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Mirrors to… moje piętno

To opowiadanie dedykuję wszystkim czytelnikom po uszy
zakochanym w Morfeuszu.

Karaiby

7 lat wcześniej…
Szedłem po pełnej ekskluzywnych jachtów i łodzi marinie, a cudowna bryza chłodziła moje ciało. Pogoda była piękna i zachęcała do sportów wodnych. Cieszyłem się, że udało mi się namówić
Camillę do tego, byśmy skorzystali ze skuterów. Chciałem jej pokazać, jak się tym steruje, i żebyśmy popłynęli z jachtu na kolację,
tylko we dwoje. Niestety mój brat był piątym kołem u wozu,
zwłaszcza wieczorami, gdy chciałem spędzać czas tylko z moją
narzeczoną. Wkurwiało mnie, że tak dobrze się dogadywali.
Chwilami, aż za dobrze… Bywałem zazdrosny, czasami wręcz
chorobliwie, ale Camilla była bardzo atrakcyjną, piękną blondynką
i musiałem mieć oczy dookoła głowy. Karaiby sprzyjały dobrej
zabawie, a Camilla prawie całe dnie chodziła tylko w skąpym
bikini. Wszedłem do restauracji, by zamówić dla nas stolik, a następnie wróciłem na jacht. Dziewczyny nie widziałem, a Anthony
kręcił się koło grilla. Przewróciłem oczami, bo przecież mówiłem
mu, że ten wieczór spędzę z nią, tylko my dwoje.
— Co ty robisz? — zapytałem brata, gdy przygotowywał jedzenie na ruszt.
— Kolację, a co? — Anthony spojrzał na mnie niechętnie.
Podczas tego wyjazdu on miał dość mnie, a ja miałem dość
jego. Działaliśmy sobie na nerwy, ale nie zawsze tak było. Jakiś
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czas temu, nawet nie wiem dokładnie kiedy, coś się zmieniło.
Anthony stał się nerwowy, często ponosiły go emocje. W dodatku
zmienił towarzystwo, jego dawni przyjaciele przestali się odzywać.
Nie miałem pojęcia, dlaczego tak się stało.
— Przecież Camilla idzie ze mną na kolację — przypomniałem mu.
Wtedy wbił we mnie wściekłe spojrzenie.
— Może po prostu wrócę do Miami, co? Ewidentnie wam tu
przeszkadzam — warknął na mnie i zamknął gwałtownie wieko
od dużego grilla.
— Dobrze wiesz, że zaproponowałem ci ten wyjazd, byś trochę
wyluzował, a ty zachowujesz się jak pierdolony gówniarz. Mogłeś
wziąć jakąś panienkę ze sobą, to nie musiałbyś patrzeć na to,
jak pieprzę się z moją narzeczoną — wygarnąłem mu.
Anthony się zaśmiał.
— Ty się pieprzysz… — zadrwił pod nosem, ale postanowiłem
nie reagować.
— Nie będzie nas na kolacji — dodałem jedynie i odszedłem.
Nie chciałem po raz kolejny się z nim kłócić.
Ruszyłem prawą burtą na poszukiwanie Camilli. Znalazłem
ją, gdy opalała się na rufie. Nie miała na sobie góry od bikini, a na
ten widok mój kutas od razu drgnął niecierpliwie. Nie wiem,
co w niej było, bo to nie chodziło tylko o urodę. Camilla po prostu
działała na mnie jak chodząca viagra. Uwielbiałem nasz seks
i to, jak mi się wtedy poddawała. Jej uległość w łóżku i niezależność w życiu były dla mnie idealną mieszanką. Ufałem jej. Mimo
że kręciło się wokół niej mnóstwo facetów, wiedziałem, że nigdy
by mnie nie zdradziła. Ja też byłem wierny. Nie myślałem o innych kobietach, bo wydawało mi się, że to, co łączyło mnie z Camillą, było już na zawsze. Za pół roku zamierzaliśmy wziąć ślub.
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