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ЛЮБОПИТСТВО?! - защо 

не опитаме да сме любопитни 

към нещо малко по-смислено… 

 
ЖЕЛАНИЕТО ДА СИ  

НЕЩО ПОВЕЧЕ?! - как, 

като се прецакаш сам, докато 

някой друг прави мръсни пачки 

на твой гръб… 

 
ИСКАШ ДА СИ НЕЗАВИ-

СИМ И ДА БЛЕСНЕШ?! - 

трябва да ни е много бедна фан-

тазията, за да решим точно така 

да покажем на нашите, че сме 

големи и можем да им играем 

напук… 

 
СТРАСТ ЗА НОВИ УДО-

ВОЛСТВИЯ?! - да, но след пър-

вите адреналин и тръпка идва 

пълен амок… 

ДА ИЗБЯГАМ ОТ ВСИЧ-

КО И ВСИЧКИ?! - къде, в чер-

на дупка… 

 
ДА ПОДСИЛИМ  

КУПОНА?! - само една тре-

вичка, к’во толкова - нищо, само 

дето след еуфорията мозъкът ни 

не знае на кой свят е... 

 
 

 

МОЖЕМ ДА СИ ИЗ-

МИСЛЯМЕ ДЕСЕТКИ ПРИ-

ЧИНИ И ПОВОДИ.  

ИСТИНАТА, ОБАЧЕ Е 

САМО ЕДНА–АКО СИ 

ПРАЗЕН ОТВЪТРЕ И САМ 

НЕ МОЖЕШ ДА НАПЪЛ-

НИШ СЪС СМИСЪЛ ЖИ-

ВОТА СИ, ДРОГАТА НЕ 

ТИ Е РЕШЕНИЕ, БРАТ!  

 

НЕ СТАВА САМ ДА СЕ 

ПРЕВЪРНЕШ В ПЪЛЕН  

ЛУЗЪР! 
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Да, те са гадост! Но те ли 

са истинската причина? 

Или са само следствие? 

Следствие на това, че като 

млади и яки, изпитваме 
хипер нужда  да се 

почувстваме Хора, нужда 

от самочувствие.  

За да се почувстваш Нещо, трябва обаче да правиш нещо.  

А ако вечно “няма к’во да правим” става тъпо. Почваме да 

водим някакви измислени виртуални животи, които хем не те карат 

да правиш нищо, хем те карат да се усещаш “нещо”. Ето, с това 

наше химерно желание да сме Нещо си играе дрогата. Искаме 

свръхемоции, искаме да опитаме всичко тук и сега, искаме 

свобода. И започваме сами да се скапваме. Изглежда умението да 

се саморазрушаваме е по-силно от това да се създаваме.  

 
Затова няма да си разказваме за видовете наркотици  

и последиците от тях. Това го има навсякъде в Нета, и 
то с доста образни ъндърграунд кадри. Искаме да си 
говорим за нас и за това как сами да правим от себе си 
НАИСТИНА НЕЩО, а не да се хващаме на евтини трикове, 
с които да подменяме живота 
си, който винаги има и по-
добра страна!!! 


