Varför min Life-story – vändningen – tacksam till livet.
Varför är ett ord som gnagt i min skalle under
många år
Varför gjorde jag fel val tidigt i mitt liv
Varför sökte jag spänning, fel sällskap, fel
substanser
Varför blev jag nyfiken på fel saker och respekt på
fel sätt
Varför blev jag kär i dig THC efter första pipan.
Varför blev du min nya vän med olika namn holk,
joint, spliff.
Varför fanns det fanns folk i skolan som sålde
skiten i denna lilla håla
Varför fanns skiten överallt
I korridoren – bakom lilla butiken – i parken –
överallt fanns skiten
Varför fanns det inga vuxna eller andra med
kunskap runt mig som jag manipulerade likt att
sno godis från ungar på lördagar.
Genom mer eller mindre hela högstadiet satt jag
pårökt och berusad av andra substanser utan att

någon lade märke till det eller inte ville lägga
märke till det.
Varför var det så lätt att lura hela min omgivning
och mina föräldrar.
Varför blev jag mobbad under dem första åren i
skolan
Varför sökte jag nya saker under hela min skoltid
Varför tyckte jag att jag aldrig var tillräckligt bra
på något
Varför sökte jag nya intressen, nya kickar.
Varför blev jag någon när jag började med droger våld – kriminalitet

Varför – varför - varför
Varför kan man på nolltid gå från att inte vara
någon till att verkligen bli någon på grund att
detta
droger - våld - kriminalitet
ger makt - makt på fel sätt.
Varför kunde ingen bara ta mig i kragen och ruska
om mig och visa mig helvetet utan att jag hade
behövt leva helvetet

Varför har jag sett och upplevt så mycket skit - sett
så mycket skit som en ung människa aldrig skall
behöva se och uppleva.
Varför började mitt liv bli ohållbart i den lilla
hålan med sociala kontrollen som absolut inte var
nyttig för mig och mitt missbruk som accederade i
allt högre takt.
varför kan en brun liten kaka, en tändare och lite
tobak leda till så mycket skit och eskalera till
amfetamin - benzo - heroin - cox - syra - crack alkohol - you name it - kort sagt all skit man
kunde trycka i sig
varför kunde skiten styra hela mitt liv - ta ifrån
mig mina vänner - mitt arbete - folk dog som
flugor
Varför lät jag drogerna göra så mycket hemskt mot
mig själv och min familj

Varför - Varför – Varför åter igen ekar orden i min skalle.
Varför jävla droger.
När jag satt med pistolen mot min skalle i en
misslyckad affär tog jag det viktigaste beslutet i mitt
liv, ett beslut, ett löfte jag aldrig kommer svika.

Varför var drogernas klor så starka, länge höll dem
mig kvar i ett järngrepp men jag var starkare och
aldrig kommer du kunna vinna över mig igen

Aldrig – Aldrig – Aldrig
Nu ren.
Tänk att få leva livet på dess villkor utan att fly
med hjälp av substanser.

Älskar mitt liv – min sambo – snart bli pappa till en liten flicka
som skall få växa upp utan droger i hemmet.
Min största önskan är att få leva och dö utan droger,
Tack my love
bonusbarnen
Mamma
Och
Pappa

