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Minęło kilka dni. Radosław pomyślał, że Alicji przeszła już pierwsza złość, więc 

postanowił odbyć z nią ostateczną rozmowę. Wiedział, że nie może dłużej już z tym 

zwlekać. Jeszcze dziś po swojej pracy zadzwoni do niej i umówi się z nią na spotkanie. 

Dzień w pracy minął mu dosyć szybko, musiał skupiać się, by się nie pomylić. Swoją 

rolę miał dobrze wyuczoną, zachowywał się normalnie, jak zwykle, więc nikt w jego 

otoczeniu nie powinien się zorientować, że coś się dzieje w jego życiu. Zależało mu 

na tym. Nie chciał w tej chwili robić szumu medialnego wokół swojej osoby. 

Dzień zdjęciowy dobiegł wreszcie do końca. Po powrocie do domu mógł wreszcie 

spokojnie zrealizować swój plan. Z lekkim drżeniem odnalazł w pamięci swojej komórki 

numer do Alicji i wybrał go. Odebrała po kilku dzwonkach. Odezwał się do niej słowami: 

— Czy moglibyśmy się dzisiaj spotkać? Chciałbym z tobą porozmawiać, na 

spokojnie. 

— Tak, masz rację, powinniśmy szczerze ze sobą porozmawiać. O której i gdzie 

proponujesz?  

— Za dwie godziny w tej restauracji, co ostatnio. 

— Dobrze. Do zobaczenia. 

— Do zobaczenia. 

„To bardzo dobrze, że zgodziła się ze mną spotkać — pomyślał. — Chcę jeszcze 

dziś wyjaśnić z nią całą tę sytuację i mieć to wreszcie z głowy”. Do spotkania pozostało 

jeszcze trochę czasu, więc mógł na spokojnie pomyśleć nad swoją wypowiedzią i 

doborem słów w tej niełatwej dla nich obojga sytuacji. Pochłonięty we własnych 

myślach prawie przegapił moment wyjścia na spotkanie. Zostało mu jeszcze pół 

godziny, więc jeśli chce zdążyć na czas, to musi już wychodzić z domu. Nie lubił się 

spóźniać. Cenił sobie punktualność.  

Do restauracji dotarł parę minut przed czasem. Zamówił u kelnera dwie filiżanki 

kawy. Gdy wybiła wreszcie godzina spotkania, z niecierpliwością spoglądał w 

oczekiwaniu na Alicję. Spóźniła się kilkanaście minut. Podeszła do niego, przywitali 

się, po czym zwróciła się do niego: 

— W porządku, bywa i tak. Musimy dziś poważnie porozmawiać na temat 

naszego związku. 

— Mam nadzieję, że nie zamierzasz się ze mną rozstawać, a tamta kobieta to 

już historia — przerwała mu od razu w pół zdania. 

— A nie, tu się nic nie zmieniło. To, co ci powiedziałem ostatnio, to była prawda. 

Jestem z tobą szczery. Sama musisz przyznać, że nasz związek nie ma absolutnie 
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żadnych szans, zwłaszcza w świetle ostatnich kilku miesięcy — wydusił z siebie 

z westchnieniem. 

— Pewnie gdyby nie tamta kobieta, nadal bylibyśmy razem. Jak możesz mnie 

tak zastawić po tylu latach? 

— Tamta kobieta nie ma z tym nic wspólnego. Już od jakiegoś czasu 

zastanawiałem się, czy nie zakończyć naszego związku. 

— Kim ona jest? To pewnie jakaś aktoreczka z twojego serialu. 

— Nie, to nie jest aktorka. Ona jest fryzjerką. Nie chcę cię dłużej oszukiwać. 

Czekałem na twój powrót, żeby nie załatwiać tej sprawy przez telefon.  

— Chcesz powiedzieć, że podczas mojej nieobecności zainteresowałeś się jakąś 

fryzjerką, dla której chcesz mnie zostawić? — syknęła Alicja, a w oczach zaczęły 

pojawiać się oznaki furii, ale po sekundzie opanowała się. — Dziękuję ci za szczerość, 

ale zakończmy lepiej tę rozmowę. 

— Masz rację, tak będzie lepiej. Ta rozmowa nie jest łatwa dla żadnego z nas. 

Pożegnali się i każde z nich poszło w swoją stronę. Alicja była zła na Radosława. 

Jak mógł jej to zrobić? Jej? Alicji? Której niczego nie brakuje? I to dla jakiejś fryzjerki… 

„Ciekawe, co to za jedna? Wkrótce się pewnie dowiem z mediów, bo prasa i telewizja 

będą pewnie o tym trąbić na pierwszym miejscu, nie zostawią suchej nitki na żadnym 

z nas”. 

Radosław dotarł już do domu. Zadzwonił do Natalii z informacją, że odbył właśnie 

ostateczną rozmowę z Alicją, definitywnie rozstając się z nią, co oznacza, że mogą się 

już spokojnie spotkać ze sobą. Natalia na tę wiadomość odetchnęła. Nareszcie jej 

poczucie winy zostanie zniwelowane. Ucieszyła się, że ich życie teraz nabierze cech 

normalności. Na szczęście w żaden sposób swoją osobą nie przyczyniła się do 

rozstania tych dwojga. Nie życzyła sobie takiego scenariusza w swoim życiu, nie 

życzyła sobie być powodem rozbicia jakiegokolwiek związku. Stęsknili się oboje za 

sobą. Nie widzieli się przecież już jakiś czas.  

Nadszedł w końcu dzień ich spotkania. Radosławowi dzień w pracy minął szybko. 

Był w bardzo dobrym humorze. Byli umówieni na dzisiejszy wieczór w przytulnej 

knajpce. Oboje lubili to miejsce, więc uznali, że będzie to idealne miejsce na ich 

spotkanie. Postanowili, że zjedzą razem romantyczną kolację, a potem udadzą się na 

równie romantyczny spacer przy blasku księżyca. 

Zbliżała się już powoli godzina ich spotkania. Radosław przybył na miejsce 

punktualnie, w tym samym momencie, gdy w drzwiach pojawiła się także Natalia. 
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Wybrali sobie miejsce przy oknie, kelner przyjął od nich zamówienie — danie, które 

było specjalnością tego lokalu. Stanowili ładną parę. Mieli sobie dużo do powiedzenia 

i nie mogli się nasycić swoim towarzystwem.  

W pewnym momencie zostali oboje dostrzeżeni przez dziennikarza, który akurat 

przebywał w tym samym lokalu. Od razu wyłapał sensację, którą z chęcią podzieli się 

z większą liczbą ludzi. Udało mu się zrobić parę sekretnych zdjęć wpatrzonej w siebie 

parze. Zadowolony wymyślił w międzyczasie tytuł do swojego artykułu: „Znany aktor 

przyłapany w restauracji z inną kobietą”. Przecież rozstanie Radosława z Alicją było 

tajemnicą, więc dziennikarz z premedytacją chciał wykorzystać sensacyjny materiał. 

Pachniało mu to zdradą, a to publika kocha najbardziej. Skupił się teraz na 

baczniejszym przyglądaniu się Radosławowi. Potrzebował dobrego materiału do 

swojej pracy i teraz wreszcie go znalazł. Gdy tak siedział pogrążony we własnych 

myślach, o mało nie przeoczył, że obiekt jego obserwacji opuszcza restaurację. 

Oczywiście ruszył za parą. Starał się to robić dyskretnie, by nie zostać przyłapanym 

na śledzeniu. Tamci jednak byli tak bardzo pochłonięci rozmową, że niczego nie 

zauważyli 

Wieczór był dość ciepły, więc udali się na romantyczny spacer. Radosławowi 

wydawało się, że nikogo nie było, więc skorzystał z okazji i namiętnie pocałował 

Natalię. Byli świetnie widoczni. Stali nieopodal ulicznej latarni, która dodała urokowi tej 

zakochanej parze. Byli tak pochłonięci sobą, że nie zauważyli, iż dziennikarz 

skwapliwie skorzystał z okazji i zrobił im zdjęcie. Ich romans będzie dobrym 

materiałem na artykuł. „Ależ to będzie sensacja. To mi w zasadzie wystarczy, ale 

poczekam jeszcze na dalszy rozwój wypadków” — pomyślał paparazzi. 

Pocałunek wywołał pożądanie seksualne u Radosława i Natalii. Więc skierowali 

się wprost do mieszkania Radosława. Dziennikarz nadal bardzo ostrożnie podążał za 

nimi. Para była tak sobą pochłonięta, że niczego nie widziała dookoła siebie, jakby 

świat przestał istnieć. Gdy zniknęła za drzwiami kamienicy z mieszkaniem Radosława, 

dziennikarz ruszył spiesznie do swojego miejsca zamieszkania, by przygotować 

materiał dla swojej redakcji do rannego wydania. Cała Polska dzięki temu dowie się o 

tym i to właśnie z czasopisma, w którym on pracuje. Szef go ozłoci! Ludzie, zwłaszcza 

kobiety, lubią czytać takie artykuły o swoich ulubionych gwiazdach. 

W tym samym czasie Radosław z Natalią oczywiście wylądowali w łóżku. Spędzili 

razem cudowną noc pełną miłosnych uniesień. Radosław zdał sobie sprawę, że jest 

po uszy zakochany w Natalii. Wreszcie spotkał fajną kobietę, z którą chciał ułożyć 
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sobie życie. Doskwierało mu to, że mieszkali tak daleko od siebie, więc ich związek 

musiałby przybrać na razie rozmiar weekendowy, na co buntował się Radosław. 

Postanowił, że jak tylko Natalia się obudzi, to zaproponuje jej wspólne mieszkanie, 

czyli Natalia musiałaby znaleźć pracę w jego mieście. Wstał po cichu i poszedł 

przygotować śniadanie. Gdy wrócił z tacą pełną smakołyków, Natalia leżała jeszcze w 

łóżku, ale już nie spała. Przywitali się czule ze sobą. Zjedli ze smakiem śniadanie, po 

czym Radosław zagaił:  

— Może przeprowadziłabyś się do mnie? Wiem, że masz tam pracę, ale mam 

nadzieję, że i tutaj też mogłabyś znaleźć coś dla siebie do zarobkowania. 

— Hm… to bardzo poważna propozycja. Wywraca moje życie do góry nogami. 

Czy na pewno jesteś absolutnie pewien swojej decyzji?  

— O tak, dawno nie byłem tak pewien czegokolwiek — odpowiedział. — 

Wreszcie jestem naprawdę zakochany po uszy i chcę z tobą zamieszkać, jestem 

pewien na sto procent. 

— Ja także zakochałam się w tobie i nie ukrywam, że zrobiłeś mi ogromną 

przyjemność tą propozycją. Ale to tak hop siup nie będzie. Muszę złożyć 

wypowiedzenie z pracy. Mam miesięczny okres wypowiedzenia. Cóż, miesiąc to nawet 

niedługo, jakoś wytrzymamy. Będziemy widywać się weekendami, jak do tej pory. 

— Ale potem przeprowadzisz się do mnie. 

 

* 

Dziennikarz ze swojego sensacyjnego materiału przygotował artykuł, który 

przewidziany był do ukazania się zaraz z samego poniedziałkowego ranka. W tym 

samym czasie Radosław z Natalią beztrosko i w pełni szczęścia przeżywali wreszcie 

swój długo wyczekiwany wspólny weekend, nie wiedząc, jaka niespodzianka ich czeka 

z nastaniem nowego tygodnia. Uzgodnili, że Natalia zaraz w poniedziałek złoży 

wypowiedzenie w pracy i powiadomi swoich rodziców o wyprowadzce do Radosława. 

Teraz, kiedy zostali parą, czas najwyższy, żeby jej rodzice poznali Radosława. 

Dotychczas Natalia nie chciała zdradzać szczegółów swojego nowego związku. 

Ustalili, że za dwa tygodnie dojdzie do ich spotkania z rodzicami Natalii. W niedzielne 

popołudnie pożegnali się i Natalia pojechała do siebie do domu. Poniedziałek to 

początek nowego roboczego tygodnia dla nich obojga. Ale już niedługo miało się to 

zmienić, co pomogło im w rozstaniu. 

Nastał poniedziałkowy poranek. Radosław jak zwykle udał się do swojej pracy. 
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Z samego rana w kioskowych witrynach na widocznym miejscu umieszczono tabloid 

z krótkim i sensacyjnym tytułem: „Znany aktor przyłapany w restauracji z inną kobietą”.  

Pod koniec dnia, kiedy Radosław wracał już do domu, zauważył tę okładkę. Od 

razu domyślił się, że to chodzi o niego. Że też niczego nie zauważył wczorajszego 

wieczora. Oczywiście sam artykuł był denerwujący, tekst wyssany z palca. Musi teraz 

wszystko odkręcać, powiedzieć prawdę. Zwoła konferencję prasową i wyjaśni 

wszystko oficjalnie.  

Oczywiście Natalia także dowiedziała się o tym nieszczęsnym artykule. Jedna z 

jej koleżanek pokazała jej czasopismo. Z artykułu wynikało, że Radosław nadal jest 

w związku z Alicją i wyszło, jakby to ona miała romans z zajętym facetem, co 

niepomiernie ją wzburzyło. Koleżanka zaś zdziwiła się, widząc na zdjęciach Natalię, 

która zmuszona była wyjawić prawdę, prostując sprawę rzekomej zdrady byłej 

partnerki Radosława. W zakładzie fryzjerskim Natalii wszystkie koleżanki były bardzo 

zaskoczone nie tylko nagłym wypowiedzeniem z pracy, ale tym, że Natalia została 

zauważona przez takiego przystojnego i znanego aktora, który zostawił dla niej tak 

piękną modelkę. Wszystkie jej po cichu zazdrościły.  

Alicja, która także dowiedziała się o wszystkim z prasy, czuła się tym faktem 

upokorzona, zwłaszcza przez docinki rzucane pod jej adresem przez koleżanki, które 

nie zostały wtajemniczone w jej sytuację personalną. Żeby zdusić w zarodku domysły 

i narastanie plotek, poinformowała je oficjalnie o jej rozstaniu z Radosławem. Żałowała 

ogromnie, że prasowe zdjęcie nie było zbyt wyraźne, co uniemożliwiało jej dokładnego 

obejrzenia swojej rywalki. I tak prędzej czy później to się zmieni, gdyż Radosław i ona 

będą teraz w centrum uwagi wszystkich mediów. 

 


