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Un porc nu dispare aºa, pur ºi simplu, îºi zise George,
uitându-se cu atenþie prin toate ungherele coteþului

gol-goluþ. Închise ochii ºi-i deschise din nou, doar, doar
o fi vreo îngrozitoare iluzie opticã. Dar când se uitã
iarãºi, porcul tot nu era nicãieri. Silueta plinã de noroi
a maldãrului de carne roz lipsea în continuare cu desã-
vârºire. De fapt, când analizã a doua oarã situaþia,
George îºi dãdu seama cã era chiar ºi mai gravã. Vãzu
uºa cea micã a coteþului deschisã, ceea ce însemna cã
cineva nu o închisese cum trebuie. ªi-acel cineva era pro-
babil el.

— George, dragule! îl strigã mama din bucãtãrie.
Încep imediat sã pregãtesc masa, aºa cã mai ai la dispo-
ziþie cam o orã. Þi-ai fãcut temele ?

— Da, mami, rãspunse el cu o voce aparent veselã.
— Ce-þi face porcul?
— Bine! Bineee! þipã George. Guiþã apoi de câteva

ori, ca sã dea impresia cã nu se petrecuse nimic deosebit
în mica grãdinã din spatele casei, în care creºteau multe
legume ºi un porc enorm, acum dispãrut în mod mis-
terios. Mai grohãi de câteva ori, aºa, de formã; era foarte
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important ca mama sã nu iasã în grãdinã înainte ca el
sã fi putut inventa un plan. Nici nu-i trecea prin cap cum
putea sã gãseascã porcul, sã-l bage înapoi în coteþ, sã
închidã uºa ºi sã se ºi întoarcã la timp pentru cinã. Dar
mãcar se chinuia sã gãseascã o soluþie, ºi ultimul lucru
de care avea nevoie era ca unul dintre pãrinþi sã aparã
înainte sã fi gãsit toate rãspunsurile. 

George ºtia cã pãrinþii lui nu iubeau prea mult
porcul. Nici mama, nici tata nu visaserã vreodatã sã aibã
un porc în grãdina din spate. Tata, mai ales, scrâºnea
din dinþi când îºi amintea cine stãtea dincolo de straturile
de zarzavaturi. Porcul îl primiserã cadou: cu câþiva ani
în urmã, într-un ajun geros de Crãciun, gãsiserã în pragul
uºii o cutie de carton din care rãzbãteau þipete ºi fornãieli.
Deschizând-o, George dãduse de un purcel roz ºi

indignat. Îl sco-
sese cu grijã din
cutie ºi toatã
seara îl urmãrise
încântat pe noul
lui prieten cum
patineazã pe lân-
gã brad pe copi-
tele lui minuscule.
Pe cutie gãsiserã
un bilet: Dragii
noºtri, spunea bile-

tul, puiuþul are ne-
voie de un cãmin –
nu i-l puteþi oferi voi?
Cu drag, Bunica xxx.
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Tatãl lui George nu era încântat de noul membru
al familiei. Era el vegetarian, dar asta nu însemna cã îi
plãceau animalele. De fapt, prefera plantele, care erau
mult mai uºor de îngrijit: nu fãceau mizerie, nu lãsau
urme de copite prin bucãtãrie ºi nici nu se furiºau
înãuntru ca sã mãnânce biscuiþii lãsaþi pe masã. Dar
George era fericit la culme sã aibã propriul lui porc.
Cadourile primite în anul acela de la mama ºi de la tata
fuseserã, ca de obicei, destul de nasoale. Bluza tricotatã
de la mama, mov cu dungi portocalii, avea mânecile pânã
la podea; ca sã nu mai spunem cã nu-ºi dorise niciodatã
un nai ºi îi fusese greu sã se prefacã încântat când des-
pachetase trusa micului constructor, de asamblare a unui
sistem de reciclat deºeurile.

Cadoul pe care George ºi-l dorea cu adevãrat, mai
mult decât orice pe lume, era un calculator. Dar ºtia cã
avea mici ºanse ca pãrinþii sã i-l cumpere. Nu le plãceau
invenþiile moderne ºi încercau sã se lipseascã pe cât
posibil de aparatele casnice standard. Pentru cã îºi doreau
o viaþã mai curatã ºi mai simplã, spãlau toate hainele
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de mânã, nu aveau automobil ºi iluminau casa cu lumâ-
nãri, ca sã nu foloseascã curent electric.

Totul fusese conceput ca sã-i ofere lui George o
creºtere naturalã ºi sãnãtoasã, fãrã toxine, aditivi, radiaþii
sau alte fenomene nefaste. Singura problemã era cã,
eliminând tot ce putea fi rãu pentru fiul lor, pãrinþii
renunþaserã ºi la multe lucruri care l-ar fi putut amuza.
Poate cã lor le plãcea sã participe la ceremonii ances-
trale, la mitinguri ecologiste ºi sã-ºi macine singuri fãina,
dar nu ºi lui. George îºi dorea sã meargã într-un parc
de distracþii, sã se dea în carusel, sã joace jocuri pe cal-
culator sau sã plece departe, departe cu avionul. ªi, în
loc de toate astea, nu avea decât un porc.

Dar era un porc minunat. George îl botezase Freddy
ºi petrecuse fericit multe ore agãþat de marginea
coteþului pe care tata îl construise în fundul grãdinii,
privind micul animal cum scurmã paiele sau adulmecã
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pãmântul. Cu trecerea anotimpurilor ºi scurgerea ani-
lor însã, purceluºul lui George se fãcuse tot mai mare…
ºi mai mare… ºi mai mare… atât de mare, încât, când
lumina era slabã, pãrea un pui de elefant. Cu cât Freddy
creºtea mai mare, cu atât pãrea mai înghesuit în coteþ.
De fiecare datã când se ivea ocazia, evada din coteþ ºi
devasta straturile de zarzavaturi, zdrobind morcovii,
ronþãind cãpãþânile mici de varzã ºi rozând florile
mamei. Chiar dacã mama îi spunea adesea lui George
cât e de important sã iubim toate fiinþele vii, George
bãnuia cã, în zilele în care Freddy îi devasta grãdina, ea
nu simþea prea multã dragoste pentru porc. La fel ca tata,
ºi mama lui era vegetarianã, dar bãiatul putea jura c-o
auzise mormãind în barbã, cu furie, cuvântul „cârnaþi“
în timp ce repara dezastrul produs dupã una dintre
evadãrile lui Freddy.

Dar azi Freddy nu distrusese legumele. În loc sã
goneascã nebuneºte în toate pãrþile, porcul fãcuse ceva
mult mai rãu. George remarcã o gaurã suspectã, de
mãrimea unui porc, în gardul care le separa grãdina de
curtea vecinilor. Clar, ieri gaura nu fusese acolo, dar ieri
Freddy stãtuse bine închis în coteþ. Iar acum, ia-l de unde
nu-i. Asta nu putea însemna decât un singur lucru: cã
Freddy, în goana lui cãtre aventurã, se nãpustise afarã
din grãdina protejatã ºi ajunsese într-un loc în care nu
trebuia nicicum sã ajungã.

„La Vecini“ era un loc misterios, unde nu locuia
nimeni de când se ºtia George. La toate celelalte case
din vecinãtate puteai vedea grãdini bine îngrijite, ferestre
luminate, puteai auzi uºi trântite; doar una stãtea acolo
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tristã, tãcutã ºi întunecatã. Nici un þipãt fericit de copil
nu o însufleþea dimineaþa, nici o mamã nu-ºi chema
familia la cinã, iar la sfârºit de sãptãmânã nu rãsunau
zgomote de ciocan ºi nici nu se simþea miros de vopsea,
pentru cã nimeni nu venea sã repare ferestrele stricate
sau sã cureþe jgheaburile cãzute. Lãsatã de ani ºi ani în
paraginã, grãdina scãpase total de sub control, aºa cã
acum dincolo de gard se întindea o adevãratã junglã
amazonianã.

De partea astãlaltã a gardului, în grãdina lui George,
iarba era îngrijitã, ordonatã ºi cât se poate de plic-
tisitoare. Rânduri de fasole pe araci, de salate înfoiate,
de frunze de morcovi ciufulite ºi de lujeri de cartofi.
George nu putea bate mingea în grãdinã fãrã ca ea sã
nu aterizeze – pleosc! – într-un tufiº îngrijit de zmeurã
ºi sã-l facã praf. 
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Pãrinþii lui George îngrãdiserã un teren pe care bãia-
tul putea sã cultive singur legume, în speranþa cã se va
îndrãgosti de grãdinãrit ºi, când va creºte, va deveni
agricultor specializat în metode ecologice de cultivare.
Dar George prefera sã se uite mai degrabã la cer decât
la pãmânt. Aºa cã „peticul lui de planetã rãmânea gol
ºi neîngrijit, plin de pietre, de buruieni agãþãtoare ºi de
þãrânã“ stearpã, în timp ce el încerca sã numere toate
stelele de pe cer, ca sã afle cât de multe sunt.

„La Vecini“ însã, nimic nu era la fel. George se urca
adesea pe coteþul porcului ºi se uita la pãdurea încâlcitã
de peste gard. Tufiºurile lãsate pânã în pãmânt ofereau
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CCEERRUULL  NNOOAAPPTTEEAA

Pe timp de zi, pe cer nu 

se vede decât o singurã stea. 

E steaua cea mai apropiatã 

de noi, steaua cea mai

importantã pentru viaþa 

noastrã, cãreia i-am dat 

un nume deosebit: 

Soarele.

Luna ºi planetele nu strãlucescsingure. Ele parluminoase noaptea,pentru cã lelumineazã Soarele.

Noaptea, putem vedea 
câteva corpuri cereºti care nu sunt stele – Luna ºi planetele, ca Venus, 

Marte, Jupiter sau Saturn.

Toate celelalte puncte care

strãlucesc în noapte sunt stele,

la fel ca Soarele. 

Într-o noapte seninã, departe

de luminile oraºului, le putem

vedea cu miile, chiar 

ºi cu ochiul liber.
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ascunzãtori ademenitoare, iar copacii aveau ramuri aple-
cate ºi noduroase, perfecte pentru un bãieþel care vrea
sã-i escaladeze.

Murii creºteau în grupuri uriaºe, iar braþele lor þepoa-
se atârnau ca niºte fire stranii ºi unduitoare, încru-
ciºându-se aidoma liniilor de cale feratã dintr-o garã.
Vara, tulpinile ºerpuitoare de rochiþa-rândunicii se
încolãceau pe fiecare plantã din grãdinã, ca o pânzã verde
de pãianjen; pãpãdii aurii rãsãreau de peste tot; tulpini
gigantice ºi otrãvitoare de crucea-pãmântului se conturau
ca niºte arãtãri venite de pe altã planetã, în timp ce
floricelele albastre de nu-mã-uita fãceau cochet cu ochiul
din talmeº-balmeºul verde al grãdinii de „La Vecini“.

Dar ºi „La Vecini“ era un teritoriu interzis. Pãrinþii
lui George spuseserã clar „Nu!“ la ideea cã bãieþelul ar
fi putut sã-l foloseascã ca pe un nou teren de joacã. ªi
nu era un „Nu!“ obiºnuit, ºovãitor sau binevoitor, de
genul „Nu trebuie sã faci aºa pentru binele tãu“. Era un
„Nu!“ adevãrat, care nu admite comentarii. Acelaºi „Nu!“
pe care îl auzise când încercase sã le sugereze sã cum-
pere un televizor, cã doar toþi copiii de la ºcoalã aveau
televizor acasã – iar unii chiar la ei în camerã! George
fusese nevoit atunci sã-ºi asculte tatãl dând o explicaþie
lungã, despre cum este poluat creierul când te uiþi toatã
ziua la prostii. Dar, când s-a pus problema mersului „La
Vecini“, nu mai avusese parte nici mãcar de prelegere.
Tata rostise doar un „Nu!“ sec, care nu mai lãsase loc
la comentarii.

Totuºi George voia mereu sã înþeleagã de ce. ªi
pentru cã îºi dãduse seama cã tata nu-i va mai da nici o
explicaþie, se hotãrâse sã o întrebe pe mama.




