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TÃ•TO, CO TO DÄšLÃ•Å ?
StÅ™eda, 13 Ä•ervenec 2011

Milá Kudlanko, mám obrovský problém a nevím co s ním. Myslím na nÄ›j, kudy chodím a hlavnÄ› to nemám komu Å™íct. Je mi
16 let, mám dva mlad&scaron;í sourozence a bydlím s obÄ›ma rodiÄ•i. Na&scaron;i se k sobÄ› chovají celkem normálnÄ›. Tak
bych Å™ekla provoznÄ›. Jezdíme na dovolenou, na hory. Oni sami jdou obÄ•as nÄ›kam se svými pÅ™áteli a já hlídám ty
mlad&scaron;í.

Doma mÄ› drÅ¾í docela zkrátka, známky jedinÄ› dobré, jinak tresty. Na diskotéku jsem mohla poprvé aÅ¾ v prváku na
gymplu. TeÄ• chodím celkem pravidelnÄ› tak jednou za mÄ›síc, musím být kolem pÅ¯lnoci doma a pokud nemám doprovod
nÄ›koho, koho znají, tak pro mÄ› jeden z nich jede. Táta mi vÅ¾dycky napí&scaron;e sms, Å¾e je venku a Ä•eká na mÄ› a já se
seberu a jdu. Jsme vÅ¾dycky pÅ™ibliÅ¾nÄ› domluveni na urÄ•itou hodinu.
Asi pÅ™ed dvÄ›ma týdny jsem ale neÄ•ekala na
protoÅ¾e jsem se hroznÄ› pohádala s kamarádkou. Byla jsem hroznÄ› na&scaron;tvaná a utekla jsem ven a Ä•ekala na
tátu pÅ™ed diskotékou. PÅ™ijel za chvilku. Ale nevystoupil z auta, ale zÅ¯stal tam stát, tak jsem &scaron;la k autu, ale nebyl
tam sám! Byla s ním nÄ›jaká Å¾enská, kterou jsem uÅ¾ vidÄ›la nÄ›kdy u nÄ›j v práci a rozhodnÄ› si jen tak nevykládali!
Byl
hroznÄ› trapné, ale na&scaron;tÄ›stí si mÄ› nev&scaron;imli, tak jsem utekla a &scaron;la jsem domÅ¯ sama pÄ›&scaron;ky.
Byla jsem hroznÄ› na&scaron;tvaná. Táta mi volal, ale já jsem jeho mobil nebrala. Doma jsem byla asi za hodinu. KdyÅ¾
jsem otevÅ™ela dveÅ™e, máma uÅ¾ byla hrÅ¯zou bez sebe. ChtÄ›la mi nadávat, ale vidÄ›la, Å¾e breÄ•ím, tak se polekala, co
stalo, ulevilo se jí, kdyÅ¾ jsem Å™ekla, Å¾e jsem se jen pohádala s kamarádkou.
Otec pÅ™ijel za pár minut a byl taky hrÅ¯z
bez sebe a navrch hroznÄ› vzteklý, zakázal mi v&scaron;echno, co &scaron;lo, ale já jsem mu prostÄ› nedokázala Å™íct, co
jsem vidÄ›la. Nevím, co si mám s tímhle poÄ•ít. Rozvedou se na&scaron;i? Co s tím mám dÄ›lat? Mám to Å™íct tátovi, Å¾e vím
Nebo mám Å™íct mámÄ›, co jsem vidÄ›la?
UÅ¾ o tom nedokáÅ¾u mlÄ•et, poradíte mi? LUCKA
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