Posílám wám básničku, kterou o mě napsala moje kamarádka Květinka.
Sněhurka
Žila, byla jedna dívka, byla jak obrázek na výšivkách. tenkrát byla čistá jak líh, plet´ měla
bílou jako sníh. krásné, dlouhé černé vlasy, modré oči, dlouhé řasy. Mladá, krásná, nezkažená,
ničím špatným nedotčená. Avšak její životní příběh za srdce chytá, až do poslední kapky síly
v d´áblově paláci hříchů létá. Sněhurku neuhlídala její matka, co slovo, to samá hádka.
propadla depresím dívka mladá, v zeleném dýmu míru út´ěchu a klid hledá. Bloudí v kouři
omamném, bloudí dál a dál, nikdo se ale nenašel, kdo by ji pomocnou ruku dal. Když už
dívka věděla, že není cesty zpět, všichni si toho všimli a podali jí ruku hned. Nikdo ji ale
nepochopil. Nikdo. Nikdo z nich nevěděl, proč sec ruky nechytá. Je to totiž zbytečné. Pozdě
poldali jsme ruku dívce, která už ted´nedýchá! Za naši ochotu byla nám sice vděčná, ale v
hloubi duše věděla, že je to snaha zbytečná. Citlivá dívka měla lásku, avšak pro dým zelený
dala ji v sázku...
Víc než svůj život měla ho ráda, bojovala o něj , kryla mu záda. Ale síla trávy byla natolik
silnější, že ve stavu matoucím jí bylo všechno vedlëjší. On jí věřil, měl ji rád, proto se jí
rozhodl své klíče od bytu dát. Nechtěla žít s matkou, chtěla mít život svůj, i na to, že jí bylo
jen patnáct, v životě měla jen sračky a hnůj. Matka ji bila, to bylo její každodenní hobby, až
toho Sněhurka měla plné zuby. Nastěhovala se k němu, žili spolu štástně, bylo jí s ním
přenádherně, bylo jí s ním krásně. Chtěl jí z toho dostat ven, ale i přes velkou lásku chtěla
skéro jen. Jednoho dne dívka zmizela, v dopise na rozloučenou ho o odpušt´ění prosila. Vzala
mu všechno, vzala mu věci, tohle ale dívka nechtěla přeci! V bolestivém abst´áku
nepřemýšlela nad tím, co stojí za brkem, co stojí za ním. Za ním stál on, neštástný a pláče,
Sněhurka prodává majetek za doláče. Okradla matku, okradla jeho, za všechno můžeš ty,
zelená něho!! Sedí si zkouřená, sedí si v Crossu, smrtka nad Sněhurkou už rozhoupala kosu.
Nevnímá okolí, nevnímá nic, smrtka ji svými rty líbá na líc. Dostala psaníčko od sněhového
krále, do pasti drogové postupuje dále. Rovinnou krajinu pokrývá sníh, stačí dech jediný, sníh
smysly omámit stih. Pasták na sebe nenechal dlouho čekat, Sněhurka má se čeho lekat...
Cikánky černý, šikana, dusno, dívka má odted´ka v hlavě už jasno. Vylezla z tý hnusný díry,
zpátky do Crossu táhly ji neznámé síly. Opět spadla do tajů drog, kde se tenkrát topila víc jak
rok...
Už jí život bavit přestal, čas smrti náhle nastal. Na záchodcích v Crossu leží, Sněhurka se už
nezvedne ani stěží. V ní skončila zlatá střela, rozplynula se do jejího zesláblého těla. Bílý piko
jako její plet´, smrt v očích, Sněhurka bílá jak zed´. Krásná smrt jako její tvář, droga je jen
veklký lhář. Černé vlasy, černý život, smrt přisla přece jen nevhod. vždyt´jí bylo jen patnáct
let, i přesto se jí zhroutil svět. A tak tam celá chladná leží, dokud ji peří nezasněží...
Květinko, děkuju ti za všechno co si pro mě udělala, vždycky si to myslela dobře a já to
nechápala, protože to vylučovalo to, co pro mě bylo vžcky nejdůležitéjší-drogy. ted´už sem
dva měsíce čistá, ale nechci si nic namlouvat, vim, že jak mě pustěj z past´áku, tak se
nedokážu nevrátit k drogám, pořád myslim na lajnu bílou jako sníh, nekonečnou, jako utrpení
tohodle světa. jestli mi testy potvděj, že mám AIDS, tak se vyseru na školu a svůj zbytek
života si nejvíc užiju, budu jenom já, drogy a mý přátelé, nic jinýho, jenom život, potom smrt.
můj život jsou drogy, smrt taky způsobuje droga, ona všechno zavinila, já jsem si všechno
zavinila, měla jsem osud ve svých rukou, ted ho má droga, ddělá si se mnou co chce. proč
jsem tě Květinko neposlouchala, když sem jenom hulila a když jsi mi řikala, žeb to se mnou
půjde s kopce, smála jsem se ti, smála jsem se myšlence, že skončim drogou, nedokázala jsem
si připustit že mě drogy začínaj ovládat, ještě nedávno by mě ani nenapadlo, že bych mohla
skončit v pastáku, jako fetačka, která okradla i svoji matku, kvůli který to všechno začalo,
kterou nenávidim, která mi jako první začla ničit život a dotáhla to až do konce... mám AIDS,

je konec. Květinko, naposled ti děkuju za tolik krásnýho, cos mi dala, miluju tě kamarádko,
sbohem, odcházím.........................................................

