
Fragment 1  

 

Domnul Papuzek era un papagal de talie mică, din neamul papagalilor care se cheamă peruşi. 

Hainele lui erau albe, doar pe spate şi pe burtă îşi ţinea câteva dungi albastru-deschis. Dungile 

astea sunt de fală pentru un papagal, şi Domnul Papuzek era tare mândru de ele. Domnul Papuzek 

mai avea un cioc galben-portocaliu, pe care şi-l îngrijea tot timpul să fie strălucitor, şi pe creştetul 

capului purta câteva dungi gri-închis. Pe măsură ce înaintează în vârstă,  papagalilor din neamul 

Domnului Papuzek li se mută dungile din ce în ce înspre ceea ce am putea noi numi ceafă; fiind în 

floarea vârstei, Domnul Papuzek avea dungile fix în creştet, nici spre frunte, nici spre ceafă. Aş 

mai profita puţin de acest moment pentru a vă spune că Domnul Papuzek înţelegea foarte bine 

limba omenească şi că reuşea şi el să spună câteva cuvinte, însă niciodată nu le spunea în preajma 

oamenilor. 

............................................................................................................................................................  

Era căsătorit de patru ani cu Doamna Papuzek, şi copiii aveau acuma aproape doi, ceea ce este 

încă o vârstă la care papagalii sunt fragezi la minte şi copilăroşi. De aceea, Domnul Papuzek se 

îngrijea de ei cu toată răbdarea şi dragostea, căci erau copii buni şi deştepţi şi învăţau repede 

lucrurile bune... dar şi prostiile. 

 

... Începuseră să se lase umbre lungi peste casele de pe aleea ce ducea la parc, semn că seara nu 

mai avea mult până să coboare peste oraş. Domnul Papuzek ajunse gâfâind la statuia poetului, şi 

se aşeză să-l aştepte pe Domnul Vrabie, aşa cum se înţeleseseră.  

 

În parc, ca întotdeaunala lăsarea serii, toate animalele care ieşiseră de la slujbele lor şi încă nu 

ajunseseră acasă, vorbeau, râdeau, stăteau şi se odihneau, sau mâncau. Domnul Papuzek se salută 

cu Domnul Mierlă, care-şi plimba puiul, cu Domnul Crau, cioroiul bătrân care păzea cişmeaua din 

parc, şi cu Triţă Veveriţă, care se opri să i se plângă că găsise o pungă cu alune uscate pe o bancă, 

dar erau prea sărate. În scurt timp, Domnul Vrabie ateriză şi el pe poet. Îl văzuse pe Domnul 

Papuzek singur, aşa că ştia că nu-l găsise pe Micul Vrabie. 

— Of, oftă Domnul Vrabie. 

— Unde mai căutăm? nu mai stătu Domnul Papuzek să piardă timpul.  



— Nu ştiu. M-aş duce totuşi în piaţă, doar ca să fiu sigur. Şi m-aş mai duce şi în curtea şcolii, 

că am băgat de seamă că azi au tăiat un copac şi poate s-o fi dus să caşte gura.   

— Păi, cum facem? Pot să mă duc eu la şcoală, propuse Domnul Papuzek. Şi după aceea, să ne 

vedem iarăşi undeva.  

— Domnu’ Papuzek, ar fi nemaipomenit, spuse Domnul Vrabie. Eu zic că dacă ţi se pare greu, 

ne-am putea întâlni la Domnul Răţoi. Şi de acolo, să mai mergem cu încă cineva dintre prietenii 

noştri, dintre care-or fi acolo.  

 

 

 

 

 

 

Fragment 2 

 

Era luni dimineaţa şi Domnul Papuzek mergea încet înspre lucru. Cu toate că stătea aproape de 

serviciu, Domnul Papuzek pleca întotdeauna de acasă cu un sfert de oră mai devreme, în primul 

rând pentru că nu-i plăcea să se grăbească, şi în al doilea rând, pentru că aşa putea să se oprească 

să-şi bea cafeaua în linişte la bistroul din colţ.  

Să nu i-o luăm în nume de rău Domnului Papuzek că prefera să bea cafeaua altundeva decât acasă 

(mai ales că Doamna Papuzek, soţia Domnului Papuzek, făcea o cafea grozavă). Dar Domnul 

Papuzek avea şi doi copii care se trezeau foarte uşor dimineaţa dacă auzeau zgomot, aşa că 

Domnului Papuzek nu-i rămânea decât să se oprească la bistro şi să aştepte ca Domnul Răţoi să-i 

toarne o ceaşcă de cafea.  

S-ar putea să vă mire faptul că bistroul era ţinut de Domnul Răţoi, asta pentru că multă lume crede 

că ştie că raţele nu sunt deloc făcute să fie în spatele unui bar şi să servească clienţii, dar adevărul 

era că Domnul Răţoi se descurca de minune ca barman; însă avea el un mic defect: o să vedem 

imediat care.  

— Bună dimineaţa, zise Domnul Papuzek, deschizând ușa.  

— Bună dimineaţa, Domnu’ Papuzek, îi răspunse Domnul Vrabie, care şedea comod la masa 

de la geam şi citea destul de prins rubrica de pariuri din ziarul de sport.  

Domnul Vrabie avea o familie numeroasă şi, cu toate că el şi Domnul Papuzek aveau slujbe diferite 

şi, ca să zic aşa, trăiau în cercuri diferite, aveau în comun faptul că îşi beau cafeaua la Domnul 



Răţoi din acelaşi motiv: familia Domnului Vrabie era încă şi mai numeroasă decât a Domnului 

Papuzek.  

— Ce mai e nou? întrebă Domnul Papuzek, aşezându-se lângă Domnul Vrabie.  

— Binişor, cred, răspunse Domnul Vrabie. Având în vedere că ăl mic iar a venit acasă smotocit 

şi fără pene, binişor. Toată noaptea l-am oblojit.  

— Of, zise Domnul Papuzek. Să nu-mi spui că iar s-a întors motanul ăla scârbos.  

— Ba da, oftă Domnul Vrabie.  

 

Motanul în chestiune era o veche cunoştinţă a Domnilor Vrabie şi Papuzek. În fapt, putem spune 

chiar că fuseseră colegi de şcoală o perioadă, pentru că Motanul Kent – după cum îşi spunea – 

repetase de suficient de multe ori clasele primare ca să se poată spune că le fusese coleg multor 

generaţii din cartier.  

— Ba da, repetă Domnul Vrabie. Noroc că până mâine n-o să-l vedem pe aici. Mâine se strâng 

tomberoanele în piaţă.  

 

Ăsta era genul de informaţie pe care Domnul Vrabie o ştia întotdeauna, sau, mai bine zis, pe care 

Domnul Papuzek o afla întotdeauna de la Domnul Vrabie. 

— Bună dimineaţa, Domnu’ Papuzek, se auzi atunci, dinspre uşa bucătăriei. Ce mai faceţi, ce 

mai ziceţi? Ce fac băieţii? 

 Domnul Răţoi veni agale până la masa la care se aşezaseră cei doi şi îi turnă Domnului Papuzek 

o ceaşcă potrivită.  

— Bine, răspunse Domnul Papuzek. Mulţumesc, bine. Da’ Domnul Vrabie tocmai îmi povestea 

că Motanul Kent l-a prins pe Vrabie cel mic.  

 

Domnul Răţoi clătină din cap şi ascultă câteva clipe politicos cum povesti Domnul Vrabie despre 

sosirea acasă a micuţului Vrabie, scărmănat şi plin de praf.  

— Ehe, îl întrerupse pe Domnul Vrabie. Înainte, când aveam eu celălalt bar, am păţit-o şi eu 

la fel, doar că atunci Motanul Kent era cu tot cu gaşca lui... 

 



Ăsta era defectul Domnului Răţoi. Era un bun barman şi făcea o cafea bună, dar nu avea niciodată 

răbdare să-şi asculte clienţii. Întotdeauna găsea de cuviinţă să-i întrerupă şi să povestească ceva ce 

i se întâmplase lui. 

— Trebuie să plec, spuse Domnul Papuzek, care ştia de obiceiurile Domnului Răţoi. Ne vedem 

mâine dimineaţă.  

 


