Jsem čistá, paráda už je to dva měsíce, sice občas chytam depky a "potřebuju si dát" ale
pokaždý to vydržim a jsem si za to vděčná...jak jsem to dokázala?nepřisuzuju si za to žádný
zásluhy, může za to osoba, od který bych nikdy nic takovýho nečekala...sice jsem už jednou
zaslechla od babičky takovy trapný narážky na tátu, ale nikdy by mě to ani ve snu
nenapadlo.muj táta byl závislej ne perníku a na heráku.máma se s nim rozvedla a tejden na to
zjistila, že je s nim těhotná.Jelikož jsem byla její vytoužený dítě, nenechala si mě vzít a
doufala že po tátovi takový skolny nezdědim.Po 14-ti letech si na takovou epizodu tátova
života nikdo nevzpomněl.Je úspěšnej, vydělává 150 tisíc měsíčně, má dvě další děti,
manželku, je to strašnej snob, nechce na mě platit alimenty proto, jak vypadám s kym se
bavim a jak se chovám, hraje golf,...prostě ideál.
Bez protahování napíšu že během půl roku jsem se mezi 14 a 15 rokem stala zavisla na
perniku.
Muj otec, se kterým se vídám jednou z a 2 týdny o víkendech nemohl nic tušit.
Teď je mi 17 a před dvouma měsícema mi přišla SMSka od táty:
"NENIC SI ZIVOT HLOUPOSTMA. TO CO SE TI DNES
ZDA SUPER, VCETNE LIDI S KTERYMI SE DNES STYKAS,
CASEM ZMIZI A ZUSTANE TEN OBYCEJNY ZIVOT,
KTERY JE TEN NEJLEPSI ZE VSECH. ZIJEME HO VSICHNI,
I KDYZ KAZDY JINAK. MOZNA TI PRIPADAM JAKO STAREJ
PAPRDA, ALE VER MI ZE VIM O CEM MLUVIM. MAME S MAMOU
URCITE VELMI ROZDILNE NAZORY, ALE O TEBE MAME STAROST OBA."
rozhodně jsem nepřestala kvůli takovýhle zprávě, ale donutilo mě se zamyslet sama nad sebou
a nad spoustou dalších věcí.a kdo říká že se přestat nedá, nemá pravdu.Všechno jde když se
chce. Perník problémy nevyřeší, jenom je někam uloží, ale pak se vrátěj i s úrokama. a za to
to vážně nestojí.

