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Wprowadzenie

Wprowadzenie
Gdy jego samochód podjechaï pod nasz dom, poczuïam ucisk
w ĝoïÈdku. Po prostu wiedziaïam. Przez kilka poprzednich tygodni
miaïam wraĝenie, ĝe nad naszymi gïowami zbierajÈ siÚ powoli czarne
chmury. Nie pytajcie mnie, jak to moĝliwe, ale moje serce wyczuwaïo,
ĝe tamtego wieczoru przyjdzie mu pÚknÈÊ na tysiÈc kawaïków.
Juĝ od dawna z wolna przecinaïy je coraz to nowe rysy.
Od kilku tygodni, od momentu, gdy wróciï z Bostonu z pogrzebu
swojego ojca, Elec byï innym czïowiekiem. CoĂ go odmieniïo. Uciekaï siÚ do wszelkich moĝliwych wymówek, byle ze mnÈ nie sypiaÊ.
WïaĂnie tak. Mój chïopak — miïoĂÊ mojego ĝycia — który zawsze
wykazywaï niepohamowany apetyt na seks, nagle po prostu przestaï
mnie pragnÈÊ. Jak po przyciĂniÚciu jakiegoĂ guzika. Byï to pierwszy
trop, ale dostrzegïam teĝ kilka innych sygnaïów, pokazujÈcych, ĝe
mÚĝczyzna, którego uwaĝaïam za swojÈ drugÈ poïowÚ, z jakiegoĂ
powodu przestaï mnie kochaÊ.
Od kiedy wróciï, caïymi nocami obsesyjnie coĂ pisze, zamiast
przyjĂÊ do mnie do ïóĝka — byle tylko uniknÈÊ kontaktu ze mnÈ.
Jego pocaïunki, niegdyĂ peïne namiÚtnoĂci, byïy obecnie zaledwie
czuïe, a czasem caïkiem niewinne.
I choÊ wiedziaïam, w czym rzecz, to nie miaïam pojÚcia, w jaki
sposób ani dlaczego do tego doszïo. Wierzyïam dotÈd, ĝe mnie kocha.
Czuïam to przez tak dïugi czas. Nie udawaï. WiÚc jakim cudem mogïo
siÚ to wszystko tak szybko zmieniÊ?
Rozlegïo siÚ skrzypienie powoli otwieranych drzwi. PrzeïamujÈc
sztywnoĂÊ, która ogarnÚïa moje ciaïo, usiadïam na brzegu ïóĝka, szykujÈc siÚ na najgorsze.
Elec zdjÈï okulary i poïoĝyï je na biurku. Potem wsunÈï dïonie do
kieszeni powolnym, nerwowym ruchem. Przez gïowÚ przemknÚïa mi
myĂl, ĝe juĝ pewnie nigdy nie bÚdzie mi dane poczuÊ, jak pieszczÈ
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Najdroġszy sÆsiad
moje ciaïo. Miaï zaczerwienione oczy. Czyĝby pïakaï podczas jazdy
samochodem? Wtedy z jego ust popïynÚïy sïowa, które sprawiïy, ĝe
zaczÚïam traciÊ wszelkie zaufanie we wïasny rozsÈdek.
— Uwierz mi, Chelsea, ĝe próbowaïem wszystkiego, by oszczÚdziÊ
ci cierpienia.
Reszty jego wypowiedzi nie zdoïaïam juĝ wysïuchaÊ, bo zagïuszyï
jÈ wzbierajÈcy smutek i ogromny ból w mojej piersi, który zaÊmiï mój
umysï.
Nie miaïam pojÚcia, jak zdoïam siÚ poděwignÈÊ po tym ciosie, jak
miaïabym kiedykolwiek ponownie uwierzyÊ w miïoĂÊ. Bo naprawdÚ
wierzyïam, ĝe mnie kochaï. Wierzyïam, ĝe nasza miïoĂÊ jest niezniszczalna.
Myliïam siÚ.
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