
              O poveste care te dă pe spate

Într-o zi, pe când Valentin stătea în cadă şi se spăla, în apă foarte puţină, pentru că fusese 

foarte cald şi aici în Africa râul secase mult, fratele lui, Luca, a scos doi crocodili din sertarul cu 

jucării. S-a dus şi a aşezat crocodilii pe piciorul lui Valentin, care ieşea din apă ca o stâncă mare, 

cu degete. 

- Te rog, i-a zis Luca lui Valentin, întreabă-i pe crocodili dacă ar vrea să intre în apă! 

- Eu cred că vor sigur, a spus Valentin. Crocodilii sunt topiţi după apă, ca şi tine. 

- Totuşi, întreabă-i! a insistat Luca iar Valentin i-a întrebat:

- Crocodililor, vreţi să intraţi în apă? 

- Da, vrem, au spus crocodilii, ne place foarte mult apa. 

Cei doi crocodili au intrat în apă şi au început să înoate pe lângă stânca în formă de picior 

al lui Valentin. Crocodilii îşi mişcau cozile cu muchii ascuţite şi se făceau tot mai mari. Acum 

cada era o barcă iar piciorul lui Valentin atârna afară din barcă. Luca a început să ţipe de departe, 

de pe malul râului scăzut de secetă. 

-Valentin! Valentin! 

- Ce este? a zis Valentin care stătea nepăsător în barcă sub soarele fierbinte, admirând 

crocodilii. 

- Crocodilii cresc...

 - Foarte bine, a zis Valentin, lasă-i să crească... 

-Dar se fac tot mai mari, Valentin, uite, acum sunt cât barca de mari, iar piciorul tău e atât 

de mic pe lângă ei... 

-Halal vânător de crocodili! Nu ziceai tu ieri în timp ce te plimbai ţanţoş prin savană, că 

eşti un vânător de crocodili adevărat? Nu am stat noi în cort în timp ce un leu dădea târcoale 

cortului şi ne despărţea de el doar o pânză?... Tremuram noi atunci?

-Nu, spuse Luca privind crocodilii şi încercând să-şi stăpânească tremuratul.. 

-Hai, vino aici lângă barcă, apa e mică, poţi s-o treci cu piciorul... să-l înşfăcăm pe ăsta... 

eu de cap, tu de coadă, îl ducem pe mal şi îl legăm până vin ăia... Îi prindeau pentru o echipă de 

cercetare. Vino din faţă, că aşa nu te vede bine, aşa, drept în faţa lui... Acum! 

Omul şi crocodilul erau un singur trup care se zbătea cumplit împroşcând apă şi mâl fierbinte... 

în curând doi oameni şi crocodilul erau un singur trup care se zbătea cumplit în mâl... În cele din 

urmă crocodilul fu imobilizat, doar bătea din coadă în timp ce bărbaţii îi legau strâns fălcile. 

Celălalt crocodil dispăruse. 

-A fost mult mai greu decât aş fi crezut, spuse exploratorul mai în vârstă, ud şi plin de 

noroi, aşezându-se pe mal, lângă crocodilul legat. 

-Da, spuse şi celălalt, şi îşi legă un bocanc sfâşiat de colţii crocodilului. Dar am reuşit, 

măcar unul... De abia aştept să mâncăm ceva pe ziua de azi, şi să bem ceva... doamne, numai de 

nu am lua vreo boală cumplită... ai auzit de orbirea de râu? 

Bărbatul mai în vârstă se scutură, apoi scoase un termos mic dintr-un sac din piele 

rezistentă şi bău puţin, după care îl întinse tovarăşului său... imediat îşi încleştă mâna în braţul 

acestuia... 

-Iată, şopti el cu ochii la râu, a apărut şi cel de-al doilea crocodil... este camuflat aproape 

perfect, i se vede doar botul... 

În curând şi cel de-al doilea crocodil a fost legat lângă primul, pe mal. 



Acum, la soare, crocodilii se făceau tot mai mici. Luca îi privea cum se micşorau şi nu ştia 

ce să creadă. Ce e asta? Crocodilii aceştia sunt făcuţi dintr-un material care se umflă la apă şi se 

strânge la loc la soare... Cei doi crocodili ar fi vrut să fie aruncaţi cât mai repede în râu, dar asta 

avea să se întâmple după ce vor fi examinaţi de echipa de cercetare...  

În sfârşit exploratorii îi aruncară din nou în cadă... Pielea lor se uscase puţin... cada avea o 

perdea din frunze mari, verzi înşirate pe sârmă, care le plăcea foarte mult. Crocodilii se întinseră 

pe fundul căzii şi începură să discute:

- Ce zici de cele întâmplate azi, în Africa, afară din sertar? 

- Povestea asta, măi frate, m-a dat pe spate! zise unul din ei răsucindu-se după cum 

spusese, iar celălalt adăugă: 

- Pe mine, deşi e scurtă, m-a întors pe burtă!

     o poveste de Mediana Stan
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