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Lui Alex
Împlinesc 7 ani şi te invit marţi 8 aprilie la petrecerea de ziua 

mea la noi acasă. O să fie un magician şi poţi să vii la noi pe la 
ora 2. Ţine până la ora 5. Sper că o să vii.

De la prietena ta cea mai bună Rosie

Lui Rosie
Da o să vin la ziua ta mercuri.
Dela Alex

Lui Alex
Ziua mea e marţi, nu miercuri. A spus mama să nu vii cu 

sandy la petrecere. E un câine care miroase urât.
De la Rosie

Lui Rosie
Nu-mi pasă cea spus proasta de maică-ta sandy vrea să vină.
Dela Alex
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Lui Alex
Mama nu e proastă tu eşti. Nu ai voie să aduci câinele. O să 

spragă baloanele. 
De la Rosie

Lui Rosie
Atunci nu vin.
Dela Alex

Lui Alex
Foarte bine.
De la Rosie

Stimată doamnă Stewart,
Am trecut pe la dumneavoastră ca să stăm puţin de vorbă 

despre petrecerea de aniversare a fiicei mele Rosie, pe 8 aprilie. 
Îmi pare rău că nu v-am găsit acasă, dar o să mai trec după-amiază 
şi poate vom putea vorbi atunci.

Se pare că se întâmplă ceva cu Alex şi Rosie în ultimul timp. 
Am impresia că nu-şi mai vorbesc. Sper că o să mă puneţi în 
temă când ne vedem. Lui Rosie i-ar plăcea foarte mult dacă el ar 
veni la ziua ei.

Aştept cu nerăbdare să o cunosc pe mama acestui băieţel 
încântător ! 

Mai vorbim în curând.
Alice Dunne

Lui Rosie
O să vin cu plăcere la petrecera de ziua ta săptămâna vitoare. 

Mulţumec că mai invitat pe mine şi pe sandy.
De la Alex pretenul tău

Lui Rosie
Mulţumesc m-am simţit grozav la ziua ta. Îmi pare rău că 

sandy a sprat baloanele şi ţi-a mâncat tortul. Îi era foame pentru 
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că mama spune că tata mănâncă toate resturile de mâncare. Ne 
vedem mâine la şcolă.

Alex

Lui Alex
Mulţumesc pentru cadou. Nu-i nimic că sandy a făcut asta. 

Mama spune că oricum avea nevoie de un covor nou. Tata însă 
s-a supărat. A spus că cel vechi era foarte bun dar mama crede că 
acum în casă miroase a caca şi nu din cauza bebeluşului Kevin.

Ia uită-te la nasul dominşoarei Casey. E cel mai mare nas pe 
care l-am văzut vreodată. Ha ha ha.

Rosie

Lui Rosie
Şti şi îi curg şi mucii. E cea mai urâtă extraterestră pe care 

am văzut-o. Cred că ar trebui să reclamăm la poliţie că avem o 
extraterestră ca profesoară care are o respiraţie urât mirositoare 
şi…

Stimată doamnă şi domnule Stewart,
Aş dori să ne întâlnim pentru a discuta progresele lui Alex la 

şcoală. În special aş dori să vorbim despre recenta schimbare în 
comportamentul lui legată de schimbul de bileţele în timpul orei. 
V-aş fi recunoscătoare dacă aţi da un telefon la şcoală pentru a 
stabili o oră la care să ne întâlnim.

Cu sinceritate,
Domnişoara Casey

Lui Alex
Regret că nu mai stăm în aceeaşi bancă. M-a pus lângă Steven 

împuţitul care se scobeşte în nas şi apoi bagă degetul în gură. Mi-e 
silă. Ce au spus mama şi tatăl tău de Domnişoara Nas Mare ?

De la Rosie
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Lui Rosie
Mama n-a spus prea multe pentru că râdea întruna. Nu şti de 

ce. E plictiseală mare să stai în prima bancă. Domnişoara Casey 
respiraţie grea se tot holbază la mine. Acum te las.

Alex

Lui Alex
Tot timpul scrii greşit ştiu. Se scrie ŞTIU nu ŞTI.
De la Rosie

Lui Rosie
Scuze domnişoara perfecţiune. Şti să scriu.
De la Alex

Salutări din Spania ! Vremea e chiar frumoasă. E soare şi 
cald. Avem o piscină cu un tobogan mare. E ca lumea ! Mi-am 
facut un preten îl cheamă John. E drăguţ. Ne vedem peste două 
săptămâni. Mi-am rupt mâna când m-am dat pe tobogan. Am 
fost la o policlincă. Mi-ar plăcea să lucrez la o policlincă ca tipul 
care mi-a pus gipsul pentru că purta halt alb avea o fişă în mână 
şi era amabil şi m-a făcut să mă simt mai bine. Pretenul meu john 
s-a semnat pe gips. Dacă vrei poţi să te semnezi şi tu când mă 
întorc acasă. 

Alex

Lui Alex. Salutări din Lundin. În ilustrată e hotelul unde stau, 
cel din faţă. Camera mea se află la etajul 7 dar pe mine nu mă 
vezi în imagine. Când voi fi mare aş vrea să lucrez la un hotel 
pentru că primeşti zilnic ciocolată gratis iar oamenii sunt amabili 
şi fac curat în cameră în locul tău. Autobuzele de aici sunt toate 
roşii ca cele de jucărie pe care le-ai primit de Crăciun. Toţi cei 
de aici vorbesc cu un accent ciudat dar sunt drăguţi. Mi-am făcut 
o prietenă pe care o cheamă Jane. Mergem la înot împreună. Pa. 
Cu dragoste de la Rosie.
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Lui Alex
De ce nu m-ai invitat la ziua ta anul ăsta ? Am aflat că vin toţi 

băieţii din clasa ta. Ai ceva cu mine ?
Rosie

Dragă Alice,
Regret comportamentul lui Alex de săptămâna asta. Ştiu că 

Rosie e necăjită că nu vine la petrecere şi că nu înţelege de ce nu 
a fost invitată. Să fiu sinceră, nici eu nu prea înţeleg ; am încercat 
să vorbesc cu Alex dar mă tem că e cam greu să pătrunzi în mintea 
unui băiat de zece ani !

Cred că de fapt nu poate să o invite pentru că ceilalţi băieţi nu 
vor să vină şi fete. Din păcate asta e vârsta… Te rog să-i transmiţi 
lui Rosie toată dragostea mea. Mi se pare nedrept şi când am 
vorbit cu ea săptămâna trecută, după ore, am văzut cât suferea.

Poate George şi cu mine o să-i scoatem pe amândoi în oraş 
într-o seară. 

Cu sinceritate,
Sandra Stewart

Lui Rosie
La petrecere n-a fost frumos. N-ai pierdut nimic. Băieţii 

sunt proşti. Brian a aruncat pizza în sacul de dormit al lui James 
şi când James s-a trezit avea roşii şi brânză în păr iar mama a 
încercat fără succes să-i spele sacul, iar apoi mama lui James s-a 
certat cu mama lui Brian, iar mama mea s-a înroşit la faţă, iar tata 
a spus şi el nu ştiu ce iar mama lui James a început să plângă iar 
apoi toată lumea a plecat acasă. Vrei să mergem la un film vineri 
şi după aia la McDonalds ? Or să ne ducă mama şi tata.

Alex

Lui Alex
Îmi pare rău pentru petrecerea ta. Brian e un ciudat oricum. Îl 

urăsc. Brian Plângăciosul e numele lui. O să-i întreb pe părinţii 
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mei dacă mă lasă la film. Fusta domnişoarei Casey arată ca a 
bunicii mele. Sau arată de parcă sandy ar fi vomitat pe ea şi…

Stimată doamnă şi domnule Dunne,
Aş vrea să stabilim o zi în care să ne întâlnim pentru a discuta 

recenta purtare a lui Rosie la şcoală şi bileţelul pe care îl scria în 
oră. Ce spuneţi de marţi, la ora 15.00 ?

Domnişoara Casey

Alex,
Mama şi tata nu mă lasă să merg la film diseară. Nu-mi place 

că m-a mutat de lângă tine. Mă plictisesc. Din cauza părului lui 
Lizzy creaţa nu văd la tablă. De ce mi se întâmplă toate numai 
mie ?

Rosie

LUI ALEX
LA MULŢI ANI DE SFÂNTUL VALENTIN !

FIE SĂ AI PARTE DE SEX ÎN VIAŢA TA 
ŞI… DE VIAŢĂ ÎN SEX !

CU DRAGOSTE DE LA ADMIRATOAREA TA SECRETĂ
XXX

Lui Rosie
Tu ai scris felicitarea nu-i aşa ?
De la Alex

Lui Alex
Ce felicitare ?
De la Rosie

Lui Rosie
Foarte amuzant. Şti că era de la tine.
De la Alex
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Lui Rosie
Nu ştiu despre ce vorbeşti. De ce ţi-aş trimite o felicitare de 

Sf. Valentin ?
De la Rosie

Lui Rosie
Ha ha ! De unde şti că era o felicitare de Sf. Valentin ? 

Ştiai doar dacă o trimiteai. Mă iubeşti şi vrei să te căsătoreşti 
cu mine.

De la Alex

Lui Alex
Lasă-mă în pace o ascult pe doamna O’Sullivan. Dacă ne 

prinde că schimbăm bileţele ne-am ars.
De la Rosie

Lui Rosie
Ce-ai păţit ? Te-ai transformat într-o tocilară.

Alex

Da Alex şi de aceea o să merg în multe locuri în viaţă, cum ar 
fi să merg la facultate şi să fiu o femeie de afaceri de succes cu o 
grămadă de bani… nu ca tine.

De la Rosie
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Stimate domnule Byrne,
Alex va lipsi mâine, 8 aprilie, de la şcoală, deoarece are 

programare la dentist.
Sandra Stewart

Stimată domnişoară Quinn,
Rosie va lipsi mâine, 8 aprilie, de la ore, deoarece este 

programată la medic.
Alice Dunne

Rosie,
Ne vedem după colţ la 8.30. Să nu uiţi să-ţi iei haine de schimb. 

N-o să hoinărim prin oraş în uniforme. O să fie cea mai frumoasă 
aniversare pe care ai avut-o vreodată, Rosie Dunne, crede-mă ! 
Nici nu-mi vine să cred că am reuşit !

Alex
P.S. Inocenţa celor 16 ani pe dracu !

Spitalul St James
10 aprilie
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Stimate domnule şi doamnă Dunne,
Vă trimit anexat factura pentru spălăturile stomacale ale lui 

Rosie Dunne pe 8 aprilie.
Cu sinceritate,
Dr. Montgomery

Rosie,
Mama ta păzeşte uşa ca un câine rău aşa că nu cred că o să 

te mai văd în următorii zece ani. Drăguţa de sor-ta cea mare pe 
care o iubeşti atât de mult (nu !) a spus că o să-ţi dea biletul ăsta. 
Îi rămâi datoare…

Îmi pare rău pentru alaltăieri. Cred că aveai dreptate. Poate 
tequila n-a fost cea mai bună idee. Bietul barman va fi probabil 
închis pentru că ne-a servit. Ţi-am spus eu că o să meargă 
legitimaţiile alea false pe care mi le-a făcut prietenul meu, chiar 
dacă pe a ta scria că te-ai născut pe 31 februarie !

Mă întrebam dacă-ţi mai aduci aminte ce s-a întâmplat 
alaltăieri… scrie-mi. Poţi să ai încredere în Stephanie că o să 
mi-l dea. E furioasă pe mama ta pentru că n-a lăsat-o să renunţe 
la colegiu. Phil şi Margaret au anunţat că vor mai avea un copil 
aşa că se pare că voi fi unchi pentru a doua oară. Cel puţin asta 
le-a distras atenţia de la mine, ceea ce e o schimbare. Phil râde 
întruna de noi doi pentru că îi amintim cum era el acum zece 
ani. Fă-te bine repede, alcoolico ! Şti că nu credeam că un om se 
poate face verde la faţă. Cred că ţi-ai descoperit în sfârşit talentul, 
Rosie, ha ha ha.

Alex/ domnule Încrezut,
MĂ SIMT GROAZNIC. Capul îmi zvâcneşte, n-am mai avut 

în viaţa mea o asemenea durere de cap, nu m-am mai simţit aşa 
de rău în viaţa mea. Mama şi tata mă fac cu ou şi cu oţet. Pe 
bune, nimeni nu mă înţelege în casa asta. Voi fi pedepsită pentru 
următorii treizeci de ani şi mi se „interzice“ să te văd pentru că ai 
„o influenţă negativă“. Da, mă rog, cum zic ei.



18

Oricum nu prea contează ce zic pentru că o să te văd mâine 
la şcoală, asta dacă n-o să-mi interzică să merg şi acolo, ceea ce 
mie personal îmi convine. Nu-mi vine să cred că avem două ore 
de matematică luni dimineaţa. Mai bine mi-ar face iar spălături 
stomacale. De încă cinci ori. Aşa că ne vedem luni. 

Apropo, ca răspuns la întrebarea ta, în afară de faţa mea care 
lovea duşumeaua soioasă a barului, girofaruri, sirene puternice, 
maşini în viteză şi vomă nu-mi mai amintesc altceva. Dar pariez 
că asta a fost cam tot. Ar trebui să mai ştiu şi altceva ? 

Rosie

Lui Rosie
Mă bucur să aud că totul e normal ca de obicei. Şi pe mine mă 

înnebunesc părinţii. Nu-mi vine să cred că de abia aştept să merg 
la şcoală. Cel puţin acolo nu mă mai bate nimeni la cap. 

De la Alex

Stimate domnule şi doamnă Dunne,
Ca urmare a recentelor fapte ale fiicei dumneavoastră Rosie, 

vă solicităm prezenţa neîntârziată la şcoală. Trebuie să discutăm 
comportamentul ei şi să ajungem la o înţelegere privind o 
pedeapsă corectă. Sunt sigură că înţelegeţi necesitatea acestei 
acţiuni. Părinţii lui Alex Stewart vor participa şi ei. 

Am programat întâlnirea noastră luni dimineaţa, la ora 9.
Cu sinceritate,
Prof. Bogarty
Director

De la Rosie
Către Alex
Subiect Suspendare !

La naiba ! N-am crezut că boşorogul va merge mai departe şi 
ne va suspenda ! Puteai să juri că suntem criminali periculoşi după 
felul în care bodogănea ! Uau, asta e cea mai bună pedeapsă care 
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mi s-a dat vreodată. O să stau şi o să lenevesc în pat o săptămână 
în loc să merg la şcoală ! 

De la Alex
Către Rosie
Subiect Sunt în iad

Mă bucur că îţi merge atât de bine zilele astea. Îţi scriu din 
cel mai urât loc de pe planetă. Un birou. Trebuie să lucrez aici 
întreaga săptămână cu tata aranjând blestematele de dosare şi 
lipind timbre. Jur că n-am să mai lucrez ÎN VIAŢA MEA într-un 
birou. Ticăloşii nici măcar nu mă plătesc. 

Un foarte sictirit Alex

De la Rosie
Către Alex
Subiect Un foarte sictirit Alex  

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ăă… am uitat ce voiam să-ţi scriu… 
o da… ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Multă dragoste de la Rosie fericita care-ţi scrie un mesaj din 
dormitorul ei confortabil, cald şi tihnit.  

De la Alex
Către Rosie
Subiect Lenevie

Nu-mi pasă. În birou lucrează o păpuşică. O să mă căsătoresc 
cu ea. Acum cine mai râde ?

De la Rosie
Către Alex
Subiect Don Juan

Cine e păpuşa ? 
De la o non lesbiană deci NU sunt geloasă.
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De la Alex
Către Rosie
Subiect Non lesbianei

Pentru moment fiindcă sunt în toane bune te voi numi aşa deşi 
n-am văzut nicio dovadă pentru a sugera altceva. 

O cheamă Bethany Williams şi are şaptesprezece ani (femeie 
cu experienţă !) are o pereche de sâni imenşi şi picioarele cele 
mai lungi pe care le-am văzut vreodată. 

De la zeul sexului

De la Rosie
Către Alex
Subiect Zeul sexului (puah puah vomit)

Parcă ai vorbi de o girafă. Sunt sigură că e o persoană 
încântătoare (nu !). Măcar ai salutat-o sau viitoarea ta soţie încă 
nu a aflat că exişti ? (În afară de a-ţi înmîna documente pe care să 
le fotocopiezi, desigur.)

Ai primit un mesaj urgent de la : ALEX
Alex : Salutare Rosie, am nişte veşti pentru tine.
Rosie : Lasă-mă în pace, te rog. Încerc să mă concentrez la ce 

spune domnul Simpson.
Alex : Mă tot întreb de ce… o fi din cauza ochilor lui albaştri 

după care sunteţi topite cu toatele ?
Rosie : Nu, mă interesează foarte mult Excel-ul. E palpitant. Aş 

putea sta să lucrez tot weekend-ul.
Alex : Ai devenit o tocilară.
Rosie : GLUMEAM, IDIOTULE ! Urăsc porcăria asta. Cred că 

mi se face creierul zob când îl ascult. Dar lasă-mă în pace, 
oricum.

Alex : Vrei să auzi noutăţi despre mine ?
Rosie : Nu.
Alex : Îţi spun oricum.
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Rosie : OK, ce e atât de palpitant ?
Alex : Ei bine, amico, poţi să-ţi înghiţi vorbele, căci băiatul virgin 

nu mai există.
Alex : Hei !
Alex : Mai eşti acolo ?
Alex :  Rosie, haide, nu te mai prosti !
Rosie : Scuză-mă, am căzut de pe scaun şi m-am lovit la cap. 

Am avut un vis îngrozitor în care îmi spuneai că nu mai eşti 
virgin.

Alex : N-ai visat.
Rosie : Cred că asta înseamnă că nu mai porţi indispensabili peste 

chiloţi.
Alex : Nu mai am nevoie de indispensabili acum.
Rosie : Uuuf ! Deci cine e nefericita ? Te rog nu spune că e 

Bethany nu spune Bethany…
Alex : Pe dracu. E chiar Bethany.
Alex : Hei ! 
Alex : Rosie ?
Rosie : Ce vrei ?
Alex : Ei, ce spui ?
Rosie :Ce vrei să-ţi spun ?
Alex : Spune ceva.
Rosie : Pe bune, nu ştiu ce-ai vrea să-ţi spun, Alex. Cred că trebuie 

să vorbeşti şi tu cu amicii tăi, pentru că eu n-am să te bat pe 
spate ca să-ţi cer detalii fierbinţi.

Alex : Spune-mi ce crezi.
Rosie : Ca să fiu sinceră din ce am auzit despre ea cred că e o 

fufă.
Alex : Haide, nici măcar nu şti nimic despre ea, n-ai văzut-o 

niciodată. Pentru tine orice fată care se culcă cu cineva e fufă.
Rosie : Ba o cunosc din vedere şi cred că exagerezi UN PIC, 

Alex. Eu spun celor care se culcă cu mai mulţi tipi în fiecare 
zi fufe.

Alex : Şti că nu-i adevărat.
Rosie : Tot timpul greşeşti şi scrii ŞTI. E ŞTII, nu ŞTI.
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Alex : Mai scuteşte-mă cu „ştii“-ul tău. Mă baţi la cap cu asta de 
când aveam cinci ani !

Rosie : Întocmai, aşa că până acum ar fi trebuit să ştii.
Alex : Hai, las-o baltă. 
Rosie : Alex, îmi fac griji pentru tine. Ştiu că ţie chiar îţi place de 

ea iar ea nu e genul care să stea cu un singur băiat. 
Alex : Acum stă.
Rosie :Vrei să spui că ieşiţi împreună ?
Alex : Da.
Rosie : Da ? ? ?
Alex : Pari surprinsă.
Rosie : Nu credeam că Bethany se afişează cu băieţi, credeam că 

doar se culcă cu ei.
Rosie : Alex ?
Rosie : OK, OK, îmi cer scuze.
Alex : Rosie, încetează !
Rosie : Şti ce fac.
Alex : Ha ha
Dl. Simpson : Voi doi, mergeţi imediat în biroul directorului !
Rosie : CE ? ? O, DOMNULE, VĂ ROG, ASCULTAM CE 

SPUNEAŢI !
Dl. Simpson : Rosie, n-am vorbit în ultimele cincisprezece minute. 

Ar fi trebuit să lucrezi la tema pe care v-am dat-o.
Rosie : A ! Dar nu e vina mea. Alex are o influenţă proastă asupra 

mea. Niciodată nu mă lasă să mă concentrez la temele din 
clasă.

Alex : Trebuia să-i spun ceva important lui Rosie, ceva urgent.
Dl. Simpson : Am văzut, Alex. Felicitări.
Alex : Ăă… de unde ştiţi despre ce era vorba ?
Dl. Simpson : Cred că v-ar interesa pe amândoi să mă mai şi 

ascultaţi din când în când. Aţi putea învăţa câteva lucruri 
interesante, cum ar fi să-ţi ţii mesajele urgente pentru tine, ca 
să nu le vadă şi restul lumii.

Alex : Vreţi să spuneţi că toţi cei din clasă pot citi ce am scris ?
Dl. Simpson : Da, asta vreau să spun.
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Alex : Doamne, dumnezeule !
Rosie : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Dl. Simpson : Rosie !
Rosie : Ha ha ha ha ha ha
Dl. Simpson : ROSIE ! ! !
Rosie : Da, domnule !
Dl. Simpson : Ieşi afară din clasă !
Alex : Ha ha ha ha ha ha ha
Dl. Simpson : Şi tu, Alex.




