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Моят свят Любов 

 

 Исках да изградя свят, в който любовта беше лесно нещо. Там щеше да е достатъчно да обичаш 

някого, за да сте щастливи заедно. Нямаше да има завист, ревност, съмнение, изневяра… 

 Когато той ме погледна, в искрените му кафяви очи можех да видя целия свят и всичко, което го 

населяваше – вярната мъжка любов, скръбта, болката, неговото желанието да се бори и 

невъзможността да го стори. В едно обикновено момиче той виждаше Жената. Дълго време бях гледала 

отражението си в огледалото, но така и не разбрах какво харесва в мен. Едва когато погледнах в очите 

му, можех да видя красота във всяка от линиите си. Само за него бях специална. Бях хубава и добра, 

къщовна домакиня, а не детето, което мечтае за улиците и безкрайното лято. Той намираше своя идеал, 

който обожаваше нежно, страстно, с цялото си внимание. 

 Ако можехме за един миг да населяваме моя свят Любов, то тогава всичко щеше да е различно. 

Тогава нямаше да имат значение нито времето, нито пространството или пречките. Любовта ни щеше да 

бъде достатъчна – и силна, и красива, борбена и устремена към своята победа. Ако можехме едва за 

миг да съществуваме само ние двамата, които се обичаме, и никой друг, тогава нямаше да имаме нужда 

от вечността, за да сме сигурни в това – повече никога нямаше да обичаме така. В онази неповторима 

секунда, когато очите ни се слееха, щяхме да се превърнем в едно, едно-единствено нещо, от което 

после да бъдат отделени две частици. И когато времето ни изтечеше,  щяхме да продължим напред и 

никога повече да не бъдем същите. Всеки щеше да носи част от споделеното, от общата душа. Не просто 

да помни завинаги очите или топлината, кадифената кожа на другия – щеше да му дава живот всеки 

следващ ден, щеше да бъде себе си и него едновременно, никога само единия или другия, никога сам, 

никога мъртъв. 

 Но моят свят беше невъзможен. Оставих пламналата си ръка да се спусне по бузата му - да 

открадне малко от мекотата на кожата му и да му даде искрица топлина - но само толкова. Очите ми 

отдавна бяха умрели за света и за хората, за любовта. Имаше толкова много пречки, че те се отказаха да 

се борят. Желаеха, страстно жадуваха покоя на неговата прегръдка и утехата в думите му, но знаеха, че 

никога няма да ги получат. Защото светът беше устроен така. Защото трябваше да се преборят за 

благословията на цялата величествена Вселена, за да си откраднат миг щастие. В който другите 

онемееха и сърцето туптеше в ритъма на любовта, забравило за болката, жадуващо единствено 

близостта. Когато разумът се отпуснеше и не мислеше за утрешния ден. Секундата, когато телата се 

допираха и допълваха до съвършенство.   

 В онзи светъл момент светът и моят свят Любов щяха да се допрат. И те щяха да правят любов. 

Щяха да се допълват до съвършенство и да царува мир: моят свят, намерил покоя на реалността, и 

реалният свят, забравил за момент за своята брутална същност.  

 Нима светът заслужаваше това? Цялата му грубост и поквареност да бъдат заличени, греховете – 

простени, дори за един миг? А след края на този момент реалността отново щеше да ни унищожи, да 

развали любовта ни, да умъртви душите ни. Не… любовта нямаше място там, където царуваха низките 

страсти. Моят свят бе невъзможен, недопустим. 

 Ръката ми се откъсна от лицето му и част от мен умря. Умря и частица от него. В жертва падна и 

любовта. Тази любов, която ние никога повече няма да намерим. Ще продължим пътя си пусти, празни, 

загубили частица от себе си. Някога, някой тъжен ден ще намерим по-подходящия, когото да не 

обичаме, а просто да  съществуваме до него. Ще живеем по законите на реалния свят. 
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 Да, ще продължим пътя си, неполучили своя миг, неосъществили любовта. Очите ни никога няма 

да се докоснат. Телата ни никога няма да си паснат до съвършенство. Душите ни никога няма да се слеят 

до едно-единствено нещо. Пречките няма да изчезнат и грозният, циничен свят няма да се доближи до 

моя свят Любов, да го опорочи и ограби. Никога. 

 Исках да го изпратя в моя свят Любов, да го направя първия жител. Исках да знам, че винаги ще 

има при кого да се върна, кой да ме стопли и погали. Но беше невъзможно. Моят свят не съществуваше. 

Той беше просто предсмъртна агония на една отиваща си мечта, последната искра, прогаряща очите ми, 

докато от тях останеха само черни, безжизнени въглени, неспособни да му дадат от топлината си и да се 

насладят на мекото кадифе на кожата му. 


