
הזה העולם ולדמן, אבי

ננרא חודשים שלושה שר ישיבת אחו׳ בתדאניב, והשבוע באמריקה שנה 15 לפני מושל שוית
 אלי יבוא מישהו אם מחפשת. לא

בכייף. אותה אעשן צינגלה עם עכשיו
 בעיות בגלל רב ממתח אז סבלתי

 המתח ובגלל שלי הבעלים עם אישיות
 הלא־ השעות בגלל ובעיקר בעבודה
קיב מהסמים חלק שעבדתי. סדירות

 מרופאים. מירשמים באמצעות לתי
 ונותנים שם, חופשיים מאוד הרופאים
שרבים למרות חופשי, באופן מירשמים

 כדו־ שהם קח״לנדס, כדורי לקחתי
 כיף. של הרגשה שנותנים רי־שינה

 זה עייפים כשלא אותם לוקחים אם
לה כדי נעים. סוטול של הרגשה נותן

 גורמים הם כדורי־ספיד. לקחתי תעורר
 לוקחים אנשים והרבה לחוסר־תיאבון

התמ לא במישקל. לרדת כדי אותם
לכדורים. כרתי

שישי, בימי בעיקר בסופי־שבוע,
ל. למדות נהגתי רז מ רי מ ד לורד■ דייחי הוי

קיש אסיר
ישראלי בכלא

 אנשי־ של במסיבות הקוק את חת
 דוגמניות. גם השתתפו שבהם תיאטרון

 אבל כולם, בבר בקוק משתמשים היום
 1116 111811 800161ץ לזה קראו אז

 היום הגבוהה). החברה של (הכייף 111811
יותר. עממי סם זה

 קוק ושם הירואין, זה קוק בארץ פה
 נתנה בקליפורניה במסיבה קריסטל. זה
 חשבתי שורות. שתי להריח בחורה לי

 אחרי הירואין. היה זה אך קריסטל, שזה
 היתה שהיא לבחורה אמרתי שניסיתי

 ביניהם. ההבדל את לי להסביר צריכה
מהו. להסביר בלי נותנים לא כזה סם

שיד למרות ההירואין. את אהבתי
 כמה גם ידעתי טוב, זה כמה עתי

 10 במשך אליו. כשמתמכרים סובלים
מסוי בימים בסמים השתמשתי שנים
 מיוחד תקציב לי היה בשבוע. מים

 למי קורה מה וידעתי מאחר לסמים,
יום. בכל סמים שלוקח
הגי שבה לתקופה עד המשכתי כך

 לפני והפרי־בייס הקראק לניו-יורק עו
כבר התחיל בעצם זה שנים. שלוש
 לפני לזה נכנסתי אני אבל קודם,
שנים. שלוש
 עבר ואבי בראש־השנה היה זה
 נהגתי אז עד בבית־החולים. ניתוח

 בניו־ג׳רסי. בבית־הורי החג את לבלות
בדיכאון. הייתי

 בגיל הבית את בני עזב לזה בנוסף
 למעשה בקנדה. לפנימייה ועבר 18

 שלא כנראה אבל לשמוח, צריכה הייתי
 שהוא העובדה את לעכל יכולתי
 עצמו. בזכות עומד הוא וכי התבגר
 קרובים והיינו 18 גיל עד אותו גידלתי

 לבד הייתי למשבר. נכנסתי מאוד.
 איך לראות רוצה שאני והחלטתי בבית

בעו־ אחד לאף אחריות ללא להיות זה

קריסטל
למחזוד־הדס

 להתמסטל יכולתי עכשיו **
 לא חדשה. להודעה ועד *■/מכאן

 בבוקר לקום צריכה שאני לכך לדאוג
 אחראית הייתי תמיד הילד. בשביל
 בשבילו מוכן הכל היה תמיד כלפיו.

 טיולים ארוחות, כביסה, בגדים, —
ואסיפות״הורים.
עברתי הפרי־ביים עם כשהתחלתי

 הפרי-בייס ללחץ. ונכנסתי הגבול את
באמצ שמזקקים מקוק־קריסטל עשוי
 מוציא זה לשתיה. סודה עם בישול עות
 עד הקריסטל את ומזקק הליכלוו את

אבן. כמו וקשה טהור שהוא למצב
 בתור הקריסטל את שמים זה במצב

ומע אפר, קצת עם כוס על או בנג,
 לקריסטל חזק. מאוד הוא הפלש שנים.
 שהוא עד רב זמן לוקח הבישול) (לפני
ההשפעה אז וגם למחזור־הדם. נכנס

 הקריסטל במיוחד. חזקה לא היא שלו
 כמו ממש, למוח ישר נכנס המבושל

קריסטל. של זריקה
 קריסטל, הזרקתי לא מעולם אומנם

 כי דומה, שלו שההשפעה שמעתי אבל
 של הנפילה למחזור״הדם. נכנס הוא

 הגוף שלו. הפלש כמו חזקה הפרי־בייס
 כל או כדור־ואליום וצריך לספיר נכנס
אל ששותה מי יש להרגעה. אחר דבר

או מריחים כמוני, הרוב, אבל כוהול,


