
Michelle Triplett: &quot;Keith isi arunca hainele in mijlocul casei&amp;#8221;
Au venit la Sibiu in vara anului trecut, tocmai din Statele Unite, si sunt prezente la fiecare meci de
baschet din sala Transilvania. De multe ori merg si in deplasare pentru a-si sustine barbatii, chiar daca nu
de putine ori s-a intamplat sa aiba probleme cu suporterii adversi. Nevstele baschetbalistilor de la CSU
Atlassib, Keith Triplett, Menelik Barbary si Darnel Clavon au dezvaluit cateva din modul in care s-au
acomodat la Sibiu.
 Reporter: Ati ajuns in Sibiu cu cateva luni in urma. Cum a fost primul contact cu orasul?
 Michelle: La inceput imi era foarte teama sa merg singura pe strada si eram tot timpul insotita de sotul
meu, Keith. imi era pur si simplu teama de oamenii din jur pentru ca nu intelegeam limba. Acum m-am
obisnuit si ma simt in siguranta pentru ca am vazut ca Sibiul este un oras linistit.
 Linda: Eu sunt o persoana independenta si aventuroasa. Nu mi-a fost niciodata teama sa ma plimb
singura pe strazi si din contra, am incercat sa descopar Sibiul pe cont propriu. Acum stiu exact unde
trebuie sa merg atunci cand am nevoie sa cumpar  ceva si ma bucur ca nu trebuie sa cer tot atimpul
ajutorul oamenilor din jur.
 Rep.: Cum reusiti sa nu va plictisiti avand in vedere ca va aflati, totusi, intr-un oras strain?
 Linda: Nu cred ca m-am plictisit niciodata aici. Aproape zilnic merg in vizita la prietena si vecina mea
Maria. Familia ei a facut atat de multe pentru mine. Ma simt ca acasa datorita lor si nu-i voi uita niciodata
pe oamenii acestia. Pe langa vizite, obisnuiesc sa ma plimb prin centru sau prin parc cu fetita mea si daca
chiar nu-mi gasesc locul, merg la un casino.
 Michelle: Nu-mi place vremea rece asa ca toata iarna am preferat sa stau in casa. Acum insa ies cu
Kalaia la plimbare in centru sau in parc, merg uneori la antrenamentele lui Keith iar seara ii invitam pe
ceilalti americani la noi si ne uitam impreuna la meciurile din NBA.
 Rep.: Ati reusit sa invatati cate ceva in limba romana?
 Michelle: Am invatat cuvinte simple si reusesc sa-mi dau oarecum seama de ceea ce se vorbeste in jurul
meu. Ştiu sa spun " ce faci, bine, pa, la pachet, (atunci cand imi cumpar mancare), buna dimineata, buna
seara, noapte buna ". Pana si Kalaia reproduce cuvinte. Nu stiu exact ce inseamna dar stiu sigur ca ceea ce
spune nu este in engleza.
 Linda: Prieetenii mei Maria si Remus m-au invatat sa spun " multumesc, la revedere, nu voie, te iubesc,
bebelusa " si sa-mi spun adresa cand ma urc in taxi.
 Rep.: Cat de dificil este sa fii sotie de baschetbalist?
 Michelle: Nu-mi place in primul rand ca trebuie sa spal si sa gatesc foarte mult. Keith este pretentios la
mancare si nici nu are voie sa manance orice pentru a se putea pastra in forma. Un alt lucru care imi
displace e faptul ca are antrenamente multe si cand vine de la sala isi arunca lucrurile in mijlocul casei si
daca il rog sa le stranga imi spune: " Sunt obosit, am avut antrenament azi ". Asta e scuza lui atunci cand
nu vrea sa faca ceva.
 Linda: Cu gatitul si spalatul e mai greu. Hainele lui Menelik sunt foarte mari si fara o masina de spalat
mi-ar fi fost si mai greu. in privinta mancarii, totul trebuie sa fie cat mai natural pentru ca Menelik are
nevoie de multa energie in meciuri. E foarte multa agitatie in viata unui baschetbalist, dar este mult pana
te obisnuiesti. Acum nimic nu mi se mai pare prea complicat sau prea solicitant.
 Camelia: Mie imi este mai greu atunci cand pleaca in deplasari sau cand are meciuri oficiale pentru ca
este foarte stresat iar eu trebuie sa am mai multa rabdare decat de obicei si sa-l inteleg.
 Rep.: Linda, stiu ca ai nascut-o pe Maliah in Romania. Vorbeste-mi putin despre aceasta experienta.
 Linda: Cred ca am fost tratata mai bine decat in Statele Unite. Domnul doctor Onus m-a facut sa ma simt
ca o printesa. Dupa ce am nascut, toate asistentele din spital au venit sa-mi vada fetita. Nu mi-au placut,
totusi, conditiile din salonul de nasteri, care nu se compara cu cele din State, insa caldura cu care m-au
inconjurat oamenii a compensat acest aspect. Ma bucur ca am nascut in Europa pentru ca Maliah Makeda
Barbary are dubla cetatenie.
 Rep.: Ati avut ocazia sa calatoriti cu echipa de baschet prin diferite orase. S-a intamplat sa aveti
probleme din cauza suporterilor echipelor adverse?
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 Linda: in Cluj si in Ploiesti nu mi-a placut deloc. La Cluj suporterii au tipat la noi si ne-au spus sa nu ne
mai ridicam de pe scaune, iar la Ploiesti a fost mult mai rau, pentru ca ne-au jignit si pe noi, si pe fetitele
noastre.
 Michelle: Eu m-am simtit mai in siguranta in Cluj, cel putin acolo suporterii nu ne-au jignit si experienta
nu a fost la fel de degradanta pentru noi. Cel mai mult mi-a placut, totusi, in Brasov, pentru ca oamenii au
fost amabili cu noi si chiar nu m-am simtit amenintata niciun moment.
 Rep.: Cu ce anume nu ati reusit sa va acomodati pana acum in Sibiu?
 Michhelle: Cu faptul ca oamenii fumeaza foarte mult si peste tot se simte fumul de tigara.
 Linda: Am obesrvat ca voi consumati multa carne de porc. Cu obiceiul acesta nu pot sa ma impac,
deoarece corpul meu este obisnuit doar cu pui si peste. Am incercat odata carnea de porc, dar mi-a fost
foarte rau o noapte intreaga.
 Rep.: Ati incercat vreo reteta culinara romaneasca?
 Linda: imi plac foarte mult sarmalele dar nu stiu sa le gatesc. Pentru asta o am pe vecina mea Maria.
 Michelle: De cand sunt aici am invatat sa fac supa. in Statele Unite nimeni nu gateste supa acasa, noi o
cumparam sub forma de conserve.
 Rep.: Cum va intelegeti cu sotiile baschetbalistilor romani?
 Michelle: Vorbim ori de cate ori ne vedem la meciuri. Uneori ne intalnim si la antrenamente si stam la o
cafea in barul din sala. Nu am avut niciodata vreo divergenta, iar Cami si Dee sunt cei care ne tin
impreuna. Ei sunt legatura dintre noi si romanii din echipa.
 Rep.: Ce va place cel mai mult la romani?
 Linda: Am ramas impresionata de faptul ca sunteti foarte dedicati familiei. in State noi avem tendinta sa
fim mai independenti si familiile evident nu sunt la fel de unite. Un alt aspect care imi place mult este
ospitalitatea romanilor. Prietena mea Maria nu uita niciodata sa ma serveasca cu ceva atunci cand merg in
vizita, sau sa-mi spuna multumesc daca o ajut cu ceva. Sunteti niste oameni foarte ospitalieri si foarte
recunoscatori.
 Michelle: Fata de oamenii din State voi sunteti mai ospitalieri si mai prietenosi. Persoane pe care nu le
cunosc se opresc pe strada sa vorbeasca cu mine si cu Kalaia. Nu intotdeauna reusim sa ne intelegem, insa
gestul in sine mi se pare foarte dragut.
 Rep.: Nu mai este mult pana la nunta. Cum merg pregatirile Camelia?
 Camelia: intr-adevar nu mai este mult pana pe 18 mai, insa la capitolul pregatiri stam chiar bine. imi
doresc o nunta eleganta si special pentru acest eveniment am inchiriat o limuzina iar culorile pe care le-am
ales pentru décor sunt auriul si rosul. Pentru mine si pentru Dee acest eveniment inseamna mai mult o
formalitate pentru ca noi suntem deja casatoriti, iar acum vrem doar sa sarbatorim si sa impartasim
bucuria noastra impreuna cu prietenii apropiati.
 Rep.: Cum " se intelege " Dee cu traditiile romanesti?
 Camelia: in ultimii doi ani Dee a petrecut sarbatorile cu mine si cu familia mea si s-a familiarizat cu
obiceiurile noastre. Ştie ca de Paste, spre exemplu, noi facem drob si oua rosii.
 Rep.: Intentionati sa parasiti Romania si sa va stabiliti in Statele Unite in viitorul apropiat?
 Camelia: La finalul acestui sezon vom pleca sigur in State, insa nu ne-am hotarat daca vom ramane acolo
definitiv. Dee trebuie sa ia o decizie in privinta carierei lui intai.
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