Dostala jsem se k perniku nahodou??to asi ne,ale pozde,pozde ano...v 19 a to nejsem ani jsem
nebyla nikdy zadna slusna holka..a neziju ani v nijak malem meste..50tis obyvatel..kdyz jsem
poprve videla pernik tak uz jsem mela po skole..je to necely rok ale ja jsem zestarla tak o
10..po vsech strankach..samozrajme jsem delala jako ze to poprve neni,to je jasne,nechtela
jsem vypadat jako hloupy tele co cumi na peri jak na novy vrata,taky jsem cumela,ale
kdybych tusila ze pozdeji budu cumet vic a ze to ten srpnovy vecer zacina...pak jsem se s nim
zacla setkavat casteji.Ale porad to bylo jen takove narazove,na akcich,dat si caru,pobavit se a
zase v klidku dal prezivat..podzim,ten tomu dal..zmenila jsem pracia prac.doba byla asi
takova-24hod trikrat tydne..to jsou ty zasryny nonstopy..jo,mam je rada kdyz si tam muzu jit
dat caru na hajzl,ale nemam rada ty smeny ktery jsem absolvovala..tak jsem do toho spadla,to
je jasny..poznala jsem k tomu par lidicek a nemelo to chybu,to musi byt jasne taky..takze jsem
v praci litala vesele vysmazena a bylo mi to sumafuk.To se to zvladalo,nadhera a ke vsemu
jsem nemela potrebu jist a ani spat a byla jsem malem jak superman..jo,kamaradi mi chteli
pomahat,meli snahu,ale ja je poslala s ledovym klidem do prdele..a ty co me pomluvili a
odsoudili??KDO MUZE RICT ZE JE LEPSI JAK JA????A to si rikam dodnes..Penez ktere
jsem do toho vrazila jsem nepocitala a nikdy pocitat nebudu,to proste nejde..Majlant a ani
nechci vedet co jsem za to mohla mit..A mela??No,ty stavy asi zna kazdy kdo vi jak chutna
peri..to perfektni a taky ty dojezdy a schyzy..Nekonecno hodin
zimnic,depresi,halucinaci,schyz..je to pekny peklo,ale vse ma sve PRO A PROTI...Veci ktere
jsem delala ani vedet nechci,stejne si mnoho z toho nevybavim..a to ze jsem ublizilia mnoha
lidem???To je mi jasne..cas nevratim..muzu doufat v lepsi zitrky.Zhubla jsem..driv jsem
byvala takova macata buchta,kam sahnout bylo,ale je to par dni a ja jsem slysela ze nemam
zadnej zadek a videt me pomalu neni,coz je asi pravda pac veci co mi byli naposled hodne
davno mi jsou velky a do vseho hledam podnajemnika,protoze kdyz si koupite kalhoty s 64
kilama a pak je chcete nosit s 53,tak je jasny ze nastane problem..ja to nevidela,porad jsem
utahovala pasek a najednou uz to na me viselo jak na vesaku..v pase se to navarhankovatelo a
byl konec,to uz vypada trapne,jak kdyz musite nosit kalhoty po starsim a vetsim bratrovi..a co
teprv ty tricka..tilecka z minuleho leta jsou taky nejaky velky,.to jsem obrecela,kdyz se vidite
po nekolika mesicich smazeni v zrcadle v tom velkym obleceni a vsechno v ty hlave najednou
sepne..me stacilo kolem 4 mesicu..a jak to bude dal??Zacla jsem si pichat..potkala jsem par
lidi,ktery do toho videji vic nez lidico si jen snupou,ktery k tomu maji bliz..poznala jsem ze
strilet si je mozna i lepsi..ze to dava treba i vic..Nevim!!!Videla jsem veci...a uz jsem
necumela,uz mi to bylo jasne,ze takhle to proste je,ze to ma nejaky vyvoj,ze to nejak
postupovat musi...A hlavne jsem pochopila ze laska a peri nejde dokupy...sice jsem taky
nekoho potkala,ale copak po takovem cloveku muzete chtit LASKU???Vidim to sama na
sobe,nedokazu ji nikomu dat,nedokazu plnit neci prani,touhy,nemuzu fungovat ve vztahu..a
vztah fetaka s fetakem??Jake to asi muze byt???Hlavni problem porad bude DROGA a jak na
ni vzit penize..kolem toho se to toci..kolotoc..v tyhle spolecnosti se 23h z 24h mluvi jen o
fetu,jak ho sehnat,jak ho strelit,jak ho uvarit,jaky na nem jsou stavy,jakej na nem byl sex...a to
taky stoji zato..sex..na peri primo fantazie..kdyz k tomu mate cloveka s tim pravym
citem,kteryho mate snad i radi,nebo aspon meli nez prislo peri...protoze peri je pak takova
laska ze zapominate na lidi kolem..sobecka laska,ale zda se tak krasna...kdyby tohle cetl muj
P....Ublizila jsem jemu i jinym,ale jeho i presto miluju a strasne bych s nim chtela byt..a taky
nasi,mamka a tatka,hlavne babi,ty jsem dala asi zabrat,ta semnou musi bydlet..byla jsem zla,to
ja vim..hnusna a neprijemna a nespravedliva...a braska..ten me boli nejvic..je mu jen 5let..a ja
si picham..to ze tady bulim nad rozlitym mlikem je fakt hezky,sice jsem 3dny cista tak jsem
litostiva a kazda kyticka a paprsek slunicka me rozbreci ale tohle je jen prestavka...tohle prece
neni konec,to mi je jasne..taky to ve skrytu duse citim..potrebuju tu jehlu,cela se na ni
tresu..uplne to citim,jak mi to najede do zily,jak me to praskne po hlave,a rozlije se to po
celem tele..a kdyz takhle sedite v noci v aute a pod vama je osvetlene mesto a vedle vas

nekdo..tenhle okamzik je tak nadhernej,rika ase jako orgasmus..asi ano..a ja neodolam...zatim
asi ne..Preju krasne jaro a jeste lepsi leto..ja si jen neumim predstavit jak budu chodit v tech
velkejch hadrech a tech tileckach a k tomu budu mit rozpichane ruce a vzpamatuju se az treba
zase v zime a budu na sebe koukat prekvapene do zrcadla a budu mensi a mensi..takhle jsme
si to vybrali,takhle to chceme,tak se teda asi musime smirit s nasledkama a ze to nestoji jen
penize je snad jasne....An.

