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A fost odată un pisoi. Era un pisoi de casă, alb și pufos, parcă 

făcut săl tot rostogolești pe covor ca pe o mingiucă. Toc mai de 

aceea, stăpâna lui îl botezase Fluffy. Ca mai toate pisicile, 

Fluffy dormea întruna. Se trezea numai când avea el chef, fie 

zi, fie noapte. Așa că ziua se juca și era drăgălaș, iar noaptea, 

când toți oamenii dormeau, pisoiul nostru se plimba tacticos 

prin casă, gândinduse de zor la tot felul de lucruri, sau privea 

pe fereastră stelele, celelalte case și rarele vietăți nocturne.
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Întro noapte, cum stătea el pe pervaz cu gândul la pro
priile gânduri, ciuli urechile dintrodată. Fusese doar un fâ
șâit de o clipă, undeva în casă, nimeni în afară de o pisică 
nar fi putut săl audă. Fluffy se duse întins spre locul de 
unde venise zgomotul, lipăind în tăcere deplină. Și acolo, ce 
să vezi? Aproape de cămară, un șoricel micmic căra în spi
nare o bucată de măr.

― Tu cine mai ești? îl întrebă Fluffy torcând prietenos.
Șoricelul îngheță de spaimă. Din toate poveștile pe care le 

auzise când era mic, din toate coșmarurile care îi tulburaseră 
somnul, pisica era cea mai înspăimântătoare poveste și cel 
mai cumplit coșmar.

― Nu mă mânca, nene, te rog! Am șapte copii acasă!
― Cum să te mănânc? Bleah! Eu mănânc doar cemi dă 

stăpâna mea, bobițe cu somon în aspic și uneori câte o farfu
rie de lapte covăsit. Și, când nu se uită ea, mai ronțăi câte o 
frunză dintro plantă decorativă, mă ajută la burtică. Dar tu 
ce ești și cum te cheamă?

Șoricelul începu să tremure, iar Fluffy își dădu seama că 
era chiar foarte speriat, așa că se rostogoli pe spate, cu lăbu
țele în sus, în cea mai jucăușă și inofensivă poziție pe care o 
știa, și scoase și un „miau“ vesel.

Șoricelul, prinzând curaj, chițăi pițigăiat:
― Păi, sunt un șoricel! Și mă cheamă Chițăilă!
― Bună, Chițăilă, eu sunt Fluffy și sunt un pisoi. Ce faci tu 

aici?
― Ăăăă, am venit sămi iau de mâncare… Știi, am șapte 

copii acasă…
― Tii, ce miar mai plăcea săi cunosc și pe ei!





― Aoleu, familia mea sar speria foarte tare dacă aș aduce 
o pisică acasă!

― Dar de ce? Sunt foarte drăgălaș.
― Mie nu mi se pare. Mie îmi pari mare și înfricoșător! 

Chiar și acum, că stăm de vorbă, nu mă pot opri din tremurat. 
Și nu sunt cu totul convins că nu te joci cu mine înainte să 
mă mănânci. Pisicile fac adesea așa, se joacă cu mâncarea.

Fluffy fu peste măsură de mirat de cele spuse de Chițăilă. 
Dar, pentru că era un pisoi foarte bine crescut, îi promise so
lemn șoricelului că nici acum, nici altă dată nui va face ab
solut niciun rău nici lui, nici familiei sale. Apoi, curiozitatea, 
despre care se spune că e foarte mare la pisici, îl împinse săi 
pună mai multe întrebări despre această vrăjmășie între 
neamul pisicesc și cel șoricesc.

― Păi e cam așa: oamenii au foarte multă mâncare. Mult 
mai multă decât le trebuie, de asta unii oameni sunt așa de 
grași! Eu nu am întâlnit niciodată un șoarece gras, doar pi
sici dolofane… Noi, șoriceii, mai împrumutăm mâncare de la 
oameni, dar atât de puțină încât ei nici nui simt lipsa. O 

luăm mereu pe ascuns – știu că nui frumos, dar, 
dacă îi ceri politicos unui om niște mâncare, re

acționează foarte ciudat. Se urcă pe masă, în
cepe să țipe și aruncă cu mătura după tine… 
Așa că oamenii își iau pisici tocmai ca să se 
apere de noi, șoriceii. De asta nu ne înțele
gem bine cu pisicile. Nici eu nu pricep de ce 
niște animale atât de mari și de periculoase 
cum sunt oamenii au nevoie de niște ani
male mai mici, ca pisicile, ca să îi apere de 
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