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Szłam do domu zdecydowanym krokiem i już po
kwadransie stałam przed drzwiami. Na wycieraczce
leżał bukiet pięknych czerwonych róż. Chwała Bogu.
Schyliłam się, by je podnieść, wiedziałam, że są dla
mnie, i wiedziałam od kogo. Włożyłam rękę do kieszeni płaszcza i wyjęłam pęk kluczy — obiecując
sobie, że już nigdy więcej nie będę ich tam wkładać.
Otworzyłam drzwi, weszłam do przedpokoju, jedną ręką zdjęłam okrycie i buty, po czym poszłam
do kuchni, by wstawić swój ostatni bukiet do… No
właśnie — tylko do czego mam go włożyć?
Wszystkie wazony i obcięte do połowy butelki plastikowe były zajęte przez wiązanki. Zosia się śmiała,
że mieszkamy teraz w kwiaciarni. Ona też dostała
ode mnie kilkanaście bukietów, które ustawiła w sypialni, część wyniosłam do pracy. W sumie dostałam
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ich trzydzieści. Weszłam do kuchni i spojrzałam na
zegarek zawieszony nad drzwiami — była piętnasta,
do końca dnia zostało jeszcze wiele godzin. Jutro do
pracy miałam na rano, a później randkę z Olivierem.
Strasznie zgłodniałam, do tej pory nie jadłam
niczego poza jednym jabłkiem i bananem. Postanowiłam odgrzać resztki chińszczyzny z wczoraj.
Włączyłam piekarnik i czekałam, aż się nagrzeje.
W tym czasie moje myśli popłynęły ku Olivierowi
i pięknym różom od niego i ku naszemu pierwszemu
wspólnemu weekendowi.
Olivier zaprosił mnie na romantyczny weekend
superszybkim pociągiem do Paryża. Eurostar odjeżdża ze stacji King’s Cross w Londynie i tam się
spotkaliśmy w piątek po południu. Dopiero kiedy
mój ukochany zdradził mi kierunek wycieczki, byłam najszczęśliwszą kobietą na świecie! Z Olivierem
w najpiękniejszym i najbardziej romantycznym mieście na świecie! To brzmiało zbyt dobrze, by było
prawdziwe! Olivier chciał jeszcze kupić nam picie
i przekąski na podróż. Poprosił, żebym weszła do
środka pociągu, zajęła miejsca i poczekała na niego
— i tak właśnie zrobiłam. No może nie do końca
tak, bo zamiast do Paryża pojechałam do Brukseli…
Na chwilę otrząsnęłam się z myśli i włożyłam
do rozgrzanego piekarnika talerz z chińszczyzną.
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Usiadłam ze szklanką wody gazowanej i znów powróciłam do minionych wydarzeń. Do tej pory
pamiętam, jaka byłam wtedy zła i zawiedziona, że
pomyliłam pociągi. Marzył mi się romantyczny
weekend, a zamiast tego jechałam w przeciwnym
kierunku, niż powinnam. Sama! Gdy zdałam sobie
sprawę z pomyłki, zerwałam się z siedzenia przestraszona i w tym momencie usłyszałam i zobaczyłam
Scotta. Nie wiem, które z nas było bardziej zaskoczone: ja czy on.
Ze Scottem poznaliśmy się mojego pierwszego
wieczoru na angielskiej ziemi. Choć pewnie słowo
„poznanie się” nie jest najwłaściwsze… Scott gasił
pożar, który wywołałam, podpalając kominek ze
sztucznym drewnem podczas mojego pierwszego
wieczoru.
W wyniku tego wypadku straciłam jedną brew.
Muszę przyznać, że pomimo tych traumatycznych
przeżyć Scott wywarł na mnie piorunujące wrażenie.
Bardzo mi się spodobał. Dość długo byłam zainteresowana moim strażakiem. Wyleczyłam się z marzeń o nim, gdy pewnego wieczora zobaczyłam go
awanturującego się z młodą piękną blondynką przed
supermarketem. Wychodziłyśmy z Zosią właśnie
z tego sklepu i byłyśmy świadkami kłótni, jaka się
pomiędzy nimi wywiązała. Tak się akurat szczęśliwie
7

złożyło, że następnego wieczora poznałam Oliviera.
Moje zauroczenie Scottem przeszło od razu.
W pociągu jadącym do Brukseli Scott nie mógł
uwierzyć, że można tak się pomylić i wsiąść do złego
składu. Śmiał się chyba z dwadzieścia minut. Już
dawno przyzwyczaiłam się do tego, że moje wpadki rozbawiają wszystkich. Szkoda, że nie były takie
zabawne dla mnie! Gdy Scott zdołał się uspokoić,
zadzwonił Olivier. Był wściekły, wrzeszczał na mnie
dobre kilkanaście minut, a na końcu powiedział,
że skoro wsiadłam do złego pociągu, to mam sobie
sama radzić i wrócić do Londynu. I tak po prostu
się rozłączył.
Nie mogłam uwierzyć, że tak się zachowuje zakochany facet. Z moich oczu popłynęły łzy. Gdy
Scott zobaczył, że płaczę, od razu przystąpił do akcji.
Wyjął z kieszeni marynarki swój telefon i coś w nim
sprawdzał przez kilka minut z wielkim skupieniem.
Pamiętam, że był bardzo opanowany, chociaż ja byłam na skraju załamania nerwowego. Dobrze, że na
niego trafiłam. Nagle podniósł głowę i zapytał:
— Ewa, dokąd chcesz jechać?
Pamiętam, że spojrzałam na niego jak na wariata. Niby dokąd mogłabym jeszcze jechać? Okazało
się, że Scott sprawdzał w telefonie rozkład Eurostarów z Brukseli. I miałam wybór: albo wracam
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do Londynu, albo jadę na stację Gare du Nord do
Paryża. Byłam tak bardzo zawiedziona zachowaniem Oliviera, że nawet nie było mowy, bym jechała
do Paryża, wybrałam Londyn. Gdy dotarliśmy do
Brukseli, wysiadłam z pociągu z biletem powrotnym zabukowanym na moje nazwisko (oraz dopłatą
za brak biletu do Brukseli) przesłanym na mojego
maila. Dzięki Bogu, że miałam internet w telefonie!
Okazało się, że trzy godziny muszę czekać na
pociąg do Londynu. Postanowiłam, że w ramach
podziękowania zaproszę Scotta na kawę. Chętnie się
zgodził. Znaleźliśmy kawiarnię, ale nie pamiętam,
jak się nazywała. Podawali w niej pyszną, czarną jak
smoła kawę. Do napoju gratisowo dostaliśmy trzy
praliny zrobione z gorzkiej ciemnej czekolady. Były
wspaniałe, rozpływały się w ustach! Najwidoczniej
nie było mi tak smutno, gdyż kawa i towarzystwo
Scotta skutecznie poprawiły nastrój. Okazało się, że
Scott jechał do Brukseli na konferencję poświęconą najniebezpieczniejszym środkom chemicznym.
Miał nadzieję, że po udziale w niej będzie mu łatwiej
awansować do specjalistycznej jednostki chemicznej.
Konferencję zaplanowano na trzy dni. Scott miał
lecieć samolotem, ale po sprawdzeniu rozkładu Eurostarów stwierdził, że jest mu bardziej na rękę jazda
superszybkim pociągiem niż lot.
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Olivier wydzwaniał co kilka minut. Absolutnie
nie miałam ochoty na rozmowę z nim, więc jeszcze
podczas podróży do Brukseli wysłałam mu SMS-a,
że tego samego wieczora wracam do Londynu. Oczywiście moja wiadomość wywołała w nim jeszcze
większe poczucie winy, od tego momentu pisał co
chwilę, że przeprasza, że kupi mi nowy bilet do Londynu. Na tę wiadomość także postanowiłam mu odpowiedzieć. Poinformowałam go oschle, że mam już
bilet i żeby teraz dał mi spokój. Bałam się, że napiszę
mu w końcu coś, czego będę żałować, więc wolałam
na razie zakończyć wymianę SMS-ów.
Gdy zbliżał się czas odjazdu mojego pociągu do
Londynu, Scott odprowadził mnie do bramki, przez
którą na szczęście przeszłam sprawnie. Podziękowałam mu bardzo serdecznie za całą pomoc, obiecując,
że oddam mu pieniądze za bilet w poniedziałek przez
Patrycję. Dwa razy upewniłam się, że TEN pociąg
jedzie do Londynu, po czym wsiadłam do środka
i zaczęłam szukać swojego miejsca. Podróż upłynęła
mi szybko. W trakcie jazdy napisałam do Zosi, że
wracam do Londynu i że będę w domu około dwudziestej drugiej. Wolałam ją uprzedzić, czort jeden
wie, co oni z Pawłem wyprawiali pod moją nieobecność. A tak będą mieli czas, by zatrzeć ewentualne
ślady igraszek.
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Gdy pociąg zatrzymał się na stacji King’s Cross,
zabrałam swoje rzeczy i z ciężkim sercem wysiadłam.
Byłam bardzo zawiedziona sobą, Olivierem i całą sytuacją. Gdy przeszłam przez odprawę paszportową,
zaraz za bramką ujrzałam… Oliviera z olbrzymim
bukietem czerwonych róż. To był chyba największy
i najpiękniejszy bukiet, jaki w życiu widziałam. I zapewne w innej sytuacji podskoczyłabym z radości do
nieba, ale teraz… Podeszłam do Oliviera, a on tak po
prostu uklęknął przede mną, dał mi róże i powiedział,
że będzie mnie każdego dnia błagał o wybaczenie.
I jeśli mu pozwolę, to będzie przez miesiąc wysyłał bukiety róż na przeprosiny. Pozwoliłam mu je wysyłać,
bo w życiu nie spodziewałam się, że dotrzyma słowa.
Dotrzymał. Przez cały miesiąc dostawałam do domu
kwiaty, dziś otrzymałam trzydziesty. Zapytałam go
jeszcze, jak to możliwe, że dotarł do Londynu przede
mną, a on odparł, że zdążył akurat na odjeżdżający
pociąg. No tak, ja na swój musiałam czekać.
W przeddzień mojego wyjazdu, gdy wróciłam
późnym wieczorem z pracy, zastałam Zosię w kuchni, zapłakaną, bez makijażu, bez ułożonych włosów,
w szlafroku. Bez słowa pokazała mi test ciążowy
z pozytywnym wynikiem. Gdyby niekwestionowanym ojcem dziecka był Paweł, obie pewnie skakałybyśmy do nieba, ale Zosia przyznała się, że w jednym
11

tygodniu spała i ze swoim byłym Jeanem-Markiem,
i z Pawłem… Nie chciałam jechać, zostawiać jej samej w takim stanie, ale Zośka uparła się, bym jechała. I pojechałam. A gdy po powrocie przekroczyłam
późnym wieczorem próg domu z kwiatami od Oliviera, zobaczyłam Zosię o niebo lepiej wyglądającą
i w dobrym humorze. Okazało się, że to był fałszywy
alarm. Obie bardzo się ucieszyłyśmy z takiego obrotu
sprawy.
Nagle moje rozmyślania przerwał swąd. Poczułam
śmierdzący dym. I nagle zdałam sobie sprawę z tego,
że ten gryzący zapach oraz dym wydobywa się z piekarnika! Wyłączyłam go i szybko otworzyłam okna
w kuchni na całą szerokość, modląc się przy tym,
by dym nie uruchomił czujników. Na „trzy” otworzyłam piekarnik, z którego od razu wydobyła się
chmura czarnego powietrza, niemiłosiernie szczypiąc
w oczy. Gdy odzyskałam jasność widzenia, ujrzałam
plastikowy talerz — czy raczej to, co z niego zostało.
Pod wpływem gorąca cały się skurczył z jednej strony i wygiął z drugiej. Hm, może nadawałby się jako
nowoczesna rzeźba w jakiejś modnej galerii sztuki?
— pomyślałam w przebłysku czarnego humoru.
Nie… Zosia śmiałaby się ze mnie przez kolejne
dwa tygodnie. Wyrzuciłam stopiony talerz do kosza
na śmieci. Dobrze, że dym nie uruchomił alarmu,
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dopiero bym się wstydu najadła przed strażą pożarną
(to w sumie byłby już drugi raz). Już sobie wyobrażam moje tłumaczenia… „Przepraszam, panowie, że
się pofatygowaliście… Taka ze mnie gapa, włożyłam
niechcący plastikowy talerz do piekarnika”. Nie tylko Zosia miałaby ze mnie ubaw.
Tak się nawąchałam tego śmierdzącego dymu, że
odechciało mi się jeść. Może ten talerz przyczyni się
przynajmniej do tego, że moja waga trochę spadnie?
Powinnam porządnie się wziąć za siebie i schudnąć
parę kilo, a nie obżerać się chińszczyzną. W mojej
głowie już się rodził plan. Postanowiłam skorzystać
z karty na ćwiczenia i pójść dziś do klubu fitness.
Dziś o siedemnastej odbywały się zajęcia na malutkich okrągłych trampolinach. Ponoć przynosiły
efekty i w związku z tym cieszyły się dużą popularnością. Wiele klientek uznawało je za cud i najlepszy sposób zrzucenia zbędnych kilogramów. Trener
Mark, który prowadził zajęcia, zawsze miał prawie
komplet, przy czym zawsze zapraszał nas do udziału
i zostawiał nam dwa miejsca. Liczyłam, że nadal są
wolne — zresztą jedno by mi wystarczyło.
Spakowałam strój i adidasy do wielkiej sportowej
torby, włożyłam jeszcze dużą butelkę wody mineralnej, mały ręcznik do twarzy, telefon, klucze od domu
i w parę minut byłam gotowa do wyjścia. Napisałam
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Zosi na kartce, że idę ćwiczyć, położyłam ją na stole
w kuchni. Upewniłam się, że wszystkie okna w kuchni
są dokładnie zamknięte, i wyszłam z domu z ogromnym zapasem energii. Miałam doskonałą okazję, by
trochę schudnąć, poruszać się, oczyścić swój umysł.
Drogę do klubu pokonałam w dość szybkim tempie.
Dziś po południu pracowała Patrycja z Aną.
— O, Ewa, coś się stało? — zapytała Ana
— Nic takiego, przyszłam na zajęcia.
— Na zajęcia? Dobrze się czujesz? — Patrycja aż
zdębiała
— Tak na oba pytania. Nudziło mi się w domu,
mam karnet tyle czasu, a jeszcze nie miałam okazji,
by z niego skorzystać, i dziś pomyślałam: „Dlaczego
nie?”.
— Super, Ewa, na to nigdy nie jest za późno —
odrzekła Ana.
Podałam jej moją kartę i już po chwili mogłam
iść dalej jako klient.
— Które zajęcia cię interesują?
— Te z Markiem, o siedemnastej.
— Ewa, idź i zapytaj Marka, czy możesz wziąć
udział. Ma zapisane osiemnaście osób, ale może się
zmieścisz. — Ana sprawdzała zapewne w grafiku
udostępnionym dla nas, na naszym komputerze.
— Pewnie, zaraz zapytam.
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Przeszłam przez bramkę, salę, na której była siłownia, i skierowałam się do pokoju trenerów. Zapukałam dwa razy, usłyszałam „proszę” i pchnęłam
drzwi. Normalnie nie wchodziłyśmy do królestwa
trenerów, więc z ciekawością rozejrzałam się po
wnętrzu. Mieli bardzo podobny pokój do naszego, w wielkości, rozkładzie, a nawet wyposażeniu.
Na kanapie ustawionej naprzeciw drzwi siedział
Mark i coś sprawdzał w telefonie. Podniósł wzrok,
uśmiechnął się do mnie i powiedział:
— Hej, Ewa, co słychać?
Pomimo że mieliśmy osobne pokoje, każdy znał
każdego, czego miałam za chwilę doświadczyć.
— Hej, Mark, wszystko dobrze, dzięki. Mam pytanie do ciebie.
— Słucham. — Odłożył telefon na stolik stojący
przed nim i spojrzał na mnie uważnie.
— Czy mogłabym dołączyć do twojej grupy? Na
siedemnastą?
— Pewnie, że możesz. Przecież zawsze mam dwa
miejsca dla was. A co się stało, że masz wolne popołudnie? Olivier znów na dyżurze?
Do diabła, czy w tym klubie nic się nie ukryje?!
Moje osłupienie Mark skomentował szybko:
— Spokojnie, my z chłopakami musimy wiedzieć,
które superlaski są wolne, a które nie!
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Aaaa! Moja szczęka opadła z wrażenia. I jak mam
teraz ćwiczyć przy Marku, który uważa mnie za superlaskę?! Jak mam się przy nim pocić i wyglądać
byle jak?! No jak, pytam się? Postanowiłam jednak
przyjąć komplement z uśmiechem.
— Dzięki, Mark, to idę się przebrać.
— Okej, widzimy się za kwadrans. — I znów zajął
się swoim telefonem.
Ech, gdyby nie to, że za dużo osób widziało, jak
wchodzę do klubu, i słyszało, że będę ćwiczyć, już
bym wyszła czy raczej uciekła. Nie pozostawało mi
nic innego, jak tylko wziąć byka za rogi. Weszłam
do szatni i zobaczyłam przebierające się dziewczyny, część z nich spotkałam na dole przed windą.
Przywitałam się i podeszłam do szafek. Wybrałam
jedną, otworzyłam ją i zaczęłam się przebierać. Gdy
już byłam gotowa, schowałam swoje ubrania, wyciągnęłam wodę i mały ręcznik. Zamknęłam szafkę
i spojrzałam na zegarek wiszący nad drzwiami. Do
rozpoczęcia zajęć zostało jeszcze pięć minut.
Poszłam za dziewczynami na salę. Wiedziałam,
gdzie odbywają się zajęcia i czego mam się mniej
więcej spodziewać. Gdy weszłyśmy, Mark kończył
rozkładać minitrampoliny.
— Cześć, dziewczyny, fajnie, że jesteście.
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— Cześć, Mark. — Kilka dziewczyn odważnie
przywitało się z Markiem, ale dostrzegłam takie,
które wydawały się onieśmielone, może one też były
tutaj pierwszy raz? Dobrze by było, może na ich tle
moje wygibasy nie wydadzą się takie komiczne.
Mark podszedł do sprzętu ustawionego w rogu
sali, włączył energiczną muzykę, dzięki której chciało się od razu skakać i tańczyć.
Trampoliny były ułożone w kształt litery V,
a trampolina Marka leżała w środku, tak by wszystkie dziewczyny doskonale widziały, co robi trener.
A zatem to by było na tyle z mojego planu chowania
się na tyłach… Tutaj żadna dziewczyna nie umknie
uwadze Marka. Lustra, którymi była wyłożona cała
ściana, także nie pomagały stać się mało widoczną.
Mark założył sobie przenośny mikrofon za ucho
i rozpoczął energiczną rozgrzewkę. Oczywiście
uśmiechałam się przy tym jak szalona, byłam szczęśliwa, że nie jestem w aż tak kiepskiej formie, by nie
dotrzymać tempa na rozgrzewce. Pierwszy kwadrans
upłynął mi bardzo przyjemnie. Problemy rozpoczęły się w momencie, w którym weszliśmy na te
niewinnie wyglądające trampoliny. Dopóki na nich
stałam i się nie ruszałam, było OK, ale gdy trzeba
było powtarzać ćwiczenia czy raczej akrobacje, mój
dobry nastrój zdecydowanie się zmniejszył. Mark
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był profesjonalistą, wiadomo, a ja nie chciałam zrobić z siebie od razu pośmiewiska, bo w jego oczach
uchodziłam za superlaskę!
— Róbcie ćwiczenia wolniej, ale dokładniej! —
upominał przez mikrofon.
O, to zdecydowanie mi pasowało. Starałam się naśladować trenera, ale zawsze robiłam coś nie tak. A to
złą nogą machałam w złą stronę, a to nie mogłam
skoordynować ruchów — że nie wspomnę o totalnym
braku formy, która dawała mi się we znaki coraz bardziej. W pewnym momencie chciałam zrobić skomplikowaną pozycję, polegającą na wymachu bocznym
lewej nogi, stojąc na prawej. Zahaczyłam lewą nogą
o prawą i poleciałam do przodu… Zanim się zorientowałam, leżałam połową ciała na trampolinie, drugą
połową poza. Mark podbiegł do mnie i zapytał:
— Ewa, nic ci się nie stało?
Wstałam w ciągu sekundy i uchwyciłam swoje
odbicie w lustrze. Byłam cała czerwona na twarzy
— trudno powiedzieć, czy dlatego że byłam spocona, czy dlatego że było mi okropnie głupio. Pasma
włosów przyklejały mi się do czoła i do policzków.
— W porządku, Mark, nic mi nie jest. — Machnęłam ręką, ale już czułam wielki ból w nogach,
brzuchu i ramionach. Miałam nadzieję, że to przez
te intensywne ćwiczenia, a nie z powodu upadku.
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