
Assie en 
Wirie



Assie en wirie zijn drugs. Softdrugs. Dat betekent dat 
je er niet dood aan kan gaan. Aan harddrugs kun je 
wel dood gaan. Assie is een bruin blokje en wirie is een 
groen plantje.

Meestal ga je djonko’s blezen. De assie of wirie zit dan in 
een sigara/safie. Soms wordt assie gegeten in een cake. 
Dit heet tripcake.



Als je zit te spacen, ga je je anders gedragen. Je kan 
er druk van worden, maar ook chill.

Het kan heel lekker zijn als je er chill van wordt. 
Het kan ook heel wack zijn als je verslaafd raakt en 
een crackie wordt. Op jonge leeftijd elke middag en 
avond djonko’s blezen is niet goed.

Alleen de shoppa mag 
assie en wirie sere.



De space van wirie en assie is anders dan die van batra. De space van wirie of 
assie is chill. Dat komt door de THC. 

Batra zorgt er voor dat je loesoe bent. Als je loesoe bent, heb je meer zin in fittie. 
Als je hebt gezipt ga je sneller een torie zetten dan als je straight bent.
Van djonko’s blezen word je moe. Je gaat niet meer naar scorro en het enige wat 
je doet is chillen op strati.

Misschien heb je matty’s die blezen. Misschien is blezen nada voor jou. Het kan 
gebeuren dat je matty’s je vragen om te blezen terwijl je dat eigenlijk niet wilt. 
Je kunt ‘nee, bedankt’ zeggen..Maar wat doe je als je ‘nee’ zeggen moeilijk vindt? 
Vooral bij goede matty’s is dat soms moeilijk.  Dan vinden ze je een tjap.



Interview
In de fotto hebben we pappie’s en mammie’s geïnterviewd. We vroegen 
ze wat ze van djonko’s blezen vonden.
De meesten vinden het tjappie. Je krijgt problemen met de scotoe, op 
scorro en met je ouders. Ook kost het veel doekoe’s en stinkt het.
Anderen vinden dat je het zelf moet weten of vinden het juist spang. 
Wel zegt iedereen dat je er verslaafd aan kan raken.

Als je veel jonko’s bleezt krijg je problemen. Je kan nokkie gaan. 
Ook kun je problemen op scorro krijgen of door je ouders genakt 
worden. Als je veel op strati staat te chillen, kun je ook problemen 
met de scotoe krijgen.

Als je denkt dat je wel eens te veel jonko’s bleezt kun je hier informatie vinden:
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Taktus (jonko-Hasj)
Een jonko ja wat kan ik je vertellen
Maakt je zo dom je kan niet eens tot 10 tellen
Stel je voor je bent net slowpoke
Je smookt een jonko en wordt direct slowbro

Yee en je vat me wel
En spacecake ja je vreet het wel
Bitch je weet niet wat het is
Eet het maar door ja totdat je stikt

Maar ja over hasj en wiet
Smoken is niet goed nee ik wil dat je het door ziet
Maar ja ookal klinkt het raar
Jongentjes van 11 doen het dat is pas raar

Roken is dodelijk geloof me maar
Een pak van nelle shaq dat is pas zwaar
Drugs het is allemaal slecht
Het is iets wat je hele leve verpest

Refrein: 2x
Slikken Spuiten Smoken
Drugs kan je doden
Smoke geen hasj of wiet
Want het fock je hele leve G

Made By Young-D (Dely)
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