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Era luni, iar pentru George zilele de luni  

nu erau niciodată bune. S-a trezit obosit  

și morocănos, ca de obicei.

Aseară s-a uitat prea mult la televizor.

A fost absorbit de un joc video.

S-a dus la culcare prea  

târziu și s-a certat cu sora 

lui, Georgette.
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George știa că are dreptate, dar era prea obosit  

și trebuia să se grăbească să prindă autobuzul.

Mama lui era supărată fiindcă trebuia să prindă autobuzul  
și încă nu-și luase micul dejun.

— Este cea mai importantă  masă a zilei, a spus ea.
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În timp ce George alerga spre stație cu ghiozdanul lui 
greu, a văzut cum autobuzul 11 pleca.

George era atât de supărat, încât îi 
venea să plângă… dar nu a plâns. 
Doar și-a lăsat capul în jos și s-a 
întrebat ce altceva ar mai putea să 
meargă prost pe ziua de azi.
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Șoferița nu era cea pe care o cunoștea el. George nu o mai văzuse niciodată. 
I-a spus că o cheamă Joy și avea cel mai larg zâmbet pe care el îl văzuse vreodată. 
El i-a spus că îl cheamă George și s-a așezat pe primul loc.

Din fericire, pe când pleca, șoferița l-a văzut pe George, a oprit autobuzul și i-a 
strigat de la fereastră:

 — N-aș fi plecat fără tine. Hai. Urcă-te.
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