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ntrebat de părinți ce cadou își dorește
pentru aniversarea sa din ziua următoare,
Fox a răspuns fără să stea prea mult pe
gânduri:

– Un omuleț.
– Și ce facem la vară, când plecăm cu

toții în vacanță? Cine o să aibă grijă de el?
l-au întrebat părinții săi.

– Îl luăm cu noi.
– Exclus!
– Îl lăsăm la mătușa Giselle, ea nu pleacă

niciodată în vacanță.
– Mătușa Giselle nu îndrăgește deloc 

oamenii. N-o să accepte nici în ruptul 
capului.

– Hai să-l luăm, vă rooog...
– Doar dacă ești de acord să renunțăm la

el înainte de vacanța de vară.
– De acord, a răspuns Fox.





La magazinul de oameni existau zeci și zeci
de omuleți: mici, mari, albi, negri, galbeni,
roșii, blonzi, bruneți, înalți, scunzi, slabi,
grași. Fox nu se mai sătura să-i privească.
Brusc, ochii i-au căzut pe un băiețel slăbuț,
nu foarte înalt, cu părul negru și ochii căprui.
L-a mângâiat cu blândețe, iar băiețelul i-a
zâmbit:

– Pe el îl vreau! a anunțat Fox, entuziasmat.
– De ce nu iei un bebeluș? Ăsta e mare,

o avea vreo problemă de nu l-o fi cumpărat
nimeni până acum.

Dar pentru că Fox a insistat, tatăl n-a vrut
să-i strice bucuria și a acceptat.

I-au cumpărat și haine, mâncare, farfu-
rioare, păhărele și alte lucruri de care are
nevoie un om. I-au luat și o carte. După ce
au plătit, au pornit spre casă.

Când l-a văzut acasă, mama a zis:
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– E foarte frumos!
Și l-a strâns în brațe.
– Ce nume îi dăm?
– Să-i zicem Kostas? a întrebat Fox.
– E bine, a răspuns tatăl.
– Și cred că i se potrivește de minune, a

adăugat mama.



– Ia să vedem ce trebuie să facem pentru
micuțul nostru prieten, a propus tatăl și a
deschis cartea pe care o cumpăraseră de la
magazinul de oameni.

Și, cu voce tare, s-a apucat să o citească,
începând chiar cu coperta, pe care scria
Omul, iar dedesubt, cu litere mai mici, Ghid
complet pentru îngrijirea omului vostru. Tot
ce trebuie să știți despre educația, sănăta-
tea, alimentația și igiena lui.

Fox asculta cu atenție.






