Životní prohra?
Drogy už v týhle době nejsou ničím neobvyklým, jsou naší součástí, součástí všedního
světa…
Já tvrdé drogy nikdy nezkusila…hodně sem o tom přečetla a zajímám se o to…Mám hodně
kamarádů, co berou piko…Jednou mi někdo řekl tuhle větu : každej vyhledává lidi podle
toho, jakej je uvnitř. Člověk si ani neuvědomí, kolik je na tom pravdy, alespoň v mým
případě…Když budu počítat vážnější vztahy, tak ze 4 kluků byli 3 feťáci…Nikdy sem
nesmažila s nima…nikdy na tom nebyli ani tak špatně…až ten jeden. Příběh se odehrává teď,
1. srpna 2007. toho kluka budu nazývat M. Znám ho už 4 roky, vždycky to s ním bylo něco
jiného…neustále sme se scházeli, pak sme se zase dlouho neviděli…ale vždycky nás životní
situace svedly zpátky. Když ho potkávám po půl roce, kdy mi ublížil a zařekla sem se, že už
s ním nechci mit nic společného, říká mi, že je závislej a prosí o pomoc…Tenhle člověk pro
mě byl vždycky svým způsobem důležitej, ač sem si to nikdy nepřipouštěla…proto se mu
pomoc neodmítá…okamžitě sem chtěla, ať se přestane stýkat s kamarádama, se kterejma
frčí..at mi řekne, jak mu mám pomoct a já že to udělám…chtěla sem, ať za mnou jezdí, utratí
tak prachy na beno a bude aspon chvíli pryč od fetu…já mu fakt chtěla pomoct….měl přijet,
ale vždycky se něco, s prominutím, absolutně náhodou posralo…já mu nemohla pomoct,
chápete tu beznaděj? Možná už sem to brala po chvíli sobecky, chtěla sem ho mít u sebe,ale
ne už jenom proto, abych mu pomohla, ale proto, že mi s ním bylo hezky a já v tu chvíli byla
tiše šťastná…takhle to pokračovala ještě nějakou chvíli, řekl přijedu, ale nakonec nepřijel
(nečekaně)…viděli sme se 1. max 2x za 14 dní…proto bylo nevyhnutelný urovnat si, jak
všechno bude…řekla sem mu proto, že ať přifrčí jako kamarád, když by si chtěl nefutrovat
nos, ale ne jako víc…že tohle by ani normální vztah nebyl…bylo velký přemáhání mu tohle
napsat, ale nebylo vyhnutí….hodně často sem přemejšlela nad situacemi, který sem s nim
zažila…jelikož sem nikdy piko neměla, nedokážu rozpoznat, kdy na tom byl a kdy ne…např.
když sme jeli autem a on neustále otvíral a zavíral okýnko od auta, protože se potil, pak zase
ne, pak zase jo…a takhle pořád do kolečka…když přijel, tvrdil, že je zhulenej…ale jakej hulič
vám vypráví tisícero příběhů a je ukecanej? Já teda ne…..nebo když sme jeli autem a on na
každým rohu, kde bylo auto říkal, to sou určitě policajti…
Ale pak přišla chvíle, kdy mi napsal, že si dal…že mu bylo blbě a že ted už mu je konečně
hej, že si to prostě musel dát…hrozně mě to mrzelo, jakákoliv pomoc byla ta tam…nezbylo
mi nic, než mu jenom napsat, že ví moc dobře, že teď mu je dobře, ale pak to bude ještě horší,
ale o tom že mu nemusím nic povídat, že to ví sám…..co jiného, jasný, že pak napsal, že je
mu blbě…
Ale ted přišlo to špatný, to čemu se ani nedalo zabránit…paranoia….teda já to tvrdím…sice
z jeho příběhu se dá usoudit, že by ho policajti mohli čapnout okamžitě, ale ty divný sms
nikdy nezapomenu…..sou všude, sledujou nás..je to v píci, já sem v piči, sem uplně
hotovej….pudu asi sedět…celý město maj pod palcem…dochází mi kredit, ale už si ho ani
nestihnu koupit….je už chytli, já si koupil flašku a tim to asi končí, ahoj myško….
Timhle skočil i komunikaci semnou …. Je to teprv den, ale já se bojim, že si něco udělá, že se
z toho zblázní a radši to nějak skončí….nedokážu tyhle lidi odhadnout…bojim se, bojim se
hodně…nevim co bude, ale nechci aby dopadl špatně…i když už je na tom špatně…čekám, až
se ozve a řekne, že to byla jenom představa, ale že to bylo tak děsivý, že s pikem končí,
nadobro….asi sem naivní…
Drogy sou svinstvo…ale přiznám se k jedný věci….chtěla sem to zkusit a sem ráda, že ke
mmě ještě nikdo nepřišel a neřekl mi at si dám…sem ovlivnitelnéj člověk a vím, že bych si
dala….a chěla bych si dát, abych věděla, jaký to je…zažít ten pocit, zjistit, co je na tom tak
lákavého a hlavně zjistit, jak se člověk chová…a pak tím pomoct ostatním…přece jenom už
bych pak věděla, kdy je nafrčenéj a kdy ne….doufám ale, že se ke mně piko nikdy

nedostane…takže tímto končím příběh…doufám, že si z toho odnesete memento ….že takhle
může skončit uplně každéj….a přitom proč nestačí dojít si na pifko a bejt vesele opojeném
alkoholem?
Pokud máte podobný příběhy nebo jen tak…budu ráda, kdy někdo pisnete –
psinet@seznam.cz

