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 Двамата най-после се 

изправиха един срещу друг. Това 

беше точно този момент, когато те 

просто стояха и се гледаха. Гледаха се 

право в очите и си спомняха за всяко 

едно от онези ужасяващи неща, които 

бяха изживели заедно. Вече я нямаше 

болката, нямаше я и тъгата. Беше 

останала само изпепеляваща ярост. В очите им все още ги имаше 

онези звезди, но в този момент те бяха черни. Неговите ръце 

бяха свити в здрави юмруци, по които тя разбра, че въпреки че 

е жена, той няма да щади живота й, а по високо вдигнатата й 

глава и по спокойствието, което се излъчваше от фигурата й, той 

разбра, че тя също не се е предала. Те бяха изживели всичкото 

зло на този свят и бяха минали през това заедно, а в онзи момент 

те просто стояха един срещу друг и единственото, което искаха, 

беше да причинят болка на другия. Да го накарат да изпита 

всички страдания отново, но този път искаха да се наранят 

физически. 

В момента, в който те преминаха през спомените си и 

успяха да прогонят духовете на миналото, които ги спираха да 

направят това, което последва, те се спуснаха с всички сили един 

към друг. Всеки звук около тях беше заглушен от вплетените им 

крясъци. Тичайки към него, тя извади ножа, който той 

навремето я беше научил да използва, а той си позволи да се 



 

 

хвърли върху нея с голи ръце. Битката им продължи едва 

няколко секунди, а те сякаш се раняваха с години. 

Тогава всичко спря. Тя дори не осъзна кога той беше взел 

ножа от ръцете й. Той стоеше забит право в сърцето й. От очите 

му започнаха да се ронят сълзи. По една за всяко зло, което й 

беше причинил. А тя просто се усмихна с благодарност. Беше му 

благодарна за това, че не се наложи тя да го убие; за това, че най-

после мъката й си отиде и за още толкова много неща, но искаше 

още нещо. Не се наложи да го изрича, защото той просто 

знаеше. И тогава се случи. Последната им целувка. Да! Той я 

целуна, но не като за последно, както тя очакваше, защото той 

знаеше, че това не е 

последната им среща. 

Той извади ножа от 

гърдите й и го заби в своите.  

Двамата паднаха на 

земята заедно и най-после 

всичко, което изпитваха, 

беше просто и само любов. 

 


