Joku kuunteleen mua!! :(

Oon siis 14 vuotias tyttö ja mul oli ala-aste tosi vaikeeta, koska oon ihminen, joka onnistuu olemaan
koko ajan jonkun kanssa riidoissa, vaikka olenkin sellainen kaikkien kaveri ja yleensä positiivinen
koulussa ja julkisilla paikoissa yms.
Ala-asteella olin puol vuotta puhumatta mun parhaalle ystävälle ja se oli ihan kauheeta! Olin ihan
lopullisesti kyllästyny siihen ihmiseen ja halusin vaan etsii hetken itteeni. Se tyyppi on kyllä nykyään
ihan mun hyvä kaveri mut ei me sillee ikinä mistään esim jutella.
Kun olin riidoissa tämän mun kaverin kaa niin menin mun luokkalaisten Roosan ja Annin (feikki
nimet) kaa niinku aina välkillä ja aina ku olisin joutunu oleen yksin. meistä joku jäi aina joku
kolmanneks pyöräks ja se oli kauheeta ku ei vaaan yksinkertasesti pystytty olee kolmistaa. Sitte
meidän luokalle tuli sellane uus tyttö joka oli tosi erilaine kun muut meidän luokkalaiset.
Me sitten ruvettii kiusaa sitä tyttöö ja mulle tuli aina kauhee olo, kun olin sanonu sille jotain pahaa tai
kiusannu sitä ylipäätään. Kun alotettii yläaste nii kiusaaminen loppu heti siihen pisteesee. Onneks.
Kiusasin sitä muutenki vaa muiden painostuksesta.
Yläasteella olin sitte aluks ihan yksin, mut sitte tutustuin Nellaan (feikki nimi) ja olin sen kaa ihan ok
kaveri. Samaan aikaan tutustuin yhteen ihanaan ihmiseen, Sanniin(feikki nimi) ja tunsin että sanni ois
ollu parempi kaveri mulle. Lopetin kokonaan yhteydet Nellaan ja halusin vaan olla sannin kaa, mutta
Sanni tutustuikin mun kautta siihen Nellaan ja siitä tuli ihan hirvee katastrofi ku en tykänny Nellasta ja
Sanni oli sen kaa koko ajan. Olin sitten taas pitkään yksin ja välkillä vaan tunkeuduin joihonkin
random tyyppien seuraan.
Joulun jälkeen sain taas paljon kavereita ja samoihin aikoihin sain kuulla, että mun seitsemän kaveria
viiltelee. Se meni mul tosi syvälle tunteisiin ja mietin aina iltaisin niitä mun kavereita ja niiden asioita.
Koin liian raskaaks kantaa niitten kaikkien tunteita mun harteilla, että masennuin ittekkin ja aloin
viilteleen. Joka kerta kun näin kavereideni kädet niin meinasin ruveta itkeen ku tuli niin paha mieli ja
paska fiilis.
Viiltelin siis ekan kerran ihan vaa sillee, että kirjotin mun käteen kynsisaksilla "fuck" ja sitten myös
"fat". Meni viikko ja tein ekan "viillon" ja se tuntu hyvältä, ainakin sitä tehdessä... ja siitä aika pian
teinkin jo toisen viillon ja sitte tuli sellainen parin viikon tauko ja masennuin tosi pahasti. En jaksanu
enää olla mun frendien kaa ja söin tosi paljon sen masennuksen takii. Lihoin tosi paljon ja mulla
vieläkin paino nousee.
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Oon ollu nyt kaks viikkoo viiltelemättä ja fiilis on hyvä, kunhan ei pääse liian lähelle niitä kynsisaksii.
Ja jos joku nyt luulee, ettei kynsisaksilla saa syvii viiltoi, se on väärässä. En oo koskaan kuitenkaa
tehny mitää tosi syvii viiltoi.
Oon kertonu mun vanhemmille mun viiltelystä ja ne ei osaa tukee yhtään eika tajua oikeen
mitään...huoh. Oon siis aina ollu vähä ylipainone, en pahasti tai sillee ja osaan kyl peittää mun
vartaloo oikeenlaisilla vaatteilla. Tulkaa ihmeessä puhuun ja kertoon omiiki kokemuksii ja kaikkee<3
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