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Penktadienis, sPalio 11

Negali būti, kad šitaip nutiko man!

Tūnau mergaičių tualete ir KRAUSTAUSI IŠ PROTO!

NIEKU GYVU neišgyvensiu šitoje mokykloje iki pat 
baigimo.

Ką tik idiotiškiausiai APSIKVAILINAU savo slaptos 
meilės akivaizdoje. IR VĖL L!

Tarsi to nebūtų gana, mano spintelė vis dar yra šalia 
Makenzės Holister L!

O ši, beje, yra pati madingiausia pana visoje 
Vestčesterio vidurinėje ir klaiki SNOBĖ. Pavadinti ją 
„bjaurybe“ būtų beveik komplimentas.

Nes ji – tikras RYKLYS ŽMOGĖDRA blizgančiais 
lakuotais nagais, firminiais džinsais ir storapadžiais 
sportiniais bateliais.

Bet kažkodėl ją visi DIEVINA.
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Mudvi su Makenze JUODAI nesutariame. Ko gero, 
taip yra dėl to, kad ji

MIRTINAI MANĘS NEKENČIA L!

Ji amžinai liežuvauja apie mane ir už akių skleidžia 
visokias nuodingas paskalas: neva aš visiškai nieko 

ČIONAI, 
MAKENZE!  

Mes su vyrukais 
nupirkom tau 

pietus ir užėmėm 
vietą!

AČIŪ, PUPULI! Mielai 
prisėsčiau prie nuobodų 
stalo, tik gal pirma pasi
skiepysiu nuo utėlių. Iki!
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nenutuokiu apie madą ir net mūsų mokyklos 
talismanas, driežiukas Laris, rengiasi dailiau už mane.

Gal tai ir tiesa. Bet VIS DĖLTO!

Manęs TIKRAI nedžiugina tai, ką ta mergiotė apie 
mane PLIAUŠKIA.

O šįryt ji pasirodė dar nuodingesnė nei visada.
O VARGE, NIKE! Gal eik  

kur nors kitur skrebenti to 
savo dienoraščio?! Tavo klaiki 
žalia palaidinės spalva pjaunasi 
su naujuoju mano lūpų blizgio 
skoniu, ir jaučiu, kad man tuoj 

prasidės MIGRENA!

?!

AŠ
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NEĮSTENGIAU patikėti savo ausimis!

Niekaip nesuprantu, kaip SPALVA gali pjautis su 
SKONIU?! HM! Argi tai nėra du VISIŠKAI skirtingi... 
ee... DALYKAI?

Užtai tada aš galutinai netekau kantrybės ir surikau: 
– Atleisk, Makenze! Bet šiuo metu aš tikrai LABAI 
užsiėmusi. Gal galim NESIKALBĖTI kokį kitą sykį?!

Bet pasakiau tai tik mintyse, ir niekas, be manęs, to 
neišgirdo.

Ir tarsi visos šitos KANKYNĖS dar būtų maža, 
po trijų savaičių nusimato metinis mokyklos Helovino 
karnavalas su šokiais!

Tai didžiausias rudens renginys, ir visi jau dabar 
šnibždasi, kas su kuo į jį eis.

Ak, aš turbūt NUMIRČIAU, jeigu slaptoji mano meilė 

        BRENDONAS
  pakviestų mane eiti kartu!
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Teisybė, vakar jis tikrai pasiūlė MAN drauge daryti 
biologijos laboratorinį darbą!

Aš taip APSIDŽIAUGIAU, kad kone šokti puoliau iš 
laimės:

O šiandien mane kamavo keista nuojauta, kad 
Brendonas, ko gero, išties rengiasi „iškelti klausimą“ 
dėl Helovino karnavalo.

Pamokos, atrodė, NIEKAD nesibaigs.

Kai pagaliau atėjo eilė biologijai, buvau virtusi tikru 
nervų kamuoliu.

Staiga man toptelėjo labai nemalonus klausimas, nuo 

Lia, lia, lia!
AŠ . . . Lia, lia, lia!

tokia . . .
Lia, lia, lia!

LAIMINGA!
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kurio beveik ėmiau drebėti: o ką, jeigu Brendonui esu 
tiktai laboratorinių darbų partnerė ir nieko daugiau?!

Štai tada ir sumaniau padaryti jam įspūdį savo 
žavesiu, sąmoju ir protu.

Akinamai jam nusišypsojusi, iškart kibau į darbą ir 
ėmiau piešti visus tuos mažyčius į dulkių kamuoliukus 
panašius daikčiukus, kuriuos mačiau per mikroskopą.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akies kampučiu mačiau, kad Brendonas žiūri į mane 
sunerimęs ir labai nustebęs.
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Jis aiškiai troško kažką LABAI svarbaus man 
pasakyti...  !

Hm... Nike, ar 
galėčiau tavęs 
kai ko svarbaus 

paklausti?..

Ar nemanai, kad 
šitą daiktą pirma 
reikėtų įjungti?

Žinai, tas  
dalykas turbūt 

nulems artimiausią 
mūsų ateitį...

O, TAIP, BRENDONAI! 
BŪK GERAS, PAKLAUSK!..
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Taigi tie daikčiukai, kuriuos mačiau per mikroskopą, IŠ 
TIKRųJų tebuvo DULKĖS! O DIEVE! Kokia GĖDA!

Akimirksniu supratau, kad veikiausiai būsiu galutinai 
susimovusi, ir nebėra ko tikėtis, kad Brendonas 
pakvies į karnavalą.

Vis dėlto geroji žinia buvo ta, kad sykiu  
padariau stulbinamą mokslinį atradimą  
ir išsiaiškinau biogenetinę savo  
mąstymo prigimtį. Aš netgi  
sukūriau darbinę jo formulę:

Mano iQ
O paskui reikalai dar  
labiau SUPRASTĖJO.

Tūnodama mergaičių  
tualete nugirdau Makenzę  
giriantis savo draugužėms, kad ji esanti beveik 99,9 % 
tikra, jog drauge su Brendonu eisianti į šokius – visai 
kaip Edvardas ir Bela iš „Saulėlydžio“.

Purvina 
kojinė

<
¯
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LABAI nusiminiau, bet nė trupučio nenustebau. 
Išties, KURIų GALų Brendonui kviesti į šokius tokią 
PRIETRANKĄ kaip AŠ, jeigu jis gali rinktis tokią MMM 
(Mielą, madingą ir mėgstamą) panelę kaip Makenzė?

Ir dar štai kas! Prieš išeidama Makenzė sukikeno ir 
pareiškė ką tik nusipirkusi naują lūpų blizgį SPECIALIAI 
dėl Brendono. Ar dar reikia sakyti, KĄ tai reiškia?

Ak, kaip BAISIAI aš niršau pati ant savęs!

Palaukiau, kol visos išsinešdins iš tualeto, o tada 
pasistengiau kaip reikiant IŠSIRĖKTI.

AŠ

?! ?!
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Keista, bet išsirėkusi kažkodėl visada pasijuntu daug 
geriau .

Vidurinės mokyklos aplinka iš tiesų gali TRAUMUOTI 
žmogų!

Bet svarbiausia nepamiršti vieno dalyko: privalu 
niekad neprarasti SAVITVARDOS ir pasistengti 
ATSAKINGAI ir SANTŪRIAI spręsti asmenines 
problemas.

ŠTAI KAIP AŠ NEVIEŠINU SAVO PROBLEMų!

?! ?!

?!


