Nevím, zda byl začátek už před mým narozením, ale to asi ne, začala jsem sama až o 16 let
později.
Můj táta byl vařič a mě přitahovali starší chlapy, kteří jsou tátovi podobní. Tak jsem chodila
do hospody, kde se zcházeli tatovi přátelé z dob jeho feťácké kariéry. Bylo mi mezi nimy fajn,
ale fetovat jsem nechtěla, ač mi to několikrát nabízeli. Stačilo mi bavit se s nima, probírali
jsme jejich problémy s fetama, nikdy jsem je neodsuzovala, ani nijak neobdivovala, prostě to
pro mě byly fajn lidi.
takhle to trvalo 3měsíce, avšak jednou 12.září 2003 jsem se tam stavila ze školy, měla jsem
skvělou náladu, dala jsem si pivko s týpkem, kterýho jsem chtěla a narovinu, ani nevím proč,
jsem se ho zeptala, zda něco nemá, věděla jsem, že vaří, a on, že jo a pokud chci, můžem jít l
k jeho bráchovi a tam si dát. Věděla jsem jasně, že mě chce dostat do postele, ale vždyt já ho
taky chtěla, tak proč ne?
Došli jsme tam, a on to připravil, že mi to nastřelí, kolik chci, řekla jsem mu narovinu, že se v
tom vůbec neviznám, že mám prvně a že chci jen fak minimum. To hovado mi dalo stejně
jako sobě (40letýmu fetákovi, kterej si sřtílí denně od 25let) takže já nášup jako prase, ten byl
fakt brutální, ale tak 3minuty a pak 5hodin v křečích a vyblila jsem každou kapku, co jsem
polkla, takže v dršce totální sahara a žaludek na rotrhání.pak jsem po 7hodinách usnula,
druhej den mi bylo síleně, ale přežila jsem to a když jsem se měla vrátit do v nedeli do
normálního života domů a tak, tak jsem byla v nejlepším, to byl ten průser,ale ani jsem si to
nijak neuvědomovala, protože jsem ukecaná a hyperaktivní a normálně. Nikda to ale
nepoznal, nebo nikdo nic neřekl.
Jelikož mě takhle překopal, nic mi to neříkalo a už jsem nechtěla. to mi vydrželo přeně bez
týdne rok, s tím týpkem jsem byla ještě pár měsíců, ale já už jsem si nedávala. jenže po tom
roce jsem měla opět svůj štastej den , byla příležitost, tak jsem si dala, to už bylo super,úplně
nejvíc. Byla to neděle a Kladno Hrálo první zápas v Hokeji, sjela jsem se a šla za miláčkem
na hokej, tam jsem se potkala i s mamkou a jejím přítelem, řekla jsem, že jsem totálně
zhulená, to o mě věděli a nevadilo jim to, mamka mi jen řekla, at jí nelezu na oči. Miláček byl
štastnej, že jsem veselá a přítulná a já bavila celej zimák.Po hokeji jsem šli k markovi spát, já
koukala celou noc na telku a bylo mi nádherně.
celej rok čistá, jen jsem si občas zahulila, ale to jen 1x za půl roku dva-tři prásky, protže tráva
mi nic neříká. Pak jsem se já, která má Pumkerský zklony a názory zamilovala do skinheda,
nejprv mi byl hodně proti srsti, ale po pár měsících, co jsem ho poznávala jsem se zamilovala.
Jednou, když pro mě přijel do hospody, kde jsem dělaĺa, že se pojedem někam najíst a ... , jak
jsem se na něj moc těšila, všechno jsem posrala. Nastupuju do auta a on mi říká: "Tady je
někdo trošičku nalitej, co" vesele v pohodě, chlast mu nikdy nevadil, sám pije a já se vožeru
jednou za 2 -3 měsíce. Jenže já kráva říkám: " -Nevím, zda jsem víc zhulená, nebo vožralá" A
to bylo najednou ticho, okamžitě jse´m vystřízlivěla a ptla jsem se ho, co se stalo, on, že nemá
ád drogy v jakékoli podobě. tak že mě dovezl domů, nepadlo ani slovo a odjel, Nemusela
jsem mu nic vysvětlovat ani se mu omlouvat, vždycky dělám vše jen dle svýho a nikdo mi do
ničeho nesmí kecat, jenže já nevím proč a z jakýho důvodu měla víčitky svědomí a začala
jsem se mu po smskách omlouvat, nechtěla jsem , aby to mezi náma stroskotalo jen kvůli
blbým fetům.
Nevěděl, že jsem to skouášela ani jsem nechtěla, aby to věděl. Byl a je to človíček, který mi
srašně moc pomohl, pomóhl mi vážit si sama sebe, mít se ráda a koukat na svět optimisticky.
MARKU, děkuji.
Pak jsme se přestali vídat a když jsme se viděli, tak jsme skončili jen v posteli. Na silvestra
jsem jela na Kladno, mezi staré známe fetáky a kopila si půl g, že si to užiju, byl to ten
nejhezčí silvestr v mím životě, ne kvůli těm fetům, ale kvůli lidem, srandě, zábavě a tak.
Od té doby je to 7měsíců a já si jedu celkem pravidelně 2 - 3x do měsíce, musím na to furt
myslet a uvědomuji si, že jsem psychycky závislá na piku.

Nechci ale předstírat, že jsem čitá, když nejsem, když se mě na to někdo zeptá, odpovím mu
po pravdě, někdo si dá občas pivko, já si dám občas piko. Nikomu tím neubližuji, je to moje
tělo a můj život. Jen jedno vím jistě půjdu po vzoru mojí mámy, která si taky občas dala, než
jsem se narodila,ale jak do toho vlítla, věnovala se jen rodině a fety jsou pro ní již 20let
pouhou minulostí.
PS: toto jsem psala zcela střízlivá
SPONY

