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Изповед 

Знаеш ли – обичам те? Не съм лудо влюбена в теб и сърцето ми не трепва, когато чуя гласа ти. Дори 

краката ми не омекват при вида ти. Сърцето ми е било в плен на други мъже, но ти не си сред тях. Не желая 

страстно допира на кожата ти. Никога няма както тях да ме накараш да тръпна. 

 Аз просто те обичам. Като брат, като приятел, като учител. Тихо и последователно. Всеки ден. Когато 

се събудя и усетя мириса на кожата ти в хладната стая. Когато ти правя закуска и кафе и срещам сънения ти 

поглед. Обичам те, когато заспиваш като малко дете. Тогава те целувам бързо и леко – да не те събудя, 

завивам те и те оставям да спиш.  

 И те ревнувам бясно. Страх ме е да не те изгубя. Не ме притеснява, че ще я поискаш в прилив на 

хормони. Бъди с нея. Обичта ми ще ти го прости, когато се завърнеш при мен. Може дори да ми кажеш как 

устните й са по-нежни, как ръцете й те галят по-страстно. Как наелектризира кожата ти с дъха си.  

Аз не вярвам в нас. Един ден ще се събудя и ще поискам да те няма. Да не правя закуска и кафе. Ще 

поискам да се усамотя в мрака. И тогава ще се мразя. И теб ще мразя. И нея също. Без значение коя е. 

Защото тя ще иска да те целуне и да те остави да спиш. А аз ще настръхна като подплашена котка, ако 

трябва да докосна кожата ти. Ще съм уморена и объркана. Ще искам друг да ме целува и да ме докарва до 

лудост. Но ще ме е страх да те пусна да отлетиш. 

А искам да съм с теб. Защото заедно сме тихи води – спокойни и непредсказуеми, от един извор 

идващи и в едно море се вливаме. Защото на твоя свят принадлежа. Вземи ме. А аз всеки ден ще ти 

повтарям, че те обичам. И накрая сама ще си повярвам. Ще те обичам толкова силно, че никой любовен 

ураган няма да отвее стълба на нашата обич. Толкова последователно, че и наобратно да се завърти земята, 

пак ще знам кога да ти направя кафе и закуска. И кога да те целуна като малко дете. 

Знаеш ли – обичам те! 


