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Miksi kaikki ovat niin lapsellisia?

Olen vasta 12-vuotias lapsi, mutta ymmärrän ja tiedän maailmasta enemmän, kuin moni muu
ikäiseni.
Olen aina ollut se yksinäinen susi joka ei kaipaa / tarvitse laumaa. Sen olen myös aina tiennyt ja
ymmärtänyt, mutta valitettavasti vanhempani ja opettajani eivät sitä koskaan näytä tajuavan. He
yrittävät saada minut leikkimään tai edes puhumaan muiden ikäisteni kanssa, mutta valitettavasti he
ovat aina epäonnistuneet siinä. Sillä aina, kun joku ikäiseni tulee puhumaan minulle tai
vaihtoehtoisesti minä hänelle, niin keskustelun aihe on joko asia mistä minä en ole kiinnostunut tai
asia mistä hänellä ei ole mitään käryä. Kuten moni varmasti arvata saattaa niin suurin osa ikäisistäni
ei ole kiinnostunut muusta, kuin energiajuomista ja huonoista peleistä, mitä he eivät oikeasti edes
osaa pelata.
Itsehän olen siis tyttö ja luokkatoverini kuvittelevat automaattisesti, että minun täytyy esimerkiksi
ryhmätöissä olla tyttö porukassa. Sehän johtuu yksinkertaisesti siitä, että ikäiseni ovat hyvin
itsekkäitä ja kuvittelevat kaikki asiat ensisijaisesti miten he hyötyisivät siitä eniten. Kuten valitsemalla
ryhmäänsä kaikista taidokkaimmat henkilöt tai heidän ystävänsä. Ikinä heidän mieleensä ei tule, että
maailmassa on muitakin ihmisiä. Heidän käytöksensä on tietysti ymmärrettävää, sillä he ovat vielä
nuoria. Mutta niin olen minäkin! Alkaa pikku hiljaa tuntua, että vanhempani ovat joko huijanneet ikäni
tai olen muutenvain varttuneempi kuin muut. Sillä minusta tuntuu joka kerta, että olen ainoa joka ei
valita mistään, välitä kuka tai mikä on parini, pelkää tuntemattomille tai vanhemmille puhumista,
mutta uskon tämän johtuvan siitä, että olen jo hyväksynyt sen tosiasian, että kaikkea ei voi saada ja,
että kukaan tai mikään ei ole täydellistä.
Eli, jos siellä on joku ikäiseni tai vanhempi joka lukee tätä ja syyllistyy johonkin näistä, niin voisitko
hetken miettiä, että "miksi?". Ja sen jälkeen kertoa minulle tuloksesi, sillä minua oikeasti kiinnostaa,
minkä vuoksi nykynuoret ovat näin tyhmiä. Toki voit myös vain jättää oman teoriasi tai kokemuksesi.
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