Otevřela jsem oči...
Ani už nevim, jestli mi bylo čtrnáct nebo patnáct, ale onehdá jsem (tajně) šla s kámoškou do
vyhlášenýho klubu v našem městě. Tehdy už jsem měla několikrát vyzkoušenou "kouli" a lsd.
S perníkem jsem nechtěla nic mít, řekla jsem, že si to svinstvo do frňáku v životě nenacpu.
Než jsme na tu akci odešli společně s kámošema, byli jsme u té kámošky na bytě, kde si
všichni dali a já řekla, ať se mnou nepočítaj. Cejtila jsem se fajn, že jsem odolala-chachá... Na
místě jsem si sice koupila extožku, ale asi tak ve dvě ráno přestávala působit a opodál,
koukajíc se na mě, pařil na ty tuctucárny nějakej klučina, když pak ke mě přišel a řekl jenom:
"Pojď se mnou!" a já na to: "Kam?", jen to zopakoval a tak jsem šla. Nad tim klubem bylo
schodiště, kde si tyhhle lidi rozdělávali běžně lajny. Taky začal rozdělávat a zeptal se mě,
jestli už jsem to měla a já na to, že ne. Byl očividně dost překvapenej, což se mě krapet
dotklo-copak jsem vypadala jako smažka?! No nicméně jsem neodmítla, dala jsem si od něj
asi tak za pade, ale stačilo to.
Od tý doby jsem neměla perník docela dlouho, určitě přes rok, až tehdy... Moje kámoška z
průmyslovky za sebou měla dost pestrou drogovou kariéru (kydala si od 14-detoxy, útěky z
nich apod.), čas od času ale pořád šňupala. A o prázdniny jsem k ní jela asi tak na čtrnác dnů,
který jsem s ní celý profetovala. Do dneška se tomu divim, když vidim, jak do toho jiný
hrozně rychle spadnou, ale já pak přijela domu za nicnetušícíma rodičema a byla jsem v
pohodě. Od tý doby jsem si dala "jen tak příležitostně", tj. o Silvestra a tak...
Horší už to bylo s mýma kámošema.
Znala jsem hrozně fajn holčinu, už od základky, byla takový sluníčko... a spadla do toho
rovnou po hlavě. Začala bejt nespolehlivá, nedokázala jsem si s ní už ani popovídat, protože
byla úplně prázdná. Do dneška se nekontaktujeme...
Další byl muj spolužák z průmky, kterej do mě byl už od prváku příšerně zamilovanej... Ve
druháku přišel o nohu a v průběhu hospitalizace si navyknul na metadon proti bolesti. Pak ho
pustili a začal nehorázným způsobem chlastat, fetovat (perník, herák, prostě co bylo)...
Všichni jsme se snažili mu pomoct, ale on jí odmítal-uzavřel se do svojí sebelítosti a dneska
ani nevim, co s nim je...
No a konečně jeden muj kámoš, kterej si teda píchal perník už od osmý třídy základky...
Někam do oblasti hrudníku, aby to jeho máma nepoznala... Čas od času jsem ho potkávala ve
vlaku při cestách do školy a ze školy, a byl už tak... ani nevim, jakej výraz mám použít... no
prostě mi ukazoval vpichy a tak nějak mi přišlo, jako by mi chtěl naznačit, že už je s tim
svinstvem sžitej, že už je to jeho součást. A taky byla.
Pracovala jsem pak nějakej čas na úřadě a když byla kolegyně nemocná, dělala jsem za ní já.
Přijímala poštu, kde byly mimojiný i úmrtní a ohledací listy... Ta kolegyně si vzala jeden
jedinej den v tejdnu dovolenou a já zrovna v ten jeden jedinej den dostala do ruky tohohle
kluka úmrťák... Přešlehnul se na hajzlech v hospodě.
Docela paradox je ten, že ta moje kamarádka, u který jsem byla na prázdninách, ta, která byla
fetna jak etna, je dneska úplně v pohodě, navštěvujeme se a žije normální život bez fetu.
Co jsem timhle všim, co jsem napsala, chtěla říct? Že se okolo mě točil perník od ranýho věku
až po teď a jsem neskutečně šťastná, že jsem byla schopná, i přes ty tehdejší (dneska to vidim
docela příjemně) prázdniny, žít normálně... bez perníku. Bohužel si vybírá daň u lidí v mym
okolí-já tim přicházim o přátelem protože oni si tuhle cestu vybrali a nedokázali z ní sejít.
Nevstupujte na ní, nemusíte mít to štěstí jako já...

