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Gabi
Czuïam, jak wbija siÚ we mnie caïym sobÈ. PragnÚïam go jak
nigdy wczeĂniej. Ostatni stres zostaï mi wynagrodzony. WïaĂnie
teraz, kiedy nasze ciaïa mogïy ponownie siÚ zïÈczyÊ.
Poruszaï siÚ we mnie szybko, dokïadnie w rytmie mojego
przyspieszonego bicia serca. Musiaï to czuÊ, jego serce takĝe
musiaïo waliÊ jak mïotem. Tak dawno siÚ ze sobÈ nie kochaliĂmy. „Ile to juĝ?” — zastanawiam siÚ miÚdzy kolejnymi jÚkniÚciami, wbijajÈc paznokcie w jego nagie plecy. Popycham go, postanawiajÈc przejÈÊ kontrolÚ. Wychodzi ze mnie niespiesznie,
by uïoĝyÊ siÚ wygodnie na plecach. Klepie siÚ po wyrzeěbionym
brzuchu, wskazujÈc mi miejsce. Siadam na nim okrakiem,
nabijajÈc siÚ na jego sztywnÈ mÚskoĂÊ. Moja wilgoÊ sprawia, ĝe
sam we mnie trafia, co sprawia mi przyjemnoĂÊ.
— Pieprz mnie, kocico — wïadczy gïos Marka dodaje mi siï.
Podskakiwaïam na nim, jakbym go ujeĝdĝaïa, a panujÈcÈ
wkoïo ciszÚ wypeïniaïy jedynie odgïosy klaĂniÚÊ naszych ciaï.
Chwyciï moje piersi w swe dïonie i zaczÈï je masowaÊ. Wiedziaï, ĝe to lubiÚ. Przyspieszyïam, choÊ jeszcze przed chwilÈ
wydawaïo siÚ to niemoĝliwe. Uniósï biodra, by wybiÊ mnie jeszcze wyĝej. Miaïam wraĝenie, ĝe schodziïam z niego, by powtórnie mógï mnie na siebie nadziaÊ. Tak bardzo za tym tÚskniïam. Tak bardzo tÚskniïam za seksem z nim, który byï jak narkotyk. Narkotyk, od którego odwyk musiaïam przejĂÊ na czas
matur. Ale one juĝ siÚ skoñczyïy. MogliĂmy znów siÚ pieprzyÊ
jak trzy tygodnie temu.
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— Jeszcze trochÚ, dasz radÚ maleñka — ĂcisnÈï moje poĂladki, unoszÈc mnie — dokoñcz ustami. — Rozkazaï, zrzucajÈc
mnie z siebie.
Chwyciïam go w usta, wykonujÈc ruchy w górÚ i w dóï.
Wiedziaïam, co lubi. Znaïam go jak nikt inny. ByliĂmy juĝ ze
sobÈ dwa lata, choÊ ponad póï roku zmarnowaliĂmy na gïupawe pieszczoty, po których odkryliĂmy, czym jest seks. Seks i miïoĂÊ, bo w naszym zwiÈzku te dwie rzeczy szïy ze sobÈ idealnie
w parze.
¥cisnÚïam wargi mocniej na jego przyrodzeniu, czujÈc, ĝe
zaraz nastÈpi kulminacja. Zaraz wybuchnie, a ja razem z nim.
— Poïknij — poprosiï resztkÈ siï na chwilÚ przed wytryskiem.
PrzeïknÚïam szybko ĂlinÚ, by zrobiÊ miejsce na jego nektar,
którym miaïam zaraz zostaÊ nagrodzona. Ciepïy pïyn trafiï wprost
do moich ust, pozwalajÈc mi poczuÊ bïogie szczÚĂcie. Maïo
która dziewczyna byïa zdolna do takich rzeczy, lecz dla mnie
byïa to czysta przyjemnoĂÊ. Jego nektar byï mojÈ energiÈ.
Uïoĝyïam siÚ na spoconym torsie Marka, chwytajÈc jego dïoñ
i kierujÈc w stronÚ mojego wciÈĝ wilgotnego krocza. Posïusznie wïoĝyï we mnie dwa palce, zaczynajÈc nimi ruszaÊ powoli.
PrÚĝyïam siÚ, czujÈc, ĝe moje ĝycie nie moĝe byÊ piÚkniejsze.
JÚczaïam coraz gïoĂniej, dajÈc mu znak, ĝe jestem juĝ blisko.
— GabryĂka, to nie ma sensu — powiedziaï nagle, wyjmujÈc
ze mnie palce.
— Jeszcze trochÚ — jÚknÚïam bïagalnie.
Uniósï siÚ, zrzucajÈc mÈ gïowÚ na poduszkÚ.
— Ja pierdolÚ, ty nic nie kumasz — spojrzaï na mnie wrogo.
— To koniec. Z nami koniec!
Wytrzeszczyïam oczy ze zdumienia, nie do koñca wiedzÈc,
o co mu chodzi. Mój Marek mówi, ĝe z nami koniec? Teraz?!
Kiedy uprawialiĂmy kolejny cudowny seks w naszym ĝyciu?! To
nie mogïa byÊ prawda.
— Chyba siÚ przesïyszaïam. Moĝesz powtórzyÊ? — poprosiïam.
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— Powiedziaïem, ĝe z nami K-O-N-I-E-C — przeliterowaï
ostatnie sïowo. — Mam kogoĂ.
ZamachnÚïam siÚ, wymierzajÈc mu siarczysty policzek. Zïapaï siÚ za czerwony plac na twarzy, uĂmiechajÈc siÚ pod nosem.
— No, kocico, chyba zaraz to powtórzymy — ĂcisnÈï moje
piersi, by po chwili przygryěÊ sutki zÚbami.
Ponownie go uderzyïam, dodajÈc do tego kopniaka wprost
w jego przyrodzenie.
— Pojebaïo ciÚ — piekliï siÚ, ïapiÈc za obolaïe krocze.
— To chyba ciebie pojebaïo, pojebie — krzyknÚïam.
Wstaïam z ïóĝka, by pozbieraÊ rozrzucone na podïodze ubrania. SiÚgnÚïam po turkusowe bokserki, które rzuciïam prosto
na jego twarz.
— OpamiÚtaj siÚ, to byï tylko seks!
— Tylko seks? — Oburzyïam siÚ. — Dwa lata razem nazywasz tylko seksem? I po cholerÚ siÚ ze mnÈ pieprzyïeĂ skoro
masz juĝ jakÈĂ dziwkÚ? Znam jÈ? No przyznaj siÚ! — Rzuciïam
siÚ na niego z piÚĂciami.
Chwyciï mnie za nadgarstki, by spojrzeÊ w moje oczy.
— GabryĂka, nie rób scen — poprosiï. — Czy to waĝne z kim
i czy jÈ znasz? Waĝne, ĝe my do siebie nie pasujemy. Byïo fajnie
i tyle.
— Ciekawe, co ona by powiedziaïa na to, ĝe przed chwilÈ
twój penis penetrowaï mnie, a nie jÈ? — burknÚïam wĂciekle.
Marek zaĂmiaï siÚ, spoglÈdajÈc na moje sterczÈce sutki.
— KrÚci ciÚ to? — zapytaï.
ParsknÚïam gïoĂno, nie chcÈc mu dawaÊ satysfakcji. PragnÚïam go cholernie, jednak ból, jaki mi zadaï, byï nie do zniesienia. Nawet widok jego muskularnego ciaïa i unoszÈcego siÚ
ku górze penisa nie mógï mnie rozproszyÊ.
— Przestañ! — rozkazaïam wzburzona jego pewnoĂciÈ siebie, którÈ jeszcze godzinÚ temu tak bardzo w nim kochaïam.
— Po co to byïo? Po co ten caïy cyrk przed chwilÈ?
7
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— Kocico, nie zïoĂÊ siÚ, bo ci jakoĂ tak nie do twarzy z tym
grymasem — pogïadziï mnie po policzku. — A ten cyrk, jak to
nazwaïaĂ, to seks gratulacyjny. Bo przecieĝ zdaïaĂ wszystkie
egzaminy, prawda?
— Seks gratulacyjny? — powtórzyïam.
Marek nachyliï siÚ, by pocaïowaÊ mojÈ szyjÚ.
— Wykorzystaj to — szepnÈï wprost do mojego ucha. — Monika wie, co tu robimy, wiÚc szkoda zmarnowaÊ okazjÚ.
— Monika?!
SïyszÈc to imiÚ, ponownie rzuciïam siÚ na niego z piÚĂciami. Byïo tyle dziewczyn na Ăwiecie, a on musiaï mnie rzuciÊ
wïaĂnie dla niej. Dla siksy, która od zawsze mnie nienawidziïa
i wytykaïa moje potkniÚcia.
— WynoĂ siÚ! — krzyknÚïam, wskazujÈc na drzwi.
ZaĂmiaï siÚ, nic sobie nie robiÈc z moich sïów.
— Wypierdalaj!
— Kocico, nie wiem, czy pamiÚtasz, ale to moje mieszkanie,
a i to ïóĝko, na którym przed chwilÈ siÚ pieprzyliĂmy, teĝ naleĝy
do mnie.
Naïoĝyïam na siebie zwiewnÈ sukienkÚ, pakujÈc stanik i stringi
do plaĝowej torebki, którÈ nosiïam w upalne dni. Nie patrzÈc
na niego, wyszïam z pokoju, aby móc zniknÈÊ z jego ĝycia.
— Radziïbym zaïoĝyÊ ci majtki, szkoda, by takÈ piÚknoĂÊ zawiaïo — rzuciï, kiedy zakïadaïam w przedpokoju sandaïy.
— Gnojek! — Wydobyïo siÚ z mych ust, na krótko przed
trzaĂniÚciem frontowych drzwi jego mieszkania.
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Ilias
Kolejny beztroski weekend z kumplami zakoñczyï siÚ inaczej,
niĝ planowaïem. Wypad do stolicy nie doszedï do skutku, a to
wszystko przez jakichĂ turystów, którym zachciaïo siÚ zwiedzaÊ
wyspÚ. ¿e teĝ tacy muszÈ jeědziÊ przepisowo. Moĝe gdybym
wdepnÈï gaz, nasze auta by siÚ nigdy nie spotkaïy, a tak… A tak
bÚdÚ musiaï siÚ nieěle gimnastykowaÊ przed ojcem, próbujÈc
wyjĂÊ na niewinnego. Ponownie.
Propozycja ïapówki tym razem nie zadziaïaïa. „MuszÈ byÊ
dziani” — pomyĂlaïem o turystach, mierzÈc ich od stóp do gïów.
Sandaïy, lniane spodnie i podkoszulki nie wyróĝniaïy ich od
reszty ludzi, jacy przylatywali na wyspÚ, aby odpoczÈÊ.
— NaprawdÚ chce siÚ panu czekaÊ na policjÚ? — zapytaïem
ponownie, majÈc nadziejÚ, ĝe mÚĝczyzna odpuĂci.
— MogïeĂ nas zabiÊ! — krzyknÈï wĂciekle, wyjmujÈc telefon
z kieszeni spodni.
„No to mam przerÈbane” — pomyĂlaïem, idÈc w stronÚ mojego bmw, które teraz nadawaïo siÚ jedynie do kasacji. Nie
martwiïem siÚ o to. Samochód rzecz nabyta, jednak wyobraĝenie miny ojca, kiedy dowie siÚ o kolejnym wypadku, juĝ teraz
napawaïo mnie strachem.
SiÚgnÈïem do schowka samochodu, w której trzymaïem
telefon, by zadzwoniÊ do ojca. „Moĝe dziÚki temu, ĝe sam mu
o wszystkim powiem, pójdzie z nim ïatwiej” — pocieszaïem
siÚ, nim usïyszaïem jego gïos po drugiej stronie.
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Gabi
Spacerowaïam miÚdzy blokami mojego osiedla, nie chcÈc wracaÊ do domu. Moja twarz zdradzaïa jeszcze zbyt wiele emocji,
a rodzice na pewno bÚdÈ pytaÊ. I co ja im powiem? ¿e mieli
racjÚ? ¿e Marek kopnÈï mnie w tyïek, jak tylko znalazï sobie innÈ? Tato nigdy nie païaï do niego sympatiÈ, tïumaczÈc mi, ĝe
jeĂli chcÚ byÊ z nierobem, to chociaĝ mogïam poszukaÊ kogoĂ,
kto zna podstawowe zasady kultury. Moĝe miaï racjÚ. Marek
faktycznie nie naleĝaï do ĂwiÚtych, ale wszystko zïe znikaïo,
kiedy na mnie patrzyï, kiedy mnie dotykaï, caïowaï. Tak wiele
dziewczyn go pragnÚïo, a on wybraï mnie, robiÈc ze mnÈ w ïóĝku
takie rzeczy, na myĂl o których jeszcze siÚ czerwieniÚ. Ale byïo
mi dobrze, i to siÚ liczyïo. Wierzyïam nawet, ĝe bÚdziemy ze
sobÈ juĝ zawsze. Idiotka!
Gwarny Ămiech i radosny krzyk dzieci bawiÈcych siÚ na
placu zabaw sprawiï, ĝe przysiadïam na ïawce. Patrzyïam na
lepiÈce piaskowe babki dzieciaki, zazdroszczÈc im beztroskiego
dzieciñstwa, w którym nie byïo jeszcze problemów.
zy ciekïy po moich policzkach, zupeïnie mnie nie sïuchajÈc. Ocieraïam je wierzchem dïoni, co jakiĂ czas wydmuchujÈc
nos. „Rodzice na pewno zobaczÈ, ĝe coĂ siÚ staïo” — pomyĂlaïam smutno, siÚgajÈc po kolejnÈ chusteczkÚ. ZacisnÚïam zÚby,
postanawiajÈc wstaÊ, by iĂÊ w stronÚ domu. Musiaïam temu
sprostaÊ. ByÊ silnÈ i ĝyÊ dalej, wspominajÈc jedynie minione
dwa lata, a nie ĝyjÈc przyszïoĂciÈ, która jeszcze niedawno miaïa
siÚ z nich narodziÊ.
Ruszyïam w kierunku wieĝowca, w którym mieszkaïam wraz
z rodzicami i starszÈ siostrÈ, która mimo dzielÈcych nas trzech
lat róĝnicy wieku byïa mojÈ najlepszÈ przyjacióïkÈ. Gdyby nie
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jej spontaniczny wyjazd z chïopakiem nad morze, pewnie juĝ
siedziaïabym u niej w pokoju, wypïakujÈc resztki ïez i wyzywajÈc
Marka od najgorszych. Musiaïam jednak wytrzymaÊ jeszcze
dwa dni. Dwa dni walki z ojcem, mówiÈcym: „A nie mówiïem”.
Dwa dni bez sprzymierzeñca na tych piÚÊdziesiÚciu metrach,
jakie wspólnie dzieliliĂmy.
SiÚgnÚïam po klucze, dopiero po chwili orientujÈc siÚ, ĝe
zamek w drzwiach frontowych klatki znów jest zepsuty. „No to
tata znów bÚdzie zïy” — pomyĂlaïam, ciÈgnÈc za klamkÚ. Mój
tato nie lubiï chyba nikogo, kto cieszyï siÚ ĝyciem w jakikolwiek
sposób.
Wdrapaïam siÚ na pierwsze piÚtro po schodach, cieszÈc siÚ,
ĝe nie muszÚ jeědziÊ przestarzaïÈ windÈ, która porusza siÚ wolniej, niĝ ja chodzÚ. Wïoĝyïam klucz w zamek, przekrÚcajÈc go
dwa razy. Delikatnie nacisnÚïam na klamkÚ, chcÈc wejĂÊ niezauwaĝona. Zazwyczaj o tej godzinie rodzice oglÈdali wiadomoĂci, wiÚc byïa nadzieja, ĝe mnie nie dostrzegÈ i bÚdÚ mogïa siÚ
spokojnie wypïakaÊ w poduszkÚ.
— No, jesteĂ w koñcu! — Oznajmiï ojciec z tÈ swojÈ skwaszonÈ minÈ. — Nie wiem, gdzie siÚ szlajaïaĂ, ale byï tu ten
twój amant.
— Marek? — Zdziwiïam siÚ.
— Przyszedï oddaÊ, jak to nazwaï, twoje pierdoïy, ĝeby zrobiÊ
miejsce dla swojej przyszïoĂci — zaĂmiaï siÚ, podajÈc mi maïe
pudeïko. — Juĝ ja widzÚ tÚ jego przyszïoĂÊ. Dresy, koks i puste
butelki po wódce. W koñcu ĝeĂ poszïa po rozum do gïowy i go
zostawiïaĂ.
WziÚïam kartonowe pudeïko, odwracajÈc siÚ na piÚcie.
— To on mnie zostawiï — rzuciïam, idÈc do swojego pokoju.
— I bardzo dobrze! — Ojciec aĝ klasnÈï z radoĂci w dïonie.
— Staszek, ja ciÚ proszÚ — uspokajaïa go mama, jednak on
miaï powód do ĂwiÚtowania.
Kazaï przynieĂÊ sobie piwo, co mama wykonaïa w poĂpiechu
jako dobra, przykïadna ĝona. Sïuchaïam ich rozmowy jeszcze
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przez chwilÚ, czujÈc ogromny ból, ĝe zostaïam z tym wszystkim sama. Tylko ja i ten pusty pokój, który takĝe przypominaï
mi o chwilach z byïym chïopakiem.
Rzuciïam siÚ na poduszkÚ w ksztaïcie serca, na której nadrukowane byïo nasze zdjÚcie. ByliĂmy na nim tacy szczÚĂliwi.
On mnie przytulaï, a ja rosïam w jego silnych ramionach, czujÈc
siÚ tÈ jedynÈ i najwaĝniejszÈ, co regularnie powtarzaï. Waliïam
w niÈ piÚĂciami, majÈc nadziejÚ, ĝe choÊ na chwilÚ stanie siÚ
ona laleczkÈ voodoo, która zada mu ból. Chciaïam, by cierpiaï.
Tak samo jak ja przez niego.
Wstaïam z ïóĝka, by podejĂÊ do biurka. Uderzanie w poduszkÚ nie daïo ukojenia, musiaïam siÚgnÈÊ po wiÚkszÈ artyleriÚ
zwanÈ noĝyczkami. Z uĂmiechem na ustach wbijaïam je w sylwetkÚ Marka, czujÈc wyraěnÈ ulgÚ.
— GabryĂka, co ty robisz? — Nie zauwaĝyïam, kiedy w drzwiach
stanÚïa mama.
WciÈĝ wbijaïam noĝyce w poduszkÚ, tnÈc jÈ na maïe kawaïki przypominajÈce moje zïamane doszczÚtnie serce.
— Powinien siÚ cieszyÊ, ĝe robiÚ to poduszce, a nie jemu —
burknÚïam.
Podeszïa bliĝej, by pogïaskaÊ mnie po lĂniÈcych rudych
wïosach, które po niej odziedziczyïam.
— Dasz mi spróbowaÊ? — zapytaïa, wystawiajÈc dïoñ po noĝyczki. — Skoro skrzywdziï moje dziecko, to skrzywdziï i mnie.
Podaïam jej narzÚdzie, uĂmiechajÈc siÚ szczerze. Patrzyïam,
jak mama wbija ostrza w nadrukowanÈ twarz Marka, cieszÈc siÚ,
ĝe jednak nie jestem z tym wszystkim sama.
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Ilias
Nie spodziewaïem siÚ, ĝe po mnie przyjedzie. W zasadzie cicho wierzyïem, ĝe nie ma go na Kos. Przecieĝ miaï peïno tych
swoich spotkañ, zwïaszcza teraz, kiedy sezon zdawaï siÚ rozpoczynaÊ. Rozmowy z agencjami pracy, bukowanie lotów, obmyĂlanie strategii. To wïaĂnie to teraz powinno byÊ dla niego
najwaĝniejsze, nie ja i moje „wyczyny”.
— NaprawdÚ musiaïeĂ znów coĂ spieprzyÊ? — zapytaï na
wstÚpie, wychodzÈc ze swojej nowej terenówki.
— Sam bym to zaïatwiï.
— Dlatego do mnie dzwoniïeĂ? — zapytaï kpiÈco.
ZacisnÈïem mocno piÚĂci za plecami, by nie widziaï mojego
zdenerwowania.
— Zadzwoniïem, ĝeby powiedzieÊ ci to osobiĂcie. Tyle mawiaïeĂ o odwadze cywilnej, ĝe w koñcu ciÚ posïuchaïem.
— Nie bÈdě niewdziÚczny! — krzyknÈï wĂciekle.
Ruszyï w kierunku kierowcy, z którym miaïem zderzenie,
poprawiajÈc przeciwsïoneczne okulary. Sïoñce byïo juĝ ostre,
a przecieĝ byï dopiero maj. Peïnia sezonu miaïa siÚ zaczÈÊ za
miesiÈc.
UĂcisnÈï dïoñ mÚĝczyěnie i podaï mu swojÈ wizytówkÚ. Z tym
swoim wybielonym uĂmiechem tïumaczyï coĂ i wskazywaï na
mnie rÚkÈ co chwilÚ. Mogïem siÚ tylko domyĂliÊ, ĝe przedstawia
mnie jako swojego roztrzepanego syna albo znów opowiada historiÚ, jak to cierpiÚ po stracie matki, która zmarïa piÚÊ lat temu.
Dla turysty, z którym siÚ zderzyïem, miaïo brzmieÊ to Ăwieĝo
i pewnie tak teĝ byïo.
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— Jutro chcÚ ciÚ widzieÊ o dwunastej na spotkaniu w konferencyjnej Summer — rzuciï, otwierajÈc drzwi swojego samochodu. — Musisz siÚ wiele nauczyÊ… Ale najpierw sobie porozmawiamy — dodaï i zajÈï miejsce za kierownicÈ.
— A co ze mnÈ?
OdsunÈï ciemnÈ szybÚ, równoczeĂnie zapalajÈc silnik.
— JesteĂ przecieĝ samodzielny!
Z piskiem opon odjechaï, pozostawiajÈc mnie samego w poïowie drogi do stolicy. Ponownie tego dnia siÚgnÈïem po telefon,
aby tym razem zadzwoniÊ po pomoc drogowÈ, która odholuje
mój wóz. „Cholerny tatusiek” — wyzywaïem go wciÈĝ w myĂlach, zastanawiajÈc siÚ, który z moich kumpli jeszcze nie piï,
by móc po mnie przyjechaÊ i zabraÊ do Kos. Nie miaïem w planie zrezygnowaÊ z imprezy. Szczególnie po spotkaniu z moim
ojcem.
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Gabi
Przespaïam caïÈ noc niczym niemowlak. Mogïam sobie na to
pozwoliÊ. Nie miaïam juĝ szkoïy, a i egzaminy maturalne dobiegïy koñca. Pozostaïo czekaÊ na wyniki i skïadaÊ papiery na
studia jak najdalej od Torunia. „A jeszcze wczoraj cieszyïam siÚ,
ĝe bÚdÚ mogïa studiowaÊ bez wyjeĝdĝania” — przypomniaïam
sobie o planach, które jeszcze kilka tygodni temu miaïam wraz
z Markiem. On miaï pracowaÊ na tej swojej siïowni w galerii,
a ja zdobywaÊ wiedzÚ na toruñskim uniwerku.
— Zrobiïam naleĂniki — powiedziaïa mama, stojÈc w progu
mojego pokoju. — Takie, jak lubisz najbardziej.
— BÚdzie nutella, banan i bita Ămietana?
— Mam teĝ wiórki kokosowe i syrop truskawkowy.
Zrzuciïam koïdrÚ jednym ruchem na podïogÚ i zdjÚïam nogi
z ïóĝka.
— WidzÚ, ĝe bÚdzie bombowo — zaĂmiaïam siÚ, czujÈc, ĝe
wciÈĝ mam czerwone oczy od pïaczu.
— ¿ebyĂ nie wybuchïa sama, to zjem z tobÈ. Tylko ruchy,
bo naleĂniki stygnÈ, a ja muszÚ lecieÊ na dwunastÈ do pracy.
— To która jest? — zapytaïam ciekawa.
Mama nie odpowiedziaïa, uĂmiechajÈc siÚ lekko. Wyszïa
z mojego pokoju, pozwalajÈc mi siÚ przebraÊ, choÊ tak naprawdÚ
nie chciaïam zakïadaÊ nic innego niĝ piĝama, którÈ juĝ miaïam
na sobie.
SiÚgnÚïam po telefon, aby sprawdziÊ godzinÚ. WyĂwietlacz
wskazywaï, ĝe dochodziïa jedenasta. „Przespaïam póï dnia” —
pomyĂlaïam, przeciÈgajÈc siÚ. Wïoĝyïam pluszowe kapcie, które
dostaïam od rodziców na zeszïoroczny dzieñ dziecka, i poszïam
do niewielkiej kuchni.
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Usiadïam na starym taborecie, który mama pomalowaïa na
biaïo, tak samo jak pozostaïe szafki w kuchni. Kochaïa renowacjÚ mebli, a dziÚki programom SzelÈgowskiej uczyïa siÚ to
robiÊ przy maïym nakïadzie finansowym.
— Dlaczego to robisz? — zapytaïam, kiedy otwieraïa sïoik
z nutellÈ.
— Dlatego, ĝe chcÚ byÊ dla was takÈ matkÈ, jakÈ sama pragnÚïam mieÊ — wyznaïa.
Wstaïam od stoïu, aby jÈ przytuliÊ. Tak bardzo cieszyïam
siÚ, ĝe jest w tym ze mnÈ, tym bardziej, ĝe sama nie miaïa w ĝyciu lekko. CiÈĝa na studiach, szybki Ălub i pieluchy zamiast wykïadów. Babcia nigdy jej nie pomogïa, a mama przecieĝ skoñczyïa studia i poszïa do pracy.
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Ilias
Travis przyjechaï po mnie w przeciÈgu póï godziny. PoĂmiaï
siÚ, wytykajÈc kolejnÈ stïuczkÚ w tym roku, po czym zawiózï do
najlepszego klubu w stolicy, gdzie czekali juĝ pozostali. Ta noc
naleĝaïa do mnie. Czuïem to.
— SÈ jakieĂ ïadne nieznajome? — Zagadaïem kumpla.
— Towaru coraz wiÚcej, bo turystki napïywajÈ do nas same.
Wybieraj sobie, którÈ chcesz. Niemki, Angielki, Wïoszki, Polki,
a moĝe Rosjanki? Wszystkie chÚtne, by spÚdziÊ przygodÚ ĝycia
z przystojnymi Grekami i najlepszym Brytyjczykiem na wyspie
— rozmawiaï ze mnÈ po angielsku, gdyĝ wciÈĝ niespecjalnie
radziï sobie z greckim, choÊ mieszkaï tutaj juĝ kilka lat.
— Przystojnymi OK, ale ten najfajniejszy Brytyjczyk? — zaĂmiaïem siÚ, spoglÈdajÈc na jego chïopiÚca twarz. — Masz na
pewno na myĂli siebie?
Travis spojrzaï na mnie z ukosa i daï mi kuksañca w bok.
ZnaliĂmy siÚ od lat, wiÚc doskonale wiedziaïem, co mogÚ mu
powiedzieÊ, a czego unikaÊ, aby go nie uraziÊ.
— Tylko uprzedzam, Mado o ciebie pytaïa — rzuciï, nim
weszliĂmy do wypeïnionej luděmi sali.
„Mado” — pomyĂlaïem z niesmakiem o jednej z moich byïych, która gotowa byïa zrobiÊ wszystko, byle wbiÊ siÚ w mojÈ
rodzinÚ, a ja chyba byïem jej gïównym celem.
Muzyka graïa w najlepsze, a tïumy nieznajomych wiïy siÚ
w jej rytmie, pokazujÈc swoje skÈpo okryte ciaïa. Bujaïem siÚ
w takt sïyszanej melodii i kierowaïem w stronÚ stolika, przy którym siedzieli znajomi. Przywitaïem siÚ z kaĝdym, próbujÈc zapamiÚtaÊ imiona trzech nieznajomych dziewczyn, które przed
chwilÈ doïÈczyïy do naszej loĝy. Posiadanie pieniÚdzy uïatwiaïo
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w ĝyciu wszystko, a najbardziej zdobywanie panienek, czego ponownie byïem Ăwiadkiem.
Nalaïem sobie whisky i usiadïem na czarnej sofie. Piïem trunek drobnymi ïykami, wyszukujÈc w klubie interesujÈcej „zwierzyny”. Byïem wkurzony po dzisiejszej stïuczce, a przecieĝ seks
jest najlepszym lekiem na kaĝdy stres.
KoïyszÈca siÚ samotnie w kÈcie sali dziewczyna przykuïa mój
wzrok. ChoÊ staïa do mnie tyïem, poczuïem, ĝe moĝe poïÈczyÊ
nas coĂ wiÚcej. Jej ksztaïtny tyïek i zwinne ruchy bioder pobudzaïy mojÈ wyobraěniÚ. ZapragnÈïem mieÊ jÈ na sobie i czuÊ
kaĝdy jej ruch bliĝej siebie.
Wypiïem whisky do dna, by móc ruszyÊ w jej stronÚ. Byïem
pewny, ĝe mnie nie widzi, i chciaïem to wykorzystaÊ. StanÈïem
za niÈ, zbliĝajÈc siÚ biodrami do jej poĂladków, kïadÈc jednoczeĂnie dïonie na jej udach. Odwróciïa siÚ gwaïtownie i zaïoĝyïa
mi rÚce na szyjÚ. TañczyliĂmy chwilÚ, nic do siebie nie mówiÈc.
Juĝ sam nie wiem, kto rozpoczÈï ten pocaïunek, jednak nie
miaïo to dla mnie znaczenia. Liczyïa siÚ dobra zabawa. Jak zawsze zresztÈ.
CaïowaliĂmy siÚ namiÚtnie, bïÈdzÈc dïoñmi po swoich gorÈcych ciaïach. Uniosïem lekko jej skÈpÈ cekinowÈ sukienkÚ i daïem jej znak, ĝe chcÚ wiÚcej.
— Wiesz, ĝe mógïbym to zrobiÊ teraz i tu — szepnÈïem
podniecony do jej ucha — lecz, jako tradycjonalista wybieram
dziĂ ïóĝko.
— Idziemy do mnie czy do ciebie? — zapytaïa bezpruderyjnie, co mnie ucieszyïo,
Nie miaïem ochoty na wiÚksze starania. DziĂ miaïo byÊ miïo,
i tyle. Nic wiÚcej. Nieznajoma poszïa w stronÚ caïujÈcej siÚ niedaleko pary, aby powiedzieÊ coĂ dziewczynie, która zdawaïa siÚ
nie byÊ zainteresowana komunikatem.
— Moĝemy iĂÊ — krzyknÚïa, pokazujÈc mi klucze.
SzliĂmy, trzymajÈc siÚ za rÚce, w ogóle nie rozmawialiĂmy.
¿adne z nas nie miaïo potrzeby poznania bliĝej kogoĂ, z kim
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ïÈczyÊ go bÚdzie jedynie szybki numerek po imprezie. WyjÈïem
telefon, aby dyskretnie nastawiÊ budzik. Mój staïy wybawca z niezrÚcznych okolicznoĂci zwanych „sytuacjami po seksie”.
Weszïa pierwsza do czterogwiazdkowego hotelu ulokowanego
niedaleko klubu. Musiaïa byÊ typem imprezowiczki, tylko one
wybierajÈ na wakacje takie hotele.
— Pokój piÚÊset dwanaĂcie — pokazaïa mi klucz, prowadzÈc
po schodach w dóï.
— LubiÚ piÚÊsetki — odpowiedziaïem gïupio, bo nie wiedziaïem, po co mi to powiedziaïa.
Granatowe drzwi otworzyïy siÚ i ukazaïy prawdziwy rozgardiasz. „Tylko baby mogÈ zrobiÊ taki sajgon” — pomyĂlaïem.
— Valeria — podaïa mi rÚkÚ, patrzÈc prosto w moje oczy.
Dopiero teraz ujrzaïem jej ostry makijaĝ i lekkiego zeza, który
byï widoczny dopiero w jasnym Ăwietle. PrzeïknÈïem gïoĂno
ĂlinÚ, kierujÈc spojrzenie na jej jÚdrne poĂladki ukryte pod sukienkÈ.
— Dla mnie bÚdziesz BellÈ — zïapaïem mocno jej nadgarstek, popychajÈc jÈ w stronÚ ïazienki.
— Nie wspominaïeĂ o ïóĝku? — Dopiero teraz w jej angielskim wyczuïem francuski akcent.
— Mademoiselle — postanowiïem wykazaÊ siÚ znajomoĂciÈ
jej ojczystego jÚzyka — jako tradycjonalista nie pójdÚ do ïóĝka
bez prysznica.
UĂmiechnÚïa siÚ promiennie, chwytajÈc za sukienkÚ.
— Ona zostaje — zatrzymaïem jÈ i wskazaïem jej miejsce
pod prysznicem.
ZdjÈïem z siebie ubranie, pozwalajÈc mojej mÚskoĂci ujrzeÊ
Ăwiat poza bokserkami. Byï juĝ gotowy. Staï prÚĝnie, czekaï na
mój kolejny ruch.
Odwróciïem jÈ przodem do Ăciany, pragnÈc, by jej jÚdrny
tyïek wbijaï siÚ w moje biodra. Uniosïem sukienkÚ, pod którÈ
nie miaïa bielizny, i zaïoĝyïem szybko prezerwatywÚ. Wbiïem siÚ
w niÈ w tym samym momencie, w którym odkrÚciïem strumieñ
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wody. JÚknÚïa gïoĂno, na co odpowiedziaïem jej klapsem. Jednym, drugim i kolejnym. Ruszaïem siÚ w niej coraz szybciej,
ciÈgnÈc jÈ za ciemne wïosy. Wiïa siÚ, syczÈc z rozkoszy. Jej jÚki
odbijaïy siÚ echem o kafle ïazienki, jeszcze bardziej mnie podniecajÈc. MyĂl, ĝe ktoĂ za ĂcianÈ mi zazdroĂci, ĝe posuwam jego
zgrabnÈ sÈsiadkÚ, dodawaïa mi wiÚkszych siï. WziÈïem jÈ na
rÚce i zaniosïem do sypialni, pragnÈïem, by ujeĝdĝaïa mnie tak,
aby wszyscy nas sïyszeli. Usiadïa na mnie okrakiem, podskakujÈc
wysoko nad mojÈ miednicÈ. „Skubana, musiaïa mieÊ w tym doĂwiadczenie” — pomyĂlaïem, dajÈc jej ponownie klapsy.
Trwaïo to kilkanaĂcie minut, lecz dla mnie byïa to cudowna
podróĝ. Bella byïa wyjÈtkowa, choÊ doskonale wiedziaïem, ĝe tylko ten jeden raz. Zasady byïy jasne. „Nie uprawiaÊ seksu wiÚcej
niĝ raz, by siÚ nie zakochaÊ”.
DěwiÚk budzika postawiï mnie na nogi. Udaïem, ĝe ktoĂ do
mnie dzwoni, robiÈc smutnÈ minÚ, ĝe muszÚ opuĂciÊ juĝ jej
pokój. Pytaïa, czy siÚ spotkamy, a ja burknÈïem coĂ w stylu:
„Wiem, gdzie ciÚ znaleěÊ” i ruszyïem w stronÚ klubu, gdzie
czekali na mnie kumple.
Nie mogïem tego powtórzyÊ. Nie po tym, jak udaïo mi siÚ
zapomnieÊ o Monie, która jeszcze niedawno byïa dla mnie caïym
Ăwiatem.
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