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Rozdział 1.

Niczego nie oczekuję

Budzę się następnego dnia, a właściwie tego samego, tylko kilka godzin
później. Moje gardło wyschło na wiór. Konsekwencje wczorajszej im-
prezy i nieudanego romansu z whisky. Ledwo przytomna zwlekam się
z łóżka i nawet nie otwierając oczu, idę w kierunku kuchni. Znam tę drogę
na pamięć, więc sprawnie unikam zderzenia ze ścianą i stojącymi mi na
drodze meblami. Otwieram lodówkę, dopadam wodę i zachłannie wypi-
jam połowę butelki. Czując, jak zimny napój chłodzi moje spragnione
gardło, wzdycham z ulgą.

Tego mi było trzeba.
Gdy przestaję ziać ogniem i powoli zaczynam myśleć świadomie,

otwieram oczy i uroczyście rozpoczynam dzień na kacu. Zawsze mogło
być gorzej. Mogłam całą noc spędzić w toalecie, pozbywając się z organi-
zmu wszystkiego, co się w nim nagromadziło przez moje lekkomyślne
postępki.

Nigdy więcej whisky.
Odmawiając w ciszy litanię w intencji niepicia już nigdy więcej,

zauważam leżący na stole telefon. To Adam odłożył go wczoraj w tym
miejscu. Na samą myśl o mężczyźnie przez moje ciało przebiega przy-
jemny dreszcz. Całowaliśmy się wczoraj. Tutaj. W kuchni. Miękną mi
kolana i przysiadam na podłodze. Wracam wspomnieniami do momentu,
gdy poczułam jego miękkie usta, i mimowolnie przykładam palce do
swoich warg. Bez wątpienia to był najlepszy pocałunek w moim życiu.

Zastanawiam się, jak powinnam się teraz zachowywać przy Adamie.
Udawać, że nic się pomiędzy nami nie wydarzyło, czy już na przywitanie
rzucić się na niego? Mam uznać to za kryzysowy moment i nic nieznaczącą
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chwilę słabości? A może powinnam, jakby nigdy nic, przejść nad tym
do porządku dziennego i wrócić do normalnego trybu życia?

Wczoraj, zanim wyszedł z mojego mieszkania, zachowywaliśmy
się normalnie. Dokładnie tak, jakby nic między nami nie zaszło, a ten
pocałunek był fikcją. Wymysłem schorowanej wyobraźni. Adam zaniósł
mnie do łóżka i na pożegnanie pocałował w czoło, życząc kolorowych
snów. Ale oczywiście uparł się, że nie wyjdzie, dopóki nie wypiję przy-
najmniej dwóch szklanek wody, i choć wtedy miałam wielką ochotę
wypluć tę wodę na niego, teraz jestem skłonna dziękować mu za to na
kolanach. Przynajmniej dzisiaj nie umieram w męczarniach. Cierpię
głównie na kaca moralnego.

Podnoszę się z podłogi, podchodzę do stołu i sięgam po komórkę.
Gdy dociera do mnie, która jest już godzina, wybałuszam oczy. Czterna-
sta?! Mój organizm zapewne przeżył szok, zważywszy, że zawsze wstaję
około szóstej nad ranem. Widzę, że mam dwie nieodczytane wiadomości,
więc klikam ikonkę listu i sprawdzam, kto jest ich nadawcą. Pierwszy
SMS jest od Dagmary.

„W końcu po trzech godzinach wyciągnęłam głowę z kibla… uwiel-
biam kolorowe drinki!”

Biedna Daga, zawsze miała słabą głowę.
Druga wiadomość jest od Patrycji.
„Dlaczego wróciłam do domu bez butów? :o”.
Marszczę brwi, zastanawiając się, czy wiem coś na ten temat. W ogóle

nie kojarzę żadnej sytuacji, która mogłaby do tego doprowadzić.
Przewijam w głowie wszystkie wydarzenia z poprzedniego wieczoru, ale
za nic w świecie nie potrafię przypomnieć sobie widoku Patrycji bez
butów. Czyżbym nie pamiętała wszystkiego? Czy w którymś momencie
urwał mi się film? Boże… Co ta whisky robi z człowiekiem!

Wczorajszego wieczoru tyle się wydarzyło, że spokojnie mogłabym
napisać o tym książkę. Przełomowy dzień w życiu Leny. Teraz w pełni
świadoma swoich pijackich czynów uzmysławiam sobie, jak potrakto-
wałam Pawła. Zraniłam jego uczucia, a on pomimo urazy i tak stanął
w mojej obronie, ostatecznie zaliczając zgon z podbitym okiem.
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Wzdycham, siadam ciężko na kuchennym krześle i opieram czoło
o blat stołu. Topię się w wypełniających mnie wyrzutach sumienia.
Teraz już nie mogę powiedzieć, że nie zdradziłam Pawła. Bo zdradzi-
łam! Całowałam się z innym! Mało tego. Z jego kuzynem!

Wbijam mocno paznokcie w wewnętrzną stronę swoich dłoni i wyję
przez zaciśnięte zęby, uderzając kilkakrotnie czołem w stół. Jestem
kretynką, jestem kretynką — powtarzam w myślach, za każdym razem
ponownie bijąc głową w blat. Dobrze wiem, że powinnam powiedzieć
o wszystkim Pawłowi i przyznać się do zdrady, ale na samą myśl, że mia-
łabym wyznać prawdę, patrząc w jego szczere oczy, czuję przerażenie.

Paweł zabije Adama! Zamorduje go gołymi rękami!
Może lepiej ukryć prawdę? Zataić pocałunek? Znowu kłamać.
Każda kolejna myśl sprawia, że czuję się jeszcze gorzej. Ale jeśli

rzeczywiście wmówię sobie, że ten pocałunek był chwilą słabości i pijac-
kim wybrykiem, którego nie do końca byłam świadoma, może nie będzie
to aż tak wielkim kłamstwem?

Wyję dalej, ale przestaję obijać sobie czoło. Co ja się durnie tłumaczę.
Prawda jest taka, że świadomie odwzajemniłam pocałunek Adama i naj-
chętniej powtórzyłabym to jeszcze raz. A najlepiej wiele razy. Z przy-
jemnością wgryzłabym się w jego usta, by poczuć ich delikatny dotyk
i ponownie przeżyć tę idealną harmonię połączonych języków i warg.

Nim oszaleję od kotłujących się w moim umyśle wspomnień, wy-
szukuję w komórce numer Pawła i klikam zieloną słuchawkę. Muszę
skupić się na swoim chłopaku, a nie na rozpamiętywaniu cudownych
ust Adama. Z sercem tłukącym się w klatce piersiowej czekam, aż Paweł
odbierze. Kiedy po pięciu sygnałach włącza się poczta głosowa, kończę
połączenie i wzdycham z ulgą, rozluźniając napięte ramiona. Pewnie
śpi. Jak zwykle twardo. A do tego jest na kacu. Jak nic prześpi dzisiaj
cały dzień.

Czuję, jak stres opuszcza moje ciało, więc prostuję się na krześle
i z zamkniętymi oczami powoli zaczynam liczyć. Muszę wyłączyć myśle-
nie. Muszę przestać analizować. Muszę wyrzucić z głowy obrazy wczoraj-
szych zdarzeń i wspomnienia. Jestem przy czterdziestym piątym oddechu
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i myślę tylko o zrobieniu sobie mocnej kawy, kiedy ciszę przerywa sygnał
mojej komórki.

To pewnie Paweł. Na tę myśl znów czuję ścisk w żołądku. Ale kiedy
zerkam na telefon i widzę na wyświetlaczu, kto do mnie dzwoni, z wra-
żenia zachłystuję się własną śliną. Co do licha…

Dlaczego dzwoni do mnie „mój przyszły mąż”?! Kto to jest, do
cholery?! Nie zapisywałam nikogo pod taką nazwą!

Z odrazą patrzę na komórkę. Jestem w zbyt wielkim szoku, by
odebrać. Pomimo że piosenka Alana Walkera przestała już grać, dalej
siedzę jak na szpilkach, wpatrując się w telefon szeroko otwartymi
oczami. Niech już nie dzwoni! Jednak po chwili „mój przyszły mąż”
ponownie wyświetla się na ekranie. Pod wpływem ciekawości zdobywam
się na odwagę i odbieram.

— Halo?
— Czy moja asystentka ma zamiar pojawić się w końcu w biurze? —

Po drugiej stronie słyszę spokojny głos Adama i mimowolnie rozdzia-
wiam usta.

— Adam? — pytam z niedowierzaniem.
— Nie. Twój przyszły mąż — odpowiada ze śmiechem, a ja oczami

wyobraźni widzę rozbawienie na jego twarzy.
— Kiedy ty… — zaczynam, ale nagle przypominam sobie, jak

brzmiało jego pierwsze pytanie. — W jakim biurze?!
— W moim, aniołku. Pierwszy dzień pracy z nowym szefem, a ty

nawet nie raczyłaś pojawić się w firmie. Jesteś świadoma tego, że to już
powód do zwolnienia pracownika?

Ogłupiała przetrawiam usłyszane słowa.
— A to dzisiaj nie jest niedziela? — pytam zlęknionym głosem i cze-

kam na odpowiedź Adama, czując, jakby ktoś przyłożył mi nóż do gardła.
— Kochanie, niedziela była wczoraj.
Powstrzymuję okrzyk, zakrywając usta dłonią, i spanikowana liczę

godziny od powrotu z imprezy. To niemożliwe! Co się stało z niedzielą?!
Jakim cudem uciekł mi cały dzień?! Ile ja spałam?!

— Boże, Adam. Ja nie wiem, jak to się stało… nie wiem, jakim cudem…
Moje tłumaczenia przerywa nagły wybuch śmiechu mężczyzny.
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— Mimo że nie mam przed sobą twojej buźki, widzę, jaką masz teraz
minę! Osiołku, ty chyba jeszcze nie do końca wytrzeźwiałaś, skoro tak
łatwo uwierzyłaś mi, że dzisiaj jest poniedziałek.

— Adam… — przerywam śmiejącemu się mężczyźnie, gdy powoli
zaczynam rozumieć, że nie mówił poważnie. — Czy ty tylko żartowa-
łeś? — pytam zszokowana, na co odpowiada mi kolejnym atakiem
śmiechu. — Adam!

— Mogłabyś sobie zrobić teraz zdjęcie? — prosi rozbawionym gło-
sem. — Bo chyba zacznę kolekcjonować te twoje urocze miny.

— Jedyne, co ci mogę wysłać, to zdjęcie mojego środkowego palca
— burczę pod nosem, nadal urażona i zła, że tak łatwo dałam się nabrać.

— Ooo, czyżby mała Lenusia się obraziła?
— Tak.
— A czy dobra mocna kawa da radę cię udobruchać? — Słysząc to,

zdziwiona unoszę brwi. On chyba serio potrafi czytać w moich myślach.
— Zbawienna porcja kofeiny, która rozbudzi twoje ciało, uszczęśliwi
kubki smakowe i oczywiście usatysfakcjonuje cię swoją niezawodnością,
przenosząc w euforyczny świat pełen ekscesów?

Kurwa.
Mam nadzieję, że Adam jednak nie ma daru przenikania moich myśli,

bo właśnie zaciskam mocno uda, podniecona wizją, jaka powstała w mo-
jej głowie pod wpływem jego słów. A może on serio mówił o kawie i to
tylko moja chora wyobraźnia podsuwa mi takie niemoralne wizje?

— Dlaczego mam cię zapisanego w kontaktach jako mojego przyszłego
męża? — pytam, świadomie ignorując jego propozycję i siłą wyrzuca-
jąc z głowy natrętne myśli. Chcę poznać odpowiedź na nurtujące mnie
pytanie, przy okazji sprawnie zamykając „kawoseksualny” temat. — I tak
w ogóle, kiedy dorwałeś się do mojej komórki?

— Stwierdziłem, że wpisując się pod taką nazwą, oszczędzę ci niepo-
trzebnego trudu. A co do drugiego pytania. Specjalnie wczoraj ukradłem
na chwilę twój telefon, by móc zapisać sobie twój numer. — Jego głos
brzmi przyjemnie i nagle nabieram ochoty, by słuchać go całymi
dniami.
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— Jakiego trudu? — Skupiam się na pierwszej części wypowiedzi,
bo to, że jakimś cudem ukradł mi telefon, jest już dla mnie oczywiste.
Podobnie nie dziwi mnie już fakt zniknięcia moich kluczy, które czaro-
dziejskim sposobem znalazły się w jego kieszeni.

— Dzięki mnie nie będziesz musiała co chwilę zmieniać nazwy kon-
taktu. To byłoby raczej męczące, takie nieustanne poprawki w dosyć
krótkim czasie. No, sama pomyśl. Chciałoby ci się co chwilę zmieniać
nazwę przypisaną do mojego numeru z „mój chłopak” na „mój uko-
chany”, „mój narzeczony”, a ostatecznie na „mój wspaniały mąż”? Nie
sądzę. Choć muszę przyznać, że początkowo planowałem napisać „ojciec
moich przyszłych dzieci”, ale niestety brakło mi literek. — Zakończył
smutnym tonem, ale po chwili znów wesoło dodał: — Więc pozostawi-
łem nazwę „mój przyszły mąż”. Nie ma za co.

Słucham tego z szeroko otwartymi ustami, przy okazji uświadamiając
sobie, że to chyba najdłuższa wypowiedź Adama, jaką słyszałam.

— Łobuzie, zamknij usta. Nieładnie tak stać z otwartą buzią.
— Jesteś czubkiem.
— Szykuj się, zaraz przyjadę z kawą.
Kiedy uświadamiam sobie, że Adam chce do mnie przyjechać, na-

tychmiast się spinam. On tu nie może przyjechać!
— Adam, nie! — Moje serce gwałtownie przyspiesza, przez co mam

wrażenie, że zaraz wyskoczy mi z piersi. — To nie jest dobry pomysł.
Ja… ja muszę coś zrobić. Ja… — jąkam się, dysząc do telefonu. Co
mam mu powiedzieć?! Że nie może do mnie przyjechać, bo boję się, że
jak tylko go zobaczę, od razu się na niego rzucę? — Zobaczymy się innym
razem, dobrze?

Jestem żałosna.
Po drugiej stronie odpowiada mi ogłuszająca cisza i dopiero po chwili

Adam odzywa się dziwnie opanowanym głosem.
— Aniołku, prędzej czy później i tak dojdzie do naszego spotkania.

Nie musisz się mnie obawiać. Przecież nie rzucę się na ciebie i nie zacią-
gnę cię siłą do łóżka. Domyślam się, że nasz pocałunek wzbudził w tobie
skrępowanie i teraz obawiasz się, że narobiłem sobie niepotrzebnych na-
dziei. Spokojnie, nic się nie martw. Już ci to mówiłem i powtórzę po-
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nownie. Niczego od ciebie nie oczekuję. Dobrze rozumiem, że nie zo-
stawisz dla mnie Pawła. Przynajmniej na razie. — Przerywa na chwilę,
a ja słyszę, jak bierze głębszy wdech. — Nie musisz mnie unikać, ale
skoro nie życzysz sobie mojej obecności, dam ci dzisiaj spokój. Ale tylko
dzisiaj! Od jutra powracam do gry. — Choć go nie widzę, wiem, że
właśnie unosi jeden kącik ust w uśmiechu. — Do zobaczenia, moja
przyszła żono.

Rozłącza się, nawet nie czekając na moją odpowiedź, a ja próbuję
uspokoić oddech. Dlaczego ten mężczyzna tak na mnie działa?! W czasie
jego „mowy pożegnalnej” odczuwałam na zmianę pożądanie, zażenowa-
nie, strach i wielką euforię. Nawet nie wiedziałam, że można czuć tyle
emocji naraz! To powinno być zakazane! Tacy mężczyźni powinni być
zakazani! Bo kto normalny potrafi jedynie za pomocą słów wzbudzić
w drugiej osobie tyle sprzecznych emocji i doznań?!

Przez Adama właśnie po raz kolejny przeżywam szok. Zorientował
się, że próbowałam wymigać się od spotkania głupimi wymówkami.
Co gorsza, myśli, że unikam go przez moje skrępowanie po wczoraj-
szym pocałunku.

Wzdycham i z impetem uderzam czołem w stół. Przeżywając ponow-
nie wszystkie wydarzenia z wczorajszego wieczoru, nawet nie zwracam
uwagi na ból głowy. Muszę z kimś porozmawiać. Muszę komuś powie-
dzieć o Adamie, bo zaraz zwariuję. Nie mogę tego dłużej dusić w sobie!
Nie mogę tego ukrywać!

Tylko komu mam się zwierzyć? Ani Patrycja, ani Dagmara nie wiedzą
nic o tym, jak rozwinęła się moja znajomość z Bielem. W ogóle nic nie
wiedzą! Jestem okropną przyjaciółką i okropną dziewczyną dla Pawła.

Wpada mi do głowy szalony pomysł. Wiem już, z kim mogę poroz-
mawiać.

Szybko zrywam się z miejsca, wkładam na siebie pierwsze lepsze
ubrania, które mam pod ręką, i wręcz wybiegam z mieszkania. Daleko
nie muszę iść. Przechodzę tylko kilka kroków i już stoję pod właściwymi
drzwiami. Naciskam przycisk dzwonka i czekam, zagryzając nerwowo
usta. Co mam właściwie powiedzieć? Jak zacząć rozmowę?

Zanim się decyduję, drzwi otwierają się, a moim oczom ukazuje się
szeroko uśmiechnięta sąsiadka.
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