mantra XIII.

zanka
ujet sem v zanko,
trudno, bebavo in
grozljivo čajanko.
vsem na očeh
zmedeni smehljaji.
naa, tu ni nič narobe.
ravno obratno!
srečen sem leza vrati omamne
garderobe.

Now I wanna sniff some glue … Now I wanna have somethin' to do
All the kids wanna sniff some glue … All the kids want somethin' to do
še vedno tavajo v začaranem krogu drog
… Kdaj bo torej družba vstala

Drugs are all
around me

Sem študentka, ki se nikoli ni zavedala,
da so droge dejansko tako razširjene
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med našo populacijo, pri čemer nikakor
ne smemo pozabiti, da je poraba
verjetno še mnogo večja med
mlajšimi, ki se v najstniškem
obdobju trudijo oblikovati svojo
identiteto ter poskušajo vse
novosti, ki so jim ponujene ali
jih sami najdejo.
Sama nisem nikoli redno
uživala drog, čeprav priznam,
da sem občasno pokadila
kakšen joint. Zaradi tega je v
meni ves čas tlela misel, da
tudi drugi prerastejo to obdobje
iskanja ter opustijo ta "hobi".
Ampak očitno ni tako.
Seveda obstajajo mladi, ki
poskušajo več … iz prve

in rekla DOSTI JE TEGA
»sranja«, dajmo jim pomagat,
naredimo nekaj, da bodo lahko
izkoristili življenje?

nič ni lepšega kot se
odeti,
v meglico ignorance.
nič ni lepšega kot se
zadeti!
nič ni lepšega kot se
zadeti!

Ja, normalno zaživeli … nekaj, kar je
zanje najtežje! Oni nimajo več
normalnega
življenja. Niso več
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navajeni dneva, ki
bi bil "normalen".
Lahko povem kratko zgodbo o fantu,
ki je že dolgo v tem. Običajen
študent, če ga srečaš na ulici, ne bi
nikoli ugotovil, da je del te scene.
Ljudje namreč pozabljajo, da
narkoman ni več tisti s strgano majico
in neurejenega videza … Čisto
običajen urejen fant, vedno
nasmejan, obkrožen z ljudmi, brez
vsake negativne misli. Življenje uživa
s polno žlico! A ta njegova žlica nima
več dna! Žlica brez dna!
Hmm..ja…fantič posega po

vsem mogočem, če ne
pozna, pa spozna! A med

cannabis

poskušanjem in »moram imeti to« je
le tanka meja! In pri njem je tako že
osem let! Osem let uživanja

dej, greva kdaj na
avion.
bova letela, glave k
balon.
usta suha k karton,
sam je ql, sej mava
bonbon.

vsega možnega pa nima
nobenih posledic? Počuti se

stopnje gredo na drugo …
tretjo … poskusijo vse - joint,
hašiš, speed, koko, cukre …
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Če jim stvar ugaja, ni bojazni,
da je ne bi poskusili še enkrat.
A kdaj se to konča? Se sploh kdaj? Nekje mora biti meja …
nekje se mora vse končati!

Vsi namreč ne umrejo od prekomernega
uživanja, saj obstajajo tudi ti, ki dejansko nehajo. Ampak
kdaj so oni nehali? Kaj jih je pripeljalo do tega?
Torej … kam gredo ljudje, kam se obrača
družba, kaj počne družba, da tega ne more
"iztrebiti" ... Kaj?
A je res tako težko videti narkomane kot
navadne ljudi, ki so zašli v težave in preprosto
ne morejo ali ne znajo iz tega sami? Zakaj
družba ne gradi več prijaznih krajev, kjer bi se
lahko odvadili uporabe, kjer bi začeli življenje
brez drog? [T1]Zakaj raje gradijo turistične
centre in privabljajo turiste v naša mesta ter
preprosto izločajo ta problem? Kam so
uperjene oči? Zakaj vsi mižijo in mislijo, da
problema ni, ali da se bo preprosto sam rešil,
če ga bodo pozabili?
Kot sem že omenila - družba; mi, vi, jaz
zavračamo ljudi, ki so potrebni pomoči, ki ne
najdejo prave poti, ki kljub tisočim poskusom,

iz mene bruha,
iz mene bruha
hlebec zarečen’ga
kruha
spečenega v času,
ko bili smo skoz
zadeti.

cikel

popolno ... ja tudi jaz sem mislila, kako je srečen, dokler
se mi ta fant ni zasmilil.
Srečala sem ga sredi poletne noči. Brez nasmeha na
obrazu, brez prijateljev okoli njega! Njegov obraz je bil
kisel! Kljub vsemu dogajanju v mestu je on obtičal sam,
njegove oči so bile žalostne, po njegovem mnenju se ni
nikjer nič dogajalo! Navadna noč in njemu se je zdela kot
da je to najslabša noč v njegovem življenju! Dan brez žura,
muske, ilegalnih substanc (no nekatere so bile prisotne) …
to je bil dan, ki je bil zanj izgubljen!!!
Takrat sem ga zagledala v popolnoma drugi luči. Človek se
mi je zdel tako patetičen, po tem nisem mogla
dojeti, zakaj ga vsi tako hudičevo "obožujejo"!

opica po nebu plava,
oblaki se odklanjajo.
višje le, o višje le,
dokler žoint kadi se
še.
opica z oblaka pade,
zaloge v žepih
zmankal je.
le navzdol, o le
navzdol,
enga zvijemo pa dol.
opica na oblak se
usede,
privije đolco, jo pržge.
višje le, o višje le,
dokler žmoht kadi se
še.

Ampak takrat je bil kljub vse svoji
»slavi« sam in ni mogel preživeti
enega samega
kdo bo koga?
navadnega večera!
Žalostno.
Toda kako smo potem mi
sposobni preživeti navaden
dan brez ilegalnih substanc?
Kako pa mi zmoremo? Zakaj
pa mi ne uporabljamo ilegalnih
substanc? Kako nam uspe? Ali
nam?
Miss Jones
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V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Ne razsipajte je na cesti, pazite, kako vozite, kri pa
raje podarite in postanite eden izmed 100.000 krvodajalcev v Sloveniji.

danes spet,
ikarjev sen svoj,
zamešam v tobak,
zavijem v o-kult in
rutino,
prižgem s srčno
hladovino.
česa globljega to je
znak,
ko se ego obrača v
grobu?
neprodušno kriči:
pa saj boš zmogu!
pa ne morem,
ker ta konvoj,
nekoč zapeljan v
puščavo, 5
zdaj vodi mene
ker sem zadet.
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