
Oj, te odwieczne kobiece dylematy, w co ja mam się ubrać?

Paulina stała przed lustrem od godziny przymierzając swoje wieczorowe kreacje. Po

namyśle, każda z nich, bez litości lądowała z powrotem w szafie. Na taką okazję, jak

jej  umówione  i  ważne  spotkanie,  żadna  z  nich  nie  wydawała  się  odpowiednia.

Pozostała więc jej jeszcze jedna opcja, odwiedzenie kilku renomowanych salonów z

modną odzieżą damską.

Zaczęła szykować się do wyjścia, uprzednio wypijając małą filiżankę kawy.

Ruch na ulicy tego dnia był wyjątkowo nasilony. Co chwilę stawała w gigantycznych

korkach.  Żałowała,  iż  na  te  zakupy  nie  wybrała  się  komunikacją  miejską.

Przynajmniej wówczas mogłaby tylko dłużej poczekać na tramwaj. Przed świętami

takie utrudnienia zawsze pojawiały się, ale nie wzięła tego pod uwagę. Poza tym,

czas ją gonił, a spóźnianie się nie było w jej stylu.

W końcu  po  dwudziestu  kilku  minutach  znalazła  się  u  celu  podroży, w wielkim

centrum handlowym zwanym szumnie Galerią, które stało przed nią otworem. Nawet

nie miała kłopotu z zaparkowaniem samochodu na tutejszym parkingu.

Z miejsca udała się na pierwsze piętro na stoisko z sukniami wieczorowymi, gdzie po

krótkim namyśle, wybrała jedną z nich. Była to typowa mała czarna z koronkowymi

rękawami trzy czwarte oraz z małą wstawką przy dekolcie także z koronki. Ruszyła

do przymierzalni. Suknia leżała na niej jak ulał. Zawsze w czerni było jej do twarzy.

Jeszcze dobry makijaż i mogła jechać na spotkanie. Nie zastanawiając się, po wyjściu

z  przymierzalni  skierowała  się  w  stronę  kasy.  Uśmiechnięta  młoda  ekspedientka

zapakowała zakupiony przez nią towar do firmowej torby. Następnie skasowała od

niej gotówkę wydając resztę. Paulina podziękowała i życząc dziewczynie „wesołych

świąt”,  ruszyła z powrotem do domu.

Tym  razem  los  jej  sprzyjał.  Korki  dawno  skończyły  się,  więc  bez  większych

problemów, po około kwadransie wchodziła do swojego mieszkania.

Od razu wypakowała suknię i  ułożyła na brzegu dwuosobowego łoża.  Z komody



wyjęła osobistą bieliznę i beżowe rajstopy w czarne kropki.

Wzięła  szybki  prysznic  i  nakładając  na  siebie  szlafrok  usiadła  w  sypialni  przed

toaletką.  Zabrała  się  za  makijaż.  Następnie  długie  do  ramion  włosy  w  kolorze

burgunda dokładnie rozczesała i upięła w mały koczek. Dopiero wówczas zajęła się

ubieraniem.

Stojąc  przed  dużym  kryształowym  lustrem  wiszącym  na  ścianie  obok  toaletki

oceniała  swoje  zabiegi.  Obracała  się  przed  nim  na  wszystkie  możliwe  strony.

Prezentowała  się  idealnie.  Zadowolona  z  siebie  wyszła  do  przedpokoju.  Założyła

eleganckie  czarne  zamszowe  długie  kozaki  za  kolana.  Kiedy już  ręką  sięgała  do

wieszaka  po  palto  zadzwonił  telefon.  Pospiesznie  wyjęła  go  z  małej  zamszowej

torebki, o podobnej fakturze jak kozaki.

‒ Halo?

‒ Witaj Paulinko. – Usłyszała głos przyjaciółki. – Czy jesteś w domu? – Zapytała

swoim ciepłym i melodyjnym głosem.

‒ Witaj  Wiktorio.  Jeszcze  jestem,  ale  za  chwilę  wychodzę.  Mam  umówione

spotkanie. Myślę,  że tak za dwie godziny powinnam być z powrotem. A masz do

mnie jakąś ważną sprawę?

Dziewczyna po drugiej stronie chwilę milczała.

‒ Właściwie to nic pilnego. Mną się nie przejmuj w tej chwili. Ale umówmy się tak,

jak będziesz wolna, wtedy daj mi znać, to podjadę wówczas do ciebie. OK?

Paulina obiecała odezwać się. Wydawało się jej, iż przyjaciółkę mimo wszystko coś

trapi.  Znały się  tyle  lat,  że  momentalnie  wyczuła  skrywane emocje  Wiktorii.  Nie

mogła jednak odwołać swojego spotkania. Zależało jej na nim.

Ubrała palto, a po chwili już wsiadała do stojącego pod domem auta.

Zaczął padać drobny śnieg. Może w tym roku święta będą białe, pomyślała.

Musiała  teraz  dostać  się  na  drugi  kraniec  miasta.  Tam  bowiem  znajdowała  się

kawiarnia, gdzie czekał na nią, być może jej przyszły szef?


