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ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1

VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO 
priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad 
iš tikrųjų pradėjo PYKINTI ¶! Tiktai kad nuo to buvo 
labai GERA §!

Jaučiausi TOKIA beprotiškai laiminga, kad atrodė, 
jog tuoj... APSIVEMSIU – saulės zuikučiais, spalvotais 
konfeti, blizgučiais ir... hm... tais skaniaisiais šokoladi-
niais žirniukais iš pakelio!

Man vis dar sunku patikėti, kad mano meilė Brendonas 
vakar vakare, kai jau išėjau iš jo gimtadienio vakarėlio, 
iš tiesų atsiuntė man žinutę.

Ir žinote, kas nutiko? NEĮTIKĖTINA!!!

JIS PAKVIETĖ MANE Į PASIMATYMĄ 
„PAŠĖLUSIAME MĖSAINYJE“! VALIO §!!!

Na, taip, žinau, kad čia NE VISAI tikras pasimatymas. 
Bet VIS TIEK!
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Iš to džiaugsmo visu garsu užsileidau savo MĖGSTAMIAU-
SIĄ muziką ir ėmiau lyg PAŠĖLUSI šokti po kambarį...
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Ėhė! Man buvo ŽVĖRIŠKAI gera! Atrodžiau kaip 
kokia gitarą brązginanti ir šokanti mašina!
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Ištisą valandą šitaip sklaisčiusis ir 
trypusi po kambarį aš tiek nusika-
liau, kad vos bepajėgiau įkvėpti.

Taigi sudribau ant grindų lyg 
šnopuojantis, prakaitu permirkęs  
ir mirtinai nusivaręs skuduras.

OI!
VAI!

ŽAGT!
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Vis dėlto tas šnopuojantis, prakaitu permirkęs ir mir-
tinai nusivaręs skuduras jautėsi be galo LAIMINGAS!

AŠ LYG TIKRA PRIETRANKA IŠ LAIMĖS ŠYPSAUSI  
LIGI AUSŲ!

KODĖL? Nes kas minutę tikėjausi, jog Brendonas man 
paskambins ar parašys, kad galutinai suderintume pla-
nus dėl pasimatymo „Pašėlusiame mėsainyje“.

JĖGAAAAA §!
Taigi atsipūtusi aš jaukiai susirangiau fotelyje, pasidėjau 
šalia mobiliuką ir ėmiau kantriai laukti jo skambučio.
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Aš LAUKIAU...

LAUKIAU...

(po 2 valandų)
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Ir LAUKIAU...

(po 4 valandų)

Ir dar LAUKIAU!!!

(po 6 valandų)
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Kai atsikvošėjau, buvo jau metas miegoti. Atrodė, lyg 
būčiau laukusi ištisą AMŽINYBĘ!..

AŠ PANIURUSI DRYBSAU ANT LOVOS

Ir niekas nepaskambino! Jokios žinutės! Jokio 
elektroninio laiško! Aš net patikrinau savo telefono 
baterijas, ar kartais nebus nusėdusios...

VORATINKLIAI

AK!
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Deja, paskutinis skambutis mano telefone buvo bičiu-
lių – Chlojos ir Zojės. Jos skambino dar vakar, vėlai 
vakare, ir pranešė man išties PIKANTIŠKŲ naujienų.

Pasirodo, jau man išėjus, Brendono gimtadienyje netikėtai 
pasirodė dar viena viešnia, kuri atnešė jam dovaną.

Neatspėsite, KAS tai buvo! Ogi

MAKENZĖ ¶!!!
Na gerai, pripažįstu, kad sumanymas pasveikinti Bren-
doną buvo gana mielas. Tačiau bėda, kad ji kažkaip pa-
miršo vieną labai svarbų, esminį dalyką...

JOS NIEKAS NEKVIETĖ!  
¶!!!
O tai reiškia, kad PANELĖ ĮKYRUOLĖ tiesiog ĮSI-
VERŽĖ į Brendono vakarėlį! Vaje, KAS gi taip daro?!

Bičiulės man papasakojo, kad vos pasirodžiusi Makenzė 
iškart ėmė sukti ant piršto plaukus, kikenti, maivytis ir 
padūkusiai flirtuoti su Brendonu. O paskui staiga baisiai 
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surimtėjo ir pareiškė norinti AKIS Į AKĮ aptarti su juo 
kažką labai svarbaus!

NIEKO SAU ¶! Pagalvojus apie tai, mane pradeda imti 
nerimas PANIKA!

O ką, jei Makenzė pripliurpė jam apie mane kokių nors 
klaikių melagysčių, ir jis nutarė, kad daugiau nebenori 
su manim draugauti?!

Juk ji nuolat šnypščia man už nugaros, skleisdama viso-
kias šlykščias apkalbas, pavyzdžiui: „Nikė – beviltiška 
žioplė, nemadingais skudurais apsikarsčiusi ir amžiais į 
savo dienoraštį įnikusi PRIETRANKA!“

Bet juk tai – NETIESA! Na, gerai... gal truputį ir 
tiesa. Ką gi! Taip, pripažįstu, IŠ ESMĖS tai – tiesa. 
Bet VIS TIEK!

Na, ir KODĖL šitai turėjo nutikti būtent dabar, kai 
mudu su Brendonu susiruošėm į pirmąjį pasimatymą ¶?!

Ak, kad tik Brendonas man PASKAMBINTŲ, 
PASKAMBINTŲ, PASKAMBINTŲ bent rytoj!!!


