
10. Prywatny egocentryzm. 

Zaraz  po  wejściu  do  biura,  pierwsze  kroki  skierowała  w  stronę  kuchni  z  konkretnym

zamiarem.  Rozwarła  drzwiczki  i  zorientowała  się,  że  nie  ma  kawy.  A  przecież  dzień

rozpoczęty bez kawy, to istna śmierć na miejscu! 

Usłyszała, że Basia rozmawia z kimś w pokoju obok, wparowała więc do środka czując

podnoszące  się  jej  ciśnienie,  kiedy  zobaczyła  tam  Tomasza,  byłego  partnera  swojej

przyjaciółki. A może dziś akurat byłym już nie był? Basia przecież co i rusz zmieniała swoje

stanowisko w tej kwestii, nie potrafiąc zdecydować się na nic ostatecznie.

Monika  nie  znosiła  go,  o  czym  Tomasz  doskonale  zdawał  sobie  sprawę,  co  zresztą

wypisane było na jego twarzy,  jak tylko jego poważny wzrok spotkał  się  z jej  mroźnym

spojrzeniem. Wiedział doskonale, że była pierwsza w kolejce, by powiedzieć Basi, z jak wielu

powodów kobieta nie powinna dawać mu kolejnej szansy. Dosyć często milczała, nie chcąc

wtrącać się do jej spraw, ale też nie potrafiła przyglądać się temu z obojętnością. Tomasz był

totalnym nieporozumieniem i Monika nie chciała, by pociągnął Basię ze sobą na dno.

Położyła torebkę na swoim biurku, nie odzywając się ani słowem. Nie ukrywała jednak, że

jego obecność nie  była jej  na rękę.  Kątem oka spojrzała  na kubek,  z  którego unosiła  się

stróżka pary. Tomasz sięgnął po niego i napił się kawy, patrząc na Monikę z satysfakcją, jakby

doskonale wiedział, że wypijał to, co zarezerwowane było dla niej na ten poranek. 

Pamiętała, jak doskonale dogadywała się z Tomaszem na samym początku, kiedy Basia

dopiero zaczynała się z nim spotykać. Wtedy jeszcze obie nie wiedziały, czym się zajmował,

jakie miał znajomości i  jak bardzo skalana była jego przeszłość.  Często sobie żartowali  i

docinali,  ale  zawsze  wynikało  to  ze  zwyczajnej  sympatii,  którą  darzyła  chłopaka  swojej

przyjaciółki. Jako człowieka bardzo go lubiła, jego poczucie humoru ją rozbrajało niemalże

za każdym razem. To było jednak parę miesięcy temu, teraz nie miała ochoty zamienić z tym

człowiekiem nawet jednego słowa. Na domiar złego – wypił jej poranną kawę. 

 – Monika, na biurku masz papiery, o które mnie wczoraj prosiłaś – Basia uśmiechnęła się

do niej prosząc tym samym o wyrozumiałość i chwilowy dystans. 

Dziewczyna westchnęła głośno, ściskając usta w wąską szparkę. Popatrzyła wymownie na

koleżankę, wyrażając tym samym swoje oburzenie obecnością nieproszonego gościa. Gdyby

chociaż dowiódł, że się zmienił, że nie chce już zajmować się tym, czym do tej pory, może

jeszcze sama dawałaby Basi nadzieje, że wszystko może się ułożyć. Obie jednak wiedziały, że

to nie miało szansy się udać.

Tomasz usiadł na krześle przy biurku i odstawił kubek na blat, odchrząkując cicho.



 – Może ja po prostu wyjdę i wrócę… jak wrócę – powiedziała z przekąsem Monika

 – Ja będę już uciekać – Tomasz zignorował ją całkowicie. – Aha, i przemyśl tą kolację.

 – Dokąd teraz idziesz? – zapytała Basia.

 – Jak najdalej stąd – powiedział wymownie, stając jeszcze w progu pokoju.

Siedząca  do  niego  tyłem  Monika  uniosła  do  góry  rozwartą  dłoń  z  wystawionym,

środkowym palcem w nadziei, że jeszcze dojrzy jej subtelne pozdrowienie. W ciszę, która

zapanowała po wyjściu mężczyzny wkradł się krótki sygnał telefonu Basi.

 – Co napisał? – zapytała Monika.

Kobieta zawahała się chwilę.

 – Napisał, że ten palec możesz sobie wsadzić w dupę. A resztę ci napisze na facebooku.

 – Niech pisze, czekam na to – oznajmiła głosem przepełnionym nienawiścią. 

 – Nie ułatwiasz mi tego! – uniosła się.

 – Ty sama sobie tego nie ułatwiasz. Po cholerę on tu przyszedł i jakim prawem wypija mi

kawę? – chciała wiedzieć.

 – Ale przecież…

 – Baśka, uciekaj w końcu od tego kretyna i to jak najdalej, bo on ci życie spierdoli! – nie

mogła już patrzeć na to, w co brnęła.

 – Myślisz, że to tak łatwo? – pytała Basia.

Z czasów, kiedy jeszcze wiedziała co to miłość pamiętała, że lekko nie było. 

 – I o jaką kolację mu chodziło? – nie omieszkała zapytać.

 – Zaprosił mnie. 

 – Ho, ho! Że go stać, to już doskonale wiemy, nie musi tego pokazywać. I niech nie myśli,

że  nie  wiemy skąd  ma  te  swoje  brudne  pieniądze.  Nawet  nie  masz  pojęcia,  jaka  byłam

wściekła, jak go tutaj zobaczyłam. Powstrzymywałam się jak to tylko możliwe, by nie użyć

najbardziej podłych i chamskich epitetów. 

 – I dobrze. Tylko kłótni między wami mi trzeba – bąknęła pod nosem.

 – Basia, on jest pieprzonym egoistą! On wcale nie myśli w tym wszystkim o tobie. Gdyby

tak było, ułatwiłby sprawę i przestał wpajać ci swoje utopijne wizje idealnego życia. 

 – I mówi to specjalistka od udanych związków.

Monika zmrużyła oczy w złości. 

 – Twój sarkazm był niepotrzebny – sięgnęła po teczkę z dokumentami, które czekały na

nią na biurku. Założyła okulary o grubej, czarnej oprawce. Nie nosiła ich na co dzień, starała

się jednak nie zapominać o nich, kiedy przysiadała do dokumentów, by jej wzrok zbytnio się



nie nadwyrężał. – Dzięki za papiery. Tu na pewno będą te rekomendacje, bez nich nie udałby

nam się ten kontrakt. 

 – Nie zdążyłam zajrzeć do środka, wczoraj skończyłam bardzo późno, szukając nowych

podwykonawców. 

 – Jak to nowych? Od czego? – usiadła prosto na skórzanym krześle. 

 –  Ci  partacze  od  instalacji  podestu  są  do  niczego.  Na ostatnim weselu  panna  młoda

zapadła się w jeden schodek.

 – Nie mówiłaś mi o tym.

 – Miałaś co innego na głowie. Nie martw się, Kuba był na miejscu i wszystkim się zajął.

Ale musimy zmienić paru techników, albo po prostu zerwiemy kontrakt z całą firmą i tyle.

Nie oni jedni się tym zajmują.

 – Przecież byli zawsze sumienni. Współpracujemy z nimi od dwóch lat. 

 – Tak, ale tego typu sytuacja nie powinna się była wydarzyć. Pomyśl tylko, jak to rzutuje

na dobre imię naszej firmy? 

 – Masz rację. Chyba po prostu przejadę się następnym razem i doglądnę wszystkiego

sama. Mamy jakieś zlecenie w najbliższym czasie? – zajrzała do ich wspólnego kalendarza z

imprezami.  Rozpuściła  włosy,  które spięte  były wysoko w długiego kucyka i  związała  je

ponownie, tym razem w solidnego koka. 

 – Naprawdę chcesz sprawdzić naszą ekipę? Czy bardziej uciec przed czymś?

Monika zrobiła okrągłe oczy.

 – Spostrzegawcza bestia! – udała zaimponowanie. 

 – To przed czym tak uciekasz? Albo przed kim? Przed panem Ka, czy przed panem De?

 – Być może przed oboma panami – zdjęła okulary i odłożyła je na biurko, zrezygnowana. 

Basia popatrzyła na nią z chytrym uśmieszkiem, widząc niesamowite przejęcie na twarzy

koleżanki, która robiła kolosalny problem ze swojego obecnego położenia.

 – Niejedna by chciała mieć taki dylemat, jaki ty – mruknęła.

Monika odbiła się od podłogi i zakręciła na krześle dookoła, patrząc w sufit. 

 – Wiem… Tak, masz rację. Ale ja nie chcę. Cholera, chcę spokoju. Wpadłam z deszczu

pod  rynnę.  Miałam  jednego  podłego  faceta  i  zamiast  nacieszyć  się  byciem  samotną,

wyzwoloną kobietą, to próbuję wybrać między dwoma mężczyznami tego, który będzie w

stanie zatrząść moim życiem.

 – Oczekujesz od facetów takich wzniosłych zdolności? – Basia zaśmiała się potężnie. –

Czego ty właściwie chcesz? Żeby karma zadziałała i by na twojej drodze stanął mężczyzna

idealny, który wynagrodzi ci lata zmarnowane przez Wojtka? 



 – Nie, to nie tak. Ja pasuję, Basia. Całkowicie. Może tak wszystko, co na daną chwilę

mam  otwarte  w  życiu,  a  co  powoduje  moje  wahania…  tak  nagle  zamknąć?  Napisać

Damianowi,  że dziękuję mu za przygodę. Powiedzieć Konradowi, że pewnie okazałby się

fajnym facetem, ale ja chyba pokochać już nie umiem. Może strzeliłabym sobie w stopę, a

może właśnie uchroniłabym się przed strzeleniem sobie w łeb? 

 – Jeśli się wahasz, to znaczy, że widzisz zbyt wiele przeciwności w podjęciu decyzji. 

Monika wciąż wpatrywała się w sufit.

 –  Ktoś  kiedyś… to  pewnie  był  Marek… powiedział  mi,  że  im dłużej  się  nad czymś

zastanawiamy, tym większe prawdopodobieństwo, że się na to nie zdecydujemy. 

 – Aha, czyli myślisz, że to najłatwiejsza droga, by się na coś zdecydować?

 – A mam inne wyjście?

 – Szczerze? Myślę, że co cię nie obejdzie, uzbroi cię w większą cierpliwość i odporność.

 –  Ja  już  mam twardy tyłek  –  założyła  ponownie  okulary  i  sięgnęła  po  segregator  z

dokumentacją firmy.

 –  Wciąż  niewystarczająco  –  Basia  wstała  zza  swojego  biurka.  –  Idę  do  sklepu.

Potrzebujesz coś?

Monika wyszczerzyła zęby w uśmiechu.

 – Kawę, ma się rozumieć!

***

Cholera,  piękna jesień tego roku, pomyślała patrząc posępnie za okno. Słońce świeciło

przez cały dzień mocno i konkretnie. Teraz też było całkiem przyjemnie. Podobno wkrótce

miało nastąpić załamanie pogody, dlatego korzystała z niej, póki miała jeszcze taką okazję. 

Obejrzała się za siebie w stronę piekarnika, z którego dochodził zapach sernika przepisu jej

mamy.  Nie  mogła  się  doczekać,  aż  wreszcie  ostygnie.  Zrobi  sobie  wtedy kawy i  będzie

zajadać ze smakiem. Lecz sama, Konrad niedziele poświęcał przecież swoim pociechom. Tyle

wiedziała na pewno. Gdzie ona była w tym jego grafiku? Czy miała jakąś silną pozycję w

jego życiu, bądź chociaż zmierzała w dobrą stronę? Czy może niechcący stała się kochanką,

która naiwnie pomyślała, że przez żołądek do serca, a tu okaże się po raz kolejny, że przyjęła

kompletnie złą taktykę.

Pośpieszyła  do  sypialni,  skąd  dochodził  dźwięk  telefonu.  Zdążyła  odebrać  w ostatniej

chwili.

 – Cześć córeczko. Co tam słychać, jak noga? – zapytała jej mama.



 – Całkiem nieźle, rehabilitacja przebiega pomyślnie, powoli wracam do zdrowia.

 – A serduszko?

Monika zauważyła tą zwiększoną troskę mamy. Kobieta ostatnio zaczęła się bardziej o nią

martwić,  dzwoniła  często,  pytając  o poprawę zdrowia.  Przy okazji  za  każdym razem nie

mogła sobie darować wypytania o sprawy sercowe.

 – Serduszko? – zdziwiła się.

 – Czy też wyleczone? Może jakiś skrupulatny lekarz się nim wreszcie zajął? – zapytała

przebiegle. 

 –  Wiesz  mamo,  teraz  dla  mnie  najważniejsze  jest  to,  kiedy  będę  mogła  zacząć  tak

naprawdę biegać – mówiła.  Zasiadła  owinięta  w ręcznik na kanapie,  rozczesując palcami

wilgotne włosy.

 – Nie przesadzasz trochę? Ja wiem, że to dla ciebie istotne, ale pamiętaj, że ułożenie sobie

życia jest równie ważne – instruowała. 

 – Tobie się wydaje, że to tak łatwo znaleźć kogoś normalnego na obecną chwilę. 

 –  Domyślam się,  że  łatwe  nie  jest.  Ale  nie  jest  też  niemożliwe.  Pamiętaj  tylko,  byś

dokonywała swoich wyborów rozsądnie – próbowała  udzielić  jej  swoich dobrych rad,  by

uchronić ją przed tym, na co już dawno za późno.

 – Staram się.

 – Wkrótce wracam do Polski.

 – Coś się stało?

 – Nie, mam po prostu parę spraw do załatwienia. Nie wiem tylko, czy będzie to jeszcze w

tym roku, czy dopiero na wiosnę.

 – Wiosna, to wcale nie jest tak wkrótce. 

 –  Sprawy  w  Barcelonie  również  kurczowo  trzymają  mnie  na  miejscu,  co  zrobić  –

westchnęła w bezradności.

 – Przyleć szybko.

 – O proszę, stęskniona córeczka?

 – A myślisz, że nie? Brakuje mi tu ciebie i twoich naleśników…

Kobieta zaśmiała się głośno po drugiej stronie.

 – Myślę, że chyba jednak bardziej moich naleśników ci trzeba.

 – Nie tylko…

 – Jeszcze pomidorowej?

 – Oj mamo! 



 – No już, już. Jak tylko będę wiedzieć coś więcej, to dam ci znać, dobrze? A ty… powiesz

mi,  jak  pojawi  się  w  twoim życiu  konkretny  mężczyzna?  I  koniecznie  muszę  go  wtedy

poznać. Ocenię i powiem ci, czy to dobry wybór.

Mruknęła  coś  pod  nosem,  nie  chcąc  o  tym  rozmawiać.  Niechcący  mogłaby  zacząć

uzewnętrzniać się, a jej mamę nie ucieszyłby fakt, że Monika tkwi w nie prowadzącym do

niczego związku. Ba, że właściwie wodzi za nos dwóch nieświadomych mężczyzn, żadnemu

nie dając ostatecznie szans.

 – Będę kończyć, ktoś chyba dobija się do mnie na telefon – ten sposób zawsze działał, by

umiejętnie zakończyć rozmowę.

 – Oczywiście.  Pamiętaj,  zawsze możesz się  mnie poradzić,  pomogę ci  jak tylko będę

umiała. Obiecujesz?

 – Muszę kończyć, znowu sygnał połączenia na drugiej linii. Pa! – nacisnęła na czerwoną

słuchawkę i odrzuciła telefon na stolik. 

Wyjęła  ciasto z  piekarnika,  a całe  mieszkanie momentalnie  opanował zapach ciepłego,

puszystego sernika. Obłędny aromat. Wstawiła wodę i na szybko przygotowała sobie kawę,

chcąc delektować się tym wieczorem tylko dla  siebie,  choć miała ich ostatnio całą masę.

Niekończące się samotne wieczory, jeden za drugim, kolejny, ponowny. Czasami między tym

wszystkim sporadyczne spotkania,  lecz zazwyczaj  tylko ona.  Ona, którą otaczała zewsząd

pustka i cisza, a tymczasem motała się między dwoma mężczyznami, którzy nijak jej  nie

odpowiadali w całości. A przecież Wojtek miał całą masę wad, wiele rzeczy ją raziło. A mimo

to zarówno Konrad, jak i Damian nawet swoimi zaletami zdawali się mu nie dorównywać.

Ułożyła się w wygodnej pozie na kanapie, unosząc nogi do góry i kładąc je na oparcie.

Zatopiła łyżkę w puszystej konsystencji sernika. Wyborny, nie za słodki. Choć mógłby być

jeszcze bardziej słodki. Czemu nie, takie przecież lubiła, a to ona decyduje. 

Delektując się kawą i ciastem zbierała myśli, choć pora była już całkiem późna. Wieczór,

to taki  idealny czas,  kiedy wyobraźnia zdaje się być nieograniczona,  a  cisza napływająca

zewsząd pozwala się skupić. To ten moment, kiedy można wszystko, a przede wszystkim w

swoich własnych myślach. 

Wróciła  pamięcią  do  rozmowy  z  Basią.  Chyba  faktycznie  zwyczajnie  brakowało  jej

determinacji. Tak, tego potrzebowała, by szybko i konkretnie rozprawić się z wątpliwościami.

Przecież one nie były wcale dowodem na to, że to, do czego dążyła było złe. Mogła pokonać

negatywy, zaprzyjaźnić się z nimi, bądź też zniwelować je poprzez pozytywy, których mogło

się nagle okazać, że jest więcej. Tylko, że ona ich nie dostrzegała. 



Powinna przystopować, ba, nawet zatrzymać się na chwilę. Nie pędzić ślepo przed siebie,

wziąć głęboki oddech i zadać sobie parę istotnych pytań. Niekiedy przeprowadzić analizę,

choć zbyt dogłębna już nie raz wpędzała ją w niezłą konsternację. Z drugiej zaś strony wolała

się  wystrzec  przed  zbyt  szybkim  podjęciem  decyzji,  to  byłoby  za  bardzo  lekkomyślne.

Sukcesem  w  jej  paranoi  mogła  być  jedynie  równowaga.  Kompromis  i  umiar,  by  nie

przekroczyć niepotrzebnej granicy. 

Deszcz  zaczął  padać  niespodziewanie,  stukając  o  szybę,  jakby  ktoś  bębnił  delikatnie

palcami w okno. Udała się na balkon, chcąc popatrzeć chwilę na świat, moknący powoli.

Deszcz  odzywał  się  cichutko,  szeptał,  zaśmiewał  się.  Plotkował,  jakby  chciał,  by  go

posłuchała.  Był taki dyskretny i  subtelny,  nie walił w szyby z impetem.  Zamknęła oczy i

odchyliła głowę do tyłu.  Wiedziała o co mu chodziło,  chciał  jedynie nieśmiało zapukać i

zapytać,  czy  nie  miałaby  ochoty  pobiegać.  Uciec  z  tych  czterech  ścian  i  potańczyć  z

kropelkami. Wstała i stanęła przy barierce, opierając się o nią. Otworzyła okno i wystawiła

przed siebie rękę patrząc, jak zaczyna ją ozdabiać dużo mokrych plamek. Były takie zimne,

powodowały u niej gęsią skórkę. 

A właśnie,  a  jak  się  ten  przywodziciel  miewa,  pomyślała.  Stanęła  na  prawej  nodze,

uginając ją lekko. Przyczepy, wy bolicie, czy nie, prowadziła z nimi negocjacje. 

Już nie wiedziała, jak z nimi rozmawiać. Gdy mówiła pokornie i po dobroci, to nic nie

działało. Może by tak krzyknąć raz, a porządnie? Gdyby nie odzywały się co jakiś czas, już

by jej tu nie było. Przecież jak biega, żadne tam siąpidło jej nie straszne.

Przypomniała  jej  się  rozmowa  z  Damianem  sprzed  wczoraj,  kiedy  to  proponował

spotkanie, lecz w dosyć dosadny sposób. 

 – Chciałabyś, by powtórzyło się to, co na naszym ostatnim spotkaniu? – zapytał wtedy,

będąc widocznie przekonanym, że zachęci ją to do przyjechania. 

Jego  zaangażowanie  jednak  było  krótkotrwałe,  ograniczające  się  do  spontanicznych

propozycji, które bez aprobaty z jej strony, kończyły się jego ponownym, długim milczeniem.

A Monice  cały  czas  towarzyszyły  mieszane  myśli,  związane  z  Damianem.  Zmieniał  jej

nastawienie niemalże z dnia na dzień. Wciąż powodował jej zainteresowanie, coś usilnie nie

pozwalało jej z niego ostatecznie rezygnować. 

Podejrzewała niestety, że on widział w niej jedynie koleżankę do przygód. A może to ona

już na początku przypięła mu taką etykietkę i niej się kurczowo trzymała? Nie, to tak bardzo

było widać, że nie zmierzał w kierunku związku. Odzywał się sporadycznie, a i Monika nie

zabiegała o jego uwagę. Ponadto ich rozmowy dosyć często kończyły się kłótniami, dosyć

burzliwymi, które sprawiały,  że miała ochotę ostatecznie się z nim pożegnać.  Jej zwykła



troska  odbierana  była  przez  niego  jako  zbytnia  ingerencja,  a  przecież  on  „nie  lubi  się

tłumaczyć i nie będzie tego robić”. Nie rozumiał tylko, że Monika była ostatnią osobą, która

by tego od niego oczekiwała. Że tak naprawdę miała w głębokim poważaniu jego sprawy, a

pytała zwyczajnie z zainteresowania. 

Jeśli to się jeszcze powtórzy, uświadomi go w jego roli. Damian mógł liczyć jedynie na

spotkania czysto koleżeńskie. Ot, takie warunki. Poza tym trochę niedorzecznie czuła się ze

swoją  świadomością,  że  dobrą  decyzją  okazało  się  przetestowanie  go,  bowiem diagnoza

postawiona  przez  nią  wcześniej  okazała  się  trafna.  Damian  oczekiwał  tylko  znajomości

łóżkowej  i  nie  mogła  się  o  tym przekonać  inaczej,  jak  nie  sprawdzając  tego.  Być  może

lekkomyślnie  postąpiła,  ba,  wręcz  idiotycznie.  Ale  jakże  pomogło  jej  to  w  tej  naiwnej

konsternacji, kiedy jej wahania było aż nadto! 

Komórka zaczęła  drgać na stoliku w salonie,  powodując jej  zaciekawienie.  Wróciła  do

środka,  spoglądając  z  zaciekawieniem  na  ekranik.  Widząc  imię  Konrada,  informujące  o

połączeniu,  zawahała  się,  czy  odebrać.  Wiedziała,  co  jej  powie,  na  pewno  zauważył,  że

unikała kontaktu z nim. Zapyta, co się stało, powie, że chce ją zobaczyć, a za tymi słowami

kryć się będą jego ręce, spragnione jej ciała. Wyciągnęła dłoń w stronę telefonu, a on w tym

momencie przestał  się poruszać.  Nie odebranie też było złym posunięciem. Spowoduje to

kolejne jego pytania. Robiło jej się niedobrze na myśl o tym, że czekało ją tłumaczenie, a

raczej komponowanie kłamstw, wymijających wyjaśnień. 

Ona też miała wiele pytań, choć żadne z nich nie było skierowanych do Konrada. To były

pytania do niej samej, pozostawione bez odpowiedzi. "Kiedy pytamy innych o nasze sprawy,

zapominamy, że sami potrafilibyśmy odpowiedzieć na te pytania znacznie lepiej, gdybyśmy

tylko  mieli  odwagę  postawić  je  sobie  wystarczająco  szczerze."1 I  tak  właśnie  było,  sama

doskonale przecież znała odpowiedzi na swoje pytania. Problem polegał po prostu na tym, że

nie zadawała ich sobie. Zadawała je innym, a inni odpowiadali jej tak, jak właśnie chciała – z

lekką  nutką  nadziei,  optymizmu.  Odpowiedzi  ze  światełkiem  w  tunelu.  Czyli  totalnie

nieracjonalne.

W ten sposób zamykała się w pozornym przekonaniu, że jej poczynania były poprawne.

Zauważyła,  że  zaczęła  stawiać  na  pierwszym miejscu  swoje  dobro  i  to,  co  dla  niej  było

najważniejsze, spychając na dalszy plan oczekiwania innych. Trzymała się kurczowo tego, co

dawało jej radość i na co mogła sobie pozwolić. Co nie kosztowało za wiele – zarówno w

przenośni, jak i dosłownie. 

1 Karen Blixen "Niewinne mścicielki"



Po skrzywdzeniu przez Wojtka poczuła, że to ona ma być szczęśliwa. Czasami owszem, jej

szczęście zależne było od szczęścia bliskich.  Niekiedy jednak w obliczu wielu przykrości

zapisanych przez zbyt krótki czas, miała ochotę krzyknąć – koniec, do cholery! Starała się

być dobra dla innych, starała się wszystkim dogodzić. A czy ktoś tak naprawdę interesował

się, by jej również było dobrze? Dosyć! Przyszedł taki moment, kiedy egoizm był wskazany,

leczył  smutek  i  rozgoryczenie.  Dlatego  też  właśnie  w tym momencie  stała  się  po  części

niezmierną  egoistką  i  egocentryczką,  co  jeszcze  niedawno  sama  zarzucała  Wojtkowi.

Uwielbiała  być  w centrum uwagi,  chcąc wręcz,  by oczy wszystkich skupione  były w jej

stronę.  Monika  o  tym  wiedziała,  lecz  czy  się  tym  przejmowała?  To  ona  chodziła  na

fizjoterapię, niech więc wszyscy interesują się postępami, pytają, czy już lepiej. Ona skakała z

kwiatka na kwiatek, randkowała, flirtowała, niech więc wszyscy pytają, kto tym razem jest na

widelcu, czy coś już się wydarzyło i kiedy kolejne spotkanie. To ona znowu dziś pobiegało,

niech więc pytają, czy bolało. To ją skrzywdzono i zraniono, niech pytają wobec tego, jak się

trzyma, czy już się otrząsnęła. 

Stała  się  potworną  egocentryczką,  a  przecież  nie  była  taka.  Kiedyś  to  Wojtek  był  na

pierwszym  miejscu.  Jego  uprane  gacie,  jego  wyprasowana  koszula.  Jego  sprawy  do

załatwienia na mieście, jego pijany tyłek przywieziony od kolegów. Jego przeziębienie, jego

zmęczenie. Jego dzień wolnym, jego godziny pracy. Nie, nie narzekała, ani wtedy, ani teraz.

Po prostu zdała sobie sprawę, że wtedy jej to odpowiadało. A teraz to ona chciała być ważna,

to  jej  uśmiech ma dla  kogoś coś znaczyć.  To jej  ból ma być tematem numerem jeden. I

bynajmniej  nie była w tym wszystkim poważna,  podchodziła do tego z ogromem ironii  i

sarkazmu.  Miała  dosyć  duży  dystans  do  siebie,  zdawała  sobie  sprawę  z  tego,  jaka  jest.

Znajomi często na nią narzekali, nie mogli z nią wytrzymać. Ale chyba ją też lubili. Przecież

jej nie dało się nie lubić. 

Chmury przyozdobiły część nieba. Gdzieś tam spod nich przebijał się księżyc, próbując

pokazać się w całej swojej okazałości. Pełnia. Przypomniał jej się od razu Wojtek. Nie karciła

siebie  za  takie  momenty,  wiedziała,  że  naturalną  kolejnością  rzeczy  będą  sentymenty  i

wspomnienia.  Nie  dało  się  ich  tak  po  prostu  wymazać,  chlusnąć  wodą  i  zmyć  ich  z

powierzchni jej pamięci. 

Lubili  spędzać  takie  sielankowe  wieczory,  polegające  na  nic  nie  robieniu.  Zazwyczaj

wcześniej  przyrządzali  sobie  jedną  z  wielu  zdrowych  i  pożywnych  potraw,  których  ich

znajomi kompletnie nie rozumieli. Ale oni, zapaleni biegacze podporządkowali swoje menu

tak  bardzo  pod  aktywny  styl  życia,  zwracając  uwagę  na  to,  co  jedli.  Czasami  jednak

popełniali  zbrodnię, która była ich małą tajemnicą.  Konkretne ilości kurczaka w panierce,



frytki, bądź pizza. I do tego piwo, tak dla celebrowania tej  chwili relaksu. W taki sposób

świętowali, nie przyznając się nikomu do tego. Takie niewinne grzeszki sportowców, podczas

których  spisywali  sobie  plany  treningowe  na  następne  tygodnie.  Ich  skromny  stolik

balkonowy zastawiony był w takich chwilach niezmiernie suto, a oni w żartach obawiali się

nagłego nalotu przyjaciół, którzy przyłapali by ich na takim momencie słabości. I było tak

beztrosko, tak ciepło i naturalnie. To się miało nigdy nie skończyć, to miało trwać. 

Dosyć często siedzieli  sobie po prostu, wpatrując się w niebo, rozmawiając o rzeczach

ważniejszych  i  tych  mniej  istotnych.  Pewnego  razu  Monika  zachwyciła  się  nad  urodą

okrągłego i mocno świecącego tamtego wieczora księżyca. Wojtek zerwał się wtedy na równe

nogi, śpiesząc gdzieś nagle. 

 – Co się stało? Gdzie ty tak pędzisz? – zapytała go.

 – Jak to gdzie? Biegnę ukraść go dla ciebie – udawał raptowność.

Popatrzyła na niego z ironicznie wykrzywionymi ustami.

 – Wojtek, jeśli chciałeś być uroczy, to sorry, ale nie udało ci się – popatrzyła na niego z

politowaniem. – To było wręcz głupie.

 – Ja się tak staram, a ty kompletnie nie doceniasz mojego zaangażowania – zamachnął się

rękami na boki, niezwykle rozgoryczony.

Zaniosła  się wtedy potężnym śmiechem. Teraz uśmiechała się jedynie na wspomnienie

jego miny.  Naprawdę wierzył,  że  uda mu się wypaść romantycznie.  Lubiła  nawet tą  jego

nieporadność  i  głupoty,  które  przychodziły  mu  co  i  rusz  do  głowy.  Ale  umiał  być  też

romantyczny, udawało mu się. Potrafił sprawić, że czuła się wyjątkowa, będąc jego kobietą. I

kochała go tak strasznie mocno, nie wyobrażając sobie, że kiedyś mogłoby go tak po prostu

nie być. 

A później przydarzyło im się to rozstanie. 

Włączyła muzykę w laptopie i poszła wreszcie ubrać się w coś konkretnego, zamyśliła się

porządnie w tym ręczniku. Z głośników dobiegły ją słowa piosenki, „…cry wolf, it’s time, to

worry now…”2, uśmiechnęła się sama do siebie, wciągając przez głowę podkoszulkę. Ot, taki

zwiastun jej klęski. Bo zawsze jakoś niechcący do niej doprowadzała. Taka też jej natura,

powoli zmierzała ku autodestrukcji. I jakoś się przed nią zbytnio nie broniła, po drodze łapała

przecież bonusy, które za bardzo jej się podobały. Była świadoma swoich złych poczynań. Ale

życie dało jej ostatnio po tyłku, więc już nawet nie liczyła na piękny happy end. 

2  „Cry Wolf”, piosenka zespołu A-ha.



26. Samotność.

Kamila z dumą przechadzała się po salonie z dzieckiem na rękach, uśmiechając się do

znajomych  z  nonszalancją,  jakby  obie  z  córką  były  gwiazdami  tego  wieczoru.  Kobieta

promieniała  szczęściem i  spełnieniem w roli  matki,  co  widać  było  po  jej  świecących się

oczach. Nie pokazywała po sobie ani trochę zmęczenia, żadnego wycieńczenia po porodzie

sprzed półtora tygodnia i po wielu zapewne nieprzespanych nocach. 

Przemek  prawie  cały  czas  starał  się  być  w  pobliżu,  szczerząc  się  do  Mai,  robiąc

przekomiczne miny, co chwilę spoglądając na przyjaciół zwycięsko, jakby to on po godzinach

męczarni wydał na świat to maleństwo.

Goście przyglądali im się z niedowierzaniem i rozbawieniem, nie rozpoznając w świeżo

upieczonych  rodzicach  swoich  znajomych  sprzed  porodu.  Cieszyli  się  ich  szczęściem,

kolejnym dzieckiem w ich  gronie,  nie  mogli  jednak  przestać  żartować  sobie  z  Kamili  i

Przemka, którzy zachowywali się, jakby byli pierwszymi rodzicami na ziemi.

 – To która ciocia chce jako pierwsza potrzymać Maję? – kobieta kiwnęła głową w stronę

koleżanek. 

 – To zależy, której z nas najbardziej ufasz – Basia odstawiła talerzyk z tortem na stół i

przetarła kąciki ust.

 – Chyba dziurawych rąk nie macie, co? No dawaj, Baśka. Przymierzaj się.

Kobieta  wstała  i  instruowana  przez  Kamilę,  wzięła  dziecko  na  ręce,  przytrzymując  z

ostrożnością  główkę.  Zrobiła  okrągłe  oczy,  jakby  cały  czas  napawała  ją  obawa,  że

dziewczynka może jej wypaść z rąk. 

 –  Matka  ze  mnie  byłaby  żadna  –  skwitowała  swoją  niezręczność  i  szybko  oddała

właścicielce dziecko.

 – Oj przesadzasz, to przychodzi samo w odpowiednim momencie. Taka kobieca natura, że

odkrywa w sobie instynkt macierzyński.

 – Proszę, proszę, Kama będzie teraz uświadamiać kobiety w swoim powołaniu – wciął się

Dawid. – To zdecydowanie pozytywnie wpłynie na przyrost naturalny w naszym kraju.

 – Wiesz co, przymknąłbyś się czasem – Ania popatrzyła na niego, skrzywiona. – Lepiej ty

byś się w końcu przyczynił do tego przyrostu. Kiedy ty wreszcie przyjdziesz z jakąś laską na

nasze spotkanie?

 – Mam was trzy i to mi w zupełności wystarczy. O, a teraz to już nawet cztery! – wskazał

na Maję. 



 – Od niej się trzymaj z daleka. Jeszcze jest za młoda – Przemek rozsiadł się w fotelu i

odetchnął głośno, jakby emocje, które wciąż go trzymały, powodowały jego zmęczenie.

 –  Monia,  a  ty  też  chcesz  wziąć  małą  na  ręce?  –  Kamila  podeszła  bliżej  koleżanki,

poruszając się lekko na zgiętych nogach. 

Monika popatrzyła na nią z dołu, lekko onieśmielona.

 – Może jak trochę podrośnie. Boję się takich małych dzieci.

 – Ona jest całkowicie bezpieczna. Zapewniam, że nic ci nie zrobi – Janek zaśmiał się ze

swojego żartu.

 – Bardziej boję się, że ja jej mogę coś zrobić – odpowiedziała, wcale nie podzielając jego

poczucia humoru. 

 – A ja mogę? – odezwał się Wojtek, odstawiając kieliszek wina na półkę, obok równo

ułożonych książek. 

Kamila spoważniała, patrząc porozumiewawczo na męża. Czuła się niezręcznie, choć nie

chciała mu zabraniać, przecież wciąż należał do ich zgranej paczki, z tego też powodu był tu

razem z nimi. Obiecała ponadto Monice, że nigdy więcej swoim zachowaniem nie potraktuje

go jak odtrąconego, kogoś gorszego. I że nigdy więcej nie będzie mu wypominać tego, co

zrobił jej przyjaciółce. 

 – Ależ oczywiście – uśmiechnęła się krótko. – Tylko ostrożnie, dobrze?

 – Nie może być inaczej.

Podszedł  do  niej  i  przejął  dziewczynkę na  ręce.  Ugiął  lekko  nogi,  udając,  jakby była

niesamowicie ciężka. Zaraz potem skupił swoją całą uwagę na niej, wpatrując się w nią jak w

obrazek. 

 – Uśmiechnęła się do mnie – popatrzył ucieszony na kolegów.

 – Podrywa cię. Nauczyła się tego od mamusi – mruknął Przemek.

Wojtek kiwał się lekko na boki, uśmiechając się do Mai. Monika popatrzyła na niego z

dołu, lekko przestraszonym wzrokiem. Widziała, z jaką pewnością trzymał dziecko, wcale nie

obawiając się,  że  robi  to  nieodpowiednio.  Nie wiedziała,  co zabolało ją bardziej  –  to,  że

chciałaby widzieć w nim takie szczęście, kiedy trzymałby na rękach ich wspólne dziecko, czy

może to, że o mało co, a na rękach nosiłby swoje dziecko, będące żywym dowodem jego

zdrady. 

Spuściła  wzrok,  wpatrując  się  w  swoją  lampkę  wina.  Chciała  wyjść  na  balkon,  ale

wiedziała,  jak  wszyscy  by  to  odebrali.  A wolała  nie  dawać  po  sobie  poznać,  że  wciąż

odczuwała przykrość i smutek. 

 – Stary, byłby z ciebie dobry ojciec – wypalił Dawid.



Janek  szturchnął  go  lekko  łokciem,  a  wszyscy  naraz  poczuli  niezręczność,  która

zapanowała  po  tych  słowach.  Dawid  klepnął  się  rozwartą  dłonią  w  czubek  głowy,

demonstrując swoje przyznanie się do wpadki. 

 –  Muszę  ci  przyznać  rację  –  Wojtek  postanowił  wybrnąć  z  tej  sytuacji.  Popatrzył  na

kolegę,  nie  pokazując  po  sobie  ani  trochę  skrępowania.  –  Odnalazłbym się  w tej  roli.  A

tymczasem jakbyście szukali kogoś do opieki, to ja się zgłaszam. Darmowa niania, która ma

pełno wolnych wieczorów – popatrzył z uśmiechem na Kamilę.

Dziewczyna  chciała  odwzajemnić  uśmiech,  zamiast  tego  jej  kąciki  wykrzywiły  się  w

dziwnym wyrazie, kiedy nie wiedziała, co odpowiedzieć. 

 – Będziemy pamiętać – wzięła od niego córeczkę.  – Oho, ale na nią działasz.  Chyba

walnęła porządną kupę w pieluchę – uśmiechnęła się już szerzej. – Pójdę ją przewinąć. A

może ty chcesz? – zapytała go.

Wojtek uniósł ręce do góry.

 – Dziękuję, może innym razem.

Monika wstała z kanapy, ten moment uznając za odpowiedni. Nikt teraz nie uznałby jej

wyjścia  na  balkon  za  próbę  ucieczki  od  niezręcznej  sytuacji.  Zresztą  kogo  ona  chciała

oszukać, jej oddalenie się w jakimkolwiek momencie na pewno spowoduje mieszane myśli

znajomych. 

Stanęła na okrągłym dywaniku, chroniącym stopy przed zimną terakotą, którą wyłożona

była podłoga balkonu. Za plecami zostawiła znajomych, którzy – gdyby nie obecność Wojtka

– użalaliby się teraz nad nią, rozmawiali o tym, jak ona to musi wciąż przeżywać. Mdliło ją

na myśl o tym, co mogliby mówić, jak bardzo mogło im być jej żal. Nie rozmawiali o tym, a

jednak Monika była przekonana, że tak właśnie musieli myśleć. To rozstanie wprowadziło

niezręczność do ich wspólnych spotkań. 

Usłyszała czyjeś kroki, zmierzające w jej kierunku. Na balkon wyszedł Wojtek.

 – Mogę ci potowarzyszyć?

Nie mógł. Nie powinien.

 – Jasne – odpowiedziała.

Popatrzyła  na  niego  kątem oka,  przekonana,  że  wyjmie  zaraz  paczkę  papierosów.  On

jednak  postawił  kieliszek  z  winem  na  barierce  i  włożył  ręce  do  kieszeni,  bez  zamiaru

wyciągania z nich czegokolwiek. Wyjął je po chwili, lecz obie były puste. Najwyraźniej wciąż

nie palił.

 – Jednak ci się udało – powiedziała.

 – Co takiego? – spojrzał na nią.



 – Nie palisz.

 – A tak. Nie palę – uciął.

Oparł się o barierkę i zapatrzył przed siebie, jakby nie miał zamiaru rozpoczynać rozmowy.

A może wręcz przeciwnie,  chciał  rozpocząć bardzo konkretną rozmowę, dlatego pierwsze

słowa przychodziły mu z taką trudnością. 

 – Wszystko u ciebie w porządku? – zapytał.

 – Tak, w porządku. 

Skierował wzrok na nią.

 – Spotykasz się z kimś? – jak bardzo musiał chcieć zadać to pytanie.

 – Po co te głupie podchody? – popatrzyła na niego z pretensją. – Jeśli cię to tak bardzo

interesuje, to nie. I nie mam zamiaru spotykać się z nikim. Pewnie już w ogóle.

 –  Ja  mam podobnie  –  przechylił  kieliszek,  upijając  konkretnego  łyka  wina.  –  Mam

wrażenie, że nie jestem w stanie być z kimkolwiek. Wątpię, by to się miało zmienić.

 – Witam w świecie singli – upiła swojego wina.

Wojtek zaśmiał się krótko.

 – Jesteś główno dowodzącą?

 – No jasne, taka ze mnie przywódczyni stada. 

 – Muszę się gdzieś zapisać? A i przydałby mi się identyfikator.

Popatrzyła na niego lekko ironicznie.

 – Masz wszczepiony chip pod skórą – oznajmiła, po czym oboje wybuchnęli głośnym

śmiechem.

Monika mogła się tylko domyślać zdziwienia na twarzach znajomych, pozostawionych w

środku, kiedy usłyszeli ich rozbawienie. Spoważniała od razu, zdając sobie sprawę, że nic tu

nie było wcale śmiesznego.

 –  Monia,  a  gdybyśmy tak  dali  sobie  jeszcze  jedną  szansę?  –  uznał,  że  rozluźnienie

pomiędzy nimi było wystarczające, by mógł pozwolić sobie na to pytanie.

Popatrzyła  na  niego,  niedowierzając.  Milczała,  pozostawiając  go  bez  jakiejkolwiek

odpowiedzi. Nie miała żadnej. Wojtek był dla niej kimś, kto miał być przy niej na dobre i na

złe. Miał jej tego nigdy nie zrobić. Był takim jej przekleństwem – z nim być nie mogła, bez

niego nie  potrafiła.  I  tak strasznie bała  się,  że tak mogło być po wsze czasy.  Nie umiała

wyobrazić sobie bycia z kimś pełni, wyrzucenia Wojtka z jej myśli i kochania kogoś innego,

jak gdyby Wojtek nigdy nie przydarzył się w jej życiu. To wydawało się być istną abstrakcją. I

w  zasadzie  również  koszmarem.  Bo  i  jak  pogodzić  teraz  wciąż  uwierającą  przeszłość  z

przyszłością, która nijak nie umiała się ułożyć, dopasować? 



Chciało jej się ryczeć, a jednocześnie tak strasznie nie chciała pokazać mu słabości.

 – Nie odpowiesz mi? – przeciął ciszę.

 – To pytanie było nie na miejscu.

 – Chcesz udawać, że w ogóle go nie zadałem?

 – Byłabym wdzięczna za takie właśnie rozwiązanie.

Chciała minąć go i wrócić do środka. Wojtek jeszcze na chwilę postanowił ją powstrzymać

i stanął jej na drodze.

 – Czemu robisz coś na przekór samej sobie?

 – Skąd ty u diabła możesz wiedzieć, czego ja chcę, a czego nie? – jej głos ubarwiony był

dosadnym zdenerwowaniem.

 – Bo nauczyłem się czytać w twoich oczach. Ty możesz milczeć, ale one mówią za ciebie.

 – Wyczytujesz z nich to, co chcesz. To usta mówią najszczerzej.

 – Usta powstrzymujesz. Oczu nie potrafisz. 

Popatrzyła w bok, jakby faktycznie obawiała się, że może wyczytać z nich więcej, niż była

w stanie mu powiedzieć.

 – Monia, wybacz mi.

 – Wojtek, jestem już zmęczona tym wszystkim – zdławiła łkanie. – Myślisz, że to jest

takie proste?

 – Nic nie jest proste, nie widzisz tego? – powiedział cicho.

 – Jakoś tego po tobie nie widać – syknęła, mrużąc oczy. – Zachowujesz się, jakby nic się

nie stało, jakby wszystko dało się tak po prostu…

 – Nic  się  nie  da  tak  po  prostu.  Myślisz,  że  jest  mi  lekko  ze  świadomością  tego,  co

zrobiłem? Nie masz pojęcia jak to jest czuć gorycz porażki. Mieć świadomość, że popełniło

się błąd swojego życia. Budzić się codziennie rano i nienawidzić siebie tak niesamowicie

mocno  –  podkreślał  każde  wypowiedziane  słowo.  –  Naiwnie  chcieć  cofnąć  czas,  choć

przecież się nie da. Nie da się też zapomnieć. To tak bardzo wkurwia. Nie wiesz, Monia, jak

to jest.

Poczuła gęsią skórkę, która wystąpiła na jej ramionach. Był tak cholernie prawdziwy. Nie

miała nawet cienia zwątpienia w szczerość jego wyznania. Jak trudno byłoby jej uwierzyć mu

na nowo, tak w tym momencie wierzyła w to, że mówił prawdę. 

 – Ty przynajmniej wiesz, że popełniłeś błąd. Ja natomiast nie wiem co zrobiłam nie tak,

by sobie na to zasłużyć. Nie chciałam tego, nie zgadzałam się na to. Tak nie miało być –

wiedziała, że jej oczy szkliły się od łez, ale nie umiała już tego kontrolować. – I ty za to nie

wiesz jak to jest, czuć codziennie niesprawiedliwość, bo chciałoby się tak bardzo, by to, co się



wydarzyło, wcale nie miało miejsca. Nie wiesz… – jej głos załamał się niespodziewanie. –

Nie wiesz jak to jest chcieć ciebie z powrotem – pozwoliła łzom popłynąć jej z oczu. – A

jednocześnie nie mogąc na to pozwolić, bo nie umiem przezwyciężyć strachu i żalu. 

To był już ten moment, w którym jak najszybciej powinien zniknąć sprzed jej oczu. Nie

mogła dłużej na niego patrzeć. Zakryła usta dłonią i odepchnęła go stanowczo na bok, by móc

wejść z powrotem do środka. Nie chciała, by znajomi zdążyli zapytać, co się stało. Podbiegła

do drzwi, stukając głośno obcasami, chwyciła torebkę i wyszła szybko z mieszkania. 

Zbiegając  po  schodach słyszała  jeszcze  wołania  Basi,  roznoszące  się  echem po klatce

schodowej. Żal w głosie przyjaciółki dotarł do niej wraz ze zmartwieniem o to, co się stało.

Nie zareagowała na to w żaden sposób, nie zatrzymując się, chcąc znaleźć się jak najdalej od

Wojtka.

***

Ściągnęła niedbale buty, pozostawiając je w nieładzie przy drzwiach. Nie przeszkadzały

jej, a poza tym nie spodziewała się żadnego gościa. Zdała sobie sprawę, że dawno nie wracała

tak  późno  do  mieszkania,  musiała  chyba  prowadzić  niesamowicie  nudne  życie,  kończąc

wszelkie spotkania o zbyt przyzwoitej  porze, niczym przykładna, ułożona kobieta. Cóż za

istna porażka.

Może też dlatego poczuła się dobrze, że jednak nie jest z nią tak źle, jeszcze jest dla niej

ratunek.  Nie  starzeje  się,  jest  wciąż  młoda  i  pełna  witalności.  Tylko  już  nie  bawiło  ją

wychodzenie wieczorami i udawanie, że świetnie się bawi. Czy było w tym coś złego, że

wystarczyła jej kanapa, lampka wina i ktoś, do kogo można by powiedzieć chociażby: „ale

ładny wieczór dziś mamy”? I ten ktoś potwierdziłby, że mamy, bo coś, co jest w posiadaniu

dwóch  osób  sprawia,  że  nadaje  się  tej  rzeczy  wartości,  wyjątkowości.  Mamy  wspólny

wieczór, mamy wspólne wino. Mamy siebie. A Monika od tak dawna miała siebie tylko na

wyłączność.

Wrzuciła do mikrofalówki talerzyk z paroma pierogami i odczekała chwilę, aż się zagrzeją.

Nie  zapalała  światła,  to  płynące  z  zewnątrz  wystarczająco  oświetlało  kuchnię.  Poza  tym

pamięta,  że nie miała czasu,  by posprzątać,  może więc nie było potrzeby, by oglądać ten

przykry bałagan kobiety samotnej. 

Zegarek na kuchence wskazywał pierwszą w nocy. Dosyć długo siedziała w barze nad

drinkiem, nie posądzając samej siebie o to, że zamiast pójść pobiegać, postanowi zaszyć się w



głośnym pubie wśród radośnie bawiących się ludzi, którzy spędzali wieczór ze znajomymi,

bądź na randce z drugą połówką. Nie rozglądała się dookoła, nie patrzyła na nikogo. Wzrok

zatopiła w kolorowym drinku, siedząc i nie myśląc kompletnie o niczym. 

A teraz  siedząc  na  blacie,  w zaciemnionej  kuchni,  zajadała  się  odgrzanymi na  szybko

pierogami z kapustą i grzybami. Nie wiedziała, jak bardzo czuła się samotna, a na ile cieszyła

się, że nikt na nią nie czekał, nikt nie martwił się, bądź nie miał pretensji o jej tak późny

powrót do mieszkania.

Nie  tak  dawno  z  czystej  ciekawości,  jak  i  nadmiaru  czasu  zajrzała  na  portal

społecznościowy,  zrzeszający  ludzi  samotnych,  szukających  drugiej  połówki.  Przeglądała

zdjęcia,  bawiąc  się  w  psychologa,  dokonując  analizy  dogłębnej,  jak  i  powierzchownej,

jednych mężczyzn podsumowując jako istnych desperatów, nad innymi zastanawiając się, co

skłoniło ich, by w takim miejscu chcieć znaleźć kobietę idealną dla siebie. 

I  właśnie  z  jednym  z  nich  bez  wahania  rozpoczęła  rozmowę.  Przystojny.  I  dobrze

zbudowany,  widać  na  zdjęciach.  Uśmiechnięty,  pewny  siebie.  Na  podstawowe  i  lekko

trywialne  pytanie  „czego  szukasz  na  tej  stronie?”  odpowiedział  wprost:  seksu.  Co?  Taki

niezły, ledwo po trzydziestce? Nie potrzebował stabilizacji, chciał jedynie spotkań na seks.

Bez  zaangażowania,  bez  wiązania  się,  chcąc  uniknąć  odpowiedzialności.  I  wyłączyła  się

szybko z tego czatu, to był idiotyczny pomysł, by w ogóle marnować czas na takie bzdety. Ale

zdała sobie przy tej okazji sprawę, że samotność zbierała czasami potężne plony. Szerzy się

dookoła i nikt nie był w stanie jej zatrzymać. 

Sięgnęła po kolejnego pieroga z talerzyka, przywołując na myśl Damiana, mając pewność,

że ich niedawne spotkanie było już definitywnie ostatecznym. Te ostatnie słowa, które do niej

wypowiedział,  pokazały  jego  faktyczne  oblicze,  bezwzględność  i  obłudność.  Ale  to  jego

sprawa, jeśli faktycznie wolał być niedojrzałym sukinsynem. Więc może Damian przez to, że

był mocno nienormalny i zachowywał się jak wieczne, duże dziecko – też będzie sam.

I może Monika też będzie sama, gdyż jedyna osoba, z którą chciałaby być, nie jest osobą

odpowiednią dla niej. I ta osoba pewnie również będzie sama, bo też chciałaby być z nią, nie

chcąc nikogo innego. 

Skąd tyle tej samotności? To ją przerażało. Może ktoś się uratuje, komuś wyjdzie. Ale tak

się przedstawiała samotność obecnych czasów: samotność egoistyczna, wybrana. Samotność

nie  pozostawiająca  innego  wyboru.  Samotność  przymusowa,  bo  inaczej  być  nie  może.

Samotność  przez  wzruszenie  ramionami,  bo  po  co  inaczej.  Samotność  mimo  starań,  bo

zawsze jednak jakąś cząstką siebie ludzie chcieliby mieć kogoś u swojego boku. 



Czy naprawdę wciąż nie potrafiła wyzbyć się przeszłości i tego paskudnego uczucia, które

w niej siedziało? Ono przybrało zupełnie inny wyraz. Wiedziała już, że Wojtka wciąż kocha.

Inaczej, choć to ta sama miłość. Wcześniej  była obłędna, odrobinę lękliwa. Pełna strachu.

Teraz w momencie, kiedy jego już nie było u jej boku, miłość ta przebrała się, lecz była tą

samą miłością. Nabrała dojrzałości, tak właśnie. Pomimo jej poczynań, ta miłość wciąż była

racjonalna i dojrzała. To, że mogła mieć – i miała – niezłych facetów na noc, to inna kwestia.

Nie szukała ich, po prostu korzystała, by poczuć się od czasu do czasu spełniona, chciana i

usatysfakcjonowana.  I  w  tym  nie  było  grama  uczucia.  W tym  było  jedynie  pragnienie,

pożądanie  i  podniecenie.  To  była  jedynie  cielesność,  możliwość  podrasowania  jej  ego  i

podtrzymana na odpowiednim poziomie pewności siebie. Lecz jej konkretna miłość wciąż

istniała,  siedziała  sobie  gdzieś  w cieniu,  bynajmniej  nie  zapomniana,  czy zaniedbana.  Po

prostu wyglądała już zupełnie inaczej. Ta miłość akceptowała to, że Wojtka przy niej nie było

i  może  już  nigdy  więcej  go  nie  będzie.  Nie  szkodzi,  nie  skutkowało  to  póki  co  jej

wyniszczeniem, zniknięciem. 

A jeszcze do niedawna pragnęła, by ktoś znalazł się u jej boku, teraz natomiast kompletnie

nie brała tego pod uwagę. To było dla niej niebywałe, ale przecież nie robiła tego na siłę, nie

przekonywała samej siebie. Nie okłamywała siebie, na litość boską! Jej poczynania nie były

przemyślane, lecz naturalne. Czy było to kwestią braku kogoś odpowiedniego na horyzoncie,

czy zwyczajnie nie umiała pokochać i nie chciała tego? A jeśli zwyczajnie się wypaliła? A

może  nowa  miłość  byłaby  w  tym  momencie  jak  nowe  wcielenie  –  ta  się  jeszcze  nie

skończyła, więc nic nowego nie ma prawa się rozpocząć. Nie można mieć dwóch żyć naraz. I

nie można pokochać na nowo, nie  kończąc ostatecznie innego,  ogromnego uczucia,  które

wciąż istnieje. Monika tego nie kontrolowała to się działo samo. Istniała jeszcze możliwość,

że kontrolowała ją nieświadomie, lecz tego nie wiedziała na pewno. 

Zamarła w bezruchu. Mogłaby przysiąc, że usłyszała ciche drapanie w drzwi. Jakby zwierz

zamachnął się szponami i przejechał nimi po drewnie, zostawiając na nim szramy. A może

ktoś delikatnie pukał palcami, nie chcąc wydawać głośnego odgłosu. Podeszła na palcach do

drzwi i zerknęła przez wizjer. Stał tam Wojtek, a jego mina wyrażała ogromną konsternację w

działaniu, jakby mimo dotarcia do celu, wciąż nie wiedział, co tak naprawdę powinien zrobić.

Widocznie nie chciał dzwonić, w obawie, że Monika już śpi, nie chciał jej budzić. Wyjął z

kieszeni telefon, z zamiarem użycia go. Na jego twarzy obok pytania co robić, pojawiło się

wahanie, czy powinien ją niepokoić. Przecież widzieli się jakiś czas temu. Czego on jeszcze

od niej oczekiwał? Jakim prawem mógł czegokolwiek od niej oczekiwać? Powinna otworzyć

drzwi  i  wrzasnąć  z  pretensją:  „mało  ci?”.  A może  stało  się  coś  ważnego?  Coś  na  tyle



ważnego, że w środku nocy gnał do niej i teraz stoi przed jej drzwiami, a ona stała po drugiej

stronie z pierogiem nabitym na widelec.

Spojrzała ponownie przez wizjer. Stał tam wciąż, a jego mina wyrażała tak wiele. Nie stało

się nic, tego była pewna. Zwyczajnie chciał jej powiedzieć coś więcej, czego nie odważył się

powiedzieć  na  spotkaniu.  Chciał  poprosić  ją  o  powrót,  o  szansę.  Tak  jak  i  teraz  chciał

zapukać, zadzwonić dzwonkiem, ale wahał się, miał wątpliwości, czy to zrobić. Przybliżył się

do drzwi, nasłuchując odgłosów ze środka. Wstrzymała na chwilę oddech nie chcąc, by ją

usłyszał. Widziała, że zatopił wzrok w telefonie, a po chwili jej komórka zawibrowała gdzieś

na  stole,  na szczęście  bez  sygnału  wiadomości.  Na palcach podeszła  do kuchni,  ciekawa

treści, przy okazji odkładając widelec na talerz.

< Pewnie już śpisz, a ja chciałem Ci jeszcze tak wiele powiedzieć. Choć nie wiem, czy

zechciałabyś mnie w ogóle wysłuchać. Przeszłość to najokrutniejsza zaraza, która nie chce się

od  człowieka  odczepić.  A  wspomnienia  to  podłe  chochliki,  powodujące  uśmiech,  a

jednocześnie ścisk w sercu. >

Podeszła z powrotem do wizjera. Wojtek stał oparty o ścianę korytarza. Nie zapuka, nie

odezwie się. Zerkał tylko co chwila na drzwi, jakby chciał ją siłą woli przyciągnąć, nakłonić

do otworzenia. Czy mógł wiedzieć, że stała po drugiej stronie i go obserwowała? 

Oparła się plecami o drzwi i czekała,  aż odejdzie,  używając również perswazji  swoich

myśli. Idź sobie, odejdź. Zakryła usta dłonią, bo szloch próbował się z nich niespodziewanie

wyrwać. To, jak bardzo chciała otworzyć i pozwolić mu wejść walczyło z tym, jak bardzo się

przed tym wzbraniała. 

Dawno nie stali  razem na jej  balkonie. Na ich balkonie. Nie leżeli w jej  łóżku. W ich

wspólnym łóżku. To wszystko było wciąż po części jego. Zostało porzucone przez jednego z

właścicieli. 

Przyciskając dłonie do buzi, odeszła od drzwi, rozglądając się po mieszkaniu, w którym

nie było już Wojtka. Szloch nabrał potężniejszej mocy, zamieniając się w łkania. Nie odpowie

mu na wiadomość, poudaje, że zasnęła. Że bardzo szybko dotarła do mieszkania i od razu

poszła spać, bo sen był dla niej ważniejszy, niż to, o czym rozmawiali.  Że wszystko było

ważniejsze od tego, że wciąż nie potrafiła pogodzić się z ich rozstaniem.
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	– Dokąd teraz idziesz? – zapytała Basia.
	– Jak najdalej stąd – powiedział wymownie, stając jeszcze w progu pokoju.
	Siedząca do niego tyłem Monika uniosła do góry rozwartą dłoń z wystawionym, środkowym palcem w nadziei, że jeszcze dojrzy jej subtelne pozdrowienie. W ciszę, która zapanowała po wyjściu mężczyzny wkradł się krótki sygnał telefonu Basi.
	– Co napisał? – zapytała Monika.
	Kobieta zawahała się chwilę.
	– Napisał, że ten palec możesz sobie wsadzić w dupę. A resztę ci napisze na facebooku.
	– Niech pisze, czekam na to – oznajmiła głosem przepełnionym nienawiścią.
	– Nie ułatwiasz mi tego! – uniosła się.
	– Ty sama sobie tego nie ułatwiasz. Po cholerę on tu przyszedł i jakim prawem wypija mi kawę? – chciała wiedzieć.
	– Ale przecież…
	– I o jaką kolację mu chodziło? – nie omieszkała zapytać.
	– Zaprosił mnie.
	– Ho, ho! Że go stać, to już doskonale wiemy, nie musi tego pokazywać. I niech nie myśli, że nie wiemy skąd ma te swoje brudne pieniądze. Nawet nie masz pojęcia, jaka byłam wściekła, jak go tutaj zobaczyłam. Powstrzymywałam się jak to tylko możliwe, by nie użyć najbardziej podłych i chamskich epitetów.
	– I dobrze. Tylko kłótni między wami mi trzeba – bąknęła pod nosem.
	– Basia, on jest pieprzonym egoistą! On wcale nie myśli w tym wszystkim o tobie. Gdyby tak było, ułatwiłby sprawę i przestał wpajać ci swoje utopijne wizje idealnego życia.
	– I mówi to specjalistka od udanych związków.
	Monika zmrużyła oczy w złości.
	– Twój sarkazm był niepotrzebny – sięgnęła po teczkę z dokumentami, które czekały na nią na biurku. Założyła okulary o grubej, czarnej oprawce. Nie nosiła ich na co dzień, starała się jednak nie zapominać o nich, kiedy przysiadała do dokumentów, by jej wzrok zbytnio się nie nadwyrężał. – Dzięki za papiery. Tu na pewno będą te rekomendacje, bez nich nie udałby nam się ten kontrakt.
	– Nie zdążyłam zajrzeć do środka, wczoraj skończyłam bardzo późno, szukając nowych podwykonawców.
	– Jak to nowych? Od czego? – usiadła prosto na skórzanym krześle.
	– Ci partacze od instalacji podestu są do niczego. Na ostatnim weselu panna młoda zapadła się w jeden schodek.
	– Nie mówiłaś mi o tym.
	– Miałaś co innego na głowie. Nie martw się, Kuba był na miejscu i wszystkim się zajął. Ale musimy zmienić paru techników, albo po prostu zerwiemy kontrakt z całą firmą i tyle. Nie oni jedni się tym zajmują.
	– Przecież byli zawsze sumienni. Współpracujemy z nimi od dwóch lat.
	– Tak, ale tego typu sytuacja nie powinna się była wydarzyć. Pomyśl tylko, jak to rzutuje na dobre imię naszej firmy?
	– Masz rację. Chyba po prostu przejadę się następnym razem i doglądnę wszystkiego sama. Mamy jakieś zlecenie w najbliższym czasie? – zajrzała do ich wspólnego kalendarza z imprezami. Rozpuściła włosy, które spięte były wysoko w długiego kucyka i związała je ponownie, tym razem w solidnego koka.
	– Naprawdę chcesz sprawdzić naszą ekipę? Czy bardziej uciec przed czymś?
	Monika zrobiła okrągłe oczy.
	– Spostrzegawcza bestia! – udała zaimponowanie.
	– To przed czym tak uciekasz? Albo przed kim? Przed panem Ka, czy przed panem De?
	– Być może przed oboma panami – zdjęła okulary i odłożyła je na biurko, zrezygnowana.
	Basia popatrzyła na nią z chytrym uśmieszkiem, widząc niesamowite przejęcie na twarzy koleżanki, która robiła kolosalny problem ze swojego obecnego położenia.
	– Niejedna by chciała mieć taki dylemat, jaki ty – mruknęła.
	Monika odbiła się od podłogi i zakręciła na krześle dookoła, patrząc w sufit.
	– Wiem… Tak, masz rację. Ale ja nie chcę. Cholera, chcę spokoju. Wpadłam z deszczu pod rynnę. Miałam jednego podłego faceta i zamiast nacieszyć się byciem samotną, wyzwoloną kobietą, to próbuję wybrać między dwoma mężczyznami tego, który będzie w stanie zatrząść moim życiem.
	– Oczekujesz od facetów takich wzniosłych zdolności? – Basia zaśmiała się potężnie. – Czego ty właściwie chcesz? Żeby karma zadziałała i by na twojej drodze stanął mężczyzna idealny, który wynagrodzi ci lata zmarnowane przez Wojtka?
	– Nie, to nie tak. Ja pasuję, Basia. Całkowicie. Może tak wszystko, co na daną chwilę mam otwarte w życiu, a co powoduje moje wahania… tak nagle zamknąć? Napisać Damianowi, że dziękuję mu za przygodę. Powiedzieć Konradowi, że pewnie okazałby się fajnym facetem, ale ja chyba pokochać już nie umiem. Może strzeliłabym sobie w stopę, a może właśnie uchroniłabym się przed strzeleniem sobie w łeb?
	– Jeśli się wahasz, to znaczy, że widzisz zbyt wiele przeciwności w podjęciu decyzji.
	Monika wciąż wpatrywała się w sufit.
	– Szczerze? Myślę, że co cię nie obejdzie, uzbroi cię w większą cierpliwość i odporność.
	– Ja już mam twardy tyłek – założyła ponownie okulary i sięgnęła po segregator z dokumentacją firmy.
	– Wciąż niewystarczająco – Basia wstała zza swojego biurka. – Idę do sklepu. Potrzebujesz coś?
	Monika wyszczerzyła zęby w uśmiechu.
	– Kawę, ma się rozumieć!
	***
	Pośpieszyła do sypialni, skąd dochodził dźwięk telefonu. Zdążyła odebrać w ostatniej chwili.
	Delektując się kawą i ciastem zbierała myśli, choć pora była już całkiem późna. Wieczór, to taki idealny czas, kiedy wyobraźnia zdaje się być nieograniczona, a cisza napływająca zewsząd pozwala się skupić. To ten moment, kiedy można wszystko, a przede wszystkim w swoich własnych myślach.
	Wróciła pamięcią do rozmowy z Basią. Chyba faktycznie zwyczajnie brakowało jej determinacji. Tak, tego potrzebowała, by szybko i konkretnie rozprawić się z wątpliwościami. Przecież one nie były wcale dowodem na to, że to, do czego dążyła było złe. Mogła pokonać negatywy, zaprzyjaźnić się z nimi, bądź też zniwelować je poprzez pozytywy, których mogło się nagle okazać, że jest więcej. Tylko, że ona ich nie dostrzegała.
	Powinna przystopować, ba, nawet zatrzymać się na chwilę. Nie pędzić ślepo przed siebie, wziąć głęboki oddech i zadać sobie parę istotnych pytań. Niekiedy przeprowadzić analizę, choć zbyt dogłębna już nie raz wpędzała ją w niezłą konsternację. Z drugiej zaś strony wolała się wystrzec przed zbyt szybkim podjęciem decyzji, to byłoby za bardzo lekkomyślne. Sukcesem w jej paranoi mogła być jedynie równowaga. Kompromis i umiar, by nie przekroczyć niepotrzebnej granicy.
	Deszcz zaczął padać niespodziewanie, stukając o szybę, jakby ktoś bębnił delikatnie palcami w okno. Udała się na balkon, chcąc popatrzeć chwilę na świat, moknący powoli. Deszcz odzywał się cichutko, szeptał, zaśmiewał się. Plotkował, jakby chciał, by go posłuchała. Był taki dyskretny i subtelny, nie walił w szyby z impetem. Zamknęła oczy i odchyliła głowę do tyłu. Wiedziała o co mu chodziło, chciał jedynie nieśmiało zapukać i zapytać, czy nie miałaby ochoty pobiegać. Uciec z tych czterech ścian i potańczyć z kropelkami. Wstała i stanęła przy barierce, opierając się o nią. Otworzyła okno i wystawiła przed siebie rękę patrząc, jak zaczyna ją ozdabiać dużo mokrych plamek. Były takie zimne, powodowały u niej gęsią skórkę.
	A właśnie, a jak się ten przywodziciel miewa, pomyślała. Stanęła na prawej nodze, uginając ją lekko. Przyczepy, wy bolicie, czy nie, prowadziła z nimi negocjacje.
	Już nie wiedziała, jak z nimi rozmawiać. Gdy mówiła pokornie i po dobroci, to nic nie działało. Może by tak krzyknąć raz, a porządnie? Gdyby nie odzywały się co jakiś czas, już by jej tu nie było. Przecież jak biega, żadne tam siąpidło jej nie straszne.
	Przypomniała jej się rozmowa z Damianem sprzed wczoraj, kiedy to proponował spotkanie, lecz w dosyć dosadny sposób.
	Chmury przyozdobiły część nieba. Gdzieś tam spod nich przebijał się księżyc, próbując pokazać się w całej swojej okazałości. Pełnia. Przypomniał jej się od razu Wojtek. Nie karciła siebie za takie momenty, wiedziała, że naturalną kolejnością rzeczy będą sentymenty i wspomnienia. Nie dało się ich tak po prostu wymazać, chlusnąć wodą i zmyć ich z powierzchni jej pamięci.
	Lubili spędzać takie sielankowe wieczory, polegające na nic nie robieniu. Zazwyczaj wcześniej przyrządzali sobie jedną z wielu zdrowych i pożywnych potraw, których ich znajomi kompletnie nie rozumieli. Ale oni, zapaleni biegacze podporządkowali swoje menu tak bardzo pod aktywny styl życia, zwracając uwagę na to, co jedli. Czasami jednak popełniali zbrodnię, która była ich małą tajemnicą. Konkretne ilości kurczaka w panierce, frytki, bądź pizza. I do tego piwo, tak dla celebrowania tej chwili relaksu. W taki sposób świętowali, nie przyznając się nikomu do tego. Takie niewinne grzeszki sportowców, podczas których spisywali sobie plany treningowe na następne tygodnie. Ich skromny stolik balkonowy zastawiony był w takich chwilach niezmiernie suto, a oni w żartach obawiali się nagłego nalotu przyjaciół, którzy przyłapali by ich na takim momencie słabości. I było tak beztrosko, tak ciepło i naturalnie. To się miało nigdy nie skończyć, to miało trwać.
	Dosyć często siedzieli sobie po prostu, wpatrując się w niebo, rozmawiając o rzeczach ważniejszych i tych mniej istotnych. Pewnego razu Monika zachwyciła się nad urodą okrągłego i mocno świecącego tamtego wieczora księżyca. Wojtek zerwał się wtedy na równe nogi, śpiesząc gdzieś nagle.
	– Co się stało? Gdzie ty tak pędzisz? – zapytała go.
	– Jak to gdzie? Biegnę ukraść go dla ciebie – udawał raptowność.
	Popatrzyła na niego z ironicznie wykrzywionymi ustami.
	– Wojtek, jeśli chciałeś być uroczy, to sorry, ale nie udało ci się – popatrzyła na niego z politowaniem. – To było wręcz głupie.
	– Ja się tak staram, a ty kompletnie nie doceniasz mojego zaangażowania – zamachnął się rękami na boki, niezwykle rozgoryczony.
	Zaniosła się wtedy potężnym śmiechem. Teraz uśmiechała się jedynie na wspomnienie jego miny. Naprawdę wierzył, że uda mu się wypaść romantycznie. Lubiła nawet tą jego nieporadność i głupoty, które przychodziły mu co i rusz do głowy. Ale umiał być też romantyczny, udawało mu się. Potrafił sprawić, że czuła się wyjątkowa, będąc jego kobietą. I kochała go tak strasznie mocno, nie wyobrażając sobie, że kiedyś mogłoby go tak po prostu nie być.
	A później przydarzyło im się to rozstanie.
	26. Samotność.
	Kamila z dumą przechadzała się po salonie z dzieckiem na rękach, uśmiechając się do znajomych z nonszalancją, jakby obie z córką były gwiazdami tego wieczoru. Kobieta promieniała szczęściem i spełnieniem w roli matki, co widać było po jej świecących się oczach. Nie pokazywała po sobie ani trochę zmęczenia, żadnego wycieńczenia po porodzie sprzed półtora tygodnia i po wielu zapewne nieprzespanych nocach.
	Przemek prawie cały czas starał się być w pobliżu, szczerząc się do Mai, robiąc przekomiczne miny, co chwilę spoglądając na przyjaciół zwycięsko, jakby to on po godzinach męczarni wydał na świat to maleństwo.
	Goście przyglądali im się z niedowierzaniem i rozbawieniem, nie rozpoznając w świeżo upieczonych rodzicach swoich znajomych sprzed porodu. Cieszyli się ich szczęściem, kolejnym dzieckiem w ich gronie, nie mogli jednak przestać żartować sobie z Kamili i Przemka, którzy zachowywali się, jakby byli pierwszymi rodzicami na ziemi.
	– To która ciocia chce jako pierwsza potrzymać Maję? – kobieta kiwnęła głową w stronę koleżanek.
	– To zależy, której z nas najbardziej ufasz – Basia odstawiła talerzyk z tortem na stół i przetarła kąciki ust.
	– Chyba dziurawych rąk nie macie, co? No dawaj, Baśka. Przymierzaj się.
	Kobieta wstała i instruowana przez Kamilę, wzięła dziecko na ręce, przytrzymując z ostrożnością główkę. Zrobiła okrągłe oczy, jakby cały czas napawała ją obawa, że dziewczynka może jej wypaść z rąk.
	– Matka ze mnie byłaby żadna – skwitowała swoją niezręczność i szybko oddała właścicielce dziecko.
	– Oj przesadzasz, to przychodzi samo w odpowiednim momencie. Taka kobieca natura, że odkrywa w sobie instynkt macierzyński.
	– Proszę, proszę, Kama będzie teraz uświadamiać kobiety w swoim powołaniu – wciął się Dawid. – To zdecydowanie pozytywnie wpłynie na przyrost naturalny w naszym kraju.
	– Wiesz co, przymknąłbyś się czasem – Ania popatrzyła na niego, skrzywiona. – Lepiej ty byś się w końcu przyczynił do tego przyrostu. Kiedy ty wreszcie przyjdziesz z jakąś laską na nasze spotkanie?
	– Mam was trzy i to mi w zupełności wystarczy. O, a teraz to już nawet cztery! – wskazał na Maję.
	– Od niej się trzymaj z daleka. Jeszcze jest za młoda – Przemek rozsiadł się w fotelu i odetchnął głośno, jakby emocje, które wciąż go trzymały, powodowały jego zmęczenie.
	– Monia, a ty też chcesz wziąć małą na ręce? – Kamila podeszła bliżej koleżanki, poruszając się lekko na zgiętych nogach.
	Monika popatrzyła na nią z dołu, lekko onieśmielona.
	– Może jak trochę podrośnie. Boję się takich małych dzieci.
	– Ona jest całkowicie bezpieczna. Zapewniam, że nic ci nie zrobi – Janek zaśmiał się ze swojego żartu.
	– Bardziej boję się, że ja jej mogę coś zrobić – odpowiedziała, wcale nie podzielając jego poczucia humoru.
	– A ja mogę? – odezwał się Wojtek, odstawiając kieliszek wina na półkę, obok równo ułożonych książek.
	Kamila spoważniała, patrząc porozumiewawczo na męża. Czuła się niezręcznie, choć nie chciała mu zabraniać, przecież wciąż należał do ich zgranej paczki, z tego też powodu był tu razem z nimi. Obiecała ponadto Monice, że nigdy więcej swoim zachowaniem nie potraktuje go jak odtrąconego, kogoś gorszego. I że nigdy więcej nie będzie mu wypominać tego, co zrobił jej przyjaciółce.
	– Ależ oczywiście – uśmiechnęła się krótko. – Tylko ostrożnie, dobrze?
	– Nie może być inaczej.
	Podszedł do niej i przejął dziewczynkę na ręce. Ugiął lekko nogi, udając, jakby była niesamowicie ciężka. Zaraz potem skupił swoją całą uwagę na niej, wpatrując się w nią jak w obrazek.
	– Uśmiechnęła się do mnie – popatrzył ucieszony na kolegów.
	– Podrywa cię. Nauczyła się tego od mamusi – mruknął Przemek.
	Wojtek kiwał się lekko na boki, uśmiechając się do Mai. Monika popatrzyła na niego z dołu, lekko przestraszonym wzrokiem. Widziała, z jaką pewnością trzymał dziecko, wcale nie obawiając się, że robi to nieodpowiednio. Nie wiedziała, co zabolało ją bardziej – to, że chciałaby widzieć w nim takie szczęście, kiedy trzymałby na rękach ich wspólne dziecko, czy może to, że o mało co, a na rękach nosiłby swoje dziecko, będące żywym dowodem jego zdrady.
	Spuściła wzrok, wpatrując się w swoją lampkę wina. Chciała wyjść na balkon, ale wiedziała, jak wszyscy by to odebrali. A wolała nie dawać po sobie poznać, że wciąż odczuwała przykrość i smutek.
	– Stary, byłby z ciebie dobry ojciec – wypalił Dawid.
	Janek szturchnął go lekko łokciem, a wszyscy naraz poczuli niezręczność, która zapanowała po tych słowach. Dawid klepnął się rozwartą dłonią w czubek głowy, demonstrując swoje przyznanie się do wpadki.
	– Muszę ci przyznać rację – Wojtek postanowił wybrnąć z tej sytuacji. Popatrzył na kolegę, nie pokazując po sobie ani trochę skrępowania. – Odnalazłbym się w tej roli. A tymczasem jakbyście szukali kogoś do opieki, to ja się zgłaszam. Darmowa niania, która ma pełno wolnych wieczorów – popatrzył z uśmiechem na Kamilę.
	Dziewczyna chciała odwzajemnić uśmiech, zamiast tego jej kąciki wykrzywiły się w dziwnym wyrazie, kiedy nie wiedziała, co odpowiedzieć.
	– Będziemy pamiętać – wzięła od niego córeczkę. – Oho, ale na nią działasz. Chyba walnęła porządną kupę w pieluchę – uśmiechnęła się już szerzej. – Pójdę ją przewinąć. A może ty chcesz? – zapytała go.
	Wojtek uniósł ręce do góry.
	– Dziękuję, może innym razem.
	Monika wstała z kanapy, ten moment uznając za odpowiedni. Nikt teraz nie uznałby jej wyjścia na balkon za próbę ucieczki od niezręcznej sytuacji. Zresztą kogo ona chciała oszukać, jej oddalenie się w jakimkolwiek momencie na pewno spowoduje mieszane myśli znajomych.
	Stanęła na okrągłym dywaniku, chroniącym stopy przed zimną terakotą, którą wyłożona była podłoga balkonu. Za plecami zostawiła znajomych, którzy – gdyby nie obecność Wojtka – użalaliby się teraz nad nią, rozmawiali o tym, jak ona to musi wciąż przeżywać. Mdliło ją na myśl o tym, co mogliby mówić, jak bardzo mogło im być jej żal. Nie rozmawiali o tym, a jednak Monika była przekonana, że tak właśnie musieli myśleć. To rozstanie wprowadziło niezręczność do ich wspólnych spotkań.
	Usłyszała czyjeś kroki, zmierzające w jej kierunku. Na balkon wyszedł Wojtek.
	– Mogę ci potowarzyszyć?
	Nie mógł. Nie powinien.
	– Jasne – odpowiedziała.
	Popatrzyła na niego kątem oka, przekonana, że wyjmie zaraz paczkę papierosów. On jednak postawił kieliszek z winem na barierce i włożył ręce do kieszeni, bez zamiaru wyciągania z nich czegokolwiek. Wyjął je po chwili, lecz obie były puste. Najwyraźniej wciąż nie palił.
	– Jednak ci się udało – powiedziała.
	– Co takiego? – spojrzał na nią.
	– Nie palisz.
	– A tak. Nie palę – uciął.
	Oparł się o barierkę i zapatrzył przed siebie, jakby nie miał zamiaru rozpoczynać rozmowy. A może wręcz przeciwnie, chciał rozpocząć bardzo konkretną rozmowę, dlatego pierwsze słowa przychodziły mu z taką trudnością.
	– Wszystko u ciebie w porządku? – zapytał.
	– Tak, w porządku.
	Skierował wzrok na nią.
	– Spotykasz się z kimś? – jak bardzo musiał chcieć zadać to pytanie.
	– Po co te głupie podchody? – popatrzyła na niego z pretensją. – Jeśli cię to tak bardzo interesuje, to nie. I nie mam zamiaru spotykać się z nikim. Pewnie już w ogóle.
	– Ja mam podobnie – przechylił kieliszek, upijając konkretnego łyka wina. – Mam wrażenie, że nie jestem w stanie być z kimkolwiek. Wątpię, by to się miało zmienić.
	– Witam w świecie singli – upiła swojego wina.
	Wojtek zaśmiał się krótko.
	– Jesteś główno dowodzącą?
	– No jasne, taka ze mnie przywódczyni stada.
	– Muszę się gdzieś zapisać? A i przydałby mi się identyfikator.
	Popatrzyła na niego lekko ironicznie.
	– Masz wszczepiony chip pod skórą – oznajmiła, po czym oboje wybuchnęli głośnym śmiechem.
	Monika mogła się tylko domyślać zdziwienia na twarzach znajomych, pozostawionych w środku, kiedy usłyszeli ich rozbawienie. Spoważniała od razu, zdając sobie sprawę, że nic tu nie było wcale śmiesznego.
	– Monia, a gdybyśmy tak dali sobie jeszcze jedną szansę? – uznał, że rozluźnienie pomiędzy nimi było wystarczające, by mógł pozwolić sobie na to pytanie.
	Popatrzyła na niego, niedowierzając. Milczała, pozostawiając go bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie miała żadnej. Wojtek był dla niej kimś, kto miał być przy niej na dobre i na złe. Miał jej tego nigdy nie zrobić. Był takim jej przekleństwem – z nim być nie mogła, bez niego nie potrafiła. I tak strasznie bała się, że tak mogło być po wsze czasy. Nie umiała wyobrazić sobie bycia z kimś pełni, wyrzucenia Wojtka z jej myśli i kochania kogoś innego, jak gdyby Wojtek nigdy nie przydarzył się w jej życiu. To wydawało się być istną abstrakcją. I w zasadzie również koszmarem. Bo i jak pogodzić teraz wciąż uwierającą przeszłość z przyszłością, która nijak nie umiała się ułożyć, dopasować?
	Chciało jej się ryczeć, a jednocześnie tak strasznie nie chciała pokazać mu słabości.
	– Nie odpowiesz mi? – przeciął ciszę.
	– To pytanie było nie na miejscu.
	– Chcesz udawać, że w ogóle go nie zadałem?
	– Byłabym wdzięczna za takie właśnie rozwiązanie.
	Chciała minąć go i wrócić do środka. Wojtek jeszcze na chwilę postanowił ją powstrzymać i stanął jej na drodze.
	– Czemu robisz coś na przekór samej sobie?
	– Skąd ty u diabła możesz wiedzieć, czego ja chcę, a czego nie? – jej głos ubarwiony był dosadnym zdenerwowaniem.
	– Bo nauczyłem się czytać w twoich oczach. Ty możesz milczeć, ale one mówią za ciebie.
	– Wyczytujesz z nich to, co chcesz. To usta mówią najszczerzej.
	– Usta powstrzymujesz. Oczu nie potrafisz.
	Popatrzyła w bok, jakby faktycznie obawiała się, że może wyczytać z nich więcej, niż była w stanie mu powiedzieć.
	– Monia, wybacz mi.
	– Wojtek, jestem już zmęczona tym wszystkim – zdławiła łkanie. – Myślisz, że to jest takie proste?
	– Nic nie jest proste, nie widzisz tego? – powiedział cicho.
	– Jakoś tego po tobie nie widać – syknęła, mrużąc oczy. – Zachowujesz się, jakby nic się nie stało, jakby wszystko dało się tak po prostu…
	– Nic się nie da tak po prostu. Myślisz, że jest mi lekko ze świadomością tego, co zrobiłem? Nie masz pojęcia jak to jest czuć gorycz porażki. Mieć świadomość, że popełniło się błąd swojego życia. Budzić się codziennie rano i nienawidzić siebie tak niesamowicie mocno – podkreślał każde wypowiedziane słowo. – Naiwnie chcieć cofnąć czas, choć przecież się nie da. Nie da się też zapomnieć. To tak bardzo wkurwia. Nie wiesz, Monia, jak to jest.
	Poczuła gęsią skórkę, która wystąpiła na jej ramionach. Był tak cholernie prawdziwy. Nie miała nawet cienia zwątpienia w szczerość jego wyznania. Jak trudno byłoby jej uwierzyć mu na nowo, tak w tym momencie wierzyła w to, że mówił prawdę.
	– Ty przynajmniej wiesz, że popełniłeś błąd. Ja natomiast nie wiem co zrobiłam nie tak, by sobie na to zasłużyć. Nie chciałam tego, nie zgadzałam się na to. Tak nie miało być – wiedziała, że jej oczy szkliły się od łez, ale nie umiała już tego kontrolować. – I ty za to nie wiesz jak to jest, czuć codziennie niesprawiedliwość, bo chciałoby się tak bardzo, by to, co się wydarzyło, wcale nie miało miejsca. Nie wiesz… – jej głos załamał się niespodziewanie. – Nie wiesz jak to jest chcieć ciebie z powrotem – pozwoliła łzom popłynąć jej z oczu. – A jednocześnie nie mogąc na to pozwolić, bo nie umiem przezwyciężyć strachu i żalu.
	To był już ten moment, w którym jak najszybciej powinien zniknąć sprzed jej oczu. Nie mogła dłużej na niego patrzeć. Zakryła usta dłonią i odepchnęła go stanowczo na bok, by móc wejść z powrotem do środka. Nie chciała, by znajomi zdążyli zapytać, co się stało. Podbiegła do drzwi, stukając głośno obcasami, chwyciła torebkę i wyszła szybko z mieszkania.
	Zbiegając po schodach słyszała jeszcze wołania Basi, roznoszące się echem po klatce schodowej. Żal w głosie przyjaciółki dotarł do niej wraz ze zmartwieniem o to, co się stało. Nie zareagowała na to w żaden sposób, nie zatrzymując się, chcąc znaleźć się jak najdalej od Wojtka.
	***
	Skąd tyle tej samotności? To ją przerażało. Może ktoś się uratuje, komuś wyjdzie. Ale tak się przedstawiała samotność obecnych czasów: samotność egoistyczna, wybrana. Samotność nie pozostawiająca innego wyboru. Samotność przymusowa, bo inaczej być nie może. Samotność przez wzruszenie ramionami, bo po co inaczej. Samotność mimo starań, bo zawsze jednak jakąś cząstką siebie ludzie chcieliby mieć kogoś u swojego boku.
	Czy naprawdę wciąż nie potrafiła wyzbyć się przeszłości i tego paskudnego uczucia, które w niej siedziało? Ono przybrało zupełnie inny wyraz. Wiedziała już, że Wojtka wciąż kocha. Inaczej, choć to ta sama miłość. Wcześniej była obłędna, odrobinę lękliwa. Pełna strachu. Teraz w momencie, kiedy jego już nie było u jej boku, miłość ta przebrała się, lecz była tą samą miłością. Nabrała dojrzałości, tak właśnie. Pomimo jej poczynań, ta miłość wciąż była racjonalna i dojrzała. To, że mogła mieć – i miała – niezłych facetów na noc, to inna kwestia. Nie szukała ich, po prostu korzystała, by poczuć się od czasu do czasu spełniona, chciana i usatysfakcjonowana. I w tym nie było grama uczucia. W tym było jedynie pragnienie, pożądanie i podniecenie. To była jedynie cielesność, możliwość podrasowania jej ego i podtrzymana na odpowiednim poziomie pewności siebie. Lecz jej konkretna miłość wciąż istniała, siedziała sobie gdzieś w cieniu, bynajmniej nie zapomniana, czy zaniedbana. Po prostu wyglądała już zupełnie inaczej. Ta miłość akceptowała to, że Wojtka przy niej nie było i może już nigdy więcej go nie będzie. Nie szkodzi, nie skutkowało to póki co jej wyniszczeniem, zniknięciem.
	A jeszcze do niedawna pragnęła, by ktoś znalazł się u jej boku, teraz natomiast kompletnie nie brała tego pod uwagę. To było dla niej niebywałe, ale przecież nie robiła tego na siłę, nie przekonywała samej siebie. Nie okłamywała siebie, na litość boską! Jej poczynania nie były przemyślane, lecz naturalne. Czy było to kwestią braku kogoś odpowiedniego na horyzoncie, czy zwyczajnie nie umiała pokochać i nie chciała tego? A jeśli zwyczajnie się wypaliła? A może nowa miłość byłaby w tym momencie jak nowe wcielenie – ta się jeszcze nie skończyła, więc nic nowego nie ma prawa się rozpocząć. Nie można mieć dwóch żyć naraz. I nie można pokochać na nowo, nie kończąc ostatecznie innego, ogromnego uczucia, które wciąż istnieje. Monika tego nie kontrolowała to się działo samo. Istniała jeszcze możliwość, że kontrolowała ją nieświadomie, lecz tego nie wiedziała na pewno.

