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Am visat azi-noapte că eram urmărit de 

peştişori aurii cu gigantici dinţi falşi care au 

luat înfăţişarea mamei mele şi mi-au mâncat 

toate brioşele cu cremă. Sunt un pirat jalnic. L 

Mulţumesc stelelor mele de mare noro coase 

că nimeni nu ştie cât de jalnic sunt,  
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mai ales mama. Ea crede că tot anul trecut 

am căutat comori în jurul lumii. (Am 

încercat odată. M-am rătăcit. N-am spus la 

nimeni). Am hotărât să NU mărtu risesc că 

am rămas aproape tot anul cu cora bia 

ancorată în Portul Rozătoarelor pe lângă 

brutăria aceea minunată. Ar lua-o razna mai 

rău decât un papagal înţepat de o albină
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în cioc. N-am putut să stau prea mult acolo, 

aşa că iată-mă înapoi. M-am întors în 

Golful Mortului, la mama. Mă rog, la zece 

kilometri de Golful Mortului. Ceilalţi piraţi 

nu mă lasă să mă apropii mai mult. L

Anul trecut a fost îngrozitor – mi-am 

distrus corabia Gogoaşa Zburătoare când am 

confundat stâncile cu delfinii (i se putea 

întâmpla oricui), mi-am dat foc la pantaloni 

cu felinarul meu care nu ia foc (de ce, oare, 

se întâmplă toate astea de faţă cu nătângul 

meu frate Barbă Neagră?) şi apoi a fost 

incidentul acela jenant cu peştii piranha 

din toaletă (încă mai am coşmaruri). Da, 

anul trecut a fost mai groaznic decât piftia 

de meduze făcută de mama pentru Crăciun. 
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Dar fiindcă azi e începutul unui nou an, 

iată hotărârile mele de Anul Nou:

1.  Să fiu cel mai înfricoşător pirat care 

a colindat VREODATĂ mările.

  prea greu.

2. Să nu-mi mai rod unghiile.      tot 

prea greu.

3.  Să nu-mi mai fie teamă de peşti 

(şi întotdeauna să verific to
aleta 

înainte de a mă aşeza).

4.  Să fiu mai bun decât, vai, genialul 

meu frate Barbă Neagră la orice. 

Orice. TE ROG!!!

5.  Să inventez o maşinărie extraor di-

nară care să m
ă facă bogat şi celebru.



Da. Bine. 

Trebuie să recunosc. Sunt un ratat total. 

Cel puţin îl am pe Pumnale. E cel mai 

bun prieten al meu.
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Asta e. S-a zis cu viaţa mea. 

Iată ce a sosit prin poştă azi.

CE
MĂ

FAC?!!!!
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Cea Mai Bună Corabie de Piraţi din Lume
Golful Mortului

Oceanul
4 ianuarie

Dragă Crevete Barbă Încâlcită,

PISPI funcţionează ca să se asigure că 
doar celor mai destoinici şi mai 
înfricoşători piraţi li se permite să colinde 
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mările. La ultima noastră întrunire de 

Crăciun (s-a servit mâncare de calmari cu 

cartofi prăjiţi urmată de o mulţime de 

urlete despre cât de imbecili sunt 

oamenii), am hotărât că arunci în dizgraţie 

numele de pirat. Rapoartele recente ale 

activităţilor tale includ:

    Leşini la vederea peştilor.

  Te rătăceşti căutând comori 

şi ceri indicaţii unui turist aflat într-o 

barcă pneumatică.


