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pentru gram





ianuarie
Duminică
Ce bine-ar fi fost dac-aş fi început jurnalul ăsta 
mai demult, fiindcă cine va ajunge să-mi scrie 
biografia va avea multe nelămuriri despre viaţa mea 
de dinainte de gimnaziu. 

Din fericire, îmi amintesc cam tot ce mi s-a 
întâmplat încă de când m-am născut. De fapt, îmi 
amintesc şi chestii chiar de DINAINTE de a mă fi 
născut.

Pe vremea aia, eram doar eu, înotând prin 
întuneric, făcând salturi pe spate şi dormind ori de 
câte ori simţeam nevoia.
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Apoi, într-o zi, fix în mijlocul unui pui de somn 
straşnic, am fost trezit de nişte sunete ciudate, 
care veneau dinafară.

Atunci, nu ştiam ce naiba se auzea, dar mai târziu 
am aflat că Mami îşi punea nişte căşti pe burtă, ca 
să mă stimuleze.

Probabil Mami credea că, dacă-mi pune muzică clasică 
în fiecare zi înainte să mă nasc, voi deveni un soi de 
geniu.

cãºticãºti
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Căştile alea aveau şi un microfon şi, când nu punea 
muzică, Mami îmi povestea cam tot ce se întâmpla 
atunci în viaţa ei.

Şi când Tati venea de la serviciu, Mami îl punea 
să-mi povestească punct cu punct şi ziua LUI.

...ªi apoi Mami s-a dus la ...ªi apoi Mami s-a dus la 
magazin, de unde magazin, de unde 

Þi-a cumpãrat o pãlãrioarã Þi-a cumpãrat o pãlãrioarã 
albastrã adorabilã, cu niºte albastrã adorabilã, cu niºte 

rãþuºte mititele pe ea!rãþuºte mititele pe ea!

...ªi apoi i-am zis lui Bill, ...ªi apoi i-am zis lui Bill, 
„Eu nu am semnat documentul 1044Eu nu am semnat documentul 1044“ 

ºi am întors foaia, ca sã ºi am întors foaia, ca sã 
se lãmureascã singur.se lãmureascã singur.
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Dar lucrurile nu s-au oprit aici. În fiecare seară, 
Mami îmi citea câte o jumătate de oră înainte de 
culcare.

Problema era că programul meu de somn nu se 
sincroniza cu al mamei.  Aşa că atunci când ea 
dormea, eu eram, de fapt, treaz şi superactiv.

De fapt, acum aş vrea să fi fost mai atent la
ce-mi citea Mami.

„Domnule Limbkins, cu Domnule Limbkins, cu 
toatã stima, domnule! toatã stima, domnule! 

Oliver Twist a cerut mai Oliver Twist a cerut mai 
mult de-atât!mult de-atât! “

sforrr

pe bune?
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Săptămâna trecută, am avut un test despre o 
carte pe care n-am citit-o deocamdată. Sunt sigur 
că era cea pe care mi-o citea Mami înainte să mă 
nasc, deşi nu mi-am putut aminti detaliile.

Cred că-n perioada în care-mi citea Mami cartea 
asta eu eram ocupat cu altceva.

Faza e că Mami nici n-ar fi avut NEVOIE de 
microfon ca să se facă auzită.

GÂNDEªTE... GÂNDEªTE... 
GÂNDEªTE!GÂNDEªTE!

42. Ce anume cere 
Oliver Twist, motiv 
pentru care intră în 

bucluc?

OARE DE UNDE OARE DE UNDE 
VINE CHESTIA ASTA?VINE CHESTIA ASTA?

Zgâlþ!
  Zgâlþ!
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