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Un pui de lup 
cu labele prea groase



Într-o zi de primãvarã tata s-a întors acasã þinând în
braþe un cãþel. Nu ºtiu nici acum de unde îl luase.

Mare bucurie. L-am trecut de la unul la altul. Tata
ne-a spus cã-l ºi botezase. Îl chema Tomi. Mic, prie-
tenos ºi cu aspect de pui de lup. Numai cã vârfurile
urechilor nu erau drepte, cum le au lupii. Era tare
simpatic. Probabil pentru cã era caraghios. Avea labele
groase, disproporþionate faþã de restul corpului. Îþi
venea sã râzi când îl studiai. Dupã douã zile de rãsfãþ,
una dintre urechi ºi-a îndreptat vârful. Dupã alte douã
zile, cealaltã a urmat-o. Acum începea sã se apropie
ºi mai mult de un lup. Era maroniu, cu o nuanþã care
se închidea pe spinare.

Ne jucam cu el pe rând sau toþi odatã. A învãþat
repede sã fie iute în miºcãri, pentru cã îl hãrþuiam
stând în jurul lui. ªtia cã ne jucam ºi nu muºca atunci
când apuca mâna unuia dintre noi. Însã, chiar dacã
încã de lapte, dinþii lui erau foarte ascuþiþi ºi îi simþeam.
Dupã joacã, se aºeza pe podeaua bucãtãriei, cu capul
între labele lui groase, ºi ne observa toate miºcãrile.
Cu mare atenþie. Am început sã-l studiez. Îºi plimba
ochii când dupã unul, când dupã altul. Dar cel mai
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surprinzãtor era jocul urechilor: ba amândouã în-
dreptate în faþã, ba amândouã spre lãturi, fiecare în
partea ei. Mie mi-ar fi plãcut tare mult ca una sã fie
îndreptatã cãtre faþã ºi cealaltã într-o parte. ªi, dacã
s-ar fi putut, cu schimbul. Dar nu era aºa. De îndatã
ce o ureche se îndrepta înainte sau pleca într-o parte,
cealaltã o urma imediat, în aceeaºi direcþie. Am tras
concluzia cã exista ceva necesar în miºcarea urechilor
lui Tomi, „ceva“ pe care eu unul îl regretam. În cele
din urmã a trebuit sã accept cã era condamnat la
simetrie. Dar ce fãcea el când urmãrea cu privirea tot
ce se miºca în jur ºi când se ajuta ºi cu urechile? Se
impunea o singurã concluzie: observa ºi învãþa.

Am primit într-o zi vizita lui Dumitrescu, mecanicul.
Avea ceva important de discutat cu tatãl meu. A zãrit
cãþelul ºi l-a luat în braþe. A început sã-l studieze ºi 
sã-i pipãie labele cele groase. L-a mângâiat. Apoi a
declarat cã labele acelea disproporþionate anunþau
cã puiul va deveni un dulãu pe cinste. Unul deosebit
de mare. Mai târziu s-a dovedit cã nu se pricepea nu-
mai la mecanicã.

Tomi a devenit distracþia tuturor. Era teribil de
jucãuº. Fãcusem rost de o cârpã mare ºi solidã. I-o vân-
turam în faþã pânã reuºea s-o agaþe cu dinþii. Puteai
apoi sã-l învârteºti în aer cât voiai. N-o mai lãsa. Când
te plictiseai ºi pãrãseai cârpa, o scutura câtva timp mâ-
râind, pânã înþelegea cã nu mai voiai sã te joci. Atunci
lãsa cârpa ºi te apuca pe la spate de tendonul lui Ahile
cu dinþii lui ascuþiþi. Aºa te anunþa cã el ar mai fi vrut
sã se joace. Mare ºtrengar!
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Casa lui Tomi



Tomi trebuia sã aibã ºi el o casã a lui, aºa cã a fost
comandatã o cuºcã în toatã regula, acoperitã cu

carton gudronat. Pentru moment, era mult mai mare
decât ce-i trebuia lui. L-am invitat sã-i facã inau-
gurarea. N-a vrut sã intre. Cu cât îl apropiam de cuºcã,
cu atât se lãsa mai tare pe picioarele din spate ºi se
împotrivea cu cele din faþã, lãsând dâre adânci în
pãmânt. L-am luat în braþe ºi l-am bãgat înãuntru. A
ieºit imediat afarã. Atunci mi-a venit ideea sã-i fac în
cuºcã un pat de fân. S-a uitat curios la mine cum
aºezam fânul, bãtându-l uºor cu mâna, pentru ca pa-
iele rebele sã se aºeze cuminþi lângã celelalte. Când
am terminat, l-am invitat iar, mângâind fânul cu mâna
ºi lãudându-i culcuºul cel nou. A intrat singur, s-a
învârtit puþin adulmecând locul ºi s-a culcat pe fân.
ªi-a pus capul pe labe ºi m-a privit pe sub sprâncene,
sã vadã dacã sunt mulþumit. Eram foarte mulþumit.
Îmi era limpede cã inaugurarea fusese fãcutã ºi cã
Tomi devenise conºtient cã avea o casã a lui. 

Stimulat de succesul repurtat, nu m-am oprit aici.
Cuºca trebuia sã aibã ºi o uºã. O uºã cu totul specialã.
Aveam pe terasã, sub un ºopron care adãpostea tot
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