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Într-o zi de vineri specială, tatăl lui Yusuf se 

îmbracă înainte de răsăritul soarelui. Îşi ia o 

haină grea impermeabilă şi îşi trage bine pe 

urechi căciula de lână. Îşi ia rămas bun de la 

fiul său. Ochii lui Yusuf se luminează când 

tatăl spune: 

- Azi voi prinde un peşte şi îţi voi aduce un 

dar.  



Un peşte şi un dar? O, oare ce va fi? Tatăl 

pedalează spre plaja Muizenberg. Roţile 

scârţâie tot drumul până la  Surfer’s Corner. 

Pescăruşii zboară în cercuri pe cer ţipând: 

- Ceee? Ceee? Ce îi vei aduce lui Yusuf? 

Tata claxonează. 

- Aveţi răbdare şi veţi afla! 



Pescarii urmăresc răsăritul. Îşi verifică 

plasele. Îşi verifică vâslele. Ascultă vântul. 

Îşi împing bărcile în apă. Bunicul lui Yusuf, 

Bunul Salie, a fost pescar năvodar. Înaintea 

lui, şi tatăl său, Bunul Grootjie Ridwaan, a 

fost om al mării. 



Barca înaintează în valuri. Braţele tatălui se 

încordează pe vâsle. Se propteşte de 
margine cu piciorul. Gâtul i se încordează, 

muşchii spatelui i se contractă. 

În timp ce munceşte, tata fredonează: 

- Sus, jos, peşte gros. Caută şi vei găsi, nu te opri! 



Toată ziulica, Yusuf priveşte cerul. Este senin 

şi nu suflă nicio adiere de vânt. Un peşte şi un 

dar! Oare ce îi va aduce tata de pe mare? 

Câteodată îi aduce o scoică frumoasă. Alteori 

un ciob de sticlă verde şlefuită de valuri.  



Alteori tatăl lui Yusuf vine cu o poveste. Ca 

atunci când au găsit ţestoase de mare, sute de 

ţestoase aruncate pe uscat de furtună. 

- Ceee? Ceee? Ceee? ţipau pescăruşii. Ce 

veţi face ca să salvaţi ţestoasele? 

Tata a spus: 

- Am salvat ţestoasele, spun cinstit. Le-am 

redat oceanului, până la ultima. 



Tata vine mereu cu un cântec. Îl cântă în timp 

ce vâsleşte. Îl cântă în timp ce trage năvodul. 

Îl cântă în timp ce strânge funiile. Îl cântă în 

timp ce pedalează spre casă: „Sus, jos, peşte 

gros. Caută şi vei găsi, nu te opri!”  



Buni Safiya îşi doreşte un macrou frumos şi 

gras la cină. Mama îşi doreşte o rochie nouă. 

- Nu fi prostuţ, spune Buni. Să te bucuri dacă 

prind un nenorocit de crab. Poate ceva mai ca 

lumea vineri. Nu prea mai este peşte în mare. 

Yusuf  o  ia pe Buni de mână. Trec drumul. 

- Ceee? Ceee? Ceee? ţipă pescăruşii cocoţaţi 

pe acoperişuri. Ce avem la cină? 



Anul trecut pescarii s-au certat cu surferii. 

Pumni încleştaţi şi urlete mânioase. 

- Ceee? Ceee? Ceee? au ţipat pescăruşii. 

- Marea este destul de mare pentru toţi, a spus 

tatăl lui Yusuf. Le-a arătat permisul de pescuit 

care fusese al Bunului Salie. 

- Valuri pentru toţi. Apă gratis. 



Buni Safiya se uită prin binoclu, cu degetele 

arcuite de curiozitate. Se aude sirena de 

alarmă. Rechin! Înotătorii se grăbesc să iasă 

din apă şi îşi iau prosoapele. Surferii se 

grăbesc la mal, cărându-şi plăcile de surf sub 

braţ. La duşuri îşi scot costumele.  

- Ceee? Ceee? Ceee? ţipă pescăruşii. Ce 

va aduce tatăl lui Yusuf de la ocean? 



Tatăl lui Yusuf, împreună cu unchiul şi cu 

verişorii lui, trag şi împing. S-a prins un rechin 

mic. Se răsuceşte şi se zbate în valuri. Tatăl lui 

Yusuf desface plasele, cântând rechinului: 

„Sus, jos, peşte gros. Caută şi vei găsi, nu te 

opri!”  

Când, în cele din urmă, se eliberează, 
rechinul ţâşneşte înapoi în valuri, lăsând în 
urmă doar un macrou… Buni Safiya va fi 
mulţumită.   



Bărbaţii trag barca la mal şi adună cablurile. 

Un triunghi alb şi dur se agaţă în degetul tatălui. 

- Ceee? Ceee? Ceee? ţipă pescăruşii. Ce 

îi duci lui Yusuf? 

În lumina apusului, tata răspunde 

pescăruşilor: 

- Un dinte de rechin să poarte noroc 

băiatului meu.  

Acasă, Yusuf îşi priveşte darul la lumina stelelor. 
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