Moje blbost
Čau lidi. Jak tady čtu všechy ty vaše příběhy , tag ten muj neni nic proti těm vašem ale i tak
bych vám o něm chtěla říct,protože je to furt ve mě a já mám zrovna dneska náladu kdy svoje
pocity potřebuju někam vypsat.
Všechno začalo když sem přišla na střední.Bylo mi 16. Potkala sem holku co hulila trávu a já
začala hulit s ní. A hulila sem den o dne víc a pak si i sama kupovala géčka,ve škole sem bud
spala a nebo to po třech prvních hodinách vyučování zatáhla a šla se někam zase zhulit. Domu
sem chodila ze školy až v osm, mezi tim sem dycky byla v náky hospode , tagze sem byla i
docela prikalena. Vzdycky sem si lehla do postele a usnula a rano sla do skoly a zase zatahla
atd....Az na to prisel tata, ze mam ve skole neomluveny hodiny a strasne se nastval...presla
sem na jinou skolu...jenze to byl asi zacatek vseho spatnyho! potkala sem tam kluka co byl o
tri roky strasi nez ja a byl ve tretaku. Zacali jsme spolu chodit a já poznala i lidi z jeho party.
Jenze nastal problem v okamziku kdy oni mohli chodit parit o vikendu a mohli bejt venku do
rana , kdyzto já sem musela bejt do deviti doma protoze mi to otec neustale zakazoval bejt
nekde do noci a bavit setrasne me hlidal.Tag sem se zacala tomu pricit a utikala sem w noci z
baraku. Tu osudnou noc co me rodice pustili byt do jedenacti venku sem jela s Markem a
jeho kamosema k jednomu klukovi na Privat. Tam sem si dala prvni caru koksu...o dve
hodiny pozdejs to byla dalsi cara a pak jeste extaze ....tagze sem se ani ten den nevratila
domu....az druhy den vecer....tata se mnou nepromluwil ani slowo a mama rozhodla ze me
wezme na dropin k psychologovi...jenze já byla do Marka moc zamilovana a nesnesla sem
pomysleni , ze by byl nekde s nakou jinou holkou nez se mnou, ze by s ni nekde kalil a
tag...tagze i pres vsechny zakazy rodicu ty nocni akce pokracovali. dycky sme sli do Crossu ,
tam na zachod , dala sem si caru a uz sem se roztavala , na problemy doma sem nemyslela...v
tu chvili pro me existovala jenom moje parta! Pripadala sem si hrozne cool....ve skole sem
pak po vikendu jenom spala a mela strasny kruhy pod ocima, mela sem depresivni a ponurou
naladu a chtela uz zas vikend! jenze pak sem propadla ze dvou predmetu a tata me odvezl na
dva mesice na chalupu kde sem mela doucovani z matiky...tagze dva mesice sem nic
nebrala,ale ani mi to nechybelo....sice dycky kdyz sem tam sla na nakej koncert a nakalila se (
drgytam v tech koncinach nejsou vubec k dostani , nebo sem nemela od koho ) tag sem na to
dostala strasnou chut....ale nedala sem si......jenze pak sem zacala chodit na brigadu do jedny
tiskarny a potakala tam kluka ktery si daval pernik tag sem se s nim jednou strasne sjela a to
byl muj prvni pernik....no a ten pocit...vsechno me bavilo, byla sem strasne aktivni , prisla
sem domu a chtela se bavit s rodicema....nikdy to na me nepoznali ani sem jim nedavala
prilezitost,ptz sem uz docela sekala latinu, do skoly sem chodila a docela se i dobre ucila
tagze nemeli duvod me nejak hlidat....No a pak tenhel typek odjel za Prahu a ja ho uz
nevidela....jenze sem potkala Jaru. Zrovna ho pustili z vazby za to ze prodaval piko a sam si i
pichal....zamilowala sem se - opet! A misto skoly sem chodila k nemu sjizdela kopce peri ,
poslouchala tekkno a oddavala se s nim sexu....jeho sestra na tom taky jela. Pracovala v
solarku tagze sme vzdycky zajeli k ni do prace ona nam dala dalsi psanicko a hlulili sme pres
plech......dycky sem prisla domu a celou noc se koukala na televizi nebo sedela u
pocitace...jenze nejhorsi zacaly byt ty dojezdy....potily se mi ruce,mela sem zimnici, strasny
depky a dycky sem si to hrozne vycitala ze to delam a bylo mi najednou strasne lito
rodicu....taghle to slo asi 4 mesice , pak Jaru zavreli protoze vykradli spolu s dalsima typkama
naky auto a já od ty doby járu nevidela....Uz je to tag pul roku a já si mezitim dala akorat v
breznu na Maturitaku caru koksu. Ody ty doby sem nic nemela , jenom travu....a to jo, to já si
zas zahulim =) Ale kdyz se wic nakalim tag mam strasnou chut si dat , ale nedam ptz mam
okolo sebe lidi ktery tohle nedelaj a maj me radi.....tagze nikdy sem nebyla fyzicky zavisla na
perniku...na zadny droze ale myslim ze psychicky jo a jeste trochu sem....a kdyz se obracim
zpatky a vsechno si premitam v hlave tag to vzdycky bylo jen kvuli klukovi, ze sem byla

zamilovana atd....A byla sem hafec blba! ted uz bych to neudelala. Jenze láska je strasne slepa
a kdyz clovek miluje tag udela pro to vsechno aby tomu druhymu porozumel a byl na stejny
vlne a hlavne neztratil ho

