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lui charlie

MARtie
Luni
Mami are o vorbă, zice că prietenii vin şi pleacă,
însă familia va fi mereu acolo. Păi, dacă aşa stau
lucrurile, se poate că n-o să am deloc o viaţă uşoară
de-acum înainte.

Adică, eu îmi iubesc familia şi toate cele, dar nu
sunt sigur că suntem făcuţi să LOCUIM împreună.
Poate o să ne fie bine mai încolo, când va sta
fiecare la casa lui, întâlnindu-ne cu toţii doar de
sărbători, dar aşa cum stau lucrurile momentan,
viitorul nu pare roz.
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Mă miră faptul că mami vorbeşte mereu despre
„familie“, din moment ce ea nu se înţelege deloc
bine cu surorile ei. Poate crede că, dacă ne tot
repetă asta mie şi fraţilor mei, lucrurile o să stea
altfel pentru noi. Dar eu m-aş abţine, dacă aş fi
în locul ei.
Cred că mami încearcă doar să mă înveselească după
faza cu Rowley. Rowley este cel mai bun prieten al
meu de când ne-am mutat în cartier, dar în ultima
vreme ceva s-a schimbat între noi.
Şi totul a început de la o FATĂ.

Credeţi-mă, ultima persoană din lume de la care mă
aşteptam că va avea o prietenă este ROWLEY.
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Mereu am crezut că EU o să am o relaţie şi Rowley
o să fie cel compătimit.
GREG JUNIOR, VREI
SÃ-I DAI UN HOTDOG
DOMNULUI ROWLEY?
Da,
tati!

Cred că ar trebui să-i acord mai mult credit lui
Rowley, pentru că a găsit în sfârşit o fată care
să-l placă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu
şi FERICIT.
Pe vremuri, eu şi Rowley ne distram şi făceam ce
ne tăia capul. Dacă aveam chef să bolborosim cu
paiul în laptele cu cacao de la prânz, ei bine, nu ne
gândeam de două ori!
blu
blu
blu
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Acum, că a apărut o fată în peisaj, lucrurile s-au
schimbat TOTAL.
ce imatur!

Oriunde e Rowley e şi Abigail, prietena lui. Şi dacă
NU E pe-acolo, tot TE SIMŢI de parcă ar
fi. Weekendul trecut l-am invitat pe Rowley pe la
mine, să mai stăm şi noi ca băieţii, peste noapte.
După două ore, pierdusem orice speranţă de a ne
mai distra.
NU, TU EªTI
MAI DRÃGUÞÃ!
HI HI HI!

apã
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