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- Ai auzit ultima noutate de la noi din bloc? Amalia, englezoaica de la patru, şi-a luat o 
slujbă... 
- Ei, bravo! Şi ce va face cu copiii? Are doi copii mici. 
- A găsit o soluţie. La etajul trei stă madam Brodiciche din Odesa. Îi lasă ei copiii până 
la ora patru. A acceptat s-o ajute, mai scoate şi ea un ban, că soţul ei are un serviciu 
cam slăbuţ. 
- Chiar că e interesant. Dar cum o să se descurce madam Brodiciche cu doi copii mici? 
Parcă ştiam că lucrează croitorie, transformări, cârpeli, chestii din astea... N-o prea văd 
stând la maşina de cusut şi cu puradeii învârtindu-i-se printre picioare. 
- Ah, dar madam Brodiciche nu lucrează singură. A angajat-o pe fiica doamnei Biton, 
marocanca de la opt. Fata are 15 sau 16 ani, e isteaţă şi deja ştie să coasă la maşină, 
să prindă un tiv, să pună nasturi. 
- Prinde tivul şi pune nasturi, foarte bine. Dar ce face cu cei şapte fraţi mai mici când 
maică-sa pleacă la lucru la fabrica de bere? 
- Ăia mici? Păi are grijă de ei Lia Sachelarie de la etajul cinci care şi aşa stă acasă. 
Madam Biton îi plăteşte cu ora şi Lia noastră, când plimbă căţeluşul argentiniencei de la 
şapte, scoate şi trupa lui Biton. 
- Cum? Lia are două slujbe? 
- Cred şi eu, nu ştii că românii noştri sunt harnici? Între noi fie vorba, cred că primeşte 
pentru căţelul argentinencei mai mult decât pentru echipa de handbal a marocancei! 
- Chiar că nu e just... 
- Oricum, căţelului îi face şi baie, iar la Biton numai supraveghează, că mai e un puştan 
de 12 ani printre ei, care o ajută. 
- Bravo şi pentru Lia, zău aşa. Înseamnă că îşi câştigă frumos existenţa, mai ales de 
când a ieşit Sachelarie la pensie şi-şi cheltuieşte jumătate din ajutorul social pe ţigări. 
- Nu, că nu mai fumează, săracu'. A făcut o semipareză şi abia se mişcă. Mai toată ziua 
stă în casă, citeşte ziarul, de fumat ţi-am spus că s-a lăsat, nici nu ştiu dacă se poate 
deplasa singur, mă înţelegi, acolo unde şi regele se duce pe jos... 
- Atunci, chiar că nu mai înţeleg. Cum poate Lia să plimbe căţelul argentinencei de la 
şapte, să supraveghieze copiii marocancei şi să mai aibă grijă de un handicapat care nu 
se poate servi singur?! 
- Păi nu se serveşte singur. Nu ţi-am spus de la început că Amalia, englezoaica de la 
patru, şi-a luat serviciu? A angajat-o Lia! 
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