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Устните му се извиват закачливо в крайчетата и очите 
му греят весело.

– Защото ти го написа в клетвите ни – да останем же-
нени до есента.

Минават няколко дълги секунди, преди да се осъзная 
от шока. Определено през онази нощ съм го раздавала 
командир на парада.

– Но това не е истински брак – казвам и се преструвам, 
че не съм забелязала разочарованата му гримаса. – Как-
во означава една клетва, при положение че ще нарушим 
всички останали, „докато смъртта ни раздели“.

Той се претъркулва и сяда на ръба на леглото с гръб 
към мен. Свива се напред и притиска длани към челото 
си.

– Не знам. Опитвам се да не нарушавам обещанията 
си. Предполагам това е причината. Всичко това е стран-
но и за мен, не си мисли, че знам какво точно правя само 
защото съм категоричен по въпроса, че не трябва да раз-
трогваме брака.

Сядам, свивам се около гърба му, целувам го по рамо-
то.

– Изглежда, по някаква случайност съм се омъжила за 
много добро момче.

Той се смее, но става и пак се отдалечава от мен. Усе-
щам, че има нужда от разстояние. Едно мъничко опарва-
не си пробива път между ребрата ми. Това е. Това е мигът, 
в който трябва да си ида.  

Той обува боксерките си, обляга се на вратата на гар-
дероба и ме гледа, докато се обличам. Обувам бикините 
си. Все още са мокри от соковете ми, но сега влагата е сту-
дена.

Решавам да не ги обувам. Пускам ги на пода, слагам 


