no tak pěkně od začátku
Všecno to myslí začlo jak mě naši převelili v šestce na jinou základku. Myslím že vté době začali moje
první skušenosti s cigárkama a s alkeholem.To teda bylo docela hustý když sem se na svoje
12narozky zkalila tak že sem se nemohla ani hnout a myslím kdyby mě brácha nedotáhl domů tak tam
ležím asi na tom poli do dnes. tak měsíc po tom sem dojela se spožděním do školy. Před školu byly
nedotknutelní (tak sme říkaly gymplákům z protější budovy). chtěšla sem projít o kolo a nevšímat si
jich jenže to nešlo protože jim u noh ležel brácha mí spolužačky a od huby mu valila krev. A je fakt
nesnáším když si silný jedinci frkaj na labší mě jen dohnalo k tomu že sem je seřvala do čuráků a tak
tak že sem jim stihla zdrhnout do školy. No co z toho vzešlo...? dostala sem podmínečný že sem řvala
,,sprostě" u školy. No pár dnů na to sem zase dojela zase později(mhd je na piču)a stáli tam zase ti
ubožáci a mezi nima i ten brácha od té spolužačky. Nepopila sem ale co je to jejich věc no tak že
půjdu kolem nic jako by nic. Jenže v řiti mi bylo to že mi do cesty vztoupil jeden z nedotknutelnejch a
,zrovna na guvno, Ten co byl asi ten nejčí s těma nejhezčíma očima pod sluncem. Fakt sem se bála
co mi chce ale jen mi podal ruku že je prej Ivo a jestli mám po škole čas. Já pitka nevěděla co na to
mám říct sem mu jen řekla ať uhne že spěchám. Po škole ale čekal na buse. sedla sem si ale nešel za
mnou tak sem si nakonec dodala odvahu a šla sem za ním, co by jako potřeboval. Jen se usmál a řekl
jen že sem statečná... No dopadlo to tak že nakonec na mě čekal ráno i odpoledne a já sem s nima
zevlila každou minutu co jsem měla volnou musím přiznat že sem Ivoša fakt n´milovala ale jak by to
asi šlo když mu bylo 18 a mě jen 12. no asi po roce sem se odhodlala říct že budu mít 13iny kluci
tomu nemohli uvěřit bo si prejmysleli že mi je tak 15-16.naši nebyly doma tak sme se domluvili že
uděláme spařku u mě každej dones nějakou láhev ale Ivo nešel a nešel.Přišel až po 11té večer když
už byly všichni nakalení jak svině.jen mi řek abysme šli někde do samoty takk sme šli ke mě do
pokoje. Popřál mi vše nej a dal mi takovou pusu že sem mislela že umřu... Pak vytáhl krabičku ,ještě
teď si pamatuju jak sem se lekla že to jsou šprcky=),a dal mi kolem krku stříbrnej řetaz. Fakt krásnej
že sem se skoro rozbrečela. A pak když mě už po druhé políbyl vytáhl dylerák s trávou. U kluků sem
to už mockrát viděla ale nikdy sem si nedala proto že ani sem nevěděla jak na to. Jedinýmu Ivošovy
sem řekla pravdu a on mi slíbyl že na moje narozky mě zaučí .Trochu mě naštval že nezapoměl... ale
co smrdělo to jak v opičárně moje první hulení a hned scunky...No co bych napsala zpukalůa sem se
ta že že sem se smála všemu kam moje očka dohlídla.bylo to po prvé co sem se zhulila a poprvé co
jsem spala s klukem. Fakt sem ráda že to byl Ivo byl tak jemný hodný nikam nespěchal.od té doby
sme byly spolu tak tomu bylo až do mých 15 než sem jela na intr. Byla sem v Rymařově na kuchař
číšník.Myslela sem že to tam bez něj nepřežiji chyběl mi. Ale pořád mi volal psal a každý víkend sme
byli spolu. Kolem vánoc se to ale změnilo pořád mi volal ale ty víkendy byli takové o ničem akorát sem
si všimla že zhodil dost v ranenech a ty jeho oči byli uplně mimo mě někde mimo v dimenzi.Došlo mi
to až tejden před mýma 16 to sme měli slavit 3 roky společnýho soužití.byla neděle ráno spal jak
andílek. Zrovna sem se oblíkala když z naší chautycké hromady oblečení vypadl papírek ne že bysme
si nevěřili ale co zvednu ho že ho vyhodím. Ale co to najednou mi bylo jasné proč se má láska tak moc
změnila. Žádnej jen tak obyčejnej papírek ono to bylo psaníčko.Podívám se něj vzbudil se to,to asi jak
sem se praštila palicí o poličku. hen se na mě usmál ale hned se přestal usmívat jakmile mu došlo co
to držím v ruce.jen si sednul na kraj postele a začal brčet poprvé za tři roky co jsem ho viďela plakat
bylo mi ho líto tak sem si sedla vedle něj a zeptala sem se co to jako má znamenat řekl mi že to je
maro . že s tím začal jak jsem šla na intr . Že mě pořád miluje a potřebuje abych mu s tím pomohla.
Jen sem se zvedla rozbalila tan kus papíru a jednoduše sem to svinstvo vysipala z okna . jen se
smutně podíval dal mi pusu a lehl si.Ási po čtvrt hodce sem se zeptala,,dobrý" v t u chvíli se začal
oblíkat na to kam jde mi řek že sem piča zavřel a šel v tu chvíli se mi zbortil svět. Myslela sem že to co
je ve mě musí prasknout a já umřu... Ani do školy sem nešla jak moc mě to bolelo furt vulal ale já to
nezvedala smsky sem hned mazala nechtěla sem ho ani vydět.V pátek sem ležela mezi našima
fotkama furt někdo otravoval abych šla ven . Že mám jít slavit ty šetnáctiny. Nikdo mě nedokázal
pochopit ani mi naslouchat.Byla sem fakt ve sračkách.Kolem 8 večer přišel Ivo matka ho pustila aď
prej zajde za mnou do pokoje zrovna sem spala v ruce jeho fotku a medvěda co mi dal k
narozeninám. No prostě trapas jak cip. sedl vedle postel a koukal na mě kolem 9 sem se probudila a
vyděla sem ty jeho oči první sem se rozbrečela protože sem si myslelůa že se mi to jen zdá ale
nezdálo dal pusu a žlutou růži na těch si ulítám už od mala... V tu cvíli sem odpustila aji tu piču. byla
sem ráda že přišel sám od sebe... Noto sem si myslela do té doby než mi řekl že mu volala matka aby
se na mě rřišel podívat že se jí nějak nezdám. Pak vytáhl psaníčko že už to s ním není tak špatný ale
že chce abych si dala s ním.myslím že bych si nedala nebyt v takové situaci jaké sem zrovna byla a le
šlo říct né těm jeho očím které mi říkali ať ho pochopím. Tak jo řekla sem jen jo a on jen vytáhl
občanku vysipal to na můj stůl a udělal 2 čáry pro mě a pro sebe. Vyzvala sem ho aď si dá
první.sfouk to ani nemrkl.pak já, no v nose takovej matroš nedělá zrovná pořádek ale co už. Pak sem
myslela že se zblázním z té hořkosti v kru a ustála sem sem .no budu končit beztak to nemá smysl na

to si musí každý příjít sám. Co ivo ten už mi ani nevolá ani nepíše slišela sem že se taky léčí ale kde ..
to je mi už jedno sem závilslá sem tam háčko a sem spokojená nikdo mě nepoznává zhubla sem je
mi 17 a jsem troska no co můu si za to sama papapap

