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Dragă prietene,  

Nu-mi place la liceu. Cantina se numește „Centru de nutriție”, ceea ce e ciudat. La orele mele de 

engleză avansată e o fată pe care o cheamă Susan. În gimnaziu, era foarte amuzant să stai în preajma 

ei. Îi plăceau filmele, iar frate-său, Frank, îi făcea casete cu o muzică grozavă, pe care ne-o dădea și nouă 

s-o ascultăm. Dar, peste vară, și-a scos aparatul dentar, s-a făcut mai înaltă și mai drăguță și i-au crescut 

sânii. Acum, se prostește pe holuri, mai ales când sunt băieți prin preajmă. Și cred că e trist, pentru că 

nu pare prea fericită. Ca să-ți spun drept, nu-i place să recunoască faptul că vine la ora de engleză 

avansată și nu-i mai place să mă salute când ne întâlnim pe hol.  

Când a fost la ședința cu consilierii despre Michael, Susan a spus că Michael îi mărturisise odată 

că e cea mai frumoasă fată din lume, cu tot cu aparatul ei dentar. Pe urmă, i-a cerut să „iasă cu el”, ceea 

ce însemna mare lucru în orice școală. În liceu așa i se spune, „ieșit în oraș”. Și s-au sărutat și au vorbit 

despre filme, iar lui Susan îi era tare dor de el pentru că fusese prietenul ei cel mai bun. În același timp, 

e și ciudat, pentru că în mod normal băieții și fetele nu devin cei mai buni prieteni la mine la școală. Dar 

Michael și Susan erau. Cam cum era mătușa Helen și eu. Scuze, cam cum „eram eu și mătușa Helen”. 

Ăsta e un lucru pe care l-am învățat săptămâna asta. Pe lângă folosirea corectă a punctuației. 

Eu tac mai tot timpul și doar un băiat pe care-l cheamă Sean pare să mă bage în seamă. M-a 

așteptat după ora de sport și mi-a spus lucruri imature despre cum o să-mi facă o „vâlvoială”, adică, 

atunci când cineva îți bagă capul în toaletă și trage apa ca să-ți facă părul vâlvoi în apă. Părea în același 

timp nefericit, lucru pe care i l-am spus. După care s-a înfuriat și a început să dea în mine, iar eu am 

făcut ce m-a învățat fratele meu să fac. Fratele meu e un foarte bun luptător. 

Mă simt foarte singur pentru că sora mea e ocupată cu rolul de cea mai mare din familia noastră. 

Fratele meu e ocupat să fie fotbalist la Penn State. După cantonament, antrenorul lui a spus că 

deocamdată e rezervă, dar, după ce învață care-i sistemul, o să facă parte din prima echipă. Tatăl meu 

speră să-l vadă trecând la profesioniști și să joace pentru Steelers. Mama e bucuroasă doar pentru că în 

felul ăsta merge la colegiu fără taxe, pentru că sora mea nu joacă fotbal și n-ar fi avut destui bani ca să-

i țină pe amândoi la colegiu. Tocmai de-aia vrea ca eu să învăț și să am numai note bune, ca să pot 

obține o bursă universitară. Și asta am făcut până când am cunoscut un prieten aici. Speram să mă 

împrietenesc cu băiatul care a spus adevărul, dar cred că a vrut doar să fie băiat bun dându-l în gât pe 

Sean.  

Mereu cu drag, Charlie 


