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#RefugiulPerfect

A plecat Cotoi cu pălărioi? Aveți grijă, vine peste noi
un personaj la fel de excentric și dezinvolt: Pippilotta
Merindela Persiana Minta Aluefraim Șosețica. Sau, pe
scurt, Pippi Șosețica, fata cea mai puternică din lume.
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Un text de Elena Zamfirescu
- Vineeeee vacanțaaaaa!!!!! strigă bucuros Tommy. Vine
vacanța mare, Pippi. Gata cu mersul la școală, 3 luni întregi
fără teme, fără fișe, fără culegeri și fără trezit cu noaptea-n
cap.
- Dar nu e drept, nu e drept deloc și va trebui să reclam
această discriminare la Protecția Copilului. Eu nu am vacanță,
nu mă pot bucura ca tine și ca Annika, voi nu o să mai aveți
teme, nu o să mai mergeți la școală.
- Pippi, dar tu nu mergi la școală, cum să ai vacanță?
- Hmmmm... exact asta este marea nedreptate. Va trebui
să merg și eu la școală, doar că nu pot merge oriunde, vă
amintiți când am mers împreună cu voi și doamna învățătoare
s-a gândit să mă întrebe pe mine tot felul de lucruri? Auzi!
De unde să să știu eu cât fac 7 plus 5, dacă ea nu are habar?
Și cum să desenez un cal pe o bucățică de hârtie? Dumneaei
nu știe cât de mare e un cal? Și apoi, o fi interesantă litera Ș
de la șarpe, dar mult mai palpitant a fost atunci când m-am
luptat cu un șarpe gigantic în India, cu unul de paișpe metri
care mânca în fiecare zi la cină câte cinci indieni și doi copii,
așa ca mine, la desert.
- Da, Pippi, știm că ești cea mai puternică fetiță de pe
pământ, doar te-am văzut la circ, luându-te la trântă cu Adolf
cel Tare, zise Annika.
- Da, și când i-ai aruncat pe hoți pe dulap! Ce distractiv

trebuie să fi fost. Sărmanii, credeau că pot să intre oricând în
Vila Villekulla și să îi fure cufărul cu bănuți de aur lui Pippi
Șosețica, adăugă Tommy.
- Sau când ai oprit taurul care îl atacase pe Tommy.
- Ai putea să mergi la școală ca în Argentina, îi spuse
Annika. Doar acolo vacanța de Paști începe la numai trei
zile după ce se sfârșește cea de Crăciun. Iar după trei zile
de școală, vine apoi vacanța de vară care se termină tocmai
în noiembrie. Și apoi în zece zile de școală argentienii nu au
teme, stau și mănâncă bomboane toată ziua și cine știe cât
face 7 plus 5 e aspru pedepsit. Și apoi copiii argentinieni nici
nu merg la școală, își trimit frații mai mici în locul lor.
- Asta pare a minciună gogonată. Dar să știți că a fost într-o
altă țară, un an în care vacanța de Paște a început de 8 martie
și a durat toooaaată vara, până în septembrie. Bine, copiii mai
erau chemați să învețe, dar, dacă nu aveai chef să mergi la
școală trebuia doar să te plângi că nu se deschide calculatorul
sau să scoți cablul de internet. Nimeni nu te bătea la cap și nu
trebuia să te trezești dis-de-dimineață să mergi școală, puteai
să dormi cât voiai, părinții erau așa de ocupați cu lucrul, că
niciodată nu își trezeau copiii să îi trimită la învățat. Iar dacă
totuși voiai să înveți ceva, de pildă cât fac 7 plus 5, nu trebuia
decât să mergi la mama, și ea îți spunea orice, fără să îți dea
teme, teste sau întrebări capcană.

- Pippi, tu cam scornești o grămadă de minciuni, zise
Tommy. Dacă nu mergi la școală nici nu mă mir că ai vreme
să inventezi tot felul de povești.
- Știi ce Tommy, o fetiță care are un înger drept mamă și
un tată rege și care a străbătut pământul în lung și în lat nu are
nevoie să meargă la școală. O să îmi iau o vacanță sau mai
bine un an sabatic, poate doi, și o să îmi scriu memoriile. O
să fie o carte nemaipomenit de frumoasă, pe care o să o caute
fiecare copil din Congo până în Canada. O să îi dau un titlu
perfect. Se va numi.... Pippi Șosețica.
- Pippi, dar dacă nu vei merge la școală, cum vei învăța

literele, ca să poți scrie o carte? întrebă Annika.
- Păi cred că mai bine caut un scriitor celebru care să îmi
scrie memoriile.
- Pe Louis Sachar, mie îmi plac tare mult poveștile lui
piezișe despre Școala-n dungă, spuse Tommy.
- Ba nu, pe Astrid Lindgren, doamna care a scris
despre Karlsson de-pe-acoperiș, e cartea mea preferată,
spune Annika.
- Pe oricare dintre ei, atunci. Puteți voi să vă ocupați de
asta? Eu o să mă duc să joc leapșa pe acoperiș cu polițiștii,
s-ar putea să fie amuzant, vă povestesc în carte.

