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Tarinahan alkaa siitä talvesta kun olin 13. Mulla oli katkennut välit yhteen jätkään, jonka kanssa oltiin ala-asteella hyviä
ystäviä. Mutta vuoden välirikon jälkeen otin häneen uudestaan yhteyttä, koska kaipasin häntä niin paljon. No hän suostui
tulemaan morolle kotini lähelle. Järkytyksenä minulle tuli se, että hän kertoi vetäneensä jo pitkään viinaa ja pudii. Itse en
ollut koskaan edes kokeillut tupakkaa, joten järkytyin syvästi kun kuulin 13v jätkän ruvenneen ryyppäämään ja käyttämään
huumeita.
No meidän ystävyys sitten jatkui siitä eteenpäin, tupakkaa hän minulle aina yritti tyrkyttää vaikka tiesi etten polttanut.
Jossain vaiheessa kuitenkin minulle tuli sellainen tunne, että jos en ala polttamaan ja juomaan niin hän katkaisee
välimme. Se jätkä merkkas mulle tosi paljon, joten en kestänyt ajatusta siitä että välimme katkeaisi. Ajattelin sitten, että ei
kai siitä mitään haittaa ole jos rupean polttamaan ja juomaan. Niinpä seuraavalla kerralla kun näin häntä, oli minulla
mukana isältä varastettu viinapullo ja äidin tupakat. Hän oli aika tavalla yllättynyt tästä.
Siitä se sitten tämän jätkän kanssa lähti, ryypättiin joka viikonloppu ja tupakkaakin alkoi menemään pari askia päivässä.
Vuosi tästä eteenpäin, kun olin 14, tapasin erään jätkän joka oli minua neljä vuotta vanhempi. Olin silloin pahasti
koukussa juhlintaan, joka viikonloppu piti ryypätä. Tämän jätkän kanssa aloin sitten seurustelemaan, ja silloin hän
tutustutti minut huumeisiin. Aloin vetämään aluksi koksua, myöhemmin amfetamiinia. Saatoin tämän jätkän kanssa
karata viikoksikin vetämään kamaa, ja porukat oli kotona huolissaan. Sitten tultiin takas himaan ja oltiin vaan omassa
huoneessa polttelemassa pudii, kunnes tuli poikaystävä taas autolla hakemaan kämpille kamaa vetämään.
Kerran sitten kun oltiin tän jätkän kämpillä niin hän kamapäissään raiskasi mut. Se oli aika traumaattinen kokemus 14vuotiaalle tytölle. Yöllä mä sitten karkasin sen kämpiltä ja liftasin kyydin takas kotiin jossa porukat odotti. En ole kertonut
heille vieläkään tästä tapahtumasta. Kaman vetäminen loppui aika lailla siihen, joskus poltin pudia. Mutta koksua ja
amfetamiinia sai vain tältä kusipäältä ja ei ollut mitään halua olla hänen kanssaan tekemisissä, joten niitä en sitten
enään vetänyt.
Voisi kai sanoa että raiskaus pelasti minut huumekierteeltä. Juhliminen toki jatkui, viikollakin ryypättiin. Tämän takia
jouduin sijotukseen ja asun nykyään eri paikkakunnalla. Tupakkaa edelleen poltan paljon, alkoholia käytän ehkä kerran
parissa kuussa ja pudia en ole vetänyt 8 kuukauteen ja koksua ja amfetamiinia en ole vetänyt yli vuoteen.

Nimimerkki:
Menetetty Tapaus
link
Lähde verkko-osoite: https://paihdelinkki.fi/fi/tarinat/lue-tarinoita/huumeet-ja-laakkeet/nuoren-tyton-tarina

