Koho zajmá muj příběh jak jsem se dostala k drogám tak at si ho
přečte!!!!!!!!!!!!!!!!:::::Všechno začalo tím když se naši rozvedli a mi se s mámou
přestěhovali ze vsi do města,to mi bylo 13!chtela jsem strasne zapadnout do tridy a najit si
pratele.Ve třídě jsem poznala kámošku se kterou ted smažím!Byla vcelku tichá a taková
neviná blondýnka strašně jsem si přála ji poznat a dovědět se proč je taková,později jsem se s
ní seznámila,měla nevl.otce ktery ji psychicky týral a hrozně tím trpěla.začali jsme spolu
trávit časmimo skolu a ja byla rada ze jsem si nasla kamosku se kterou jsem si
rozumela.seznamili jsme se s partoukluku ktery byli asi tak o 2-3 roky starší než mi,chodili
jsme s nima ven a naučila jsem se kouřit měla jsem doma kvuli tomu problemy ale nak to
vzdycky proslo,pozdeji to mi bylo asi 14 jsme chodili casto i pit vetsinou to bylo pivo nebo
vino a tak co kdo sehnal,už od mala jsem byla vcelku problemová a zakladku jsem vysla s 2 z
chování!!nasoupila jsem na stredni skolu kterou mi vybrala ma matak desne jsem se flakala a
nakonec me vyhodili,sla jsem na ucnak kde se ucila ma kamoska za základky,ve skole to bylo
v pohode,ale zacali jsme vcelku dost bulat,Aneta se přestehovala v druhaku do jinyho mesta a
zacali jsme se schazet s novymi lidmi,nasli jsme nam nejblizssi kamosku do party
Saru,nejdrive jsme jen tak semtam hulili,ale za 4 měsíce jsme hulili každej den a do toho
kazdej vikend trip nebo kouli!v ty dobe jsem byla stastná,párkrát jsem dostal pozvání na čáru
ale mela jsem strach i proto ze do nasi 4 clene miniparty patril i dan ktery bral pernik a
prestal,nas 4 teda me,anetu,saru a dana drzeli v pratelství drogy,bylo to drogovy
pratelstvi!!!!!!!po te dobe stravene na tripech a tak jsem cim dal vic uvazovala nad tim
pikem,a nakonec rok po mem 1.setkani s ganjou jsem to zkusila rekla jsem si jen jednou ale to
si snad rika kazdy...........prvni to bylo 2 do mesice pak 4 do mesice pripadala jsemsi cool a
lepsí nez ti ostatní a dnes?????je mi 19 piko beru kazdej den,vážím 45kilo a lituju ze jsem
zacala,kazdy den si rikam ze prestanu ale taky kazdy den cekam kdy umřu.............potrebuju
pomoc ja to vím,ale me nikdo nepomuže,se svymi přateli jsem byla nejstastnejsi na tripech ale
dnes to jsou jen hadky,fetácký přátelství a kecy o drogach o tom kam si to píchnout,kde ma
kdo trombozu atd.cekam na pomoc a ta stale nepřichází pomalu se vzdávám,sním o sve
budoucnosti bez drog,ale pokradmu se mi tam vtlacuje myslenka ze to se nikdy
neuskutecní,vzpomínam na to jak nam bylo dobre s jointem,povidali jsme si smali se ajen tak
blbli meli jsme se radi ale ted mame uz radi jen sami sebe a svou drogu,uz umím jen snit nad
zivotem ktery neumim zít...........................................................ztratilajsem svou rodinu,svou
vinou a ted ze me vyprchava zivot ktery jsem si ani neuzila a jeste pred par mesici si myslela
ze ziju zivot ktery chci ale...za 14 dní nastupuji na léčeni drogově závislích ale bojím se,bojim
se toho ze to nedokázu,jedine co si preju byt opet clovekem,byt milovan svou rodinou a
obklopen prateli.nekazte si zivot a nezacínejte brát......................................znamena to SMRT

