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Fridolin o știa prea bine: un teckel nu putea duce o

R

viață mai bună.

PA

Locuia cu Willi, stăpânul lui, într-o căsuță din centrul
unui orășel. Dimineața, la prânz și seara Willi îi umplea
castronul cel mare. Iar când nu era la școală, se jucau

A

amândoi în iarbă, ori se duceau până la râu sau în pă-

R

durea din apropiere.
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Seara coșul cald îl aștepta în bucătărie. Acolo dor-

mea Fridolin toată noaptea, neîntors. Deschidea ochii
abia dimineața, când mama lui Willi intra în bucătărie.

ED

Apoi se scutura, se întindea și începea să adulmece în
jur.
Așa s-a întâmplat și în ziua aia. Mama s-a uitat la

ceasul din perete și și-a șters mâinile pe șorț. Fridolin
7

atât aștepta. A sărit din coș și i-a luat-o înainte, pe scări
— Willi! a strigat ea. Trezirea!

45

în sus. Mama a ciocănit la ușa camerei lui Willi.
De îndată ce s-a deschis ușa, Fridolin a dat buzna și a
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sărit în patul băiatului. Însă Willi și-a tras pătura peste cap.
— Sforăie de parcă nici n-ar ști ce-i aia școală, a zis
Fridolin.

A luat pătura de un colț și a tras-o de pe pat. Willi a
sărit în capul oaselor și a început să se frece la ochi.

R

— Ce?! E deja dimineață? a întrebat el.

PA

— Și dacă e, ce? a zis Fridolin. Vezi și tu, soarele a
răsărit de mult. E vremea să mergi la școală!
— Să merg la școală? a întrebat Willi. Nu e nicio

A

grabă. Mai întâi trebuie să te întreb ceva important.

R

Făcând ochii mari, Fridolin își privea mirat stăpânul.
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— Ceva foarte important, a repetat Willi. Mâine e ziua

ta, împlinești un an. Așa că o să-ți fac un cadou. Tati a zis

ED

că pot lua din pușculiță câți bani vreau. Azi îmi dă cheia.
Fridolin a căscat și s-a culcat pe podea.

— Nu-ți bate capul, a zis. Mă descurc și fără cadou.

Nu-mi trebuie nimic. Mai bine păstrezi banii ca să-ți iei
patine cu rotile.
8
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— Dar poate-ți dorești și tu ceva, a insistat Willi.
Ce-ai vrea? Trebuie să cumpăr azi, altfel o să fie un

45

cadou întârziat!

— Willi! a strigat mama. E șapte și jumătate. Ce tot

AL
EL
A

faci acolo?

— Deja șapte și jumătate! a strigat Willi și a sărit din
pat. Acum trebuie să mă grăbesc!

S-a spălat repede pe ochi, s-a îmbrăcat și a coborât în
fugă scările. La bucătărie a mâncat în grabă pâinea cu

R

miere și a băut laptele.

PA

— Mami, i-ai dat micul dejun lui Fridolin? a întrebat
Willi. E cam târziu. Am avut de discutat cu el niște chestii importante.
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Și-a luat ghiozdanul și s-a repezit la ușă.

R

Fridolin a sărit pe pervaz să se uite după Willi, care
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deja era în stradă.
— Nu uita! i-a strigat Willi. Gândește-te ce vrei. La

ED

prânz trebuie să-mi spui.
Apoi a luat-o la goană.
Orarul ceasului din turla bisericii se apropia de opt.
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Willi s-a întors cu o oră înainte de prânz. Fluiera vesel,
ca în fiecare zi în care nu avea școală după-amiază.
covrig în coș. Ai descoperit ce ți-ai dori de ziua ta?

45

— Ei, Fridolin?! l-a întrebat el pe teckelul care stătea
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— Ziua asta! a oftat Fridolin încrețindu-și fruntea.
Dacă e chiar așa de obligatoriu, ia-mi un cârnat de la
măcelărie. Unul lung. Nu e chiar așa scump.

Fridolin a mâncat la bucătărie, ca de obicei. Când s-a
întors în sufragerie, Willi stătea la masă. Terminase și

R

el de mâncat. În fața lui stătea porcușorul-pușculiță,

PA

galben și rotofei pe care scria cu negru: Pune deoparte,
dacă vrei să ai la nevoie.

Willi a pus monedele în fișicuri.

A

— Știi ceva? a zis el. Oricum patine cu rotile o să-mi

R

cumpere tata, când o să iau note bune. Din banii strânși
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de mine îți iau ție ceva. Ceva frumos, indiferent cât ar
costa.

ED

A băgat banii în buzunarele pantalonilor.
— Așa mult costă un cârnat? a întrebat uluit Fridolin.

Mergem acum să-l luăm?
— Nu, azi rămâi acasă, i-a zis Willi. M-am gândit la

un alt cadou pentru tine. Dar e secret!
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