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DE CE ERATRIST DOMNUL CARTE ÎN ZIUA ACEEA

– De ce sunt atât de trist? se întreba, pentru a nu știu câta oară, în acea zi, domnul
Carte, răsfoindu-și ﬁlele una câte una.
Chiar așa. Nu avea niciun motiv. Coperta cartonată îi arăta impecabil, ca de obicei,
paginile îi erau pline de desene cu arici, cu pitici, baloane, copăcei și o mulime de alte
lucruri frumoase, care plac copiilor. În plus, o carte pentru copii nu poate ﬁ tristă niciodată,
tocmai pentru că e pentru copii. Atunci? Privi în jur. Pe raftul unde stătea era liniște și
pace. De fapt, era prea multă liniște. Domnul Carte nu primise de mult timp nici o vizită.
Niciun copil, nici măcar un pui de musculiă nu se apropiase de el. Doar ﬁrele de praf se
mișcau în jurul lui, dar, așa cum știe toată lumea, ﬁrele de praf nu iubesc cările. După ce
se gândi la aceste lucruri, domnul Carte își dădu seama de ce era trist: era singur. Se mai
simise singur și alte dăi, dar parcă niciodată chiar așa. Să nu credei că nu mai erau cări
în cameră. Erau. Dar erau numai cări serioase, pentru oameni mari, și cările pentru
oameni mari nu vorbesc niciodată cu cările pentru copii. A încercat odată să stea de
vorbă cu un dicionar de limba chineză așezat pe raftul de dedesubt, dar nu s-a putut
înelege cu el și s-a lăsat păgubaș dat ﬁind faptul că singurele cuvinte pe care le știa în
limba chineză erau „ping” și „pong”. Atunci a abordat alte cări groase care erau în
cameră, dar acestea au pufnit dispreuitor la încercările lui de a purta o conversaie,
dându-i de îneles că ele nu au timp de copilării.
A fost un timp când camera aceea era plină cu cări pentru copii și o grămadă de
jucării. Fusese camera unui băieel. Pe atunci cările cele serioase nu se aﬂau acolo. Ele
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au venit împreună cu cel care s-a mutat în acea cameră, după ce familia Băieelului s-a
mutat în altă casă. Domnul Carte nu a îneles cum de Băieelul (chiar el îi dăduse
numele de „domnul Carte”) care se bucura atât de mult ori de câte ori îl răsfoia, l-a putut
uita pe raftul bibliotecii atunci când plecase din cameră pentru totdeauna. Noul
proprietar nu s-a sinchisit niciodată de prezena lui. Pleca dimineaa, devreme și se
întorcea seara. După ce mânca, începea să răsfoiască volumele cele serioase, până
când i se făcea somn. Când lumina se stingea, domnul Carte își aducea aminte de
momentele în care adormea pe perna Băieelului, după ce părinii acestuia îi citiseră din
el, o poveste de „Noapte Bună”. Au fost zile fericite. Acum era doar praf și singurătate.
Domnul Carte își înghii o lacrimă și tocmai când se pregătea să o înghită și pe a doua, îi
veni o idee: ce-ar ﬁ să plece să-l caute pe Băieel? Era o idee nemaipomenită! Cum de
nu se gândise mai devreme la ea? Așa că domnul Carte se dădu jos din raft, spuse „La
revedere!” acelor cări âfnoase și, cât ai zice „ SEMNDECARTE”, se pomeni în stradă.
– Bună ziua! Nu l-ai văzut, cumva, pe Băieel? Îl recunoaștei ușor: e un pic mai
înalt decât mine și e foarte de treabă.
Așa îi întreba domnul Carte pe oamenii pe care îi întâlnea, dar niciunul dintre ei nu
îi dădea atenie. După un timp, domnul Carte și-a dat seama că era imposibil să-l
găsească pe Băieel în orașul acela atât de mare și plin de oameni atât de ocupai cu
treburi serioase. Și a început să plângă. A plâns și a plâns. Cum nu avea batistă și auzise
de la părinii Băieelului că nu e frumos și nici sănătos să-i ștergi nasul cu mâneca,
domnul Carte își rupse o ﬁlă și își șterse ochii și nasul cu ea. Printre lacrimi, domnul
Carte citi: „pagina despre noapte”. Și iar își aminti de poveștile de „Noapte bună” și
începu să plângă și mai tare. Domnul Carte plângea și plângea.
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