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Era sâmbătă dimineaţă şi domnul Berebum, mai
precis: domnul Gambrino Berebum, şi încă mai precis: domnul Gambrinó Berebúm – accentul pe ultima,
vă rog! – şedea şi aştepta în camera lui.
Ce aştepta? Nici el nu ştia prea bine.
Şi-atunci, de ce aştepta? Iată un lucru mai uşor de
explicat. Ce-i drept, ca să facem asta, va trebui să-ncepem cu duminica:
Duminica fusese o zi însorită. Domnul Gambrino
se aşezase la masă şi jucase singur-singurel, cum i se

11

mai întâmpla uneori, o partidă de domino. La un
moment dat auzise vociferări în stradă şi, uitându-se
pe fereastră, văzuse pe cineva care, după cogeamite
aparatul de fotografiat ce-i atârna pe burtă, părea să
fie un turist. Omul ţipa:
— Eu, ca cetăţean dominican, nu sunt obligat să
suport aşa ceva…! (Despre ce anume era vorba, domnul Gambrino n-avea să afle niciodată.)
Luni cineva a bătut la uşă. Madam Pătlăgică a vârât
capul înăuntru şi a zis:
— Omu’ ăsta a venit la dumneata, domn’ Bramburino. Nu care cumva să-mi fumeze în odaie, că-mi murdăreşte perdelele! Şi să nu se-aşeze pe pat! La ce ai
scaun?!
Madam Pătlăgică era gazda. De câte ori era furioasă, îi spunea domnului Gambrino „domn’ Bramburino“. Acum era furioasă fiindcă domnul Gambrino
avea un vizitator.
Vizitatorul, pe care-l împinse în odaie, era un fost
coleg de şcoală al domnului Gambrino. Îl chema
domnul Aluniţă şi, pentru că venise în vizită, îi adusese prietenului său un frumos buchet, pardon,
vreau să zic o legăturică de ridichi-de-lună.
A doua zi era marţi şi, după ce domnul Gambrino
îşi încheie micul dejun cu două praline cu marţipan
şi-şi mai strecură alte două în buzunăraşul de la vestă
(marţipanul îi plăcea la nebunie!), plecă la serviciu, ca
totdeauna. Nimic deosebit într-asta. În afară, poate,
de faptul că, ajuns la birou, domnul Gambrino amână
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pe vineri o treabă absolut nesuferită care nu suferea
amânare.
Miercuri se întâmplară două lucruri: mai întâi,
domnul Gambrino vru să se uite la barometru ca să ştie
cum va fi vremea, dar îl scăpă pe jos, barometrul se făcu
ţăndări şi mercurul se răspândi pe podea sub formă de
biluţe strălucitoare – of, acum trebuia să-i ceară lui madam Pătlăgică mătura şi făraşul! În al doilea rând,
domnul Gambrino primi tocmai de la Miercurea-Ciuc
o lădiţă cu douăzeci şi patru de sticle de bere străină,
de la cineva care uitase că domnul Gambrino Berebum
era un consumator responsabil de bere autohtonă
(recomandată de Liga Berarilor). Dar nici asta nu-l
puse încă pe gânduri pe domnul Gambrino.
Deveni atent abia când, în ziua următoare – era o
joi din cele obişnuite, nici Joia Mare, nici Joia Verde –,
dădu în ziarul de dimineaţă, pe pagina întâi, peste
titlul scris cu litere de-o șchioapă: „În sfârşit: Joiana a
fătat azi în zori!“, urmat de un reportaj detaliat despre
ţăranul îngrijorat care nu dormise cinci nopţi la rând
veghindu-şi vaca.
Veni ziua de vineri. Dar când domnul Gambrino
Berebum ajunse la serviciu, posomorât de-a binelea
la gândul trebii ăleia nesuferite amânate de marţi
pe vineri, şeful lui îl trimise acasă dându-i zi liberă.
Asta se-ntâmplase fiindcă şeful lui, pe care-l chema
Mugurel Boubătrân, se temea foarte tare de hoţi. În
fiecare seară, domnul Boubătrân ascundea mereu
într-alt loc cheia de la biroul lui. Joi îi dăduse prin
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minte o ascunzătoare deosebit de sigură. Înfăşurase
cheia într-o batistă, vârâse batista în cizmă, pusese cizma în dulap, acoperise cizma cu o pălărie şi încuiase
dulapul. Cheia de la dulap o strecurase într-o lădiţă
de ţigări de foi, lădiţa o pusese în sertarul de la masa
de scris şi încuiase şi sertarul. Apoi ascunsese cheia
de la masa de scris.
Vineri dimineaţă, domnul Boubătrân îşi aminti,
ce-i drept, perfect unde pusese cheia de la birou.
Dar nici în ruptul capului nu-și aminti și locul unde
ascunsese cheia de la masa de scris. Aşa că nu putea
deschide sertarul ca să scoată din el cheia de la dulap, de care avea nevoie ca să ajungă la cheia de la
birou. În această situaţie, nu-i rămânea de făcut decât
să-l trimită acasă pe domnul Gambrino Berebum şi
să-nceapă să chibzuiască şi să tot chibzuiască. Până
când avea să-i vină în minte unde ascunsese cheia.
Să ne întoarcem deci la domnul Gambrino, care
plecase vesel de la serviciu, remarcând în sinea lui
cu-nţelepciune: „Ce-ai amânat de marţi pe vineri s-ar
putea să faci abia poimarţi!“ Pentru că avea chef să
vadă un film – orice film! –, se duse la mall, cumpără
bilet şi intră la întâmplare într-una din săli. Şi ce
credeţi că văzu? Superproducţia Vineri îl întâlneşte pe
Robinson, cea mai nouă ecranizare a cunoscutului
roman Robinson Crusoe, repovestit de data asta din
perspectiva băştinaşului Vineri.
Acum e limpede că nu poate fi vorba de-o întâmplare, îşi spuse domnul Gambrino: duminică, domi14

noul şi dominicanul. Luni, domnul Aluniţă cu
ridichi-de-lună. Marţi, marţipan. Miercuri, mercurul
şi lădiţa cu bere de la Miercurea-Ciuc. Joi, Joiana.
Vineri, filmul cu Vineri şi Robinson.
Aşa se face că domnul Gambrino şedea sâmbătă
în odaia lui, nerăbdător să afle ce avea să-i mai aducă
şi această zi.
Nu şezuse prea mult când, deodată, auzi un ciocănit tare în uşă. Domnul Gambrino îşi ţinu înfrigurat
răsuflarea şi tăcu mâlc. Dar nu era decât madam Pătlăgică, intrând în odaie cu mătura şi găleata.
— Nu poţi spune şi dumneata „Intră“ ca orice om
normal? îl întrebă ea, trântind găleata pe podea chiar
în dreptul domnului Gambrino.
Speriat, acesta îşi trase iute picioarele sub scaun.
I-ar fi plăcut să-i răspundă: Nici un om normal nu intră
în cameră când nu i se spune „Intră“! Dar domnul
Gambrino Berebum era un domn amabil şi cumsecade
şi fugea de ceartă ca dracu’ de tămâie. În afară de asta,
îi era niţeluş frică de madam Pătlăgică, fiindcă dumneaei era cu aproape un cap mai mare ca el. Pe deasupra, era şi gazda lui şi putea oricând să-l dea afară
din casă. De aceea domnul Gambrino preferă să nu
zică nimic.
— Ce-i, domn’ Bramburino, ţi s-a legat limba-n
gură? îl întrebă madam Pătlăgică începând să deretice prin cameră.
— Vă rog frumos, n-aţi putea face curat ceva mai
târziu? îndrăzni s-o întrebe domnul Gambrino cu
glas tremurător.
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— Mai du-te… şi te plimbă dacă nu-ţi convine! se
răsti la el madam Pătlăgică. Şi imediat îi porunci: Sus
picioarele! dând cu mătura înspre domnul Gambrino.
Acesta-şi trase ascultător genunchii sub bărbie, sprijinind tălpile pe scaunul pe care şedea.
— Ce porc! ţipă madam Pătlăgică văzând asta. Îşi
pune pantofii murdari pe scaunul meu frumos! Imediat să te duci la bucătărie şi s-aduci cârpa!
Domnul Gambrino se repezi la bucătărie. Când
se-ntoarse în odaie, văzu că madam Pătlăgică trântise
deja fără multă vorbă scaunul pe masă şi ştergea
acum podeaua. Oftând, domnul Gambrino îşi luă
pălăria, trase pe el jacheta şi dădu să plece.
— Încotro? ţipă madam Pătlăgică în urma lui.
— Mă duc să mă plimb.
— De ce să mă mir? I-auzi, să te plimbi ziua-n amiaza mare când alţii merg la lucru!
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— Păi, chiar dumneata mi-ai spus să mă duc să
mă plimb! scânci bietul domn Gambrino.
— Aşa să şi faci, că tot şezi cloşcă toată ziulica, ripostă ea. Te-ai gălbejit de-atâta stat în casă.
Domnul Gambrino închise iute uşa după el şi plecă.
Era o frumoasă dimineaţă de sâmbătă şi sărmanul se
bucura că nu mai e nevoit s-audă vocea certăreaţă a
lui madam Pătlăgică.
La următorul colţ de stradă se strânsese un grup
de oameni. Curios, domnul Gambrino se apropie de
ei. Oamenii se uitau la ceva. Pesemne că acel ceva
nu era prea mare, fiindcă toţi priveau în jos pe trotuar. Vru să vadă şi el despre ce-i vorba. Dar, orice-ar
fi fost, era cu siguranţă ceva prea micuţ să fie văzut
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cu una, cu două, şi oamenii prea se-nghesuiau unii
într-alţii.
— Trebuie înştiinţată Grădina Zoologică. Precis
c-a fugit de-acolo. Oamenii normali nu ţin în casă
asemenea bâzdâganii, spuse o femeie care stătea în
faţă de tot. S-ar fi zis că vorbeşte de un soi de animal.
— Pare să fie un soi de maimuţă, constată un
bărbat.
— O maimuţă?! Cu râtul ăla… ori e-o trompă?
Mai degrabă-i un soi de broască! exclamă un altul.
— Broască nu-i în ruptul capului. Păi, chestia are
părul roşu ca focu’. Aţi mai văzut broască cu păr? Ba
pe deasupra şi atât de mare?
Lucrurile deveneau tot mai interesante: era, carevasăzică, un animal pe care-l puteai lua ori drept
maimuţă, ori drept broască!
— Să vă fie ruşine că râdeţi de-un biet copilaş.
Oameni în toată firea, bine vă stă, pfui! se indignă o
femeie grăsană, aruncând în jur priviri pline de
reproş.
— Un copilaş? Dumneata pesemne că eşti mioapă,
zise bărbatul care crezuse că vietatea cu pricina e o
maimuţă.
Dar grăsana era de neclintit. Se aplecă şi întrebă:
— Cum te cheamă, micuţule?
Domnul Gambrino tot nu reuşise să vadă despre
cine era vorba. În schimb auzi acum ceva. Un
glăscior ascuţit, pătrunzător spuse tare şi lămurit:
— Nu-s copilaş, be-he-he!
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De uimire, lumea din jur făcu ochii mari.
— Ia te uită, chestia poate vorbi! exclamă un bărbat.
— Curat în germană, se minună o femeie.
— Ce v-am zis, constată grăsana şi se aplecă din
nou spre bâzdâgania în cauză. Ia spune ceva, micuţule! îl îndemnă ea.
— Grăsunică-grăsunea, ţipă acelaşi glăscior pătrunzător.
— Mie-mi zici aşa? întrebă dându-i sângele în obraji.
Câţiva din jur chicotiră. Glăsciorul începu să cânte:
Grăsunică-grăsunea,
Din nisip la Baltica,
C-o lopată-lopăţea
Scoate-un elefant sadea.
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