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ANNA CAMMAN
{I ÀLEX LÓPEZ
Traducere din limba spaniol\ de Elena-Anca Coman

CORINT JUNIOR

„Azi m-am trezit, m-am sc\rpinat la un picior,
m-am r\fuit cu o pisica mea, am mâncat n\ut la
cin\ [i m-am dus la culcare.”


Cam a[a scriam eu acum doi ani, când am început
acest jurnal. Cred c\ nu aveam chef
s\-i povestesc intimit\]ile mele unei buc\]i
de hârtie [i de-aia am folosit-o aproape exclusiv
ca s\ scriu

FLEACURI.

Asta mi-a folosit doar pentru un lucru:
r
ra!
mi-am ales supersemn\tura!

Chestia e c\

ACUM CHIAR am chef s\ scriu.

Pentru c\ încep primul an de GIMNAZIU [i
presimt c\ se vor întâmpla lucruri

importante

care merit\ s\ fie povestite.

PRIN URMARE:
ACUM, ĂSTA E UN JURNAL SERIOS

ZURLIU E CEL CARE-L VA CITI
(Doar dac\ nu cumva va fi chiar Lía Abellán,
adic\ eu îns\mi.)
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Numele meu este Lía Abellán.
(De[i oficial m\ cheam\ Natalia.
Bunica m\ strig\ Nata1, c\ci pentru
ea sunt tot ce e mai dulce [i mai delicios
pe lumea asta.)
Mi se spune Lía2 de când eram mic\, pentru
talentul meu infinit nostim de a intra în
belele... (Aproape Întotdeauna f\r\ s\ vreau!)

P\rin]ii mei [i Manu, fratele meu mai mare, au
început s\ m\ strige a[a pe când aveam DOI
ANI, într-o zi când ne-am dus la zoo. În ziua
aia mi s-a p\rut c\ elefantul era

FOAAARTE

plictisit [i am decis c\ s-ar distra muuuult mai bine
dac\ i-a[ arunca

CHEILE DE LA MAŞINA

NOASTRĂ.
Elefantul s-a distrat de minune jonglând cu ele.
Eu eram vesel\ nevoie mare [i râdeam întruna.

P\rin]ii mei n-au râs.
N-au schi]at nici m\car un zâmbet.
Nimic.
1

Nata – frişcă (lb. sp.); 2 Liar – a intra în bucluc (lb. sp.).
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Mi s-a povestit (eu nu-mi amintesc) c\ tot
în s\pt\mâna aia m-am înc\p\]ânat s\ iau
(pe ascuns) câinele bunicii Paqui la noi acas\.
L-am b\gat pe

Lentejas într-o geant\

de-a mamei [i am a[teptat s\ se fac\ ora
de plecare.

Pe vremea aceea, se purtau gen]ile mici.
Mi-au zis c\ i-a luat un an ca s\ m\ ierte.
Vreau s\ spun, bunicii i-a trebuit un an.
Lentejas nu m-a iertat niciodat\.

Din cauza unor belele
ca astea mi s-a spus
[i înc\ mi se spune Lía.
{i din acelea[i pove[ti,
e clar c\ animalele
au fost întotdeauna
foarte importante
în via]a mea.

Acum încep o nou\ via]\. Sper s\ nu mai intru
în bucluc

CHIAR DIN CLIPA ASTA.

O s\-]i povestesc.
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Luni, 2 septembrie
Ei bine, se presupune c\ într-o s\pt\mân\ încep
gimnaziul. {i zic SE PRESUPUNE pentru c\ eu
cred c\ nu m\ va obliga nimeni s\ m\ duc.
(O s-o întreb pe mama, m\ întorc imediat.)

M\ rog, zice c\ da, c\ încep ÎN MOD SIGUR.

Dar s\ nu intr\m în panic\!

AM UN PLAN!

Lunea care vine, m\ trezesc ca de obicei.
Fac un du[ [i îmi preg\tesc ghiozdanul tot ca
de obicei. Îi pup pe tati [i mami (ca de obicei)

SUPERIDEE!) în loc s\ merg la
gimnaziu... MĂ DUC FRUMUŞEL LA FOSTA
MEA ŞCOALĂ!!! (Ceea ce era cel mai normal
[i (aten]ie la

lucru din lume pân\ acum...)

Când ajung acolo, le spun c\ sunt câteva materii
pe care nu le-am în]eles bine [i c\ am hot\rât
s\ repet anul... M\ rog, nu prea am chef s\ repet.
Hmmm... Nu. Le spun c\ CER s\ fac primul an
de GIMNAZIU la ei pentru c\ e mai bine pentru
s\n\tatea mea mintal\. #bravobravo
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NU MĂ POT REFUZA!
Profesorii de la fosta mea
[coal\ mi-au spus c\ nu m\
vor uita niciodat\ [i c\ vor fi
MEREU la dispozi]ia mea
pentru ORICE a[ avea nevoie!!

Îmi notez:
Vom fi mereu
”la dispozi]ia ta
pentru orice
nevoie ai
avea.”

S\ vedem: de ce e mai bine s\
continui s\ merg la fosta mea
[coal\ decât s\ m\ duc la
gimnaziu?

• La fosta [coal\,

• La gimnaziu sunt

urcam un etaj
[i ajungeam în clas\.

TRILIOANE de clase
pentru fiecare an [colar
[i milioane de coridoare.
Sigur m\ voi r\t\ci.

• La mine la [coal\, erau

• La gimnaziu SIGUR voi

fete [i b\ie]i simpatici,
amuzan]i [i de treab\.

avea de-a face cu cei mai
antipatici oameni din ora[.

• La fosta [coal\,

• La gimnaziu m\ vor striga

profesorii m\ strigau pe
unul din numele mele.

• La fosta [coal\, dac\ te
doare stomacul de mori,
]i se ofer\ îngrijiri, sunt
chema]i p\rin]ii, te întind
pe o canapea moale.
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Eleva 345678” sau Tu,
”
”
cea cu ochelari!”

• La gimnaziu, dac\ te
doare stomacul de mori...
Mori.

ŞI ASTEA SUNT
DOAR CÂTEVA EXEMPLE!
Cu alte cuvinte, nu am de gând s\ calc în acel
gimnaziu. Lunea viitoare m\ voi duce la fosta mea
[coal\. E o idee bun\. O s\-i spun [i Anei.
Login: intruinbucluc
Password: ZURLY
Ana:
Lía:
Ana:

Lía:
Ana:
Lía:
Ana:
Lía:
Ana:

Lía:
Ana:
Lía:
Ana:

o_0 LA {COAL|???
Nu ]i se pare o idee minunat\, aproape genial\?
Nu [tiu ce e mai indicat: s\ închei acum
conversa]ia, s\ râd de tine timp de o or\ sau s\-]i
zic vreo dou\?
Vorbesc serios.
Aha. Tocmai asta-i problema. Te-ai lovit de multe
ori la cap în vara asta?
Nimeni nu a f\cut asta pân\ acum, pentru c\
nim\nui nu i-a trecut prin cap a[a ceva!
Ai f\cut pe tine? Nu, a[teapt\. Ai f\cut pe tine.
...
E normal. Spun asta toate manualele. Când
începi primul an de GIMNAZIU, î]i faci iluzii [i,
în acela[i timp, mori de fric\. Problema e c\ ]ie
î]i lipse[te primul factor.
Ur\sc c\r]ile tale.
Bine. Pa.
(Ne vedem luni la gimnaziu sau o s\ te îmboln\ve[ti?)
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Lía:
Ana:
Lía:
Ana:
Lía:
Ana:
Lía:
Ana:
Lía:
Ana:

Eu o s\ m\ duc la [coal\, s\ încerc.
(Ne vedem luni la gimnaziu sau o s\ te aduc\
poli]ia de-o ureche?)
...
Haide, c\ o s\ fii cu mine!
}ie ]i-e indiferent? Nu ai nicio strângere de inim\?
Ni]ic\ team\?
Hmm... Nu.
NU??!!
P\i, da, m\, bleago! DAR SUNT MAI PUTERNIC|
DECÂT TINE.
Îmi place remarca!
Danemarca.

P\i, bine, o s\ m\ duc la gimnaziu.

Mai sunt
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zile.

Lucruri bune pe care le voi g\si la gimnaziu
(Hai, Lía, gândire POZITIV|!):
• Curtea va fi mai mare.
• Va fi mai mare curtea.
• Mare va fi curtea mea.

Mârrrrrrrrrrrrr.
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Mart,i, 3 septembrie

În diminea]a asta, Richelieu a intrat într-o mare
belea (Rich este motanul nostru).
Eu n-am avut nicio leg\tur\. El a fost de vin\.

M\ plictiseam în cas\ [i am luat aparatul video al
lui tati ca s\-l filmez pe Rich, ca în videoclipurile
”
mi[to cu pisici” de pe youtube. Mor mereu de râs
când se agit\ încercând s\ pun\ laba pe lumini]a
pr
t t p
r t
lanternei proiectat\
pe p
perete.
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Am aprins lanterna [i am început s\ o agit.
El urm\rea foarte atent [i t\cut punctul de
lumin\, de parc\ ar fi urm\rit un [oarece.
M-am jucat în felul \sta prin toat\ camera.
El mi[ca din ce în ce mai repede capul!
Problema a fost c\ fereastra era deschis\
[i eu nu mi-am dat EL nu [i-a dat seama.

Rich cel neîndemânatic s-a n\pustit asupra
ferestrei, s-a izbit de oblonul pe jum\tate
deschis [i a c\zut... (Ce sperietur\ atomic\
am mai tras amândoi!) Când am scos capul
pe geam, l-am v\zut ag\]at de o ]eav\.
De[i am întins bra]ele [i l-am chemat, el a hot\rât
s\ coboare pân\ în balconul domnului P.

{i iat\-l acolo! Acum, viteazul nu mai îndr\zne[te
s\ urce din nou. {i eu nu [tiu dac\ s\ plâng sau
s\ arunc cu un pantof în el.

CE MĂ FAC?!
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LĂMURIRE: Acum un an, Richelieu a împins de pe
fereastra noastră o cutie cu vopsea verde (nu
ştiu cine o fi pus-o lângă fereastră ) şi a pătat
toaaaaate hainele pe care domnul P. le avea
întinse pe sârmă. Domnul P. pune în funcţiune de
două ori pe an maşina de spălat, adică, pentru el
a fost un dezastru la pătrat (sau poate că nu-i
place culoarea verde, #enigme).
De-asta îl urăşte pe Rich şi m-a ameninţat că-l
duce la protecţia animalelor dacă îl mai vede
u.
prin apropierea apartamentului său.

MISIUNE:
TREBUIE SĂ-L SALVEZ PE
RICH FĂRĂ CA DOMNUL P.
SĂ-ŞI DEA SEAMA!!
Conversa]ie pe WhatsApp cu Ana
Lía: Bun\. Am o problem\ grav\.
Ana: Ce se întâmpl\?
Lía: Po]i s\ vii?
Ana: Acum?
Lía: Rich e în balconul vecinului [i trebuie s\-l recuperez.
Ana: Aoleu! Ce vecin?
Lía: Un vecin.
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Ana: Ce vecin?
Lía: Un vecin.
Ana: ...Domnul Penoso1?!!
Lía: ... 
Ana: Uffffffff.... Vin.

Dup\ treizeci [i cinci de minute (e posibil s\ fie
cineva mai lent de atât?) a venit Ana.
Eu îmi turnasem cerneala ro[ie dintr-un stilou pe
o mân\ ca s\ par\ sânge. Planul meu consta în a-i
cere ajutor domnului P. [i, între timp, Ana s\ se
ocupe de recuperarea lui Rich. Dar Ana a zis c\
planul \sta e o porc\rie:
— E[ti toant\ sau te prefaci? Când o s\-]i cure]e
rana o s\-[i dea seama c\ e cerneal\! 

Prin urmare, am renun]at la idee
[i ne-am gândit la ALT PLAN.

CELĂLALT PLAN
Am sunat la u[\ [i domnul Penoso ne-a deschis.
Ar\ta ca de obicei: halat murdar (cu pete verzi),
urdori la ochi [i diverse firimituri prinse în barb\.
1

Penoso – penibil (lb. sp.).
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Eu [i Ana am adoptat mutri]ele de fete cumin]i
(ne ies de fiecare dat\, pe bune!) [i l-am întrebat
dac\ vrea bilete de loterie...

Dl P.:

Ce loterie?

Lía:

Cea de Cr\ciun!

Dl P.:

Dar suntem de-abia în septembrie...

Lía:

{i ce dac\? Eu i-am scris deja Mo[ului...

Dl P.:

{i ce câ[tig?

Lía:

P\i... O mie de euro, dac\ ave]i noroc.

Dl P.:

Doar atât?

Lía:

Aaa... {i o ma[in\.

Dl P.:

Ce ma[in\?

Lía:

Aaa... hmmm... Una ca a tat\lui meu.
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Dl P.:

A[a urât\?

Lía:

Pfiu!... Da.

Dl P.:

Atunci, ce tragere la loto de rahat! (A[a a
zis.)

Ana:

Haide]i, curaj, nu vre]i un loz?

Dl P.:

Bineîn]eles c\ nu.

Ana [i Lía: V\ rug\\\m! V\ rug\\\m!

cumin]i, dar ridicate la p\trat.)
Dl P.:

Biiiine, da]i-mi unul. Dar nu vreau s\ v\
mai v\d pe aici!

{i în acel moment am început s\ fac fe]e-fe]e,
iar domnul Penoso m-a întrebat ce am p\]it. I-am
zis c\ f\ceam pe mine r\u de tot [i, dup\ ce a

U

spus: La naiba cu copila asta!”, m-a l\sat s\ m\
”
duc la baie. Am dat fuga în\untru, l-am luat pe

U

Rich (care a avut halucina]ii) [i m-am

A

MIA

întruna.

AA

foarte tare, c\ci anim\lu]ul mieuna
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A

îndreptat din nou spre u[a de la intrare,
ducându-l în ghiozdan [i cântând

UUUUUUUUU

(În momentul \sta, am revenit la mutri]ele de fete

Eu:

GRĂDINA CASEEEEI MELE
ESTE SPECIAAALĂ,
DACĂ PLOUĂ SE UDĂĂĂ...

Domnul P.:
Eu:

Copil\, înceteaz\ odat\, nu mai ]ipa...

LA FEL CA TOŢI CEILAAALŢI,
APLEACĂ-TE! ŞI MAI APLEACĂ-TE
O DATĂ! LA REVEDERE!

{i am urcat de parc\ o mie de trilioane de piranha
ar fi vrut s\-mi m\nânce picioarele, în timp ce
domnul Penoso m\ privea ciudat, crezând c\ sunt
mai nebun\ decât el.

Ana a întârziat pu]in pân\ a urcat, pentru c\,
atunci când i-a zis c\ uitase biletele de loterie,
domnul Penoso s-a înfuriat r\u.

- De ce mă faceţi să-mi pierd timpul?
Zurliilor! a ]ipat el, dup\ care a trântit u[a a[a
de tare, încât pere]ii blocului s-au cl\tinat.

Zurlii??? Ha-ha!

MISIUNE ÎNDEPLINITĂ!!!
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Acum, Richelieu este supernesuferit. Vrea s\
stea toat\ dup\-amiaza pe umerii mei ca s\-mi
mul]umeasc\ pentru c\ l-am salvat ([i de[i uneori
îl trag de must\]i, îl fac s\ danseze pe melodii
care nu-i plac sau îl strig c\]elu[ dr\gu]”, [tiu c\
”
vrea s\-[i petreac\ tot restul vie]ii al\turi de
mine, iar el [tie c\ [i eu vreau acela[i lucru.)
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