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Mi-am dolit mult ca mama și tata să 
se căsătolească. Bine, cel mai mult 
mi-am dolit să mă căsătolesc eu cu 
tata, dal eu sunt plea mică. Mama e 
mai male decât mine și am lăsat-o pe 
ea să se căsătolească plima cu tata, 
eu o să mă căsătolesc cu el a doua, 
când o să fiu mai male. 
Mama mi-a cumpălat o lochiță 
flumoasă, roz cu niște dateluță și mi-a 
plins pălul întl-un coc și mi-a spus că 
sunt flumoasă foc. Tata s-a uitat la 
mine și a zis că alăt ca o păpușică. Și 
el ela flumos, că se căsătolea cu 
mama și s-a alanjat așa cum nu l-am 
mai văzut. Dal mama ela cea mai 
flumoasă, ela mai flumoasă și decât 
mine, și decât tata. Ela felicită că 
melgea să se căsătolească. Toți tlei 
elam feliciți.
În timp ce ei se mai alanjau puțin în 
oglindă, eu am lămas singulă în 
suflagelie și am văzut pe masă o 
cutiuță. Am deschis-o și am văzut 
inelele cu cale mama și tata se 
căsătoleau. 

Cutiuția ela foalte mică și m-am gândit că al 
fi păcat să se pialdă inelele. Le-am scos din 
cutiuță și le-am pus în gentuța mea, la loc 
sigul. Eu știu să păstlez inelele cel mai bine. 
M-am dus în camela mea ca să mă mai joc 
puțin cu Bella, păpușa mea plefelată, și apoi 
mama m-a stligat: “Selena, hai să melgem!”.
Am ieșit din casă, ne-am ulcat în mașină și 
am ajuns la casa de căsătolii, unde ne 
așteptau o glămadă de oameni, nu îi 
cunoaștem chial pe toți, doal pe cei mai 
mulți. 

“Da”, i-am spus, și mama mi-a dat un pup, 
mi-a mai dat un pup și tata. Eu am lămas 
lângă buni, și mama mi-a făcut după asta un 
semn, și eu am m-am dus la ei cu cutiuța. 
Când mama a deschis cutiuța, a scos un țipăt 
și a făcut ochii mali și și-a dus o mână la gulă. 
S-a întols sple tata și i-a alătat cutiuța goală. 
Tata s-a speliat și el, după cale m-au întlebat 
dacă știu ceva de velighete și eu am deschis 
gentuța mea, am scos inelele și i le-am dat 
mamei.
“Nu voiam să se pialdă și să nu vă mai 
căsătoliți din cauza asta”, am spus.
Mama și tata au început să lâdă și, după ce 
m-au pupat, s-au căsătolit. 

Eu nu mă mai gândeam 
la inelele, cale se aflau în 
gentuța mea, la loc 
foalte sigul, ca să nu se 
pialdă, când mama mi-a 
dat cutiuța și mi-a zis: 
“Selena, când noi o să 
fim acolo, în față, ca să 
semnăm în caietul de 
căsătolii, eu îți fac un 
semn și tu vii cu cutiuța, 
da?”.


