
Аз съм различен, ти си различен, ние сме приятели 

 

 Оказа се, че тази тема наистина навлиза в територията на по-дълбоките ми 

разсъждения, което ме изненада – всички теми, поставяни досега, бяха прекалено 

скучни за мен. 

 „Противоположностите се привличат” – това казват хората. Донякъде е вярно – 

аз съм едно, приятелите ми са съвсем различно. Въпросът е, че противоположностите 

могат да доведат до фатален край, ако се откаже създаването на приятелство. А дори и 

то да съществува, не е гарантирано нищо – приятелите нараняват приятели. Това, от 

моя гледна точка, става след като приятел „А” измести приятел „Б” с приятел „В” или 

когато приятел „А” не може да се примири с навиците на приятел „Б”. И до какво води 

това – двама щастливи, един е оставен на емоциите си. Състоянията, в които човек 

изпада само при една малка промяна, водят до състояния, в които той открива другиго 

в себе си. От друга страна, има музика, която е изкуство. Ние се потапяме в него, когато 

нещо се случи, но често потапянето се удължава и ние се давим в нашето 

„болкоуспокоително”. Ако няма кой да ни спаси, ние вече не съществуваме – 

обградени сме напълно от музиката, предпазени от реалността. Но когато решим да 

излезем от черупката си, хората ни отблъскват и си играят с нас, а ние се поддаваме, 

защото това ни е непознато. Различни сме, а когато си различен, когато имаш работа с 

метъл и хардкор музика и дълбоки текстове, ти си отхвърлян. Идеята, че нещо, което 

харесваш, се различава от това, което другите харесват, моментално ти поставя етикет. 

Не мисля, че хората разбират колко разрушително е това, а когато самочувствието ти е 

ниско, се движиш на бензин. Ако ме видят със слушалки, първата им мисъл вероятно 

е: „Я виж, емото пак слуша сатанинската си музика”. 

 Това не се случва само в училище, може да се случи и вкъщи. В същност е 

възможно семейството ти да отхвърля това, което си. Баба ми например веднъж ми 

каза, че стаята ми изглежда момчешка, което ми дава още една причина да стоя в 

стаята си. И ето наблюдаваме вече споменатото поставяне на етикет, но тук е в 

различна област. 

 Моите приятели нямат голям проблем със стила ми, но съм чувала и коментара: 

„Тази сатанинска музика е ужасна, махай я!”, което се усеща като удар под кръста.  

 Респект. Това е нещо, което малко хора на моята възраст могат да покажат. Аз 

го показвам. Защото знам какво е да си различен и да не се чувстваш на място. Защото 

знам, че семейството и приятелите могат да са до теб сега, но в крайна сметка 

умираме сами. Защото най-големия подарък е именно респект. Ние, които сме 

различни и не се вписваме, сме кралете и кралиците на алтернативата. И съм сигурна, 

че който е силен на думи, може да е силен и на действия, в бъдеще, което може да не 

съществува. 
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