
 

 

 



 

 

                                                  La Multi Ani Griska! 

                                  Acum ai 5 ani! 

Eii! UIte ca s-a mai dus un an si mititelul Griska de alta 

data a ajuns un vrednic motan de 5 ani! Ziua lui exacta 

de nastere nu se stie pentru ca el a fost luat de pe strazi. 

Deci eroul nostru are sange de boschetar  Acum la 

frumoasa varsta de 5 ani se poate considera un motan 

cult si invatat! Are si un blog unde scrie pataniile lui si 

ale prietenilor. Faceti-I o vizita pe…    

http://griska.wordpress.com/ 

 

http://griska.wordpress.com/


 

 

                       Povestea lui Griska 
Când eram mic, flămând şi singur, am miorlăit aproape o săptămână pe sub maşinile parcate în 

faţa blocului. 

- Pe ăsta mă duc să-l iau, a zis tati, care, în anii dinainte, nu fusese de acord să ia alţi pisoiaşi 

vagabonzi ochiţi de mami, pentru că, spunea el, ce să facă bietul pisoi la etajul cinci? Şi ce face 

singur cât suntem la serviciu? Şi ce facem cu el când plecăm în concediu? 

Dar se pare că miorlăitul meu jalnic, noapte de noapte, l-a înduioşat. A coborât într-o seară, dar 

s-a întors cu mâna goală. Eu nu voiam să ies nici în ruptul capului de sub maşina care-mi 

servea drept adăpost. 

- Nici noi nu-l putem scoate de-acolo, nene, i-au spus nişte copii lui tati. Da-i punem sub maşină 

câte ceva de mâncare. 

- E prea fricos, i-a spus tati lui mami. Da e foarte frumos... 

Şi şi-au luat amândoi gândul de la mine.  

Dar, peste vreo două zile, când au plecat la serviciu, au auzit un mieunat jalnic, dintr-o într-o 

mică magazie cu scânduri, improvizată în spaţiul de vreun sfert de metru dintre două blocuri. 

Nici un biped nu încăpea înăuntru. Şi era încuiată cu un lacăt. Iar ei trebuiau să ajungă la 

serviciu, erau în întârziere.

 



 

 

- Ăsta trebuie să fie pisoiul de sub maşini , i-a spus tati lui mami. Cum o fi ajuns acolo? Da lasă, 

o să-l scoată cineva. 

Dar, când s-au întors acasă, mieunam în acelaşi loc. numai când simţeam că se apropie cineva 

de uşă. Lui mami îi era tare milă de mine. S-a apucat să se intereseze a cui e magazia. Şi a 

aflat, dar i s-a spus că proprietarii sunt plecaţi din oraş. 

- Lasă, că iese el, aşa cum a intrat, a zis tati. 

Însă în dimineaţa următoare mieunam tot acolo, în spatele uşii încuiate. 

- Dacă nu iese până ne-ntoarcem acasă, spargi lacătul, i-a spus mami lui tati. 

Şi el i-a promis, mai ales că era ziua ei de naştere. Zis şi făcut. A forţat lacătul, moment în care 

s-a ivit pe balcon şi proprietarul! Din fericire, nu s-a supărat, mai ales că bipezii i-au cumpărat 

imediat un lacăt nou în loc. Ştia şi el că sunt în magazie, dăduse peste mine în cursul dimineţii, 

dar nu reuşise să mă scoată afară.  

Pe urmă, tati , mami, soţia propietarului şi o nepoată de-a lui s-au chinuit vreo jumătate de oră 

să mă prindă, dar n-au reuşit. Veneam la mâncare, dar fugeam înapoi imediat ce întindea 

cineva mâna spre mine. În cele din urmă au renunţat şi au plecat, dar mi-au lăsat uşa deschisă. 

Şi aşa a stat vreo trei ore, însă eu am rămas tot înăuntru – mă temeam de lumea mare şi rea de 

afară şi de mâinile întinse ale bipezilor… 

- Îi pun mâine nişte otravă, a spus proprietarul, să scap de el. 

Dar mami i-a promis că mă scoate cumva afară, şi mi-a adus apă şi mâncare, să am peste 

noapte.  

A doua zi – o zi de sâmbătă, când nu mergeau la serviciu - au încercat să mă prindă mai întâi 

cu un soi de cursă improvizată de tati dintr-o cutie de carton, dar n-a mers. Şi, în final, cam 

după ora prânzului, mami a izbutit să profite de neatenţia mea şi m-a înşfăcat de ceafă în timp 

ce înfulecam pe nemestecate bucăţelele de salam puse în interior, lângă uşă…Numai că i-a fost 

frică să n-o zgârii şi s-a grăbit să mă paseze lui tati, care era lângă ea. Dar eu nu eram pus pe 

rele, m-am cuibărit la pieptul lui şi m-am lăsat dus în apartamentul în care locuiesc de atunci… 

 

 

 

 

 

 

 

La Multi Ani Grish! 


