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PENTRU TIM





ianuarie
Ziua de Anul Nou
Ştiţi că, la început de an fiecare din noi îşi face o
listă de „rezoluţii“ – lucruri care nu ne plac şi pe care
dorim să le îmbunătăţim în anul ce tocmai a început?

Ei bine, problema e că nu mi-e deloc uşor să mă
gândesc cum aş putea fi mai bun, pentru că eu sunt
deja una dintre cele mai bune persoane pe care le
cunosc.

Aşa că rezoluţia mea pentru anul acesta este să-i
ajut pe ALŢII să fie mai buni. Dar îmi dau
seama că unii nu prea apreciază faptul că încerci



Unul dintre lucrurile pe care le-am observat încă de
la început a fost că celor din familia mea le este
foarte greu să-şi respecte PROPRIILE rezoluţii.

Mami zicea că de azi o să meargă la sală, dar şi-a
petrecut toată după-amiaza uitându-se la televizor.

Şi Tati spunea că va ţine un regim alimentar
foarte strict, dar după cină l-am prins în garaj
îndopându-se cu negrese.

Nici măcar frăţiorul meu Manny nu şi-a respectat
promisiunea.
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Azi-dimineaţă ne-a zis tuturor că e „băiat mare“
şi că renunţă de tot la suzetă. După care şi-a
aruncat suzeta preferată la gunoi.

Ei bine, ACEASTĂ  rezoluţie de Anul Nou n-a
rezistat nici măcar un MINUT.

Singurul din familie care nu s-a gândit la nicio
rezoluţie este fratele meu Rodrick şi e mare
păcat, pentru că lista lui ar trebui să fie 
kilometrică.
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