Ihastuin sinuun, veljesi hakkas mut, sä tulit väliin

Sinä iltana mutta oli päällä farkut, lenkkarit ja musta huppari. Lähdin kävelemään jotta voisin nähdä
Vilin(nimi muutettu). Tiesin missä tää vitosluokkalainen (muutettu) kundi hengas. Olin hänen
kanssaan ollut aika
monta kertaa hyvän kaverini Miian (muutettu) kanssa. Nytkin tää Miia soitti mulle.”Haluuksä tulla mun
kaa koululle?” Se kysy ekana. ”Tietysti!”mä vastasin. ”No nähään täs meillä” Miia sano ja sulki
puhelimen.
Tää Miia asuu rivitalossa, ihan meidän talon lähellä. Mä olin vasta ite lähtenyt joten juoksin kotiin ja
hain mun pikkuveljen pyörän. Ajoin sit Miialle josta mentiin yhes sit meidän koululle. Oltiin oltu
koululla sit joku kaks tuntii kunnes sinne tuli sen Vilin veli Samu (muutettu). Sillä oli mukana sen pari
kaverii. Ne rupes sanoo et onks pokkaa porukalla. Me nuoremmat seisoskeltiin sit siinä, kunnes se
yks kundi tuli kuiskaan Vilille jotain.
Vilin ilmeestä näki sen et se ei olis halunnu esim lyödä mua koska olin aika hyvä tappeleen. ”Eksä
Vili muijaa uskalla hakata!!” Ne sit huus. Sit se Vilin veli tuli mun luo ja löi mua. Mä suutuin siitä ja
sanoin:”Voiko heikompaa äijää olla? Rupee tyttöjä hakkaamaan”. Sitä mun ei olis pitäny sanoo. Se
hakkas mut tosi pahasti. Sit Vili tuli väliin. Sen veli ja Miia oli jo ajat sitte häipyny. Seki oli menny mut
tuli
takas. Mä istuin katoksessa vieläkin, koska en siitä minnekään päässy.
”Ooksä OK?”
”Miltä näyttää?”
Mua sattu niin paljon et mä itkin. Se istu mun viereen, pyyhki mun kyyneleet ja kerto mulle asian.
”Samu on ollu ihastunut suhun. Mut mä olen ihastunut suhun. Älä jooko
ala Samun kaa”
”En mä sen vitun kusipään kaa. Mä oon ihastunut suhun” mä sanoin. Se kieto kätensä mun
olkapäille ja sano:”Me voidaan olla yhessä, mut vaan vapaa-ajalla”. Mä sit suostuin siihen. Nyt mä
oon sen
kanssa ja oon onnellisempi ku ikinä!
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