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Õpilase tööleht „Murekirjad“

Kiri A

Tere!

Palun, kas saate mind aidata? Olen käinud ühe poisiga 6 kuud ja ma tõesti armastan teda. 
Alguses oli kõik tore, ta oli lahke ja hooliv, ostis mulle väikesi kingitusi ja saatis armsaid SMS-e. 
Kuid hiljuti on ta hakanud muutuma. Ta saadab veel ikka tekstisõnumeid, kuid ta tahab teada, 
kus ma olen ja mida ma teen ja kellega. Ta ütleb, et ta armastab mind nii väga, et ta ei taha 
mind silmist lasta, aga see hakkab mulle juba hirmutav tunduma. Ta muutub väga vihaseks, kui 
ma hilinen meie kokkusaamisele. Eelmisel nädalal, kui ma käisin sõpradega keeglit mängimas, 
helistas ta mulle kogu aeg. Ta ootas klubi ees, kui ma väljusin, ja haaras mind juustest ning 
ütles, et ta tahab, et ma ei kohtuks kellegi teisega peale tema. Järgmisel päeval tõi ta mulle 
suure karbi šokolaadi ja vabandas. Ta ütles, et tema käitumine oli ajendatud sellest, kui väga ta 
mind armastab. Ta lubas, et edaspidi enam nii ei juhtu, aga ma olen hirmul ja ei tea, mida teha. 

Muretsev tüdruk

Kiri B

Tere!

Olen käinud ühe imelise tüdrukuga 6 kuud. Ta on vapustavalt kena ja ma peaaegu ei usu siia-
maani, et temasugune tüdruk tahab minusugusega käia. Probleem on selles, et ma muutun 
eriti armukadedaks, kui ta oma sõpradega välja läheb. Mina olen õnnelik ainult koos temaga ja 
ma ei saa aru, miks ta tahab ilma minuta väljas käia. Ta ütleb, et ta armastab mind – see peaks 
tähendama, et ta peaks tahtma kogu aeg minuga olla. Ma ei talu seda, kui ta ei ole minuga. Ma 
tahan teada, kus ta on ja kellega. Eelmisel nädalal juhtus midagi, aga see ei olnud tegelikult 
midagi erilist. Ta läks oma sõpradega välja keeglit mängima ja ma pulbitsesin seesmiselt vihast. 
Ma läksin talle vastu, kui ta uksest välja tuli. Ma ei tea, mis minuga juhtus, aga mul läks silme 
eest mustaks ja ma haarasin teda juustest. Mul oli hiljem selle pärast tõesti kahju ja ma ostsin 
talle suure karbi šokolaadi. Ma ei taha, et see uuesti juhtuks. Ma armastan teda nii väga. Mida 
ma saaksin teha?

Murelik poiss


