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Безплътие 

 Седиш толкова близо до нея, че ако бяхте голи, телата ви биха се докоснали. Сами, без вие да 

помагате. Сами осъзнали желанието, без вие самите да го съзнавате. Сами тласкани едно към друго от 

природата, без никакви желания да са минали през главите ви.  

 Топлият аромат на кожата й разтуптя сърцето ти. Приисква ти се да я доближиш, да я докоснеш. 

Да положиш длани на финото вратле, на крехките й рамене. Но не и да отнемеш чистотата й. Тя е бебе , 

непорочно създание. Просто да прекараш пръсти по меката повърхност, ухаеща толкова сладко, толкова 

неустоимо. Да отпуснеш ръце в топлотата й. 

 Под тънката й блуза се очертават фините й форми. Млади и чисти, несъвършени още. Движещи 

се съвсем равномерно под ефирната тъкан. Нещо те тласка към тях, да ги докоснеш. Но не и да ги 

присвоиш. Не искаш да отнемеш невинността им. Само да ги доближиш. Да склониш лице в уханните 

им обятия и да намериш покой.  

 Надолу се спуска мъничката й талия. С перфектни извивки. Искаш да плъзнеш ръце по нея 

надолу, надолу. Да проследиш с върховете на пръстите си заоблените й линии. Но просто да я галиш, 

без да я нараниш. Без да й причиниш болка. Само да се насладиш на близостта й. На младостта, която 

излъчва по детски чистото й телце. 

 Лицето й сияе. И ти желаеш това сияние. Искаш да го обгърнеш цялото, да докоснеш всяка една 

частица от него. Но не би й го отнел. То е като утринна зора – обагрено от аления изгрев. Целият й 

животец е изписан в меките му линии. И ти искаш да бъдеш част от тази сочна младост, да вкусиш 

неустоимите устни,  но не би посегнал на руменината й.  

 Очите й те канят. Позволяват ти да изпълниш всяко свое желание, което идва от сърцето ти. Те 

биха те оставили да я докосваш, да я целуваш, да си играеш с косите й,   

но тъмният им взор тогава би те отблъснал.  Пак те биха те обвинили, че си потушил детската искра в 

тях. Защото увлечението ти може да я унищожи. 

 И ти се плашиш от младостта й. Тя ти показва какво ти е отнело времето. Някога и твоята кожа бе 

пухкава като разчепкан памук. И в твоите скули се виждаше напора на горещата младежка кръв. И 

твоите очи горяха като живи въглени с детска чистота.  

 Но безспирният живот ти бе отнел всичко това. Макар да ви делят само няколко години, грубите 

ти ръце биха раздрали нежната й кожа. Дори едно докосване би отнело чистотата й. Едва положил 

глава на гърдите й, ще ги разраниш с грубата си брада. И би заграбил огъня в очите й, за да стопли 

заспалото ти сърце.  

 Тялото ти не жадува тялото й. Не търсиш близостта й, за да й отнемеш всичко. Не търсиш кожата 

й в мрака, за да я опорочиш. Ти си се отдал на тези желания, но не я искаш като жена. Да, с удоволствие 

би докосвал всяка част от невинното й тяло. Би плъзнал ръце по дължината на линиите й. Би целувал 

денонощно кожата й. Тя можеше да стане цялата ти вселена, единственото ти удоволствие. В дните и в 

нощите. Навсякъде. Би я направил цялата своя веднага. Всяка нейна извивка, всяка мека линия, всяка 

обловата форма. Но ти не я искаше така. 

Да, тя можеше да бъде твоя веднага. И в детската си чистота не би се противила. Би се 

подчинила на мъжката ти страст. Нищо, че след това би останала наполовина ценна. И нейните черти 

биха загрубели. И тя щеше да стане жена, а не малко момиче. 
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Но би била твоя. Очите й не те отблъскваха. Жадуваха близостта ти, но по друг начин. Тя искаше 

своя покровител. И тя търсеше близост. И тя чакаше милувки. Но тя искаше чистотата, която беше 

останала в душата ти да е до нея. Искаше силните ти ръце около себе си, за да я пазят. Искаше ти да я 

докосваш и да не жадува друг. И ти да желаеш да си само неин. Без да я нараниш. Без да отнемеш 

сладкия аромат на кожата к.  

Тялото ти не жадуваше тялото й. Само душата ти търсеше утеха в безплътната й близост. 


