Назив дела: Ћао, ти!
Име и презиме писца: Беатриче Мазини, Роберто Пјумини
Наслов рада: Бал под маскама
Италијански аутори одвели су нас на бал под маскама. Заоденути рухом тинејџера у
форми писма изнели су анализу осећања, тајни, узбуђења и страхова младих гимназијалаца.
У новој школи почиње ново животно доба за Микела и Виолу. Иако не сме и не жели да
се потпише, девојка-девојчица изазивачки убацује писмо у ранац дечаку-момку који јој се
допада. Он одговара прво кратко на огласној табли, а онда на договореном тајном месту. Јунаци
довољно стари да заметну семе љубави, а превише млади да се одрекну игре, започели су игру
откривања. Неоптерећени погледом у очи, искрено и отворено писали су о очекивањима,
пријатељству, самоћи, оценама, првим пољупцима, породици, љубомори, протезама,
бубуљицама, књигама... Микеле је упознавао Виолу кроз писану реч, а све упорније је тражио у
свом одељењу. Служио се логиком, срцем, надом. Борио се са страхом од могуће грешке и
схватио да је иза тајног имена Еули смеђокоса девојка која седи неколико места испред њега.
Открио је да је воли. Ту престаје књига и почиње права љубав која се не дели са читаоцима.
Мушко-женски угао гледања света дао је потпуну слику онога што и сам крцкајући прве
тинејџерске дане препознајем. Иако не знам тинејџере који се изражавају као јунаци ове приче и
још мање верујем да има таквих који могу да овако као они примете и објасне себе и свет око
себе, прихватам да су писци то намерно учинили. Писма и прва љубав су алати којима Беатриче
Мазини и Роберто Пјумини траже начин да се приближе младима и буду саслушани. Захвалио
бих се на саветима да нисмо први и сами који ово доба проживљавамо и осећамо страх од
стварности и будућности. Сигурно ћу их користити када се нађем у ситуацијама и са мислима
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блиским онима из писама, али не убрајам се у заљубљенике у овај роман. Верујем у овај развој
догађаја, али мислим да ликови не би овако говорили, без жаргона, скраћеница, са само неколико
упадица на енглеском и још на седамдесет страна. Узраст аутора одаје њихов језик.
Ово је заиста бал под маскама и штета што су ауторима мало тесне.
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