
Mereu liceeni
Nici nu trebuie sa sune clopotelul ca ei sa fie deja pe holuri. S-a sunat de pauza mare la Colegiul Agricol
si din clase se revarsa nerabdatori elevii. Trei fete vopsite si machiate se indreapta in graba spre grupul
sanitar. Se ingramadesc in fata unei oglinzi, unde fiecare, pe rand, isi adauga pe buze inca un strat de
gloss peste cel vechi. " Daca mai imi zice diriga inca o data de ruj, imi bag picioarele. Ce, nu mai suntem
pe vremea bunicii " " Lasa fata ca zice si ea asa ". Discutia continua pe teme de " beauty " si fetele
hotarasc ca trebuie sa dea o raita prin mall la ultima ora. " De unde ti l-ai luat pe asta ca eu am cautat in
tot mall-ul si n-am gasit " " Pai hai sa mergem la ultima ora sa-ti iei si tu, iti arat de unde " " Pai nu putem
sa plecam, ca mai avem deja absente la aia " " Nu fii proasta, vedem noi ".

 Pe langa ele trece o fata cu pulover larg si aspect cuminte. Pare tocilara clasei. Se uita cumva la grupul
vesel. Este o usoara repulsie in privirea ei. Pentru ca le considera superficiale. Şi multa invidie. Pentru ca
ele sunt diferite. Şi au haine frumoase. Şi sunt populare. Şi au multi admiratori. in grupul sanitar intra si
ies elevi. Baieti si fete, nu prea conteaza. Toaleta se foloseste foarte rar in scopul pentru care a fost
creata. Cel mai des pentru discutii, flirturi, o tigara, un fum, o aluzie, o imbratisare furata sau un sarut.
Vine si un baiat mai inalt spre care imediat se intorc privirile. Se vede ca este din cei mari. A urcat la etaj
pentru una din frumuseti. Ea este putin imbujorata si asteapta ca el sa faca primul pas. S-a gandit toata ora
de istorie la momentul asta. " De ce n-ai venit cand ti-am dat bip? " o ia la rost el. " Pai n-am putut, ca nu
mai scapam de profa ".

 Pe scari urca cativa care duc pahare de unica folosinta cu cappucino. Este ca un statut de persoana adulta
care trebuie intretinut cu un obicei de om mare. Cafeaua este un " must have " al recreatiei. Şi este un
gest cu care iti poti castiga locul in grup, chiar daca functia este de " aducator de cafea ". Suna de intrare,
minutele s-au scurs si parca nimeni nu stie cand. Elevii intra in clasa. Nu cu aceeasi viteza si cu aceeasi
nerabdare ca la inceputul pauzei. " Hai ca fug la ore " " Ne vedem in pauza urmatoare? " " iti dau bip cand
ies ".

 Liceenii sunt la fel peste tot. Şi indiferent de promotie. Mereu va exista elevul preferat al profesorilor si
oaia neagra a clasei. Grupul de fete vesele, invidiate de toata scoala si grupul de tocilari care ar vrea dar
nu indraznesc sa fie altfel. Mereu se va chiuli si mereu va fi o portareasa care sa bage spaima in elevi mai
rau ca directorul. Mereu va exista dorinta de a fi major si liber, dincolo de zidurile si rigorile scolii. Dar
peste toate astea, mereu fostii liceeni isi vor dori sa retraiasca anii liceului.
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