Missaan kaiken

Minulla uhkaa tulla hätä, kun mietin mitä missaan elämästäni. Olen vasta nuori nuori, joka on
missannut kaiken!
Nuoruuteni menee hukkaan. Olen missannut kaikki ne asiat jotka olisi pitänyt olla hyviä kokemuksia.
Esimerkkinä rippikoulu. Yksin olin siellä tekemättä mitään ilman kavereita. Heti nukkumaan menin
kun käskettiin. Toisena esimerkkinä olen aina yksin kotona, joten menetän nuoruuden
sosiaalisenelämäni kokonaan. En saa mitään kokemusta kavereiden kanssa olemisesta, iltoisin olen
vain kotona puhelimella enkä tee mitään mitä nuoret yleesä tekee (en tarkoita mitään juomista) ja
harvemmin menen koulua kauemmaksi.
Harrastuksia en voi aloittaa, koska täällä ei voi harrastaa mitään joukkueurheilulajeja ja yksin
juokseminen ei kiinnosta. Olen rakastunut yhteen tyttöön, mutta olen melko varma ettei hän ole
rakastunut minuun.
Olisi kiva jos olisi kavereita. Nettikaverit eivät todellakaan ole sama asia kuin oikeat kaverit. Tahtoisin
tapailla heitä ja tuskinpa se onnistuisi "etäkavereiden" kanssa vähintään viikottain varsinkaan jos ei
ole mopokorttia.
Olen joka päivä niin surullinen kun ajattelen tätä asiaa. Miksi edes olen täällä jos minulla ei ole
mitään virkaa täällä? Olisi edes kiva olla hyvä jossain. No menee minulla hyvin koulussa, mutta mitä
sitten? Jos pääsen kouluista läpi ja saan jonkun työn joskus, ei sillä ole väliä. Kävisin vain töissä ja
kotiin makaamaan. Ei rahalla tee mitään jos ei ole ketään kenen kanssa viettää vapaa-aikaa!
Tuskin saan enään ikinä kavereita huonoilla ja heikentyneillä sosiaalisillataidoillani. Silti minulla on
pieni toivonkipinä, että asiat muuttuisivat positiivisempaan suuntaan. Aina täytyy uskoa vaikkei asiat
ehkä tule koskaan muuttumaan. Se pitää muistaa aina loppuun asti.
Neuvona sanon kaikille, että pitäkää kiinni aina kavereistanne älkääkä hylätkö heitä ikinä ja älkää
jättäkö ketään ulkopuolelle. Itse hylkäsin yhden kavereistani ja se oli suurin virhe jota ei enään voi
korjata. Joten hyväksyn elämän tilanteeni rangaistuksena, mutta toivon ettei se ole lopullinen vaikka
sen kyllä ansaitsisin.
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