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Бог доказа Своята любов към нас в това, че 
когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.

Римляни 5:8

Тази книга не е роман, тази книга е животът 
такъв, какъвто е бил и е. Тя няма намерение да 
развлича, желанието ѝ е да стори така, че хора, 
попаднали в ада на наркотиците, както и техните 
близки, да узнаят, че надежда винаги има, че неза-
висимо от всичко човек може да се справи, стига да 
иска. Посвещавам я на всички, които ми помогнаха, 
на мама, на татко, на сестра ми и дъщеря ми, пос-
вещавам я също и на тези, които имат нужда от 
помощ. И ще се радвам, ако с нея допринеса поне 
малко за тяхното избавление. Защото надеждата 
е винаги жива... 
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Търсенето на щастието е взело повече жертви, 
отколкото можете да си представите. Преследването 
му е тих и жесток мъчител, който нанася неочакван 
удар точно когато се опитвате най-силно да го за-
държите за себе си. Бяга и убива. Именно в тази по-
следователност... обратното е невъзможно. Пустото 
щастие – също като дявола има много лица. Особено 
завладяващо е лицето на хероина. За мен той е живо 
същество отвъд материята, мощен зъл дух. По-силен 
от духа на завистта и на славата, взети заедно... Лю-
бимият ми дух... Жълтото чудовище, моето чудови-
ще, любовта на живота ми. Усмивката му е искрена и 
широка. Не ти става много ясно в кой момент точно 
става зловещо изкривена, но винаги помниш смразя-
ващия писък, който предизвиква. Класически писък 
от кошмар – излиза от всяка клетка на тялото, но не и 
от гърлото. Помниш и отварянето на очите. За първи 
път от много време насам виждаш небето. Осъзна-
ваш, че всъщност там ти е мястото. Каква ирония... 
най-силно пожелаваш да се рееш високо горе тъкмо 
когато си се заровил дълбоко като праисторическа 
риба на дъното. Към края на тази любовна история 
само очите ти се виждат... и очакват чудото. 
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ДЕТЕТО, КОЕТО ПОРАСНА ПО-БЪРЗО ОТ ДРУГИТЕ

Първата ми среща с опиатите я помня сравни-
телно ясно. Бях на 14 години и на поредния купон. 
Едно момиче, което бегло познавах, ми даде няколко 
жълти хапченца. Преброих си ги без страх и с мал-
ко любопитство. Точно 6 бяха, като за отличници. 
Първи знак, че ще постигна много в новото си начи-
нание. Хапчетата бяха Реланиум. Размазаха ме така, 
както детска ръчичка размазва мазно пъстроцветно 
петно от темперни боички. Изобщо не помнех как 
съм се прибрала, какво съм обяснила на майка ми 
и баща ми, как съм си легнала... Знам само, че спах 
като труп и че целият следващ ден беше прекрасен. 
Кристално помня усещането и отчасти действията. 
Лепкавото розово желе, в което се разхождах по со-
фийските улици... Още усещам еуфорията и радост-
та, които бликаха от тялото ми. Изръсих се с около 
13 – 14 лева и си купих розови пластмасови очила от 
„Раковска“. Така бе поставено чудесното начало на 
новата глава от книгата на живота ми. Главата, която 
препрочитах най-много пъти, но все още не съм си-
гурна, че напълно съм разбрала. 

Реланиума го глътнах през 1987 година. Бях дос-
та наперено, добре изглеждащо девойче с прежде-
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временно появили се огромни гърди и цикъл. Така 
физическото ми развитие в комбинация с наивност-
та ми, ме направиха жена едва на 12 години. Пу-
шех цигари, бях се целувала с език и даже правех 
секс. Имах най-добри приятелки, с които заедно се 
притеснявахме как пръстите ни да не миришат на 
цигари, или какво да правим, ако ни закъснее цикъ-
лът. Мразех училището и учителите, защото не бях 
съгласна някой да ми казва какво трябва да правя. 
Лъжех всички и за всичко. Никак не се вписвах в об-
становката. Спомням си една показателна случка, за 
това как гонеха непокорните ученици прeз социализ-
ма. Прическата ми беше, меко казано, неприемлива 
за ученичка. Правех си „гребен“, косата ми беше 
почти обръсната отстрани, а назад имах дълга тънка 
опашка. Обикновено си връзвах някак си с ластици 
и фиби, но един ден се успах и не успях да зама-
жа щръкналата коса и да скрия опашката. Отидох 
на училище и още на входа директорът ме хвана и 
каза, че ще ме остриже. Успях да се отскубна от ръ-
цете му и побягнах, той след мен. Беше толкова ко-
мично! Плешив чичко с почервеняло от яд лице ме 
гонеше все едно съм откраднала нещо ценно. Не ме 
подстрига, но месец по-късно ме изключиха. В учи-
лище не бях особено добре приета нито от децата, 
нито от учителите. Но ако си мислите, че съжалявам, 
не сте познали. Това са просто бързи обороти и ри-
скови изпреварвания без съобразяване със знаците 
по пътя. Между първия мъж и първото надрусване 
минаха две години. Приятно ми е, Весела. Соцтий-
нейджърка с не точно соцживот. 
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Детството ми беше безгрижно с мама, татко и 
кака, които много ме обичат. Казвам го, защото си-
гурно си мислите, че съм имала тежко детство и 
зависимостта ми към наркотиците е предшествана 
от фамилна обремененост, домашно насилие, тежък 
развод и т.н. Все логични обяснения на психиатри 
и психолози. Искам обаче да ви кажа, че повечето 
наркомани, които познавам, всъщност нямат ника-
къв логичен отговор на въпроса: „Ти защо започна 
да се друсаш?“. Явно отговорът е невидим за очите. 
Ето защо смятам, че опиатът е дух, който завладява, 
витае около теб, влиза в теб, обича те, разбира те, 
става ти най-верен приятел, кара те да се чувстваш 
специален и накрая те убива.

Всички ние живеехме в един от най-хубавите 
квартали в София, в абсолютно стандартен соцапар-
тамент с детска стая, хол и кухня. Цялата тази пре-
лест се вихреше в приятен военен блок. Баща ми 
беше военен, но не от онези стандартните с лайня-
но-зелените униформи, а морски офицер, влюбен в 
морето и в майка ми. Той ходеше на работа в секси 
униформа от тъмносин панталон, светложълта риза 
и бяла шапка... Имаше и пагони със златни звезди. 
А през зимата носеше уникален гръндж шинел със 
златни копчета. Не приличаше на средностатисти-
чески офицер. Може би така ми се е искало да го 
виждам. Мама беше лаборантка. Почти класическа 
формула за най-здравата клетка на обществото. Поч-
ти, защото оригиналът е съпруг – военен, и жена – 
медицинска сестра. Кака учеше в руско училище, 
пълна отличничка, комсомолски секретар, изобщо 
дете мечта. В цялата тази социдилия аз бях черната 
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овца. Заради егото си обаче не мога да не споделя, 
че бях умно и талантливо дете, научих се да чета 
на 5, помнех супер дълги стихотворения и винаги 
на семейни вечеринки ме изтъпанваха отпред да пея 
или рецитирам. 

Всичко звучи и изглежда чудесно, но докато 
растях, не спирах да недоволствам от реалността, 
в която съм насадена. Нищо не си харесвах. Нито 
родителите, нито учителите, а най-много себе си и 
собствените си мисли. Пишех мрачни стихове, чер-
ни есета за края на света и всякакви такива мрач-
ни съчинения, с които всяко съвременно ЕМО дете 
би се гордяло. Режех си ръцете, но не за да умра, 
а за да кървя зловещо. По-късно прочетох някъде, 
че това е диагноза на психично заболяване, което 
се отключва, когато децата имат нужда от внимание 
и обич. Сега е лесно – пишеш „тийнейджър, вени, 
реже“ в Google и веднага излиза „депресия“, „липса 
на внимание“. През 80-те нямаше интернет, мама и 
тате тогава не са ползвали социалната мрежа и не са 
знаели, че трябва да ми обръщат повече внимание. 
Нямаше психолози в училищата и никой не им беше 
казал, че имам психически проблем. Тогава нямаше 
и ЕМО kids, нямаше никакви kids, освен онези нови-
те – „on the block“, и всичко се обясняваше с тежък 
пубертет. Сигурно затова никой не ми обръщаше 
кой знае колко внимание и всички се надяваха по-
бързо да порасна.

За първи път ми намалиха поведението в пети 
клас, защото с група момчета, известни тогава като 
„редутчани“, запалихме дневниците на цялото учи-
лище. Вследствие на това бях изключена и около ме-
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сец ходех да се разписвам в Първо районно в Детска 
педагогическа стая. След като малко поотраснах, за-
почнах да слушам популярния в онези години New 
wave и се събирах с хората от „Кравай“ – известно 
място в София, където столичните „боклуци“ вися-
ха нонстоп, пушеха цигари и пиеха бира, правеха се 
на интересни и си мислеха, че ще променят света. 
Впоследствие повечето промениха само адресните 
си регистрации като заминаха за чужбина или из-
мряха от дрога или алкохол. 

След сменени още няколко училища успешно 
стигнах до десети клас. Посрещнах 10-и ноември 
на бригада в град Стамболийски, където сортирах-
ме чушки в КК „Витамина“. „КК“, пояснявам за по-
младите, означава консервен комбинат. ЕМО kid в 
консервен комбинат. Животът е най-добрият сцена-
рист. Запомнете го. Сценариите, които пише, често 
пъти са неправдоподобни на пръв поглед, но само на 
пръв – на втори и трети си хлътнал толкова навътре 
в неговите драсканици, че се чудиш дали няма да 
те изхвърли ей така, изведнъж, като някоя досадна 
печатна грешка. Във „Витамина“ беше страхотен 
купон. С циганите работници редовно се напивахме 
с гадна шльокавица, заврени под поточната линия, в 
която чорбаджийските чушки се нижеха като обрече-
ния ни живот, пълен с всякакви гадости. Прекрасна 
метафора на социалистическата действителност. На 
всяка лицемерна действителност. Една вечер след 
работа целият ми клас се прибра в общежитието и 
по телевизията видяхме как някакви чичковци „сва-
лят“ Тодор Живков. Всички много се радвахме, без 
да разбираме какво точно става. Това не ни пречеше 
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да крещим с пълно гърло „Урааааа!!!“. Убедена съм, 
че има хора, които тогава са викали „Урааа!“, а сега 
с тъга се връщат към „времето, когато...“. Всеки те-
левизионен рекламен блок е изтъкан от това. От ни-
кому ненужната носталгия, създаваща измамно усе-
щане за сигурност. Бира, кренвирши, кафе и прах за 
пране от „онова време“. Продавачите на носталгия 
изместиха продавачите на надежда. Миналото стана 
като секса – продава най-добре. Жалко за секса, жал-
ко за бъдещето, жалко за надеждата... 

Като се прибрахме в София, премахнаха уни-
формите, оценките за поведение, наказанията и 
строгата, почти казармена дисциплина... Умопомра-
чителен кеф. Супер кеф! Еднаквостта си отиваше, 
идваше времето на различните. Иначе моят живот не 
се промени особено. Освен че в точно този период 
срещнах Тони – 22-годишен младеж, с дълга коса и 
китара. Тогава беше влязъл в ролята на хипар и беше 
прекрасен. Всичките ми приятелки бяха влюбени в 
него и това ме накара да се вманиача в мисията да 
го спечеля. Прекратих 4-годишната си връзка с тога-
вашния ми приятел, който отбиваше задължителната 
си военна служба. Спомням си как го разкарах много 
добре. Още преди бригадата в Стамболийски с Тони 
бяхме започнала свалката. Бях сигурна, че всичко ще 
се нареди, когато се върна в София. Реших, че трябва 
да действам. Не защото бях добра, а защото знаех, че 
трябва да съм искрена с предишното си гадже. Все 
пак беше войник, така или иначе му е гадно. По-доб-
ре да не го лъжа и да му кажа очи в очи истината. Из-
бягах от лагера, на автостоп отидох до Марино поле, 
близо до Карлово, където се намираше поделението. 



14

Помолих старшината да пусне моя приятел. Стана 
лесно, защото всички ме познаваха. Все пак почти 
година и половина ходех на свиждане всяка неделя. 
Приятелят ми излезе и аз започнах: „Влюбена съм, 
обичам друг... Съжалявам...“.

Той го прие мъжки, просто се обърна и се върна 
да служи на родината. Много долно от моя страна, 
но любовта и казармата в този случай не се оказа-
ха доб ри приятели. С Тони станахме гаджета, целта 
беше постигната. Аз си ходех криво-ляво на учили-
ще, а той заряза кандидатстването си в университет и 
се хвана да бачка снабдител на някакъв стол. Караше 
УАЗ-ка и беше готин пич. Много добре си живеехме 
с Тони. Купонясвахме здраво. Няма да навлизам в де-
тайли за тази връзка, защото това е разказ за дългата 
ми и изгаряща любов към хероина, не към хората. 
Само ще кажа, че връзката ни беше пропита с тол-
кова алкохол и безкрайни купони, че изобщо не знам 
как точно сме се обичали. Имахме верни приятели, 
с които прекарвахме голяма част от времето си. Гле-
дахме филми, готвехме си, ходехме на ъндърграунд 
концерти в разни апокрифни читалища. Изживявах-
ме се малко като хипарите от 60-те. Бяхме гневни, 
недоволни и вечно леко пияни. Нашият Удсто к беше 
в центъра на София. Вярвахме в безразборната лю-
бов, четяхме Борис Виан и Чарлз Буковски и си мис-
лехме, че животът е безкраен купо н. 

Летата бяха най-незабравими. Веднъж отидохме 
на къмпинг „Веселие“, който тогава беше известен 
като най-хипи мястото на нашето море. Намерих-
ме си цяла тумба приятели, които бяха окупирали 
най-хубавата част на плажа. Имаше повече от 10 па-
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латки, разположени в кръг, а над тях един огромен 
парашут. Купонът беше денонощен. Чувствахме се 
извън времето, свободни, млади и щастливи. Мис-
лехме си, че освен бутилка евтин алкохол, цигари, 
хляб, пастет и лютеница нищо друго не ни трябва. 
Останахме цял месец. Как сме се оправяли с парите 
изобщо не си спомням. Знам само, че се чувствахме 
прекрасно. 

С Тони си имахме нашия безгрижен общ живот. 
Моята част от впряга обаче беше по-бърза и нетър-
пелива и докато половинката ми ходеше с бавни 
крачки към светлото бъдеще, аз препусках в луд га-
лоп. Такава скорост бях развила, че докато пиех кафе 
една сутрин, реших, че вече всичко знам, всичко съм 
видяла и вече ми е време да стана майка. По това 
време бях навършила 16 години. И без да споделям 
с никого плановете си, освен с Тони, започнах да 
„правя“ дете. То така и не ставаше, докато един ден, 
година по-късно, най-сетне се „оказах“ бременна. 
Съобщаването на родителите ни беше драматично. 
След драмата дойде сватбата. Декември месец, кога-
то съучениците ми ходеха на ски, аз отидох в риту-
алната зала с бяла рокля. Моята първа голяма сватба. 
Кумове ни станаха много близки приятели на Тони – 
Мира и Вихрен. Чудесни приятели, сродни души, с 
които споделяхме едни и същи възгледи за вечна и 
безгрижна любов, щастие и свобода. Без зад ръжки и 
морал... Смело да вървим напред въпреки всичко. Те 
приеха да станат кумове и най-важни хора на сват-
бата, но бяха толкова над дребните ритуали и оби-
чаи, че още преди да дойдат да ме „вземат“, кумът 
и младоженецът се бяха напили така безобразно, че 
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едва стояха прави в ритуалната зала. Сватбата беше 
наистина паметна. Двеста човека гости, набутани с 
триста връзки в ресторант „България“. През 90-а го-
дина всичко беше „кът“ – млякото, маслото, лукан-
ката, ресторантите също. Като съвсем реална малка 
бременна булка влязох с костюмирания младоженец 
по истински червен килим. По средата на холивуд-
ската пътека имаше леген, защото таванът капеше. 
На снимките съм усмихната, но всъщност беше гад-
но, беше ми лошо от растящото бебе и за капак се 
криех в кенефа, за да пуша. 




