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Nové zlo 

 

Nastal začiatok školského roka a my sme si uvedomili, že už sme veľké deviatačky. 

Keď sme vošli do školy, zbadali sme veľa nových tvárí, ktoré sme nikdy pred tým nevideli. 

Pohľadala som svojich kamarátov a spustila sa veľká debata o letných prázdninách. 

Zrazu sa sálou našej školy ozvalo smelé: „Vitajte milí žiaci! “ bola to naša skvelá pani 

riaditeľka. Začala slávnostným príhovorom, ktorým privítala žiakov prvého ročníka a taktiež 

nám,  deviatakom popriala veľa šťastia v poslednom ročníku, a tiež šťastie pri prijímacích 

skúškach. Potom sme sa presunuli do našej novo opravenej triedy, kde nám pani učiteľka 

predstavila naše tri nové spolužiačky. Volali sa Anetka, Sofia a Veronika. Na pohľad 

vyzerali ako nejaké „emo“ dievčatá, ale bola som presvedčená ,že také nie sú a opak je 

pravdou.  

Keď sme šli so Simonou a Luciou domov zo školy chceli sme sa s nimi zoznámiť, veď 

predsa len budeme spolužiačky, tak aby sme o sebe niečo vedeli.  

Prišla som za nimi a prihovorila som a im: „Ahojte, ja som Vanesa “, ich nezáujem bol taký 

veľký, že sa radšej ani neotočili a odignorovali ma.                                                            

Šla som späť za mojimi babami a šepla som Simone: „Niečo sa mi na nich nezdá.“ Simona 

so mnou iba súhlasila a Lucia tá už nám mávala z vlaku, keď  išla domov, náhodou tie tri 

nové baby bývali o dedinu ďalej ako Lucia.  

Keď sme so Simonou  šli domov zastavili sme sa v parku a videli sme stáť bielu dodávku pri 

uličke, o ktorej sa hovorí, že tam chodia predávať drogy. A koho sme tam nezazreli? Naše 

tri nové spolužiačky s nejakým chalanom, ktorý im ich dával. Začali sme  sa hrať na tajných 

agentov a zisťovali sme, kto to bol a až to boli drogy tak aké.  

Keď som prišla domov hneď som  musela povedať mamine, čo sme dnes videli a aký 

názor mám na svoje nové spolužiačky.  

Moja mamka mi jednoducho odpovedala: „A čo ťa to zaujíma? Ony si ničia zdravie nie ty. “ 

takú odpoveď som aj čakala.   

Vybehla som  hore po schodoch, zapla  počítač a na Skype volala Simone. Obe sme 

premýšľali  ako zistíme, čo sú ony tri zač. Po hodine sme na nič neprišli, a tak sme sa 

pobrali spať však ako sa hovorí „ráno múdrejšia večera“ a v našom prípade to bude platiť 

na sto percent.  

Ráno cestou do školy sme čakali  Luciu na stanici, ale ona nechodila a dokonca ani tie 

tri baby. Prišlo nám to divné, a tak sme sa  do školy vybrali okolo parku. Zrazu som začula 
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známy smiech. Bola to  Lucia, ktorá bola v uličke s Anetou, Sofiou a Veronikou. Zostali sme 

zaskočené z toho, čo sme uvideli, ale našťastie nás ani jedna z nich nevidela. Nevedela 

som rozoznať, či tam fetovali alebo fajčili, ale bála som sa o Luciu.  Do školy meškali, 

učiteľka si na nich hneď všimla niečo divné. Všetky mali červené oči, ale povedali, že im len 

niečo spadlo do oka, ale predsa nemôže všetkým štyrom spadnúť naraz niečo do oka.  

Po škole som šla so Simonou domov, pretože Lucia ešte zostala s babami v škole, ale 

neverila som tomu, určite šli do uličky. A tak aj bolo. Pristihli sme ich ako húlia marihuanu. 

Znova boli tak zhúlené, že si nás vôbec nevšimli. Bolo mi s toho smutno, pretože som mala 

Luciu veľmi rada a nechcela som aby bola drogovo závislá, keď sa dostala do takej partie. 

Nedalo mi to. Keď som prišla domov povedala som o tom mamke, no ona ma znovu 

nepočúvala, a tak mi nezostávalo nič iné len napísať Simone a poradiť sa s ňou. Mobil mi 

nedvíhala ani ona, pretože šla s Dávidom a ich rodičmi do kina. Nezostávalo mi teda nič 

iné, iba sa poradiť s Jarom, ale ten ma asi odignoroval, lebo hral FIFU, a tak so skončila 

zúfalá a o radu som požiadala Samuela, ktorý mi vnukol výborný  nápad. Na druhý deň 

neprišla ani jedna z báb do školy, bolo nám to divné.  

Schyľovalo sa k víkendu a plánovali sme prespávačku u Lucii, ktorá to na poslednú 

chvíľu odmietla,  pretože išla spať k Anete. Prešlo niekoľko dní a nám to už naozaj nedalo 

spávať, museli sme to nejako  vyriešiť, pretože Lucia sa už asi týždeň chodila poza školu aj 

s novými babami. Báli sme sa povedať niečo o tom riaditeľke, aby na nás neboli 

nahnevané.  

Nasledujúci deň, keď sme ich videli  ísť zas do uličky opatrne sme ich sledovali, no zbadali 

nás a prekvapene sa spýtali: 

„Čo tu chcete?“ 

„Prišli sme vás zastaviť, aby ste prestali s tým čo robíte.“ odpovedali sme. 

„Čo vám je do toho čo tu robíme, je to naša vec ?“ odpovedala Aneta 

„Kde je Lucia?“ 

„Lucia tá práve odišla, bolo jej zle.“ 

„A kam išla?“ 

„Na stanicu.“ 

„Dúfam, že nebude ešte neskoro.....“ 

„Prečo by malo? Lucia droguje už dlho.“ 

„Prosím?“ udivene sme na seba pozreli so Simonou. 

„Áno, dobre počuješ, Lucia pozná jedného dílera, ktorý predáva marihuanu a metanfetamín 

za dobrú cenu.“ 

„A jej rodičia o tom vedia? Alebo vaši?“ 

„Nie,“ to nie znelo jednohlasne.  

Rozlúčili sme sa s dievčatami, ktoré ďalej húlili marihuanu a utekali sme za Luciou na 

stanicu. Vlak jej mal odchádzať o päť minút. Zbadali sme ju. Simona na ňu kričala: „Lucia, 

Lucia“, ale ona si kráčala smelo ďalej. Dobehli sme ju, keď už nastupovala do vlaku. 

Nestihli sme ju.  

Na druhý deň, keď prišla do školy sme jej priamo položili otázku drog. Nechcela sa k tomu 

vyjadriť a potom nás celý čas ignorovala. Doteraz taká nebola, za to všetko môžu tie drogy. 

Keď sa skončilo vyučovanie, tak sme šli za riaditeľkou a povedali sme jej čo sme zistili 

a prečo Lucia, Aneta, Sofia a Veronika tak často chýbajú.  

Riaditeľka sa s nimi porozprávala, upozornila aj ich rodičov a na koniec s tým 

prestali, lebo sa o ne všetci báli. Lucia nám povedala, ako sa k tomu dostala, a že už s tým 

chcela prestať, ale díler jej nedovolil, Aneta, Sofia a Veronika sa nakoniec ukázali ako 



veľmi milé  dievčatá a všetci sme boli spokojní, keď s tým prestali. Bola som šťastná, že 

môj šiesty zmysel  zas zachránil moje okolie. Ktovie ako by to dopadlo, keby sme to 

nezistili? Ako by skončili moje kamarátky? Nikto nevie, ale som šťastná, že je to za nami 

a sme všetky spolu. Veď zabávať sa dokážeme aj bez drog. 

Môj príbeh skončil šťastne. Skončil tak, akoby si želali mnohí rodičia drogovo 

závislých detí, no v živote to nie vždy skončí šťastne. Drogy zanechajú v  človeku veľké 

stopy, keď nie fyzické, tak psychické určite.  

 

  


