
 

МУЗИКА 
 

Дарина Михайлова, Х а клас 

 

Той остави нотите върху поставката на пианото. Пръстите му 

плавно се движеха по клавишите и след натискането на всеки един от 

тях се чуваше прекрасната музика, създадена от него, идваща право 

от сърцето му. 

Дали от чувства, или от страст, дълбоко създадени? 

Той бавно отпиваше глътка от виното си, а аз се облегнах до 

пианото, послушвайки душата си, която се молеше за още. 

Устните му се извиха в лека усмивка и той остави чашата си. Бях 

опиянена, примамена в капана му. Сърцето ми не можеше де се 

откаже от тази така горчива, но и сладка любов. Любов, подобна на 

виното, което той бе избрал. Усещах пламъците, горящи в душата ми. 

Бавно се разтапях пред него. За мен това беше раят. Всичко негово, 

туптенето на сърцето му, цялото му съществуване. 

Ако той някога си тръгнеше, целият кислород на земята нямаше 

да ми стигне, за да се почувствам така жива, както го правеше той. 

В един момент ръцете му просто спряха, музиката вече не се 

чуваше. Очите му срещнаха моите и той стана от малкото столче. 

Приближи се към мен и аз наблюдавах блясъка в очите му. Ръцете му 

обгърнаха тялото ми и той ме придърпа към себе си. Усещах как 

сърцето ми не може да издържи на прекаления натиск на любовта. 

Дишането ми се учести и докосванията му бяха като нежен допир от 

коприна.  

А уж ме бе поканил да обсъдим утрешната лекция по латински... 

Усещах цялото привличане между нас. Не бяхме магнити, беше 

любов. Любов или магия? Не беше нито едното, нито другото. Беше 

просто вечер между двама студенти, обсъждащи лекциите в 

университета. Или поне така си мислех аз до момента, в който 

устните му не се свързаха с моите. Усещаше се горчивината на 

виното. Но в момента това не ме интересуваше. 

А уж музиката бе единственият повод да говорим за любов... 
 


