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Все още съм зад нея. Едната ми ръка е на бедрото є, дър-
жа я здраво и тласкам таза си към нея. Другата ми ръка се 
мушка под сакото є към опънатата топла кожа на корема 
є.

Когато ръката ми започва да се катери нагоре, усещам 
вибрациите на стона є.

Темпото пак намалява и тя се обръща с лице към мен. 
Понеже е качена на тези убийствени токове, носовете ни 
почти се докосват. Погледът є е потъмнял. Улавя моя и 
не го пуска. Вокалът пее за пътешествия по света, как да 
останеш вечно млад и как любовта винаги печели. 

Ритъмът пак забързва, но не откъсваме поглед един от 
друг. Телата ни се движат в синхрон. Разгорещени, жад-
ни, търсещи. Пръстите ми се забиват в задника є и я при-
тискам към мен.

Когато онзи започва да пее как бил изгубен, докато не 
разбрал какво иска, дланта є вече е на бузата ми. Допи-
рът є е нежен, смущаващ.

Натежал от неизказани неща.
Навеждам глава и притискам устни към нейните. Тя 

веднага реагира. Отваря се за мен, топла и влажна. Взима 
всичко, което мога да є дам, и отговаря на целувката ми 
със същата разпаленост. Двете ми ръце я обвиват. Забра-
вяме за танца. Едната ми ръка остава малко под кръста є, 
а другата се заравя в мекотата на косите є. Устните ни не 
се откъсват. Ръцете є са впити в раменете ми, мачка мус-
кулите ми, придърпва ме към себе си.

случвало ли ти се е да преживееш онзи момент, кога-
то напълно съзнаваш, че това, което се случва сега, в този 
миг, ще промени всичко? Че от тук натам нищо няма да е 
същото? Че точно този момент ще раздели минало и бъ-
деще на две?

Повечето хора не преживяват такива мигове, защото 


