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...тоа што го гледам секој ден како стои покрај мојот
прозорец ми дава сила да издржам.
Ја кревам главата нагоре и таму го гледам неговото
убаво лице.
Ја крева раката и ја става дланката врз прозорецот.
Потоа јас ја кревам мојата и ја лепам врз неговата
преку стаклото кое е тврдо и ладно.
Ако ги држиме рацете така доволно долго, стаклото
полека почнува да се загрева од топлината на неговото
тело, малку по малку.
Моето тело нема никаква топлина. Јас сум ладна
постојано. Ја држам раката така залепена за
стаклото најдолго што можам.
Си замислувам дека ме допира. Дека неговата дланка
вистински ја допира мојата...
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Оваа книга е посветена на
Тревор Кларк МекДениел, јагнето на Бога.
Длабока благодарност за др Мери Дафи –
ти благодарам што го сподели своето знаење со мене!
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Цутење на цветот
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7 Септември
НАСТАВНИЧКА: ГОСПОЃА БАРБЕРС
ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
УЧИЛНИЦА 105, БЕН ФРЕНКЛИН
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
АТЛАНТА

Драг Џес Роуз,
Ти благодарам. Имам нови чевли.
Ти се допаѓаат?
Твојата пријателка,
Мелинда Скај

ПРАВИЛА:
1. Кренете рака за да поставите прашање.
2. Молчете додека друг зборува.
3. Бидете многу внимателни додека зборува
наставничката.
4. Носете тетратки на училиште секој ден.
5. Нема тепање, нема буцкање, нема зборување.
6. Однесувајте се добро еден кон друг.

1 Октомври
Драга Мелинда,
Мене не ми се допаѓа училиштето. Но ти ми се допа‐
ѓаш. Ти се допаѓам ли јас тебе?
Твојот пријател,
Џес

7 Септември
Драга Мелинда Скај,
Ти благодарам многу што денес ја подели својата
ужина со мене.
Многу си убава.

1 Октомври
Драг Џес,
Ми се допаѓаш, но мене ми се допаѓа и училиштето.
Читањето ми е омилениот дел.
Твојата пријателка,
Мелинда

Потпис,
твојот пријател,
Џес Роуз
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2 Октомври
Драга Мелинда,
Најдобриот дел од училиштето за мене е тоа што таму
те гледам тебе.
Твојот многу добар пријател,
Џес
П.С. Ми се допаѓа и бејзболот. Сакам да играм за Брејвс.
Тие ми се најомилениот тим во целиот свет.

3 Октомври
Драг Џес,
Мене ми се допаѓа балетот. Одам на часови по балет и
кога ќе пораснам сакам да бидам вистинска балерина.
Ќе бидам многу позната.
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удрил тупаница на Тоби Гилман во носот само затоа
што тој ја турнал Мелинда Скај од лулашките“, јас како
негова наставничка не смеам да дозволам да има
физички напади помеѓу децата.
Сакам да знаете дека мислам сѐ најдобро за Џес,
тој е добро дете. Никогаш досега нема направено не‐
што вакво како овој непотребен инцидент. Како што
знаете и самите, политиката на нашето училиште не‐
ма никаква толеранција за физичкото насилство и по‐
ради тоа Џес мора да биде казнет за своето агресивно
однесување кон друг ученик.
Доколку имате некакви прашања во врска со
суспензијата на Џес, ве молам да се јавите кај нашиот
директор.
Ве уверувам дека и Тоби ја доби истата казна
поради тоа што ја турнал Мелинда.
Со почит,
Ненси Барбер

22 Октомври

Твојата пријателка,
Мелинда

21 Октомври
Почитувани господине и госпоѓо Роуз,
Жал ми е што морам да ви соопштам дека Џес ќе
биде суспендиран во следните три дена поради те‐
пачка на игралиштето. Иако тој ме увери дека „му
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Почитувана госпоѓо Барбер,
Џес нѝ вети (на мене и на мојот сопруг) дека ни‐
когаш повторно нема да го удри Тоби „ОСВЕН ако
Тоби не ја повреди Мелинда.“ Отсекогаш сме се тру‐
деле да влијаеме врз нашиот син и да го научиме што
е исправно, а што не е, па тој многу добро знае дека на‐
силството е погрешно. Од некоја причина, Џес е многу
приврзан за Мелинда и чувствува потреба да ја штити
– тој е некој вид на мини витез.

14

Лурлин МекДeниел

Роза за балерината

Ја разбираме и прифаќаме неговата казна и ве‐
руваме дека тој во иднина ќе се однесува пристојно
доколку и Тоби го прави истото.
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5 Декември
Драг Џес,
Многу ми се допаѓа сликата!!!!! Ја ставив во мојата
соба.

Искрено,
Ен Роуз

Мелинда

22 Октомври
Драг Џес,
Ти благодарам што го удри Тоби заради мене. Жал ми
е за твојата казна, но ти ветувам дека ќе седам со тебе
за време на ручекот во текот на целата следна недела,
бидејќи ти си мојот херој.
Засекогаш твоја пријателка,
Мелинда

4 Декември
Драга Мелинда,
Денес ја нацртав оваа слика за тебе. Тоа сум јас како
играм бејзбол, а ти ме гледаш.
Ти се допаѓа?

ПОКАНА
До: Џес Роуз
Од: Мелинда Скај
Дата: 16 Декември, петок
Време: 19:30
Место: Концертна сала „Меморијам“
Џес,
Мелинда би сакала да дојдеш да ја гледаш кога ќе
танцува во „Оревокршачката“ следната недела. Таа е
еден од ангелите во претставата и ќе биде во првите
редови. Можеби твоите родители би можеле да те
донесат, па после настапот можеме сите заедно да
појдеме зад бината и да ја поздравиме.
Елана Скај (мајката на Мелинда)

[Запис од видео снимката на Леонард и Елана Скај.
Сценa од бркотницата зад бината додека девојчиња
облечени во фустани трчаат наоколу врескајќи и
кикотејќи се.]

Џес
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ГЛАСОТ НА ЛЕОНАРД СКАЈ: Полека, принцезо. Има
некој кој сака да те види.
[Камерата се врти на другата страна и ги покажува
Џес и неговите родители. Џес се приближува кон
Мелинда и ѝ подава светла роза завиткана во палома
марамче.]
ЏЕС: Ми се допадна... мислам, многу добро танцуваше.
Останав буден цело време!
МЕЛИНДА [Се кикоти.]: Роза? За мене? [Погледнува кон
камерата.] Погледни, тато, Џес ми донел роза. Роза од
Роза1 [Повторно се кикоти.]

Лурлин МекДeниел

[Камерата се врти кон Џес и се фокусира на неговото
зголемено, сериозно лице додека сите возрасни околу
него се смеат.]
ЕЛАНА: Што ќе му кажеш на Џес, душо?
МЕЛИНДА: Ти благодарам еден куп многу. [Ги фрла
рацете околу Џес и му лепи еден влажен бакнеж на
образот. Возрасните се смеат. Очите на Џес се
ококоруваат. Камерата се оддалечува и децата
мавтаат кон објективот.]
[Камерата се исклучува.]

ЕЛАНА [Се појавува пред камерата и клекнува.]: Ова е
прекрасно. Колку внимателно од тебе, Џес.
[Погледнува нагоре.] Ви благодарам што го доведовте.
[Камерата се врти кон насмеаните родители на Џес.]
ЕН РОУЗ: Го виде тоа на телевизија... знаете, делот
кога на актерката или балерината во случајов ѝ
подаруваат букет рози на крајот од претставата.
Инсистираше да ѝ донесе рози на Мелинда.
ЏОН РОУЗ: Го однесов кај цвеќарот и ја купи розата со
сопствени пари.
ГЛАСОТ НА ЏЕС: Затоа е само една. Не сум знаел дека
розите чинеле еден куп пари!

1

Презимето Роуз што во превод значи „роза“
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ИЗВЕСТУВАЊЕ
До: Сите родители
Од: Ненси Барбер
Дата: 20 Мај
Со цел да го одбележиме завршувањето на учеб‐
ната година во петок, на последниот училишен ден, ќе
одржиме мало свечено доделување на дипломи. Сите
членови на семејството се поканети на оваа церемо‐
нија која ќе се одржи во 15.00 часот во кафетеријата.
Ве молиме сите да присуствувате, бидејќи тоа многу
ќе нѝ значи нам, а и на учениците. Многу сум горда на
секој ученик и би сакала да се собереме во што е мож‐
но поголем број за заедно да го прославиме овој убав и
успешен крај!
Свидетелствата ќе ги доделуваме по две недели
од официјалното завршување. Имајте прекрасно лето!

23 Мај
Драга Мелинда,
Ќе ми недостигаш многу цело лето. Ќе ти пишувам,
важи? Мајка ми рече дека таа се согласува со тоа ако
дозволи и мајка ти. Ќе ти недостигам ли и јас тебе?
Џес
П.С. Може ли да ти бидам момче? Ама мислам на
ВИСТИНСКО момче, не само момче кое ти е пријател?
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23 Мај
Драг Џес,
Да, ќе ми недостигаш. Да, сакам да се допишуваме. Јас
ќе одам во камп за танцување во јули. Потоа ќе одам
да ја посетам баба ми во Флорида во август. Баба ми ја
сакам еден тон многу.
Ќе се видиме следната година!
Мелинда
П.С. Мајка ми рече дека морам да почекам да пораснам
пред да ми дозволи да имам вистинско момче. Но ти
благодарам што праша.
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Почитувани господине и госпоѓо Роуз,
Џес е добродушно и грижливо момче со големо
срце и перфектно изострено чувство за внимание.
Неговите оцени на тестовите покажуваат дека тој
е многу способен ученик така што очекувам многу од
него во следните учебни години кои се пред нас. Иако
понекогаш знае да биде срамежлив и резервиран, тој
многу добро знае што сака и силно се труди да ги
постигне своите цели.
Морам да истакнам дека покажува убедливо најго‐
лем интерес за науката!
Искрено,
Ненси Барбер

12 Јуни

П.П.С. Ако смеев да имам момче, ќе те одберев тебе!

Почитувани господине и госпоѓо Скај,
Беше вистинско задоволство да ја имам Мелинда
за ученичка. Таа е паметна, дружељубива и весела
личност која едноставно плени со својот дух. Љубовта
кон читањето и пишувањето ѝ се одразија на високите
оцени и ѝ овозможија да постигне голем успех.
Пишувањето ѝ оди прекрасно и ако сонот да стане
балерина не ѝ се исполни, верувам дека еден ден ќе
биде неверојатен писател!
Искрено,
Ненси Барбер

Драга Елана,
Откако заврши училишната година Џес постојано
ме убедува да ја поканам Мелинда кај нас за да можат
да си играат. Тој вели дека многу му недостига и дека
не сака да чека дури до започнувањето на следната
година за да ја види.
Дали може да дојдам да ја земам во среда наутро?
Или ако сакаш, дојдете вие на кафе околу десет часот,
па ќе можеме и ние да се видиме додека тие си играат.
Уживав во твоето друштво минатата година за
време на нашите средби во советот на родители и баш
би сакала повторно да си поразговараме за следната
година.
Се чини дека ветрот наскоро ќе донесе некои про‐
мени во семејството Роуз.
Ен
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15 Јуни

10 Август

Драга Ен,
Не можев да дочекам да ти пишам неколку збора
како охрабрување после нашата посета и разговорот.
Тешко е да се зборува за сериозни работи додека де‐
цата играат и трчаат наоколу и како што кажа и са‐
мата, навистина верувам дека Џес сè уште не би тре‐
бало да дознае што се случува.
Најпрво сакам да кажам дека секој брак има про‐
блеми, па немој да мислиш дека ситуацијата помеѓу
тебе и Џон е безнадежна. Мило ми е што си нашла
добар советник. Можеби со тек на време и Џон ќе се
приклучи на терапиите. Мал е бројот на проблеми кои
можат да се решат ако парот не се потруди со здру‐
жени сили.
Твојата идеја да се вработиш кога ќе започне учеб‐
ната година ми звучи одлично. Знам дека не е лесно да
почнеш да работиш кога се чувствуваш недоволно
обучена и искусна, но како што кажа и самата, не
можеме секогаш да го добиеме она што го сакаме.
Џес е толку мудар и толку мил. Не се сомневам
дека ќе ја издржи промената. Те уверувам дека јас и
Лени ќе бидеме екстремно внимателни во врска со
тебе и Џон пред Мелинда за таа да не начуе нешто, па
да му постави некакво прашање на Џес кое тој не ќе
може да ѝ го одговори.
Запомни, тука сум за тебе. Лени и јас ќе помогнеме
на секој можен начин.

Драг Џес,
Денес бевме во Дизниленд. Беше многу забавно, но
посакував и ти да си таму со мене и заедно да се
возиме. И тебе би ти се допаднала баба ми. Беше бол‐
на, но сега е подобро. Те молам немој многу да се гри‐
жиш за мајка ти и татко ти. Родителите понекогаш се
расправаат. Тоа е нормално. Ќе бидам дома пред да
почне училиштето.

Елана
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Мелинда

Ти си поканет!!!!
Кој: Мелинда Скај полни 8 години
Што: Роденденска забава
Кога: 31 Август, 15.00 часот
Каде: Куќата на Мелинда
(Џес, те молам дојди на мојата забава затоа што ти си
мојот најдобар пријател)
Драг Џес,
Музичката кутија која ми ја донесе е мојата
омилена работа. Ти благодарам еден куп многу. Многу
ми е мило што мајка ти е на работа, па после училиште
ќе дојдеш кај мене дома и знам дека мора да е тешко,
но немој да дозволуваш Тоби да те задева поради тоа.
Сигурна сум дека не ти е многу забавно кога сум на
часови по танцување, но тоа се само три дена во
неделата. Другите денови кои остануваат можеме да
правиме што сакаме. Ќе се подобрам во играње Нин‐
тендо. Можеби дури и ќе те победам еден ден!
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Твојата идеја за градење куќа на дрво е прекрасна.
Татко ми рече дека ќе нѝ помогне и знам дека на‐
вистина ќе нѝ помогне, бидејќи тој секогаш си ги
исполнува ветувањата.
Мелинда

12 Септември
Ти благодарам за бејзбол картата што ми ја даде
за мојот роденден. Не те поканив на роденденска
забава затоа што не приредував никаква забава.
Животот во мојот дом воопшто не е онаков каков
што беше. Кога доаѓам кај тебе дома после училиште
ми е супер, бидејќи многу се забавувам. Мило ми е што
сè уште сме најдобри пријатели. Посакувам моите
родители да се среќни како твоите.
Како и да е, ти го разубави мојот роденден, Ме‐
линда. Ти благодарам.
Џес.

Поздрави од семејството Скај!
И оваа година сме живи, здрави и весели. Ќе
почнеме од Лени кој сè уште работи во старата
авиокомпанија и постојано ја зголемува бројката на
прелетани километри како пилот. Не нѝ се верува
дека успеа двапати да го сврти светот за само две
години во компанијата. Чисто за забава, тој продол‐
жува да ги тероризира локалните голфери со своите
ужасни удари и вели дека целта во животот му е да
изигра барем по една партија на секое поголемо голф

25

Лурлин МекДeниел

Роза за балерината

игралиште во земјата пред да наполни педесет го‐
дини. (Американски голфери, ова е предупредување за
сите вас!)
Јас продолжувам да трчам по Мелинда која се
чини дека е во непрекинат круг од часови по балет и
училишни проекти. Есенва немав време ниту да земам
здив, бидејќи постојано шиев костуми за нејзиното
балетско студио и за традиционалната годишна из‐
ведба на „Оревокршачката“ во училиштето. Исто така,
организирав и еден добротворен настан за собирање
средства за локалната детска болница. Можам да се
пофалам дека ја собравме сумата која си ја поставивме
за цел! Впрочем, ме замолија повторно да го орга‐
низирам настанот и следната година и се разбира,
прифатив.
Што се однесува до Мелинда, таа го обожава ба‐
летското училиште, сака да танцува и само да танцува.
Никогаш не сме ни сонувале дека ќе посакува нешто
со толкава желба како ова, но уште од петгодишна
возраст толку цврсто беше решена да стане балерина,
па што друго можеме да правиме освен да ја поддр‐
жуваме?
На мајка ми во Флорида и понатаму ѝ се влошува
здравствената состојба, но нема намера да се префрли
во дом за стари лица без разлика на тоа колку ја
молам. Таа вели, „Не сакам да живеам во еден од тие.
Полни се со старци.“ Се надевам дека целото наше
семејство до кое го испраќам ова е среќно и весело и
нека ве следи среќа во новава година.
Семејството Скај
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12 Март
Драг Џес,
Многу ми е жал што падна од куќичката на дрво и
си ја скрши раката. Мајка ми вели дека повеќе не
смееме да се качуваме горе и да си играме Бетмен и
Бетгрл2. Претпоставувам дека требаше да почекаме
татко ми да ја закова расклатената штица, бидејќи
нашата шајка очигледно не заврши голема работа.
Кога мајка ти ќе почне да те носи кај нас за да
може да оди на работа, мајка ми ќе ти готви превкусни
јадења, а јас ќе ти ја носам домашната работа од
училиште секој ден, сѐ додека не почнеш повторно да
доаѓаш на часовите. Мислам дека гипсот ти е многу
интересен. Ти благодарам што ми дозволи прва да ти
се потпишам на него. Те молам не му дозволувај на
Тоби да се потпише. Тој е злобен.
Мелинда, твојата (Бет) другарка

Елана и Лени,
Како можам да ви се заблагодарам за целата по‐
мош која ми ја пруживте оваа учебна година? Немаше
да успеам без вас, а немаше ниту Џес. Тој постојано
зборува за Мелинда и за вас. Толку беше љубезно од
вас што го понесовте и него на својот семеен излет. А
понудата тој да го помине летото во вашата куќа
додека јас работам е неверојатно великодушна. Како
што знаете, моите живеат во Калифорнија, а роди‐
телите на Џон се во Њујорк, па навистина немам каде
да го оставам син ми на чување. А Џес не сака ниту да

2

Женска верзија на Бетмен, Лилјак девојка
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слушне за центарот за дневни грижи за деца или
нешто слично.
Веќе знаете дека јас и Џон се разделуваме. Не сум
сигурна што ќе правам наесен, кога ќе започне
третото одделение, но ќе морам да смислам нешто на
овој или оној начин.
Се чувствувам благословено што вие сте толку
добродушни и фини со нас.
Поздрав,
Ен

2 Ноември
Драга бабо,
Третото одделение е многу забавно. Имам многу
повеќе домашни задачи, но оваа учителка ми се допаѓа
повеќе од претходната. Мојот пријател Џес и јас оваа
година сме во различни училници, но тој сè уште доаѓа
кај мене дома после училиште, па заедно ги пишуваме
домашните задачи.
Погоди што? Кога мајка му на Џес мора да отпа‐
тува надвор од градот, Џес може да преспива кај мене,
бидејќи мама ја среди собата во подрумот. Мајка му на
Џес замина за Калифорнија оваа недела, па Џес е кај
нас. Многу е забавно што заедно ги пишуваме до‐
машните задачи и заедно одиме на училиште. Тој е
подобар и од роден брат, сигурна сум во тоа.
Еве едни многу добри вести! Оваа година го‐
споѓицата Хјустон ме одбра МЕНЕ да ја играм улогата
на Клара во „Оревокршачката“. Знаеш дека многу
сакам да танцувам. Еден ден ќе бидам позната ба‐
лерина, затоа ти треба да бидеш здрава за да дојдеш
да ме гледаш кога ќе играм на големата сцена. За
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Ноќта на вештерките Џес се облече како Франкен‐
штајн, а јас како Госпоѓица Прасе.
Мама ми го украси трикото со розов пенест ма‐
теријал, а тато ми направи рилка од прасе. Мама
направи повеќе фотографии и рече дека и тебе ќе ти
испрати неколку. Во стоковната куќа за бонбони,
мислам дека Џес и јас ги зедовме речиси сите бонбони
кои постојат. Зедовме еден куп. Но не грижи се, нема
да ги изедам сите (одеднаш... ха, ха, ха).
Ти чукаат ли многу деца на вратата? Мене сè уште
малите пакетчиња со чоколадни срциња ми се оми‐
лени слатки. Па мислам дека тоа е сѐ засега. Ќе ти
пишам повторно наскоро.
XXXOOO,
Мелинда
П.С. МНОГУ ми се допаѓа дневникот кој ми го подари
за роденден и секоја ноќ си пишувам во него. Кога ќе
го пополнам целиот, ќе си купам нов! Убаво се
чувствувам кога некаде ги запишувам сите работи кои
ми се случуваат и ме прават среќна.
Среќни празници бабо!

Драги пријатели и роднини,
Тешко е да започнеш празнична честитка со жал‐
на содржина, но морам да го направам тоа.
После единаесет години брак, јас и Џон одлучивме
да се разделиме. Ова не беше лесна одлука за никој од
нас, но неопходно беше да ја донесеме.
Нашата куќа ја ставивме во оглас за продавање,
така што за време на распустот Џес и јас ќе се пре‐
селиме во Санта Круз во куќата во која израснав.
Многу ми е мило што не ја продадов минатата година
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кога почина татко ми, бидејќи мислам дека е одлично
место за преселба и веќе имам планови за таму.
Ќе работам, а ќе се запишам и на факултет. Џон
веќе се исели. Се вработи во компанија во Њујорк.
Нашата нова адреса е на ковертот, а мејл адресата
останува иста. Не нè заборавајте. Морам да признаам
дека Џес малку тешко го поднесува сето ова, но кое
дете не би? Можеби следната година животот ќе нѝ
пружи поубави нешта.
Како и да е, ви посакуваме сè најубаво и среќни
празници!
Ен и Џес

До: Балерината
Наслов: Нов дом
Јас сум во Калифорнија, но овде не ми се допаѓа. Ми
недостасува татко ми. Ми недостасуваат старите при‐
јатели, ми недостасува куќата, а најмногу од сѐ ми
недостасуваш ти, мајка ти и татко ти. Не ми се допаѓа
новото училиште бидејќи сега морам да одам на цело‐
дневна настава. Често се присетувам како се забаву‐
вавме, се присетувам на специјалната соба која ја имав
во вашата куќа и колку бевте прекрасни ти и твоите
родители со мене. Многу сум среќен што ги имам тие
спомени. Посакувам работите да беа како порано. Се
надевам дека ќе ми праќаш мејлови... куп мејлови!
Како се работите кај тебе? Како е училиштето? Те
молам немој да ме заборавиш кога ќе бидеш позната
балерина. Те молам.
Џес
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Име: Мелинда Скај
Дата: 10 Септември
Госпоѓа Гарнер, 6‐то одделение
Тема: Што правев за време на летниот распуст
Ова лето беше вистинско остварување на мојот
сон! Бев во камп за танцување во Тампа цели две не‐
дели! Мојата инструкторка по балет во Атланта, го‐
споѓицата Хјустон, дозна дека прима балерината Пе‐
трина Миликоф (која еднаш има играно за Болшои во
Москва) нуди летни часови на учениците кои најмногу
ветуваат. Госпоѓицата Хјустон ме препорача мене!
Мајка ми им го испрати моето барање заедно со
видео касета од еден од моите настапи. Добив писмо
со потврден одговор во јуни, веднаш откако заврши
училишната година. Толку бев возбудена што не
можев да спијам со денови. Кога фамозниот ден ко‐
нечно пристигна, јас и мајка ми одлетавме за Тампа
каде ги поминав најтешките (и најдобрите!) две неде‐
ли во животот во студиото на госпоѓицата Миликоф.
Беа поканети дваесет и пет девојчиња. Само три
од нас имаа по дванаесет години. Госпоѓица Миликоф
ми рече дека сум имала „изглед на вистинска бале‐
рина“ (ниту многу висока, ниту многу ниска, долг
врат, долги нозе и мали, лесни коски.) Ме охрабруваше
да продолжам да тренирам во Атланта, а кога ќе на‐
полнам шеснаесет години да се пријавам на аудиција
во една од балетските групи кои патуваат во Европа за
време на летото.
Со оглед на тоа колку многу го сакам ова, мислам
дека овие неколку години додека да наполнам шес‐
наесет ќе ми изгледаат како цела вечност.
Другата работа која ми се случи ова лето е тоа што
запознав нова пријателка. Овој август конечно ја про‐
дадоа куќата која се наоѓа преку нашата улица (беше
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празна со години!) и Бејли Тејлор која всушност има
исто толку години колку и јас (нејзиниот роденден е
на 4 Јули!) се пресели во неа со своите родители, двете
близначки (нејзините шестгодишни полусестри),
кучето и двете мачки. Кога дознав дека и таа ќе се за‐
пише во средното училиште Росвел ѝ ветив дека ќе ѝ
бидам пријателка. Бејли не танцува; таа свири на
флејта (но мрази да вежба). Чита купишта тинејџерски
списанија и ги знае сите најнови модни трендови.
Горе долу, тоа е она што ми се случуваше за време
на летото и многу ме промени. Ако тоа воопшто е мож‐
но, сега посакувам да станам балерина уште повеќе од
порано.
Мелинда,
На часов по англиски ми е многу здодевно, па од‐
лучив да ти напишам нешто тебе наместо да пишувам
некакви си глупави забелешки по англиски. Мислам,
кој сака да знае за Луиза Меј Алкот и нејзината глу‐
пава книга? Освен тоа, веќе имам прочитано една од
нејзините книги кога учев во училиштето во Вир‐
џинија.
Сакав да ти кажам да поминеме до супермаркетот
на пат кон дома после училиште и да купиме некои
најнови тин магазини за да видиме што е ултра
модерно оваа есен. Заработив пет долари затоа што
им глумев дадилка на моите две сестри ‐ изроди.
Ох, пред да заборавам, го знаеш ли Ричи Манета?
Не го тргнува погледот од мене, а јас не сакам да му
дадам до знаење дека сум го забележала тоа. Освен,
секако, ако е кул момче. Тогаш ќе сакам да му дадам до
знаење дека сум го забележала. Но ако е тотален
идиот ќе го игнорирам.
Што ќе кажеш ти? Твојот збор е закон!
Бејли
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Дневникот на Мелинда
16 ноември
Бејли постојано зборува дека ќе си фати момче. Ме
праша дали јас некогаш сум имала момче и јас ѝ реков
дека имам момче пријател – најдобар пријател кој се
пресели од градот, но сè уште сме во контакт. Тоа е
Џес, секако! Тој не ми е момче во романтична смисла.
Барем не сега засега. (Сè уште ми испраќа честитки од
Калифорнија за роденден и за Божиќ.)
ДОБРО, можеби тоа е малку расипано од моја
страна, но Бејли почна да ми поставува стотици
прашања, па морав да ја извадам кутијата за спомени и
да ѝ покажам слика од Џес. (Добро е што ми испрати
своја фотографија неодамна.)
Бејли рече дека е многу сладок (што е голема
вистина, но јас никогаш не сум размислувала за тоа). А
потоа почна да ме распрашува дали некогаш сум го
бакнала и некои такви работи. Ѝ кажав дека не сакам
да навлегувам во толку лични детали, но таа беше
како некое кутре со коска во устата и почна да ми
кажува сѐ за момците со кои таа се бакнала и бла‐бла‐
бла. Повеќе информации од колку што сакав да знам,
во секој случај. Но тоа ме натера да размислувам за
бакнувањето. Се прашувам какво е чувството? И кога
веќе размислувам за тоа, претпоставувам дека попрво
би се бакнала со Џес отколку со кое било друго момче
од училиште. Не дека некогаш повторно ќе го видам.
Најверојатно нема, но сепак, забавно е да мислиш на...
Како и да е, јас немам време за момчиња. Балетот
и училиштето ми ја одземаат речиси секоја слободна
минута од животот... освен оној мал дел од времето кој
Бејли ми го одзема со поставување на глупави пра‐
шања!
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Здраво и среќен Божиќ!
Ти благодарам за фотографиите кои ми ги ис‐
прати на интернет. Изгледаш мноооогу убаво во
фустанот за балет, а сигурен сум дека прекрасно си
играла во „Оревокршачката“ оваа година. Сè уште се
сеќавам на настапот во прво одделение кога дојдов
зад бината за да те поздравам. И тогаш мислев дека си
убава. Се надевам дека и ти се сеќаваш на тоа.
Почнав да возам скејтборд, па во март ќе одам на
натпревар. Постојано вежбам во паркот кој е најблиску
до мојата куќа, а потоа седам и се дружам со остана‐
тите скејтбордери. Мајка ми сè уште оди на факултет и
истовремено работи. Другата голема вест е дека татко
ми се прежени и сега имам двајца полубраќа. Татко ми
сака летово да одам да ги посетам во Њујорк. Јас не
сум баш воодушевен од таа идеја, но морам да правам
како што ќе ми речат. Тој се обидува да остане во
контакт со мене, но сега кога има ново семејство ми
изгледа како разводот да ѝ паѓа уште потешко на
мајка ми. Ќе ти испратам разгледници од градот. Мо‐
жеби ќе можеме да си праќаме мејлови и додека сум
таму. Знам дека ти најверојатно и летово ќе одиш во
некакво училиште за танцување и ќе ти биде забавно,
но јас сè уште многу често мислам на тоа колку се за‐
бавувавме додека бевме деца. Сето тоа ми недостига
на некој начин. Ти завидувам што го имаш најдоброто
семејство, посакувам мојот татко да беше повеќе како
твојот. Наместо тоа, имам татко кој е како мојот.
Твоите мејлови ме прават среќен. Имај убав одмор
и поздрави ги твоите прекрасни родители. Можеби
мајка ми ќе ме однесе на планина на скијање како по‐
дарок за Божиќ!
Џес
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