
ferry Spinelli s-a niscut la 1 februarie 1942, in Norristown, Penn-

sylvania, qi este un celebru autor de cirfi pentru copii. in copildrie
iqi dorea sI devini jucitor profesionist de baseball, dar totul s-a

schimbat la gaisprezece ani, c6nd i-a fost publicat un poem in ziarul
local. Din acel moment s-a hotdrAt si devini scriitor. Prima carte
pentru copii a publicat-o la patruzeci gi unu de ani. Locuieqte in
Pennsylvania, alituri de solia sa, Eileen, gi copiii 1or. Cele mai cunos-

cute titluri ale sale sunt: Moniac Magee (199O; Magee, zis Maniacul,
20 1 4), pentru care a primit Newbery Medal, Crash (199 6), Wring er
(1997), volum recompensat cu Newbery Honor, Knofs in My Yo-Yo

String (1998), Love, Stargirl (2007), Smiles to Go (2OO8), Hokey

Pokey (2013).

Mircea Pop a absolvit Liceul ,,Dinu Lipatti" din Piteqti gi Universi-
tatea Nafionali de Arte din Bucuregti, seclia grafici.
in copilirie a petrecut mult timp al5turi de bunicul siu in atelierul
de tdmplirie al acestuia, aceia fiind anii in care gi-a dezvoltat pasiu-

nea pentru axonometrie, pentru ca mai tArziu si studieze arta, sculp-

tura, tehnicile 3D, animafia 2D gi ilustraqia. in prezent, iqi dedici
o mare parte a timpului ilustrafiei de carte.

Jerry Spinelli

Copila-Stea

Edilia a II-a, revizuitd

Ilustralii
de Mircea Pop

Traducere din englezd
de Alexandra Ddnild
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Cravata cu porc spinos

CAnd eram mic, unchiul Pete avea o cravati pe care
era desenat un porc spinos. Credeam ci e cel mai grozav
lucru de pe lume. Unchiul Pete obiEnuia si stea ribdi-
tor ldngi mine, in timp ce-mi plimbam degetele pe
suprafala ei mitlsoasd, aqteptAndu-mi in orice clipi
sI mi infep intr-un ac. Odati m-a ltrsat si o probez. Am
tot ciutat sd-mi cumplr qi eu una, dar n-am g5sit.

CAnd aveam doisprezece ani, ne-am mutat din penn-

sylvania ln Arizona. Atunci unchiul pete a venit si.gi
ia rimas-bun qi purta cravata. M-am gdndit ci aqa imi
dldea ocazia si o vid pentru ultima oari pi ii eram re-
cunoscltor. La un moment dat, Ei-a smuls-o teatral.si
mi-a petrecut-o pe dupl git.

- E a ta, mi-a spus. Cadou de plecare.
Mi-a plicut aga de mult cravata aceea cu porcul spi-

nos, incAt am hotlrAt sI imi fac o colecqie. Doi ani mai
tArziu, dupi ce ne-am stabilit inArizona, coleclia mea
numira tot o cravati. Unde si giseqti o cravate cu porc
spinos in orSgelul Mica, din Arizona - sau oriunde alt-
undeva, ca s-o spunem pe aia dreapti?

CAnd am implinit paisprezece ani, s-a scris despre
mine in ziarul local. Secliunea dedicati familiei avea
o rubrici permanenti cu aniversirile copiilor, iar mama
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le-a trimis ceva despre mine. Notila se incheia aqa:

,,Pasiunea lui Leo Burlock este colecfionarea de cra-

vate cu porci spinoqi."

La cAteva zile, intorcAndu-mi de la gcoal5, am gisit
o pungi de plastic pe pragul casei. iniuntru eta ceva

frumos impachetat, legat cu o panglici galbeni. Pirea

un cadou. Pe eticheti scria ,,La mulli ani!" L-am des-

chis. Era o cravati cu un porc spinos. Doi porci aruncau

la finti cu ghimpi, in timp ce un al treilea se scobea

intre dinfi..
Am cercetat cutia, eticheta, hArtia. N-am gisit nici-

unde numele celui care mi-o trimisese. Mi-am intrebat
pirinfii. Mi-am intrebat prietenii. L-am sunat pe un-

chiul Pete. Nimeni nu qtia nimic.
Atunci am ajuns la concluzia ci aveam de-a face cu

un mister. Nu mi-a trecut prin minte ci eram urmirit.
Ci toli eram urmirili.
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- Ai vizut-o?
Aqa m-a intAmpinat Kevin in prima zi de qcoali din-

tr-a unsprezecea. Aqteptam sd sune clopolelul.

- Pe cine s[ vid?

- He, he!

$i-a lungit gdtul, scrutand mullimea. Vizuse ceva

neobignuit, i se citea pe chiP.

- O si gtii, a zAmbit el misterios, firi si-9i ia ochii

de la mulqime.
Eram sute, roind, strigindu-ne, uitAndu-ne la fegele

bronzate pe care nu le mai vizuserim din iunie. Nu era

moment in care si fim mai interesafi unul de altul decAt

in acele cincisprezece minute dinaintea primului clo-

polel din int0ia zi de gcoali.

- Pe cine? l-am lnghiontit.
Clopofelul a sunat. Ne-am bulucit iniuntru.
in clasi am auzit o voce qoptitl din spatele meu in-

trebAnd, in timp ce rosteam jurimAntul:

- Ai vizut-o?
Am auzit pe coridoare. Am auzit la ora de englezi qi

la geometrie:

- Ai vizut-o?
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Copila-Stea

Cine putea si fie? O elevi noui? Vreo blondi splen-
didi din California? Sau din Est, de undeveniseri mulqi
dintre noi? Sauweo prefacere devari, cineva care pleaci
in iunie arltAnd ca o fetili gi se intoarce in septembrie
cu trup de femeie, un miracol petrecut in zece sipti-
mAni?

in laboratorul de geografie am auzit un nume: Copi-
la-Stea. M-am intors spre elevul mai mare, care stitea
pleogtit in spatele meu.

- Copila-Stea? am exclamat. Ce fel de nume-i Ssta?

- Aqa o cheami. Copila-Stea Caraway. A.qa a spus

in clasi.

- Copila-Stea?

- Mda.
Apoi am vizut-o. in pauza de prAnz. Purta o rochie

alburie, atAt de lung5, ci ii ascundea pantofii. Cu voli-
nape la gdt qi la mAneci, arita de parci ar fi fost rochia
de mireasi a stribunicii. Pdrul de culoarea nisipului ii
ajungea pdni la umeri. Ducea in spate ceva gi nu era un
ghiozdan. intAi am crezut ci e o chitari in miniaturS.
Mai tArziu am aflat cI era o ukulelel.

Nu iqi luase tavi pentru mAncare. Avea in schimb o
geanti mare de pAnzi, pe care era pictati o floarea-soa-

relui in mirime natural5. Toat5 sala de mese amufise la
trecerea ei. S-a oprit la o masi goali, qi-a pus geanta jos,

gi-a agdfat instrumentul de scaun qi s-a agezat. A scos

un sandvici din geant5;i a inceput si minAnce.

t Chitari hawaiiani. (N. red.)
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Jumitate de tncipere inci se holba, cealalti incepuse
si qugoteasci.

Kevin rAnjea.

- Ce fi-am zis?

Am aprobat din cap.

- E in a zecea, mi-a spus. Am auzit ci pAni acum
a invSlat acasi.

- Poate asta e explicafia, i-am rispuns.
Era cu spatele la noi, apa ci nu-i puteamvedea chipul.

Nu stf,tea nimeni cu ea la mas5, dar la mesele din jur
copiii se inghesuiau cAte doi pe un scaun. Nu pirea
si observe. Pirea izolati intr-o mare de chipuri care se

holbau gi quqoteau.

Kevin era din nou cu gura pAni la urechi.

- Te gAndegti la ce mi gAndesc gi eu?

Am zAmbit gi eu. Am dat din cap.

- Scaunul incins.
Scaunul tncins era emisiunea qcolii noastre. Noi ii

pusesem bazele cu un an in urmi. Eu eram regizor gi

producitor, Kevin era gazda din fap camerelor. in fie-
care luni intervieva un elev. PAni acum, cei mai mulli
fuseserd genul de elevi cu rezultate deosebite, sportivi,
cetifeni-model. Importanfi in inqelesul obignuit al cu-
vAntului, dar nu foarte interesanfi.

Deodati am vf,zut o ezitare in privirea lui Kevin. Fata

luase instrumentul. A incercat cAteva acorduri. Iar apoi
s-a apucat de cAntat de-a bineleal iqi legina capul ;i
umerii cAntAnd:

- Privesc pe deasupra trifoiului cu patru foi ce altS-
dati mi-a scipat privirii.
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in jua o ticere mormAntals. Apoi s-a auzit un singur
om bitAnd din palme. M-am uitat intr-acolo. Era casie-

rila de la bufet.
Fata s-a ridicat in picioare, qi-a luat geanta pe umir

qi a inceput si plqeasci printre mese, mAngAind corzile,

cAntAnd, mergAnd lanfogi gi apoi invArtindu-se. Cape-

tele s-au intors, privirile au urmat-o, tofi rimiseseri
cu gura ciscatd. Si nu-fi crezi ochilor. CAnd a trecut pe

lAngi masa noastri, am reuqit si-i vid chipul. Nu era

superbS, nici urAti.
O dungl pistruiati ii brizda nasul. Arita ca o sutd

de alte fete din gcoali, cu excepfia a doui lucruri: nu era

deloc machiati, iar ochii ei erau cei mai mari pe care

ii vdzusem vreodati - ochi de ciprioari surprinsi de

farurile maginii. S-a risucit cAnd a trecut pe lAngi noi,
rochia ei infoiati mi-a atins piciorul, apoi a ieqit din sala

de mese.

Dintre mese s-au auzit trei bitii incete din palme.
Cineva a fluierat. Cineva a chiuit.

Eu pi l(evin ne-am uitat ului;i unul la altul.
Kevin a schilat un gest triumfal cu mdna, qi amAndoi

ne-am imaginat deja covorul rogu.

- Scaunul incinsl Atracfia principali: Copila-Stea.

Am plesnit masa.

- Da!

Am bitut palma.

-tlb1

A doua zi cAnd am ajuns la qcoali, Hillari Kimble
ficea vAlvi la intrare.

- Nu-i reali, zicea ea batjocoritoare. E o actrigi, e o

inpel5torie.

- Cine incearcl si ne tragi pe sfoari? a strigat cineva.

- Administrafia, directorul. Cine altcineva? Cui ii
pasS?

Hillari a clitinat din cap dezaprobator la absurdita-
tea intrebirii. O mini a fulgerat in aer:

- De ce?

- Atmosfera din gcoali, s-a ristit ea. Au impresia ci
locul ista a fost prea anost anul trecut. Ei cred ci daci
infiltreazi o nebunl printre elevi...

- ASa cum ii infiltreazi pe iia de la antidrog in
pcoli! a strigat altcineva.

Hillari i-a aruncat o ciutiturd crunti vorbitorului,
apoi a continuat:

- ...o nebuni care si miqte lucrurile pe aici, poate
mai dau elevii pe la cAte un meci sau se inscriu in weun
club.

- in loc si se pipiie prin biblioteci!a ciripit o alti
VOCE.
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