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Nr.r,rrr" din toate chestiilepe care o si vi Ie

povestesc nu s-ar fi intAmplat daci n-ag fi stat lAngi

Matthew Diaz.

Nu mi infelegefi gregit: Matt este prietenul

meu cel mai bun. Dar poate fi un idiot. CAnd eram

la gridinifi, aproap e tofi baiegi erau idioti, aga ci
nici Matt nu iegea prea mult in evident5. $i aga am

devenit prieteni. Acum, chiar daci suntem in clasa

a VIII-a gi Matt este, uneori, incredibil de enervant,

am cam rimas cu el pe cap.

Iati de ce am ajuns si stau alituri de el in avion, in

timpul excursiei cu clasa. Mi gAndesc la asta uneori.

Daci ag fi stat oriunde altundeva, a$ fi avut parte de o

excursie normali gi niciuna dintre incurciturile astea

nebunegti nu ar fi avut loc.
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Pe de alti parte, cAnd nni gAndesc la ce s-ar fi
intAmplat daci nu ag fi stat alituri de Matt in timpul
acelui zbar...

OK, binuiesc ci totul incepe si sune destul de

misterios. Si o iau cu inceputul:
Nume1e meu este Wyatt Palmer. Sunt elev in clasa

a VIII-a, la $coala Gimnaziali Culver din Miami.
Cunosc o mullime de oameni care spun ci Miami este

un loc ciudat, dar este casa mea, aga ci m-am obignuit
cu faptul ci tot ce se intAmpls aici nu se intdmpli gi

in locurile normale.
Si luim exemplul episodului din urmi cu aproape

gase luni, cAnd tata a iegit si ia ziarul de pe gazonul

din fa{a casei. ii place si citeasci rubrica de sport in
timp ce igi bea cafeaua, ca si se poati plAnge de cit
devarzd,sunt cei din echipa de fotbal Dolphin. Aga ci
primul lucru pe care il face in fi.ecare dimineafS. este

si se duci afard, gi si ia.ziarul de pe gazon.

Ani de-a rindul, a ficut treaba asta doar in boxeri.
Mama ura acest obicei. li spunea mereu s5-gi ia micar
un halat de baie pe el ca si nu-l vadi cineva. Tata

ziceainsi ci nu avea cine si fie afari la 6 dimineala gi

ci, in plus, a purta boxeri era acelaqi lucru cu a purta
un costum de baie. Ceea ce nu e chiar adevirat, mai
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ales daci vedeli boxerii in care doarme tata: n-au

pic de elastic, ci doar o grimadi de giuri, care, zice

mama, nu se destrami datoriti petelor de pe ei. Ea

i-a aruncat de cAteva ori, dar el s-a dus qi i-a luat din

gunoi. Tata line mult la boxerii lui.

in fine, in acea dimineafi, s*a dus afari, ca de

obicei, si ia ziarul gi, tot ca de obicei, cAinele nostru,

Csonka, I-a privit din pragul casei. Lui Csonka ii
place si suprave gheze ceea ce se intAmpli, dar gtie

ci nu are voie si iasi afarifiri lesi. Tata se apleca

dupi ziar - credeli-mi, nu vrefi si vedefi asta - cind,

deodati, Csonka a inceput si latre ca un nebun. Tata

a sirit speriat, s-a intors si vadi ce se intAmpla gi,

tocmai cAnd era pe punctul de a lipa la Csonka si
inceteze, a vizut de ce litra de fapt.

Un aligator.

Locuim in apropierea unui canal. Peste tot in

Miami sunt canale care fac legitura cu Parcul Nafional

Everglades, ceea ce inseamni ci a locui aici e cam

acelagi lucru cu a locui intr-o mlagtini. Avem case,

drumuri, centre comerciale gi altele, dar totul este

construit deasupra unei mlagtini. CAt despre animalele

care triiesc in mlagtini, ei bine, e plin de ele peste

tot. Ne-am obignuit si vedem in curfile noastre gerpi,



gopArle gi toate soiurile de broagte, pisiri mari, cu
picioroange gi, in unele cartiere, chiar gi crabi. $i, din
cind in cAnd, mai apare gi cAte un aligator.

Acesta despre care vi povestesc nu era unul tocmai
mic gi se afla pe iarba din fafa casei, la weo trei metri
de aleea principali. Asta insemna ci, atunci cAnd s-a
dus si-gi ia ziarul, tata trecuse fix pe lAngi el, tera sA-l

observe. L-a vizut clar doar cAnd Csonka a inceput si
latre. $i nici in ruptul capului nu se gAndea si treaci
din nou pe lingi el.

- Rosa! Rosa! a inceput s-o strige pe mama.
impreuni cu mama gi cu sora mea, Taylor, am

alergat spre ugi s5. vedem ce se intAmpli. Tata era pe
alee, incercAnd cu o mAni si-gi lini boxerii pe el gi cu
cealalta indreptAn dMiami Herald spre aligator, ca gi

cum ar fi fost o armi sau ceva de genul ista. Mama a

tipat, la fel gi Taylor, iar eu am scos un sunet ciudat.
Era un aligator destul de mare.

- Suni la 911! a strilat tata. Mai repede!

- OK! a rispuns mama, alergAnd spre bucitirie.
Csonka letra deja ca un apucat. in plus, iegise din

casi firi lesi, ceea ce era o incilcare a regulilo4 dar
credea, binuiesc, ci aga il apira pe tata. Nu ficea insi
altceva in afari de a-l enerva teribil pe aligatorul care
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a inceput si inainteze lent, aga cum fac toli aligatorii.

Cred ci pusese ochii pe Csonka, dar, cu toate astea, se

indrepta oarecum spre mine gi spre T.ylot, aga ci tata

a luat-o gi el spre noi fluturAndMiami Herald citre
aligator gi alungindu-I: ,,$uuu! Marq de-acolo!"

Cu siguranli a fost cel mai curajos lucru pe care

putea tata si-l facd", dar asta nu l-a impresionat deloc

pe aligator. Ba dimpotrivi, l-a ficut s-o ia in directia

tatei, care s-a intors gi a zbughit-o inapoi spre alee.

ALEARGA itrt ZIC-ZAG! i-a strigat Taylor.

in Florida, unii oameni cred ci aligatorii pot si
alerge doar in linie dreapti, aga ci le spun copiilor

si alerge in zig-zagdaci sunt urmirifi vreodati de

un aligator. De asta i-a strigat Taylor aga ceva. Dar e

un mit. in clasa a V-a, profesorul de gtiinfe, domnul

Buntz, ne-a aritat un filmule! cu un aligator care

alerga bine-mersi dupi o giind moarti, tArAti in
zig-zagde un tip. Atunci domnul Buntz azis cd.ar

trebui si alergim in linie dreapti cAnd se intAmpli si
dim peste un aligator.

ESTE UN MIT! i-am strigat tatei. ALEARGA iN
LINIE DREAPTA!

incerci sd-l omori? a lipat Taylor Ia mine,

trigindu-mi un pumn in br4.
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Taylor este in clasa a VI-a gi ii place si se dea in
spectacol.

Adevirul e ci tata nu putea si ne audi pe niciunul
dintre noi din cauzalitratului lui Csonka, care

devenise gi mai zgomotos. Aligatorul stitea acum
chiar pe alee gi Csonka era destul de aproape de el,

ceea ce nu era bine deloc, pentru ci aligatorii, pe
lSngi faptul cd,pot merge in zig-zag, pot si si se migte
foarte repede atunci cAnd vor. Cel din filmuleful
domnului Buntz a prins chiar gi giina gi a fost cAt pe

ce si-l prindi gi pe tipul care o tAra.

Polilia a ajuns destul de repede. in weo doui
minute, trei magini s-au oprit pe strada din fa;a
casei noastre cu sirenele pornite. Toli vecinii au ieEit
din casele lor ca sd vadi ce se intAmpli. in plus, gi

oamenii care se indreptau spre serviciu gi-au oprit
maginile ca si se uite la noi.

Politrigtii au cobordt, dar nu au reugit si se apropie
prea mult de aligator.rl."r" il urmirea pe cAinele

nostru care, la rindul lui, litra in continuare.
in urmitoarele minute, tot mai mulEi oameni
gi-au oprit maginile in fala casei noastre, astfel ci,
in curind, s-a strAns o mul;ime destul de mare care il
urmirea pe tata.
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in cele din urmi, au sosit nigte ofileri de Ia polilia
animalelor. Ei sunt obignuili cu aligatorii care apar

pe gazonul din fala caselor, aga ci au reugit si-l
captureze in vreo cinci minute. L-au prins cu un

lasou, i-au acoperit botul cu bandi adezivl 9i l-au dus

intr-o dubi. Vecinii s-au intors la casele lor, qoferii

gi-au reluat drumul gi Csonka s-a oprit din litrat.
in cele din urm5, totul s-a terminat. Mama insl
continua si-i reaminteascS. tatei ci ea ii spusese si nu

mai iasi din casi cu boxerii iia, dar el nu o luase in
seami. Nu! Nu o ascultase etc. etc. etc., i-a zis mama

de vreo 650 de ori.

Seara, in timpul mesei, am primit un mesaj de Ia

un pugti din clasa mea, in care scria doar atdt: dape 4

acu'lol.Am deschis televizorul din bucitlrie si ne-am

vdzut casa intr-o lnregistrare video pe care o ficuse

unul dintre trecltori. Se vedea qi aligatorul gi era

gi un cadru de aproape cu tata care igi finea boxerii
plini de giuri. I se vedea burta care i se revirsa peste

boxeri gi avea pirul in toate pir[iIe, aga cum se

intAmpla in fiecare dimineafi.
Ari{i foarte bine, tati, i-am zis eu.

Nu pot sd. difuzeze asta firi permisiunea mea,

nu-i aga? a intrebat tata.
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