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Ak, kaip BLOGAI!

Neįtikėtina – aš nespėjau atsiliepti į Trevoro 
skambutį! Kai pagaliau atėmiau iš Brajanos telefoną, 
ryšys jau buvo nutrūkęs!

Trevoras nori susitikti su visais mano grupės nariais ir 
su mūsų tėvais, kad sykiu peržiūrėtume turo grafiką 
ir pasirašytume sutartis! Tai SKUBU!

Tačiau per mano NENAUDĖLĘ sesę Brajaną jis 
greičiausiai jau NEBEPASKAMBINS, mat patikėjo, 
kad SUMAIŠĖ NUMERĮ!
O VARGE! Mane ką tik persmelkė 
SIAUBINGA mintis!..

O KĄ, JEI TREVORAS NU SPRĘS 
PAKEISTI MUS KOKIA NORS  
KITA GRUPE ¶?!
Ne, šito NEGALI BŪTI! Net pradėjau galvoti, kad 
čia koks BAISUS SAPNAS, iš kurio aš tuoj pabusiu ir 
viskas vėl bus puiku!
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Bet paskui supratau, kad be reikalo kraustausi iš proto.

Privalau likti RAMI ir SANTŪRI, o sunkumus įveikti 
taip, kaip dera BRANDŽIAI asmenybei!

Su telefonu rankose nuskuodžiau atgal į savo kambarį. 
Tik šįkart UŽSIRAKINAU duris, kad Brajana vėl 
nesumanytų ĮSLIŪKINTI vidun ir galutinai SUGADIN- 
TI man GYVENIMO! DAR SYKĮ ¶!

O tada sugalvojau nuostabų planą, kaip viską sutvarkyti. 
Negana to, numačiau atsarginį planą B ir kritiniam 
atvejui – planą C.

PIRMA: turiu paskambinti Trevorui Čeisiui, atsiprašyti, 
kad netyčia praleidau jo skambutį, ir pasakyti, kad visa 
mūsų grupė BE GALO džiaugiasi būsimu turu. 
ANTRA: apsimesti, kad nė neįsivaizduoju, kas ta BE- 
 PRO TĖ, kuri ką tik NUMETĖ ragelį, kai jis skambino!

REIKALAS SUTVARKYTAS ∞!

Aš giliai įkvėpiau, suspaudžiau rankoje telefoną ir 
nervingai surinkau numerį...
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SVEIKI, ČIA TREVORAS ČEISIS.  
ŠIUO METU NEGALIU ATSILIEPTI – 

ESU IŠVYKĘS ATOSTOGŲ.  
PALIKITE ŽINUTĘ, IR GRĮŽĘS 
JUMS PASKAMBINSIU! AČIŪ!

NIEKO TOKIO ∞! Pats metas griebtis PLANO B! 
Reikia palikti išsamią ŽINUTĘ!..
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NIEKO TOKIO ∆! Pats metas griebtis kritiniam 
atvejui skirto PLANO C!..

PYPT-PYPT! ATSIPRAŠOME, ŠI BALSO 
PAŠTO DĖŽUTĖ PILNA. PRAŠOM 

PASKAMBINTI VĖLIAU. VISO GERO!

?!
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KODĖL MANO GYVENIMAS 
TOKS SUMAUTAS?!

Tai yra PULTI Į ISTERIJĄ ir IŠKELTI esminį 
filosofinį KLAUSIMĄ, kurį per amžius užduoda viso 
pasaulio paaugliai!..
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NIEKO SAU ¶!

Kam gi šautų į galvą tokiu metu eiti ATOSTOGŲ?! 
Nejau tas tipas NESUVOKIA, kad jam būtina 
sutvarkyti svarbius verslo reikalus, kol nevėlu?! KAS 
jam SVARBIAU?!

Blogiausia, kad jei man nepavyks greitai susisiekti 
su Trevoru Čeisiu, tai visai gali būti, jog mūsų 
grupei šią vasarą NETEKS koncertuoti kartu su 
„BLOGIUKAIS“!

Pala! O gal aš dar GALIU apsigalvoti ir iškeliauti 
į PARYŽIŲ, nors tos kelionės atsisakiau būtent 
dėl šio turo? Jei atsidurčiau už 5792 kilometrų, 
kitame žemyne, man NETEKTŲ savo bičiulėms Chlojai 
ir Zojei pranešti tos SIAUBINGOS žinios, kad 
SUŽLUGDŽIAU jų SVAJONĘ – koncertuoti kartu 
su „Blogiukais“!

Be TO, aš SUGADINAU joms vasarą ir TRAUMAVAU 
jas visam gyvenimui!

¶!


