Je mi 17 a celej ten kolotoc kolem drog zacal vlastne v mych 12ti.Kdyz mi bylo 12 jela jsem na mesic a
pul do lazni.Tam jsem se seznamila s lidma ktery kourili hulili chlastali a me to prislo desne
frajersky(ve 12ti aby ne).Tak jsem zacla kourit hulit a chlastat.Tohle vsechno mi vlastne vydrzelo do
mych 14ti.Ve 14ti jsem se poptvy dozvedela ze muj brachanec kterej byl vzdycky pro me desnej vzor
jede uz docela tezce v perniku.V tu dobu si jeste nestrilel ale cpal si to temer kazdej den do
nosu.Strasne me to mrzelo.Nevim jestli si dokazete predstavit kdyz 14ti leta holka ktera se setkala s
nejtvrdsi drohou travou vidi svyho brachance kteryho mela a porad ma strasne rada jak si futruje rypak
tim svinstvem.Myslela jsem ze to uz nikdy nerozdejcham.Ale pak zacli problemy doma ve skole a uz to
jelo.Chlast me z depky nedostaval ani huleni tak jsem jednoho krasnyho zimniho vecera rozhodla ze
pojedu k brachanci a vyzkousim ten "zazrak" pernik.Byli jsme u jeho kamose v byte.Pekne si tam delili
lajny a ja je jen hladove pozorovala.Brachanec si nekam odskocil a ja jeho kamosovi rekla at mi udela
taky lajnu.Udelal mi vazne hafec moc brutalni snuru protoze si myslel ze uz jsem to mela.Me to divny
neprislo.Myslela jsem ze ty snury jsou takovy normalne.Tak jsem si to dala.........6 hodin neuveritelny
bolesti.Myslela jsem ze umiram.Takhle spatne mi nikdy nebylo.6 hodin jsem lezela cumela do stropu a
kdyz jsem hnula jenom malickem myslela jsem ze je to moje posledni co v zivote udelam.Kdyz uz to
se mnou vypadalo fakt spatne brachanec s kamosem me odtahli do koupelny a polili me studenou
vodou...mno polili strcili me pod sprchu.Ten vecer jsem se zarekla ze uz nikdy vic si nesnupnu.Tohle
predsevzeti mi vlastne vydrzelo do 16ti kdy jsem se zacla bavit s jednou holkou.Jednou v lete jsme si
chteli koupit huleni jenomze huleni nebylo tak jsme si vzali matro....a od ty doby kdyz jsou prachy si
kupujeme lajny.A porad nedokazu pochopit proc lidi kteri to nikdy nezkusili a vedej o tom hovno z nas
hned delaj fetaky...To ze si to dame jednou za cas....prilezitostne....neznamena ze sme nejaky
zkurveny smazky co maj misto mozky z pika kostku.......Takze tohle je vlastne pro lidi co vedej o
perniku hovno...rikam vam...Neserte se do nas!Je to nase vec co delame a dokud v tom nepojedem
fakt hafec moc nechcte nas v klidu zit...

