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N-am avut o sipt5mAn5 tocmai bun5.

De fapt, luni a fost o zi bunicicS, daci nu luim
in calcul hamburgerul-surprizi de la prAnz gi

faptul ci mama lui Margaret a venit si o ia pe

Margaret acasi. $i ceea ce s-a intAmplat in biroul
doamnei directoare, unde am fost trimisl ca si
explic ci nu din vina mea arati a;a pirul lui Mar-
garet gi ci, de fapt, lui Margaret ii sti destul de

bine tunsi. N-am avut ocazia, fiindci doamna
directoare Rice nu era in birou. Plecase si o linis-
teascl pe mama lui Margaret.

$i ar trebui si fi se spuni si nu rlspunzi la
telefonul din biroul directoarei, dacl asta e re-
gula.

Bine, recunosc! Luni n-a fost o zi chiar aga

de grozavS. Ceea ce m-a luat prin surprindere,
fiindci ziua a inceput cu doul semne bune, care

m-au indus in eroare. Primul a fost ci printre
cerealele de Ia micul dejun am avut exact atAtea
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felii de banani cAte trebuiau, cAte una pentru
fiecare linguri. Al doilea, cI indati ce am ajuns,
la gcoali, invSlitorul nostru a spus:

- Urmltorii elevi sunt scutifi de scris in jur-
nal ca si meargi in sala de desen gi si lucreze la
proiectele lor cu tema,,Bine afi venit in viitor!".

Iar eu am fost unul dintre ,,urmStorii elevi"!
Aga ci, in loc si-mi bat capul gAndindu-mi

ce si mai scriu tn jurnal, Iucru pe care nu-l pot
suferi, am lipit gi am pictat tot felul de chestii,
un lucru pe care il ador!

Margaret era gi ea in sala de desen. Cum m-am
a$ezat 16ng5 ea, s-a si aruncat peste masca de

Prinfesa-viitorului, pe care tocmai lipea sclipici.

- Jine minte regulile!m-a avertizat ea.

Margaret e in clasa a patra, iar eu sunt intr-a
treia. Din cauza asta ea crede cI este gefa mea-

Nu pot suferi regulile lui Margaretl

- N-ai voie sI te-atingi de lucrurile mele! a
zis ea.

intotdeauna zice a;a.

- De ce? am intrebat.
A;a intreb eu intotdeauna.

- Pentru ci asta e regula, a rispuns Margaret.
intotdeauna zice asa.

- De ce?

- Pentru ci n-ai voie si te-atingi de lucrurile
mele!a spus ea.

$i atunci am arltat cu degetul inspre fereas-
tr5. Asta nu inseamni chiar ci minfeam, fiindci
n-am zis ci este ceva afar5.

$i, in timp ce Margaret se uita pe fereastri,
din gregealS i-am atins masca. Bine, recunosc,

de doui ori!
Apoi mi-am vizut de lucrarea mea, ca si nu

mi pomenesc c5 iar mi se spune: ,,Clementina,
fii atenti!"

Dar tot mi s-a spus. $i nu era corect, fiindc5
de fiecare dati eu eram singura persoani din
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toatl sala de desen care intr-adevir erc atent5.

Uite, pot si spun cu mAna pe inimi cI doamna

de la cantinl era in magina omului de serviciu

gi ci se sirutau. Iardgi! Dar nimeni in afari de

mine n-a observat scena aceea scArboasi, fiindci
nimeni altcineva nu era atent la ce se intAmpla
afard!

Iar dupi aceea, cAnd mi-a venit rAndul sl dau

capsatorul mai departe, am observat ci profe-

soara de desen avea pe eqarfb o patl de ou care,

daci-1i mijeai ochii, arita exact ca un pelican.

Nimeni altcineva n-a observat asta.

- Clementina, trebuie si fii atent5!mi-a spus

profesoara de desen inci o dat5.

Dar, ca de fiecare dat5, eu chiar eram atenti!
Eram atenti la scaunul lui Margaret, care era

gol. Fusese invoitl ca sI meargi la toaleti. A
ieEit din clasi strAngAnd din ochi ca si nu izbuc-

neasci in plAns, cu cbl;urile gurii lisate in jos.

Trecuse deja prea mult timp de cAnd plecase,

prea mult chiar gi pentru Margaret, care atunci
cAnd se spali pe mAini igi slpuneste fiecare deget

in parte.

- Trebuie si merg la toaletS, i-arn spus pro-
fesoarei.
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$i acolo am gisit-o intr-adevir pe Margaret,
ghemuiti sub chiuvetl gi cu capul pe genunchi.

- Margaret!am bilmijit eu. Stai pe jos?

Margaret s-a dat pufin intr-o parte, a;a ci am

putut vedea c5-gi pusese sub fund mai multe
gervelele de hArtie ca sI se protejeze impotriva
microbilor.

- Bun, am spus. Dar ce s-a intAmplat?
Margaret ;i-a aplsat gi mai tare capul pe ge-

nunchii udafi de lacrimi. A fhcut semn cu dege-

tul in sus. Pe chiuvet5, lAngi o foarfecl (gi nu
avem voie sI scoatem foarfecile din sala de de-

sen!) at6rna o guvili groasi gi dreapti din p5ru1

ei gaten.

O-ooo!

- Iegi de-acolo, Margaret, am spus. Hai si
vdd!

Margaret a dat din cap cd nu.

- Eu de-aici nu ies pAni nu creste la loc!

- Foarte bine, dar cred ci tocmai [i se urci
un microb pe rochie.

Margaret a fAgnit imediat de sub chiuveti. Dar

cind s-a vizut in oglindS, s-a pus iar pe plAns.

- Aveam lipici in pir, a spus ea printre sus-

pine. Nu voiam decAt s5-l scot de-acolo.
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Margaret avea pirul lung pAnI Ia brAu, aga

cI nu era greu sI observi ci toatl porfiunea de

deasupra urechii stAngi lipsea.

- Poate daci am tlia tot aqa gi deasupra ure-

chii drepte... i-am sugerat eu.

Margaret gi-a qters ochii gi a dat din cap in
semn cI e de acord. Mi-a dat foarfeca, iar eu am

tiiat. Apoi ne-am uitat amAndoui in oglindi.

- Arati ca un breton, arn zis eu, incercAnd

s-o inveselesc. Parcd...

- Doar ci bretonul se face in fati, nu intr-o
parte, a spus ea.
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DupI care a oftat din adAncul sufletului, a

inh5;at foarfeca qi gi-a tiiat tot pirul de deasu-
pra frun(ii.

Acum in partea din fagi plrul ii era scurt, iar
in spate era lung gi drept gi lucios.

- Nu prea e bine, a zis Margaret privindu-se
in oglindS.

- Nu, nu prea e bine, am zis gi eu.
Ne-am uitat mult5-mult5 vreme in oglindi

la pirul ei care nu prea arlta bine, fHrI si spu-
nem nimic, ceea ce pentru mine e foarte greu.
Pe urmi lui Mar.garet a inceput si-i tremure
buza de jos, iar ochii i s-au umplut din nou de
lacrimi rotunde. Mi-a intins din nou foarfeca,
apoi a inchis ochii gi s-a intors cu spatele la mine.

- Chiar tot? am intrebat.

- Tot!
Aga cI am t5iat. $i dafi-mi voie si spun ci nu

prea e ugor sI tunzi pe cineva cu o foarfeci din
plastic pentru hArtie.

Tocmai pe cAnd terminam, a intrat profesoara
de desen. Ne ciuta.

- Clementina! a strigat ea. Cefaci acolo?!
in clipa aceea Margaret a devenit istoricd, qi

profesoara de desen a devenit istoricd, gi nimlnui
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