
4:45 p.m.
Azi am câştigat patru îngheţate. Am un partener
de top alături de care conduc o casă de pariuri de
mare succes (încă şase colegi de clasă vor să fie
membri).

Nu ştiu ce aş mai putea cere de la viaţă.
Sunt foarte, foarte fericit!

Dacă lucrurile stau aşa de bine, de ce consideră
Harvey că situaţia a scăpat de sub control? Citiţi şi
descoperiţi ce primejdii te pasc atunci când… te
lupţi cu plictiseala de la şcoală!
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AVERTISMENT PENTRU TO}I 
CITITORII!

Acest jurnal se adresează elevilor de pretu-
tindeni, şi nimănui altcuiva! Aşa că trebuie
ţinut permanent într  -  un loc sigur! Nu permi-
teţi niciodată (repet, niciodată) vreunui
părinte sau profesor să citească această carte,
pentru că se vor îngrozi de - a dreptul!

Vă mulţumesc anticipat pentru amabila
voastră cooperare!

Harvey
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MIERCURI, 4 IANUARIE

Tot ce am făcut în pauză a fost să mă deghizez
într - o gorilă. Şi nu poţi să spui că este împo-
triva regulamentelor şcolare, pentru că nu
este. A fost o provocare extraordinară. Cea
mai bună pe care am lansat - o vreodată. Iar cos-
 tumul de gorilă îmi venea ca turnat! Fusese
închiriat de un vecin de - al lui George, colegul
meu, iar George reuşise „să - l împrumute”,
înainte să fie înapoiat. Mă simţeam tare bine
în el. Cred că ar trebui să se renunţe la uni-
forma noastră anostă şi să ni se permită să
venim toţi înţoliţi în costume de gorilă. Am fi
mult mai fericiţi. În fine, am ţopăit până la
sala de sport unde am început să mă legăn de
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bare. Am fost răsplătit cu numeroase ovaţii
(aproape jumătate din şcoală îmi urmărea
performanţa).

Ultimul act al provocării era să intru în ate-
lierul de Arte Plastice şi să înşfac o banană
din fructieră. Credeam că va fi foarte uşor, şi
a şi fost — asta până când cineva a început să
ţipe. Foarte tare! Doamna Wadlow, profesoara
de Arte, ar fi trebuit să - şi bea cafeaua în can-
celarie, împreună cu ceilalţi profesori. Dar nu,
ea a ales să tragă un pui de somn. S - a trezit
din aţipeală ca să vadă un figurant din Pla-
neta maimuţelor jefuindu - i atelierul. Aşa că
nu i - am găsit nicio vină că urla ca scoasă din
minţi. Ăsta este şi motivul pentru care i - am
spus cu o voce liniştitoare:

— Nu vă speriaţi, doamnă Wadlow. O să - mi
dau capul jos ca să vedeţi că sunt eu: Harvey!

Dar nici măcar atunci când m - a văzut că - i
zâmbesc într - un mod extrem de prietenos nu
s - a liniştit. În schimb, şi - a lipit faţa de a mea —
oferindu - mi o excelentă perspectivă asupra
mustăţii cuibărite deasupra buzei superioare —
şi a început să - mi împuie capul cu acuze de-
spre comportamentul revoltător pe care îl
aveam. Rămăsesem ţintuit locului, dorin -
du - mi doar să plece şi să - şi radă mustaţa,
când dintr - odată s - a lăsat o tăcere adâncă.
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Asta nu putea să însemne decât un singur
lucru — directorul - adjunct, domnul Monslow,
Monstrul, cum îl porecliserăm noi, tocmai se
materializase. Este cel mai înfricoşător profe-
sor din tot sistemul solar. Darth Vader, din
Războiul Stelelor, ar putea lua lecţii de îngro-
zit oamenii de la el. Are cam două sute de ani,
e un pic cocoşat şi stă la pândă prin şcoală cu
o expresie morocănoasă, ca şi cum tocmai ar fi
înghiţit ceva acru. O singură privire să - i
arunci, şi nu vei mai zâmbi niciodată.

— Ce se petrece aici? a întrebat cu vocea lui
joasă, sumbră, de cioclu.

Numaidecât, doamna Wadlow a început să
mă acuze de… în fine, cam de tot, ca să fim 
exacţi. Ba a mai adăugat şi că am scos zgo-
mote dezgustătoare. Chiar nu ştie nimic de -
s pre viaţa în sălbăticie? Mi s - a cerut să mă
schimb şi să mă prezint în şopronul mohorât
al Monstrului, care - i foloseşte drept birou.
M - am aşezat în faţa biroului său, în vreme ce
el se holba pe fereastră. După vreo douăzeci
de ani, s - a întors încet către mine. Faţa lui, ca
un măr mic şi zbârcit, expunea una dintre ex-
presiile alea complet paradite.

— Nu sunt deloc mulţumit, a gemut el.
Străduindu - mă să păstrez un ton prietenos,

i - am strigat:
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— Ah, ce rău îmi pare! Vă pot ajuta cu ceva?
— Nu sunt deloc mulţumit de comporta-

mentul tău, a şuierat el. Anul ăsta numele tău
mi - a fost adus la cunoştinţă de câteva ori deja.
Şi acum spectacolul deşănţat din atelierul de
Arte! Ai vreo explicaţie pentru toate astea?

Sigur că aveam, dar nimeni nu ar fi înţeles
vreodată. Aşa că am spus:

— Credeam că aş putea să mai înseninez
atmosfera.

— Să înseninezi atmosfera!
A mestecat aceste cuvinte, cu o expresie de

dezgust pe faţă. Apoi a dublat pedeapsa obiş -
nuită, spunându - mi că, pe deasupra, trebuia
să - i trimit o scrisoare de scuze doamnei Wad -
low. (De ce? Pentru că o trezisem din amor -
ţeală?)

— Şi nu vreau să te mai văd pe aici, a adău-
gat el.

— Păi, nu pot decât să fiu de acord cu dum-
neavoastră în acestă privinţă, am spus, râ-
zând scurt.

Dar el nici gând să - mi zâmbească, s - a
mărginit doar să - şi mişte sprâncenele într - o
manieră foarte ameninţătoare.

*
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4:30 p.m.
Ajuns acasă, i - am găsit pe tata, mama şi Clau-
dia (sora mea din cale - afară de agasantă)
pălăvrăgind în jurul mesei din bucătărie —
asta până am apărut eu. Apoi, toţi s - au oprit
brusc şi au început să se zgâiască la mine ca şi
cum aş fi fost ceva ce comandaseră de la ma-
gazin şi aveau de gând să - l returneze de ur-
genţă. După care mama şi Claudia s - au
ridicat şi au ieşit fără să scoată o vorbă. Era
clar că se petrecea ceva. Curând am aflat şi ce
anume. Monstrul îl sunase pe tata ca să se
plângă de „comportamentul meu neruşinat”
de astăzi.

Tata nu era supărat şi nici sarcastic. Nu e
stilul lui. Dar era tare dezamăgit de mine.

— Nu aşa trebuie să te porţi, mi - a spus el.
Omul nu - şi dă seama: a mă purta prosteşte

e singurul mod în care pot suporta monotonia
ucigătoare de la şcoală. Pe de altă parte, fac
prinsoare că tata a fost un elev silitor. Chiar şi
acum, când este chemat la şedinţele cu pă rin -
ţii, se aşază în prima bancă, cu carneţelul în
mână, arătând aşa de entuziast încât ai crede
că cineva se pregăteşte să - i dea un premiu.
Claudia (care e cu doi ani mai mare ca mine)
este la rândul ei cea mai înfiorătoare tocilară
din şcoală.
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