12.6.2006

Karel je nejsložitější človíček kterého znám.Miluju ho a hodne jsem s nim prozila..prvni spek
prvi cara a to speka ve 14 a cara v 15(a to jsem to odsuzovala strasne dlouho!!!). byl to clovek
který mi veril a dokazal mi poradit a utesit me.Je to fetak.silnej…A ja zacla kvuli tomu ze uz
jsem nevedela jak mu pomoct.clovek si rekne ze když mi rikal ze me ma rad ze mi piko nikdy
nenabidne,ale asi me nikdy rad nemel.proc by taky mel.sousedka patnáctiletá naivni a
blba.Zamilovat se do karla souseda kterého moje rodice nesnasej???a videj v nem jenom
nicitele zivotu,fetaka a uplne nejvetsiho hajzla…to proste muzu jenom ja…delat vsechno
naschval rodicum.to byl muj první cil.hlavne nastvat matku,ale pak se mi to zahadne vymklo
z rukou a speku mam minimálně sedum denne a na caru mam chut celodenne…a karel si po
tydnu co jsem ho nevidela a tesila se jak ho uvidim pokecame ja v noci prijdu na caru nebo
jenom na kaficko s hodne cukrem a mlikem☺(na to me dneska zase lakal)proste cokoliv delat
ale aby to bylo v jeho blizkosti.pozdejs jsem zjistila ze jsem zavisla na nem.na piku mozna
taky ale hlavne na nem.a on si takhle prijde s taskama me pod vokno a rekne mi ze se stehuje
do ty hnusny prdele…ani mi není schopnéj rict ze za nakou fetackou posranou..s devkou
hnusnou…do pici!!!a to jsem se s nim chtela vyspat....dobry ne???...zase blba naivni
patnáctiletá krava…myslela jsem ze vyschnu jak jsem porad brecela….miluju ho a to se
nezmeni ale moc me zklamal…je to hajzl nemuzu si vůbec byt jista ze me nekdy mel
rad.myslim ze ne,ale prece stále doufam…dokud neumru tak budu doufat…

19.6.2006
nestehuje..uz se zase vratil…. tak a je to vsechno krasny.zase tak jako to bylo.i když nikola
vobcas prudi,ale ja uz na to kaslu…mam ho rada tak jako driv,on me zda se taky takze to
nebudeme dal hrotit ze?...dneska v parku furt narazel na to jak by se se mnou
vyspal…hmmmmm hezky pekne…..uvidime co bude dal a jestli mu podlehnu☺ …ahoj zase
priste.,

23.6.2006
dneska to bylo zase krasny..zase jsem kvuli tobe zatahla skolu,ale bylo to krasny.bejt jenom
s tebou skoro celej den…nádherný…me staci bejt s tebou,proste te videt.jsem u taty a
uvědomuji si jak ho hrozne klamu…jezdim k nemu sjeta jak svin…a on si toho nikdy nevsimcoz je jenom dobře.dneska jsem se zase zhulila skoro do bezvedomi:D…to je fakt strasny…uz
asi dlouho neodolam tem jeho krasnejm slovickam a dotekum a pusinkam…. ….

8.7.2006

tak jsem s nim byla celou noc den..a s pepou samozrejme taky.vetsinou totiž utikam
z domova když všichni spej….parno bylo az pozdejs a mela jsem si ho pichnout,ale jelikoz
nemam zadny zily a to ani po pouziti stahovaci gumy tak mi to karel strikul do pusy coz
nemelo zadnej účinek….ale nevadi pepa mi slibil ------------------------- takhle dlouhou
caru….na dnesek…ted jsem u taty tak az prijedu..snad…uz se tesim!!juuuuu!!!!!!miluju te

kajo!a vdycky budu..chci abys mi zkazil život…☺…strasne moc…rikal jsi mi ze nemas uz o
dylinku vůbec zajem,protože milujes me?je to tak??neskutecny…ach jo…je mi nadherne..

9.7.2006
Hm tak jsem mu zase naletela…Zase jsem byla jenom přes noc pryc a uz je vsechno
jinak…Ted je mu zase dobra Dylinka ..Hlavne ze uz nemá o ni zajem““jiste!!!To je
neskutecny jak muze bejt někdo takovej hajzl…A vim ze vzal Pepovi piko…a místo toho aby
se rozdelil třeba se mnou tak sel za dylinkou a profetovali to spolu…proste hajzl…fajn az ja
budu mit tak mu zapru ze něco mam a zfetuju to sama…ty vole když si predstavim ze me
z pulky pulky dava maximálně ctvrtku tak bych si nejradši dala facku..jenze ja na to na tom
krasnym tripu vzdycky zapomenu a je mi to jedno…nazdar…seru na nej!!!

14.7.2006
NENAVIDIM TE!TY vis proc…jsi prolhanej…debile…
22.7.2006
Tohle je muj denik uplynulyho mesice…Ted jsem bez pika tyden a tak trochu si zacinám
uvědomovat ze uz to vsechno prehanim…když to tak zpetne ctu zjistuju ze ke konci uz
zacinam všechny obvinovat…nenavidet..to je presne to….piko bere charakter..a to je mi teprv
patnáct…verily byste tomu???Proc muselo vsechno takhle skončit?...Boze…Nikdo to o me
nevedel az to poznal starsi bratr a pak sestra a nakonec matka..znicila jsem si tim celej
život…kdo by to rek do holcicky která se vyborne uci ale co nikdo nevi je ze skoro kazdej
druhej den chodila za skolu kvuli varesu…tohle uz je asi fakt konec…Zacalo to laskou
skoncilo nenavisti…proc?!?piko mi odehnalo problemy co jsem mela doma…a potom uz to
neslo zastavit…nejdřív to bylo natruc matce potom jsem si pripadala free v pohode,ale cim
dal vic me to svazuje a ja mam pocit ze nikdy nechci prestat…ja vim je to nezodpovědný,ale
co mam delat???nic…božemuj to jsou hrozny hovna co jsem psala..vetsinou když jsem byla
sjeta..Prosimvas nikdy nezacinejte kvuli sousedovi kterej vas zahrnuje sladkejma slovickama
jenom kvuli tomu aby si nasel obet která si od nej bude kupovat piko a on ji bude smelit jako
prase…no vlastne…VUBEC S TIM NEZACINEJTE POKUD NECHCETE ABY Z VAS
BYLI TROSKY…..---------------------------------------------------------------

