Szombat este van. A legmenőbb, frissen vasalt
ruhádban vagy, rajtad a pulcsi, a Gucci, miután
lefürödtél, a séródat belőtted és a reklámokból
ismert szívdöglesztő illatot magadra fújtad.
Ragyogóan nézel ki! A lelked is ragyog, amint
azt mondod mizu, majd a többi kicsi legoval
elindulsz az éjszakába, hogy minden eddiginél
intenzívebben éld meg az élet vélt, vagy valós
örömeit.

Hülyeség, te már évek óta nem legózol, de azért
azt jó lenne tudni mit csináltál az éjjel. Ha szerencséd van nem te leszel a youtube legfrissebb
lúzere. Ha most büszke is lennél rá, négy-öt év
múlva már hidd el ciki lesz, hogy még mindig a
„kacagtató” felvételekkel azonosítanak. S valamikor a mostani és a leendő családod is látni
fogja. Akkor nézz majd gyermekeid szemébe!
Apropó! Szerinted, ha drogozol hány gyereket
fogsz nemzeni, szülni és felnevelni? Több év
múlva lesz szerető családod, házad, autód, lesz
pénzed nyaralásra?
Ezeket a kérdéseket egy huszonéves drogos fiatalember tette fel önvallomásában, melyre a saját
élete példája volt a válasz, hogy biztosan nem.
Nincs gyereke, nincs szakmája, nincs munkája,
nincs kocsija, nincs háza, nincs pénze. Ennyi!
Pedig sok-sok évvel ezelőtt ő is azt hitte, hogy
szombat éjszakánként meghódítja a világot és
olyat él át, amit nem szabad kihagyni... Megérte?

Vasárnap reggel van. Majd dél. Majd délután,
mire megébredsz. Halványan átfut rajtad a büszkeség, hogy a tegnapi volt életed legeszméletlenebb bulija! Sajnos szó szerint, a büszkeségen
kívül másra nem is emlékszel. Például arra sem,
hogy hol koszoltad így össze a kedvenc nadrágod. Ez sose megy ki belőle, a ******* *****
(mondjuk akkor sem, ha káromkodsz, de mindegy)!
Szerinted a szervezetedből nyomtalanul ki fog
tisztulni az a cigi, pia, drog, amivel az éjszaka
találkoztál? Az is ennyire zavar? Pedig nadrágot
lehet újat venni (bár nem te dolgozol meg érte,
hanem a szüleid), testet, lelket, értelmet már bajosabb. A kicsi lego is csak összeállva ad ki
klassz dolgokat, szétcsúszva csak egy kupac lom.

Egyelőre nem érsz rá ilyeneken gondolkodni.
Vasárnap délután van, hideg és üres minden, a
semmi ágán ül szíved, kis teste hangtalan vacog,
a szobádban zümmögő légy élesen kopog az
agyadban, be-belépő szeretteid csak látomások,
mit is keresel te itt egyáltalán?
Megint elment egy hétvége, nem csináltál semmit (a francba, a házid sincs kész). Mindegy,
legalább tegnap jó volt (még jobb lenne, ha többre emlékeznél belőle), a többi nap meg majd
elmegy megint valahogy. Csak a faterék, meg a
tanarak se nyaggassanak sokat. Mit lehet még
csinálni ebbe a ******** életbe? Várni a következő szombati bulit, mert az nagggyon eszméletlen király lesz! – Biztos jól van ez így?

Mivel szennyezed magad?

Általában Európán kívüli eldugott, illegális laborokban történik a szerek előállítása, rohammunkában. Sok esetben rövid kampányszerű működés után, miután a szer utcára kerül, már át is
telepítik a labort máshová, ahol újabb összetevőkkel újra kezdődik a kémia. Hatásait, illetve a
benne lévő melléktermékeket, szennyező anyagokat vizsgálni nincs idő, nem is kell, úgyis
megveszik. Ha meg kiderül hogy nem jó, a gyártó már úgyis máshol lesz… Garancia nincs…

Az utóbbi években alaposan átrajzolódott a fiatalok drogfogyasztási szokása. Új szintetikus kábítószerek váltották fel a hagyományos
diszkódrogokat. Ezeket az úgynevezett designer
drogokat azért fejlesztették ki, hogy kijátsszák
velük az illegális státuszú drogokra vonatkozó
törvényeket, ám hiába, mert az új anyagokkal
folyamatosan nő a tiltott szerek listája.
A fejlesztők (akik persze nem érted, a te boldogságodért, hanem a minél vastagabb pénztárcájukért dolgoznak) természetesen nem pihennek.
Folyamatosan újabb és újabb, az előzőeknél kicsit módosítottabb anyagokkal árasztják el a piacot.

Ide kapcsolódik az alábbi kérdés. Alapesetben,
ha beteg vagy, elmész orvoshoz, aki megállapítja
mi a bajod, ír föl gyógyszert, amitől aztán meggyógyulsz. Te elmennél olyan gyógyszertárba,
ahol maguk sem tudnák pontosan, mit árulnak és
az mire jó, ráadásul ugyanannak a gyógyszernek
is teljesen esetlegesen változna a hatóanyagtartalma? Tudnád mennyit kéne bevenni belőle? Be
mernéd egyáltalán venni? Bevállalnád biztos?

Ami közös bennük, hogy egyre erősebb, pusztítóbb hatóanyagokat próbálnak ki, amelyek elődeiknél károsabbak, de ideig-óráig legálisak és
addig jól lehet rajtuk keresni (mivel a szer erősebb, kisebb mennyiséggel nagyobb profit érhető
el). Mivel erősek, sokszor a kóma és a kellemes
ellazulás közötti különbség csupán egyetlen
csepp. A megfelelő dózishoz azonban ismerni
kéne a pontos hatóanyagtartalmat.
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