin socoteala rufelor cu mam4 Stiu cat incape: douaz€ci

& cearpfuri, qase fete de masa, cincisprezece camasi, doua-

spczece cimasi de noaple, zece perechi de izmene, in sfa$it, o

groaza de lucruri. Dotrmul Manuel, bienrl de el, cind ajunge sus

ir ma$arda, Eebuie sa se incovoaie ca sa intr€ pe usa. Lasa

sul sa-i cada inceti$or ca sa nu plesneasca si rarnane rezemat

& perete rcspband foarte iute si cu sudoarea curgandu-i pe faIA"

ldma ii da hbtdeauna un pahar de vin foafi€ Plin si ii splme sa

- a$eze. DacA ar bea apA, ar muri, pentu ca i s-ar opd transPi-

r4ia- Bea paharul de vin, 9i apoi scoate din buzunar o gramada

& cnigoace de tigad $i un pac cu hartie de frrmat cu foite foart€

si si isi fme din mucuri o tigarcta foart€ goasa ti foarte Fost
ifi$ratA- Odati, i-am gterpelit unchiului meu o ligara de foi cu

id si i-arn adus-o. El !a povestit mamei, 9i ea m-a c€ftat' Apoi

nama i-a spus unchiului, 9i m-a certat $i el, pentm ca nu tsebuie

rr ftri lucrurile altcuiva; apoi m-a sarutat 5i m-a dus la cinem4

p.rru cA a spus cA:rm bune si4arninte; Si, de fapt, nu $tiu daca

D fecut bine sau rau dandu-i dornnului Manuel Fgara de foi.

Da crcd ca am facfi bine, pentru ca omul s-a bucurat foarte

rre; a fumat-o intr-o zi, dupA ce a mencat, $i apoi a pastrat chi$-

rul; l-a tocat ii $i-a facut din el ligarete. Acum, uneori, un-

ctiul imi da cete o ligara de foi ca sa i-o dau domnului Manuel.

inainte, nu-mi dadea.

Viaductul e$e facut tot din fier, la fel ca tumul Eiffel din

Paris, dar firc$te ca nu e atet de inalt. Tumul Eiffel este un tum


