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PENTRU JULIE, WILL ŞI GRANT





SEPTEMBRIE
Luni
Cred că Mami a fost foarte mândră că m-a făcut
să ţin jurnalul ăla anul trecut, pentru că acum 
s-a dus şi mi-a mai cumpărat unul.

Dar mai ţineţi minte cum v-am spus că dacă mă
prinde vreun tâmpit cu o agendă pe care scrie
„jurnal“, o să-şi facă o impresie greşită? Ei bine,
exact asta mi s-a întâmplat astăzi.

Acum că Rodrick a aflat că mai am un jurnal, aş face
bine să-l ţin tot timpul sub cheie. Acum câteva săp tă -
mâni, Rodrick chiar a pus mâna pe jurnalul meu de
anul TRECUT şi a fost un dezastru total. Dar nici
nu vreau să-mi aduc aminte de ACEA întâmplare.

FRAIERE!FRAIERE!

O

FRATELE MEUFRATELE MEU



Dar chiar şi fără problemele cu Rodrick, vara mea
a fost cam naşpa.

N-am plecat nicăieri cu familia şi nici nu ne-am dis-
trat, iar asta a fost doar vina lui Tati. Tati m-a
pus să mă întorc la echipa de nataţie şi a vrut să
se-asigure că anul ăsta nu mai ratez niciun curs.

Tati e convins că destinul meu este să ajung un
mare înotător sau ceva şi de-aia, în fiecare vară,
mă pune să merg la echipa de nataţie.
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FĂ-I PRAF,-I PRAF, MILMILĂ,
FĂRĂĂRĂ NU MAINU MAI

Tremura,Tremura,
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Acum câţiva ani, la primul curs de înot, Tati mi-a
spus că, atunci când se aude pistolul de start al
arbitrului, eu ar trebui să mă arunc în apă şi să
încep să înot.

Dar ce NU mi-a spus el era că pistolul de start
trăgea numai cu gloanţe OARBE.

Aşa că am fost mult mai preocupat de locul unde
va ateriza glonţul ăla decât să ajung la celălalt
capăt al bazinului.


