
Dragi Johnny, 

to jesen boš začel obiskovati srednjo šolo in kot večina najstnikov se boš srečal z drogami. Kot mnogo 

drugih staršev si tudi jaz želim, da ne bi užival drog. Vseeno pa se zavedam, da boš kljub mojim željam 

morda eksperimentiral. 

Ne bom uporabila zastraševanja, da bi te odvrnila od uporabe drog. Glede na moje 25-letno delo 

raziskovanja uporabe in zlorabe drog ti bom napisala nekaj, kar sem se tekom tega naučila, v upanju, 

da te bo to vodilo k modrim odločitvam. Moja edina skrb sta tvoje zdravje in varnost.  

Ko ljudje govorijo o drogah, se običajno nanašajo na ilegalne substance kot so marihuana, kokain, spid, 

LSD, ekstazi, gobe in heroin. Vendar to niso edine droge; tudi alkohol, cigarete in druge substance 

povzročijo omamo. In čeprav so slednje legalne, to še ne pomeni, da so manj nevarne kot ilegalne. Vse 

začasno spremenijo mišljenje, čustvovanje ipd.  

Nekateri ti bodo rekli, da se po uporabi drog dobro počutiš in da je to razlog, zakaj jih uporabljajo. 

Vendar uporaba drog ni vedno zabavna. Kokain in spid pospešita bitje srca, LSD povzroča 

dezorientacijo, alkohol negativno vpliva na vožnjo, kajenje cigaret vodi v odvisnost in včasih do 

pljučnega raka in nekateri zaradi heroina nenadoma umrejo. Marihuana redko vodi v fizično odvisnost 

ali overdose, vpliva pa na to, kako ljudje razmišljajo, se obnašajo in reagirajo.  

Želela sem ti na kratko omeniti droge, s katerimi se lahko morda srečaš. Ne želim ti dajati lažnih 

informacij, ki bi te prestrašile, ker si želim, da imaš zaupanje v moje besede. Čeprav ti ne bom lagala o 

učinkih, ki jih imajo, obstaja veliko razlogov zakaj ne eksperimentirati z drogo pri tvoji starosti. Ko si 

pod učinkom marihuane ali katere druge droge, to lahko ovira vsakodnevno življenje oziroma 

normalno funkcioniranje. Če razmišljaš, da bi poskusil marihuano, prosim počakaj, da boš starejši. 

Odrasli, ki imajo težave z uporabo drog so pogosto začeli uporabljati pri nizki starosti.  

Z očetom nočeva, da bi zašel v težave. In čeprav si želim, da ne bi nikoli uporabljal drog, se boš nekega 

dne morda vseeno odločil eksperimentirati. Še enkrat bom zapisala, da to ni dobra ideja, ampak če se 

vseeno odločiš za uporabo, se pozanimaj o negativnih učinkih drog in morebitnih posledicah ter pri 

tem uporabljaj zdrav razum. Veliko je odličnih knjig in člankov o tej temi, vključno z internetom, ki ti 

lahko dajo kredibilne informacije o drogah. In seveda, kadarkoli se lahko o teh stvareh pogovoriš z 

mano. Če ne bom vedela odgovorov na tvoja vprašanja, ti jih bom vsekakor pomagala poiskati. 

Če ti ponudijo droge, bodi previden. Opazuj, kako se obnašajo, vendar hkrati vedi, da se vsak drugače 

odziva na enako substanco. Če se odločiš za eksperimentiranje, obvezno bodi v družbi tistih oseb, na 

katere se lahko zaneseš. Vnaprej razmisli o prevozu domov z zabave in pod nobenim pogojem ne vozi 

ali se pelji z nekom, ki je pil alkohol ali uporabljal ostale droge. Pokliči mene ali očeta, podnevi ali 

ponoči, in prišla te bova iskat, brez vprašanj. 

Nemogoče je vedeti, kaj točno vsebujejo nelegalne droge, ker niso nadzorovane. Večina prekomernih 

odmerkov se pojavi, ker mladi ne vedo, kako čiste so ter kaj se zgodi, če se kombinirajo z drugimi 

drogami. Prosim te, ne sodeluj v 'pijanskih' tekmovanjih, ki so odgovorne za izgubo že marsikaterega 

mladega življenja. In čeprav marihuana ni smrtna, prevelik odmerek lahko povzroči paranojo.  

Johnny, kot sva ti z očetom vedno govorila o tveganih aktivnostih (vključno s seksom)... preden se 

odločiš za tvegano vedenje, premisli o morebitnih posledicah tvojih dejanj. Bodi skeptičen, in predvsem 

ostani varen. 

Z ljubeznijo, 

Mami 


