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PRVIČ
SARA, 16 LET - MOJE PRVE TABLETKE
Tabletke sem jedla kar lep čas. Vsakič, ko smo šle s sošolkami vn žurat, jih je ena 
od nas kupla prek neta. Vsakič neki novga in zmeraj smo bile super počene. Fajn 
je, na netu si lahk kupš karkol. 

MIHA, 17 LET - MOJ PRVI ŠUS
(PRIPOVEDUJE MIHOVA MAMA) 
Ne vem, kdaj je bilo prvič, kar naenkrat se mu je cel svet vrtel okoli heroina, igel, 
fiksanja … In seveda okoli tega kako priti do denarja za heroin. Prodal je naš tv, 
radio, vso mojo zlatnino, zahteval je moj denar. Če mu ga nisem mogla dat, mi ga 
je ukradel. Tudi za položnice nismo več imeli. Če mu nisem dala denarja, me je 
pretepel. MOJ OTROK ME JE ZARADI HEROINA VELIKOKRAT PRETEPEL.

MAJA, 18 LET - MOJA PRVA ČRTICA
Bilo je med izpiti za maturo, do konca sta mi ostala še dva ustna izpita. Sebe sem 
že imela dovolj, volje za učenje ni bilo več pa tudi utrujena sem bla že za crknt. 
Vedla sem, da brat pred izpiti potegne kako črtico, ker mu gre potem vse laži. 
Pred ustnim izpitom iz slovenščine sem bratu vzela neki kokaina. Ker sm misnla, 
da mi bo šlo laži pri izpitu, sem tudi jaz potegnila eno črtico. Občutek je bil 
super, misli so švigale sem in tja, med izpitom niti za sekundo nism utihnla …

MAJA, 18 LET - MOJA ZADNJA ČRTICA
Bilo je na maturi, pred usnim izpitom iz slove. Dobila sem komaj 2, ker se nikakor 
nisem mogla zbrat, misli so mi šibale s teme na temo, na vprašanja kr nisem 
znala odgovorit, kar sem ziher znala, je šlo, kr ne vem kam, kr neki ... Zaradi 
slabe ocene nism pršla na faks, k sm si ga zbrala. Tega je dost ... Tega res nima 
smisla jemat!!!!!!!! VSE POKVAR!

LUKA, 14 LET - MOJ PRVI DŽOJNT
Za bratov 16. rojstni dan so vsi kadil, pa sem poskusu še jaz. Okus mi ni bil 
najbolj všeč, pa še žejen sem bil, zato sem džojnt poplaknil z dvema piroma, 
pol je bil pa cel šit, ker je bla že pozna ura in nas je pršla iskat moja mama. Med 
potjo domov sem ji pobruhal ves avto.

LUKA, 14 LET - MOJ ZADNJI DŽOJNT
Travo sem takrat kadil tud zadnjič, gnusu sm se sam seb, počutu sm se, kot da bi 
me kdo pretepu, pa še pred matko me je blo ful sram in strah, da bi zvedla, da 
sm kadil travo. Zato nisem več poizkusil. NE RABIM!

SARA, 16 LET - MOJA ZADNJA TABLETKA
Ko smo šle s sošolkami vn, sm pojedla dve tabletki. Nič drugač ni blo kot 
ponavadi. Zabavale smo se, plesale in potem tema. Zbudila sem se v bolnišnici, 
poleg mene sta stala moja starša, mama je jokala, oče je zgledal zelo 
zaskrbljeno. Kasneje sta mi povedala, da sem si s tabletami tako poškodovala 
ledvice, da bom do konca življenja morala hoditi na dializo. KAJ MI JE BILO TEGA 
TREBA?!

MIHA, 17 LET - MOJ ZADNJI ŠUS
25. 4. 2011 … OVERDOSE 
... MIHA JE MRTEV
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ANONIMNA PRIJAVA

ZA INFORMACIJE IN POMOČ, SE LAHKO OBRNEM NA:

ČE PRODAJAM PREPOVEDANE DROGE, JIH PROIZVAJAM ALI NEKOMU 
OMOGOČAM UŽIVANJE, MI GROZI ZAPORNA KAZEN. ČE IMAM V 
POSESTI PREPOVEDANE DROGE, JE TO PREKRŠEK.

RECI DROGAM NE!


