Všechno je jinak- dopis lesbičce

Schody do třetího patra beru po dvou. Už z dálky slyším rodiče, jak se hádají. To, že jdu
domů o pár hodin později, už jim asi taky na náladě nepřidá. Normálně bych se bála, ale teď
se cítím odvážná. Udělala jsem dnes možná chybu, jakých může v životě být jen pár. Přebíjí
všechen strach z bolesti a nadávek které mě doma čekají. Vím, že by bylo asi lepší začínat
třeba tím, že píšu při bouřlivé noci při světle svíčky, ale bohužel je už skoro ráno. Jsem šíleně
unavená, ale cítím, že pokud ti to nenapíšu, tak už dnes neusnu.
Byla jsi pro mě první, nemyslím první holka, ale první opravdová láska. Když jsem tě
viděla poprvé, připadalas mi povahou úplně stejná jako já. Jsi nejhezčí holka kterou jsem kdy
poznala.
Ani už nevím, jak jsme spolu začaly chodit. Tenkrát jsem si myslela, že bych tě nikdy
nedokázala opustit. Nejhezčí chvíle byly vždy jen ty s tebou. Bylo jich hodně a přece tak
málo. Každým dnem jseme se milovaly víc a víc. Chtěly jsme spolu začít bydlet a plánovaly
společnou budoucnost.
Přes týden jsme se moc neviděly, ale o víkendech jsme si to vynahrazovaly. Chtěly jsme
být stále spolu, chodily do klubů a tancovaly spolu až do rána. Někdy jsem nechápala, jak
můžeš být celou noc vzhůru a přes den chodit do práce. Mně stačila jedna probdělá noc k
tomu, abych celý druhý den prospala.
Začala jsi být smutná, už jsem tě nerozveselila ani já. Občas jsi se na mě dívala a já se
cítila průhledná pod tvým prázdným pohledem. Vše co nás kdysi bavilo a spojovalo tě
přestalo zajímat. Někdy se to zlepšilo, ale čím jsi byla šťastnější, tím hlouběji potom tvá
nálada klesla. Když se pak tak často ztrácela krásná oříšková barva tvých očí pod černou tmou
roztažených zorniček, tušila jsem že to špatně skončí. Měla jsem si to připustit dřív. Třeba
jsem ti mohla ještě pomoct, než jsi se mi úplně ztratila. Proč mám pocit, že mi mojí lásku
rozpustil bílý prášek? Všechno je jinak. To, co jsem milovala je pryč, zbylo z tebe jen tělo.
Pouhý stroj poháněný stimulantem v žilách. Miluju tebe, to co po tobě zbylo už ale nejsi ty.
Nemůžu soupeřit s práškem, který se vyvažuje zlatem. Proč ti to píšu? Nechci ti nic vyčítat,
jen jsem ti chtěla říct, že až tě jednou zradí, máš se kam vrátit. Budu na tebe čekat.

