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Duminicå, 1 ianuarie
Bun. Så-i dåm drumul!

Blogul åsta este setat pe acces privat, da? Bafta mea 
dacå o fi så devinå viral.

OK, e clar cå-i privat.
Aßadar, uite care-i treaba. Am hotårât så-mi fac blog. 

Unul personal. E ca un soi de jurnal, dar nu-i jurnal, pentru 
cå jurnalele sunt pentru fete.

Ideea este cå må va ajuta så-mi limpezesc gândurile ßi 
så gåsesc unele solu†ii pentru via†a mea, cåci, sincer så fiu, 
mai råu de-atât nu se poate.

Nu mai departe de anul trecut, pe LISTA DE NECAZURI am 
avut aßa:
•	 Mama ßi tata au divor†at.
•	 Tata s-a combinat cu Svetlana, care pare cu un milion de 

ani mai tânårå ca el ßi este rusoaicå.
•	 Mama a început så se vadå cu Jim, zugravul, ßi totußi 

cråpåtura din tavanul camerei mele continuå så se 
måreascå pe zi ce trece.

•	 A fost cât pe ce s-o pup pe Louise Bentley la bâlci, dar 
pânå la urmå am vomitat drept pe ea – mi-era grea†å din 
pricina caruselului.

•	 Din motivul pomenit mai sus, la ßcoalå m-am ales cu 
porecla Borâturå.

•	 Idiotul de Gav James ßi-a înte†it campania de persecu†ii 
împotriva mea – o datå, a ajuns chiar så må bage într-un 
tomberon, cu capul în jos, obligându-må så stau acolo 
toatå pauza de maså.
nu SE MAI POATE AÍA! Trebuie så fac ceva, 

altfel o s-o sfârßesc precum Morris Nebunul, tipul 
din parc care se crede Iisus.



La sfârßitul urmåtorului trimestru, o så fiu O PERSOANÅ 
COMPLET DIFERITÅ. Íi pentru ca acest lucru så se întâm-
ple, trebuie så fac urmåtoarele chestii:
•	 så i-o plåtesc lui Gav pentru tot rahatul pe care mi l-a 

fåcut;
•	 så fiu mai respectat;
•	 så sårut o fatå. O fatå adevåratå, în carne ßi oase. O grå-

madå de al†i tipi de paißpe ani se pupå cu fetele, dar 
mie nu mi-a ießit nimic. Dacå voi face asta, în mod cert 
voi deveni mai respectat, ßi nimeni nu-ßi va mai permite 
så må altoiascå în fiecare zi peste ceafå pe coridor. Dar 
trebuie så fie o fatå realå. Dosul palmei mele nu se ia în 
considerare.

Printre celelalte †eluri ale mele: så-l învå† pe papagalul 
meu idiot, Syd, så spunå „Joe e bårbat adevårat“ ßi så adun 
îndeajuns de mul†i bani pentru ca eu, Harry ßi Ad så mer-
gem în sfârßit la Buzzf es t. Simplu.

JOE ESTE BÅRBAT ADEVÅRAT!
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Miercuri, 4 ianuarie
Dând filmul înapoi, må gândesc cå n-ar strica så încerc din 
nou cu Louise Bentley. Fåcusem deja un oarecare progres, 
înaintea incidentului de la carusel, cu vomitatul. Poate cå e 
pregåtitå så uite ßi så ierte?!

Problema este cå nu ea e fata de care-mi place cu ade-
vårat. Nu chiar. Sunt obsedat dintotdeauna de o altå fatå. 
Lisa Hall. Doar scriindu-i numele ßi aud în cap coruri de 
îngeri. Tipa este PERFECTÅ.

Dar se uitå numai la tipi råi ßi idio†i, cum ar fi cimpan-
zeu-åla de Gav James, cu care e combinatå acum. De câte 
ori îi våd împreunå, må simt ca ßi cum aß primi o copitå în 
stomac. Ítiu cå aß fi mult mai potrivit pentru ea.

Cu toate astea, må îndoiesc cå ßtie måcar cå exist. În 
patru ani, dacå am schimbat zece cuvinte. Cel mai aproape 
de ea sunt la orele de culturå generalå, când må holbez 
la ceafa ei. Ítiu cå sunå înspåimântåtor, dar ce altceva aß 
putea så fac? Ori de câte ori mi se adreseazå, parcå mi se 
lipeßte limba de cerul gurii. Odatå, a întors capul ßi m-a 
întrebat cât e ceasul, iar eu i-am råspuns: „Septembrie“. 
Eram în aprilie.

Nu ßtiu ce este în neregulå cu mine. Pot så gândesc lim-
pede, dar, undeva pe drumul dintre creier ßi gurå, se ames-
tecå toate ßi fie bat câmpii ca un idiot, fie spun ceva jignitor.

Singura cale pe care må pot exprima aßa cum trebuie 
este prin intermediul desenelor mele. Iau în calcul så 
adaug câteva dintre ele ßi pe blogul åsta, în cazul în care 
ßi aici o så-mi dea cuvintele de furcå. De fapt, poate cå ar 
trebui så renun† så mai sporovåiesc atâta ßi, în schimb, så 
car cu mine peste tot blocul de desen ßi så comunic cu aju-
torul desenelor?! Hm, nu, aß face scurtå la mânå.



CREiERUL 

MEU

Bun, o så sune ridicol, dar, din cine ßtie ce motiv, îmi 
imaginez cå în creierul meu este o camerå de control plinå 
de computere, cadrane ßi lumini intermitente, oarecum 
asemånåtoare celei de pe USS EntErpriSE, în 
care lucreazå omule†ii aceia în halate.

Principalul personaj din camera de control este coman-
dantul, pe care l-am botezat Norman. Poartå ochelari ßi e 
pe cale så cheleascå, dar este sensibil ßi are grijå de mine 
så nu fac ceva aiurea. Înså, recent, un alt personaj din 
camera de control s-a trezit cå are mai multe de spus. Este 
mai tânår ca Norman, are pårul ciufulit ßi, dintr-un motiv 
anume, este american. Numele lui este Hank.

Cu câ†iva ani în urmå, am fost în vacan†å în Spania. Mama 
ßi tata se ciorovåiau în camerå, aßa cå eu am coborât sin-
gur la piscinå. Dupå o vreme, s-a apropiat de mine o fatå ßi 
a început så-mi vorbeascå. Tipa era super, iar inima mea a 
început så batå aßa de iute, cå o sim†eam în... nas. ÎN NAS!




