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BUN VENIT LA LICEUL MERRYWEATHER! 

Este prima mea diminea]\ de liceu. Am [apte caiete noi, o
fust\ pe care o ur\sc [i o durere `n stomac. 

Autobuzul [colii pufne[te astmatic `nspre col]ul meu. U[a
se deschide [i urc. Sunt primul elev pe care `l ia pe ziua de azi.
{oferul pleac\ de la bordur\, `n timp ce eu r\mân pe interval.
Unde s\ m\ a[ez? N-am fost niciodat\ un de[eu pentru bancheta
din fund. Dac\ m\ a[ez la mijloc, e posibil ca lâng\ mine s\ se
a[eze vreun str\in. Dac\ m\ a[ez `n fa]\, o s\ par un copila[, dar
cred c\ a[a a[ avea cea mai bun\ ocazie de a stabili contactul vizu-
al cu vreuna dintre fostele mele prietene, `n caz c\ s-a hot\rât
careva dintre ele s\-mi vorbeasc\.

Autobuzul ia elevi `n grupuri de patru sau cinci. Trecând pe
interval, unii care, `n cursul secundar, mi-au fost colegi la labo-
ratoare sau prieteni la gimnastic\ se holbeaz\ la mine. Eu `nchid
ochii. Mi-a fost groaz\ de asta. Când repornim dup\ ultima oprire,
sunt singura care st\ singur\.

{oferul bag\ `ntr-o vitez\ mai mic\, pentru a urca dealul.
Moto rul protesteaz\ [i asta-i face pe cei din spate s\ scoat\ din
ei ceva obscen. Careva s-a dat cu prea mult\ colonie. ~ncerc s\
deschid geamul, dar z\voarele astea mici nu vor s\ se mi[te.
Un tip din spate `[i desface sandvi[ul [i-mi arunc\ ambalajul
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`n ceaf\. De acolo, acesta `mi aterizeaz\ `n poal\ – mare dis-
trac]ie `n spate!

Trecem pe lâng\ oamenii de la administra]ie care revopsesc
firma din fa]a liceului. Comitetul [colii a decis c\ „Liceul Merry -
weather – S\la[ul Troienilor” nu transmite un mesaj prea puter -
nic de abstinen]\, a[a c\ ne-au transformat `n Diavolii Alba[tri.
Mai bine un diavol cunoscut, decât un troian necunoscut, pre-
supun. Culorile liceului r\mân purpuriul [i griul. Comitetul n-a
vrut s\ se bage [i la uniforme noi.

Elevii mai mari au voie s\ se vânture pân\ sun\, dar cei de
clasa a noua sunt du[i `n sala de spectacole cu turma. Ne a[ez\m
pe g\[ti: sportivii, membrii de country cluburi, savan]ii idio]i,
majoretele, reziduurile umane, eurogunoaiele, viitorii fasci[ti ai
Americii, gagicile cu p\rul lung, arti[tii `n suferin]\, actorii, go]ii
[i chitari[tii. Eu nu sunt `n nicio ga[c\. Mi-am irosit ultimele
s\pt\mâni din august cu ochii `n desene proaste. Nu m-am dus la
mall, la lac sau la piscin\ [i nici n-am r\spuns la telefon. Am in-
trat `n liceu cu p\rul cum nu trebuie, cu hainele cum nu tre-
buie, cu atitudinea care nu trebuie. {i nu am cu cine s\ stau.

Sunt o paria.
N-are rost s\-mi caut fostele prietene. Ga[ca noastr\, a bana -

lelor, s-a spart [i a[chiile sunt absorbite de grupurile rivale. Ni-
cole atârn\ pe lâng\ sportivi, care `[i compar\ cicatricile dup\
sezonul de var\. Ivy plute[te `ntre arti[tii `n suferin]\ de pe o
latur\ a culoarului [i actorii de pe latura opus\. Are suficient\
personalitate pentru a atârna pe lâng\ dou\ turme. Jessica s-a
mutat `n Nevada. Mare pierdere… Oricum, era prieten\ mai
mult cu Ivy.

Cei din spatele meu râd atât de tare, `ncât [tiu c\ râd de mine.
Nu m\ pot ab]ine. M\ `ntorc. E Rachel, `nconjurat\ de
pu[toaice `mbr\cate cu ni[te haine care, `n mod sigur, nu sunt
de la EastSide Mall. Rachel Bruin, cea-mai-bun\-fost\-prieten\ a
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orei `ncercând s\ traducem propozi]ia. Când sun\ clopo]elul,
am ajuns pân\ la „A epuiza ziua spre surpriza”.

TEMA. PENTRU ACAS|

Reu[esc s\ supravie]uiesc primelor dou\ s\pt\mâni de [coal\
f\r\ vreo catastrof\ nuclear\. La prânz, Heather din Ohio se
a[az\ lâng\ mine [i apoi m\ sun\ s\ vorbim despre tema la en-
glez\. E `n stare s\ vorbeasc\ ore `n [ir. Tot ce trebuie s\ fac este
s\-mi proptesc receptorul de ureche [i, din când `n când, s\ mai
fac câte un „Aha”, `n timp ce zapez canalele de cablu. Rachel [i
toate celelalte fete pe care le [tiu de nou\ ani de zile continu\
s\ m\ ignore. Sunt bruscat\ `n mai multe rânduri pe holuri. De
câteva ori, din gre[eal\, c\r]ile din bra]e mi-au fost smulse [i
aruncate pe jos. ~ncerc s\ nu pun la inim\. Odat\ [i-odat\ tot se
va termina.

La `nceput, mama a fost destul de dibace `ncât s\ preg\teasc\
cina diminea]a [i s-o pun\ la frigider, da’ [tiam c\ toate au un
sfâr[it. M\ `ntorc acas\ [i g\sesc un bilet pe care scrie „Pizza.
555-4892. De data asta, bac[i[ mic”. De bilet e prins\ o hârtie de
dou\zeci de dolari. Familia mea are un stil de lucru foarte bun.
Comunic\m prin bile]ele l\sate pe bufetul din buc\t\rie. Eu
scriu când am nevoie de rechizite sau când doresc s\ ajung la
mall. Ei scriu când se `ntorc de la munc\ sau dac\ trebuie s\ pun
ceva la dezghe]at. Ce altceva ar mai fi de spus? 

Mama are din nou probleme cu personalul. Mama e direc -
tor la Effert’s, un magazin de haine din centru. {eful i-a oferit
sucursala de la mall, dar ea n-a acceptat. Cred c\-i place s\ vad\
reac]iiile celor din jur atunci când spune c\ lucreaz\ `n ora[.

— Nu ]i-e team\? o `ntreab\ lumea. Eu n-a[ lucra acolo `n
via]a mea.
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Mamei `i place s\ fac\ lucruri de care al]ii se tem. S-ar fi putut
face `mblânzitor de [erpi.

Dar pentru magazinul din centru e foarte dificil s\ se g\seasc\
salaria]i. Ho]ii de zi cu zi, vagabonzii care urineaz\ la intrare [i
jafurile armate ocazionale `i descurajeaz\ pe cei care `[i caut\ o
slujb\. ~]i dai seama, au trecut dou\ s\pt\mâni din septembrie [i
ea se gânde[te deja la Cr\ciun. Are `n cap numai fulgi de z\pad\
din plastic [i Mo[i Cr\ciun `mbr\ca]i `n postav ro[u. Dac\ nu
g\se[te destui salaria]i pentru septembrie, o s\ fie r\u de tot când
`ncepe sezonul s\rb\torilor.

Comand cina la trei [i zece minute [i m\nânc pe canapeaua
alb\. Nu [tiu care dintre p\rin]i a avut convulsii când au cum -
p\rat canapeaua asta. {mecheria pentru a mânca pe ea e s\ ̀ ntorci
fa]a murdar\ `n sus. Canapeaua are dou\ personalit\]i: „Melinda
m\nânc\ pizza cu ardei [i ciuperci” [i „Nimeni nu m\nânc\ `n
sufrageria familiei”. Halesc [i m\ uit la televizor pân\ aud pe
alee jeepul tatei. Pac, pac, pac – pernele `ntoarse `[i arat\ obra-
jii albi [i frumo[i, apoi o [terg sus. Pân\ descuie tata u[a, totul
arat\ cum `i place lui s\ vad\, iar eu sunt disp\rut\ de mult. 

Camera mea apar]ine unui extraterestru. E ca o carte po[tal\
care arat\ cum eram eu `n clasa a cincea. Am trecut printr-o faz\
dement\ `n care am crezut c\ peste tot ar trebui s\ fie numai
trandafiri [i c\ rozul e cea mai frumoas\ culoare. A fost numai
vina lui Rachel. Ea a rugat-o `n genunchi pe maic\-sa s\ `[i aran-
jeze camera a[a cum voia ea [i am ajuns toate s\ avem camere
noi. Nicole a refuzat s\ pun\ fusti]a aia tâmpit\ `n jurul nopti -
erei [i Ivy a s\rit calul r\u de tot, ca de obicei. Jessica [i-a f\cut-o
pe-a ei `ntr-un stil gen desert [i cowboy. Camera mea a r\mas
cam pe la mijloc, ciupind câte pu]in de la toate celelalte. Singu-
rele lucruri `ntr-adev\r ale mele erau colec]ia de iepuri din plu[
de pe vremea când eram mic\ de tot [i patul cu baldachin. Indi-
ferent cât m-a tachinat Nicole, n-am vrut s\ dau baldachinul jos.

20 LAUR IE HALSE ANDERSON

EDITURA P
ARALE

LA
 45



GHID DE DISCU}II 

Discuta]i titlul romanului [i semnifica]ia lui. Ce roluri joac\ t\ce -

rea [i adev\rul `n povestire?

Exist\ o leg\tur\ `ntre a vorbi [i a asculta? Este posibil ca una s\

existe `n absen]a celeilalte?

Ce este prietenia? Descrie]i elementele importante ale rela]iei

Melindei cu Heather, Ivy, Nicole [i Rachel. Este Melinda prieten\ cu

adev\rat cu vreuna dintre ele? Este posibil ca prietenia s\ `nsemne

ceva diferit pentru oameni diferi]i? Cita]i diferite pasaje din carte `n

sprijinul opiniei voastre.

Melinda spune: „Este mai u[or s\ nu spui nimic. ~nchide gura, trage

fermoarul, pune-i dop. Tot ce auzi la televizor despre comunicare [i

exprimarea sentimentelor este o tâmpenie. Nimeni nu vrea, de fapt, s\

asculte ceea ce ai tu de spus.” Sunte]i de acord cu ea? De ce da sau

de ce nu? Evenimentele din roman sprijin\ sau infirm\ afirma]ia ei?

Se schimb\ perspectiva ei `n vreun moment al romanului? ~n ce sens?

Ce anume o face pe Melinda s\ p\streze t\cerea? De ce anume

se teme ea? Discuta]i despre ierarhia social\ din liceul Merryweather.

Care este rolul pe care `l joac\ `n acest roman conceptul de identi-

tate? De ce este atât de important pentru Heather s\ fac\ parte din

unul dintre numeroasele grupuri [i atât de lipsit de importan]\ pen-

tru Melinda?

198 LAUR IE HALSE ANDERSON

EDITURA P
ARALE

LA
 45


	Pages from Laurie Halse Anderson_Vorbeste_tipo_18 noiembrie_final_A5__1878-8
	Pages from Laurie Halse Anderson_Vorbeste_tipo_18 noiembrie_final_A5__1878-8-2
	Pages from Laurie Halse Anderson_Vorbeste_tipo_18 noiembrie_final_A5__1878-8-3
	Pages from Laurie Halse Anderson_Vorbeste_tipo_18 noiembrie_final_A5__1878-8-4



