www.sapovestim.ro

Ce dai, primeşti
Gicu și Tomiță erau frați. Gicu era fratele mai mare și mai aventuros. Era mai
implusiv și nu se gândea la consecințe decât după ce făcuse ceva. Tomiță era mai mic și
mai atent, gândindu-se dinainte la tot ce ar fi putut urma.
Într-o zi Gicu și Tomiță erau singuri acasă. Părinții lor erau plecați și se gândiseră
că băieții erau suficient de mari pentru a rămâne nesupravegheați. Unii dintre prietenii
lui Gicu de la școală îi povestiseră despre prima dată când băuseră alcool. Tatăl lui Gicu
și Tomiță își cumpăra bere în unele seri când venea de la serviciu. Mama lor nu consuma
alcool deloc. Oricând Gicu întreba dacă poate să guste din berea tatălui mama sărea și
zicea: "când o să fii mai mare".
Acum dacă părinții erau plecați, Gicu s-a gândit că poate să vadă în sfârșit ce gust
are alcoolul. Nu a îndrăznit să se atingă de berea tatălui pentru că părinții știau câte beri
lăsaseră în frigider și ar fi observat lipsa uneia. Mama lui ținea în dulapul din bucătărie o
sticlă de coniac care părea să fi fost acolo dintotdeauna. Gicu a turnat un pahar pentru el
și pentru Tomiță.
"Dacă află mama?" a întrebat Tomiță?
"Nu-ți face griji" a răspuns Gicu încurajându-l pe fratele său să bea. Au băut
puțin ... și apoi un pic mai mult. Avea un gust fierbinte. Gicu nu-și dădea seama dacă îi
place sau nu - dar trebuia să se dea mare în fața fratelui său, nu?
Din nou, Tomiță și-a exprimat îngrijorarea: "Dacă mama vede că a scăzut nivelul
de lichid din sticlă?"
Gicu nu se gândise așa departe dar tocmai îi venise o idee genială. "O să facem
pișu în sticlă" a spus el. "Are aceeași culoare ca si coniacul și mama nu bea. Nu va ști
niciodată".
Tomiță se simțea vinovat că băuse fără știrea mamei sale, și se simțea și mai
vinovat că urinase în sticlă. Din când în când verifica nivelul sticlei și era îngrozit când
vedea că scade. Cineva precis că bea din sticlă. Oare era mama?
I-a spus lui Gicu. "Stai liniștit" i-a spus el, dar Tomiță era îngrijorat. Nu putea
suporta gândul că mama lui bea ceea ce era în sticlă, așa că până la urmă și-a gfăcut
curaj și a întrebat: "Mamă, am văzut ca băutura din dulap se împuținează" a încercat să
spună el pe un ton normal. "Credeam că tu nu bei".
"Nu beau" a răspuns ea. ''L-am folosit să vă pregătesc vouă mâncarea".
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