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Do Ciebie list 

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować Ci, Drogi 

Czytelniku, za to, że zdecydowałaś/eś się na zakup książki. 

Wiedz, że dwadzieścia procent jej ceny przeznaczone jest na 

wsparcie Fundacji Gajusz, która: 

- prowadzi pierwsze w centralnej Polsce hospicjum dla 
nieuleczalnie chorych dzieci  

- organizuje domową opiekę hospicyjną dla dzieci Ziemi 
Łódzkiej, umożliwiając im bycie wśród bliskich, w domu  

- zapewnia opiekę psychologów, wolontariuszy i 
arteterapeutów na oddziałach onkologicznych 

- od 2016 r. prowadzi pierwszy w regionie łódzkim i jeden 
z nielicznych w kraju Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny – 
TULI LULI 

- prowadzi też hospicjum perinatalne - pomaga 
maleństwom, o których już przed urodzeniem wiadomo, że nie 
zostaną z nami na długo. Rodzina otrzymuje bezpłatne, 
profesjonalne wsparcie 

- dodatkowo zajmuje się programem pomocy prawnej 
dla dzieci – ofiar wypadków komunikacyjnych z całej Polski 

- i na koniec, propaguje wiedzę na temat leczenia, 
rehabilitacji i skutków długotrwałych chorób u dzieci. 
 

Dlatego, Drogi Czytelniku, bądź świadom, że JESTEM 

Z CIEBIE DUMNY, że zdecydowałeś się zakupić moją książkę, 

wspierając tym samym ludzi, którzy codziennie wszelkimi siłami 

i środkami starają się dać odrobinę światełka małym, 

bezbronnym istotom i ich rodzicom.  

 

 



 

Chciałbym też, abyś wiedział/ła, że książka, którą 

dzierżą Twoje dłonie, nie powstałaby bez obecności ludzi, 

którzy zdecydowali się wesprzeć finansowo mój projekt. 

Dlatego z tego miejsca chciałbym serdecznie 

podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali się wesprzeć 

moje marzenie o wydaniu książki każdą, nawet najmniejszą 

kwotą. Chcę, abyście wiedzieli, że dzięki Waszemu wsparciu 

teraz ja mogę dawać przyjemność czytelnikom za 

pośrednictwem jej treści i przekazu oraz pomagać borykającym 

się z potwornymi problemami małym dzieciom.  

Jesteście cudowni! Dziękuję. 

Ponieważ odnoszę wrażenie, że ciągle powtarzające się 

słowo dziękuję bardziej traci na wartości niż wyraża moją 

prawdziwą i szczerą wdzięczność, dlatego niech największym 

podziękowaniem Tobie, Drogi Czytelniku, za zakup mojej 

książki, będzie sama jej treść.  

I pamiętaj! 

 

„Czasem mała pomoc dla ciebie jest wielką pomocą dla 

innych”. 

 

Pozdrawiam 

- Shadow - 



 

 

Rozdział I 

 

 

 

 

 

 

„Historia prawdziwa, nieprawdą 

pisana. 

Wszystkim wiadoma i nikomu 

nieznana” 

 

 

 

 

 



 

Październikowy, zimny i wietrzny wieczór nie 

zachęcał do wychodzenia z domu. Mężczyzna przebywający 

w delegacji służbowej siedział w ciemnym hotelowym 

pokoju przed ekranem laptopa, który oświetlał jego twarz. 

Miał już wyłączać urządzenie, kiedy nagle na jego skrzynce 

odbiorczej wyświetliła się ikona informująca o nadejściu 

wiadomości. 

Shimmi: Ładnie to tak przeglądać komuś zdjęcia na 

profilu i nic nie napisać?   

Ghost: Yyy, nie wiem czy ładnie, ale wiem, że 

właśnie stało się coś dziwnego. 

Shimmi: Co takiego? Jeśli mogę spytać? 

Ghost: Ano to, że wczoraj przeglądając twój profil, 

widząc jedną fotkę, a dokładnie tę, w której się wyginasz w 

kabaretkach obok wzmacniacza gitarowego… taką czarno- 

białą zresztą… to w głowie miałem takie stwierdzenie, że 

całkiem fajna z ciebie „dziącha”, ale ni w ząb nie wiedziałem, 

jak zagadać. A tu nagle dzisiaj otwieram skrzynkę i proszę. 

Sama napisałaś.  

Shimmi: Widzisz, to przeznaczenie. 

Ghost: Haha, no na bank.  

Shimmi: No tak, musisz uważać, bo ja jestem 

czarownicą. 

Ghost: Eeee, raczej bym się tego nie bał, bo jestem 

wprawnym czarodziejem. 

Shimmi: Czyżby? 



 

Ghost: Rzekłbym czarnoksiężnikiem, więc skoro ja 

mam uważać, to nie chcę myśleć, na ile ty musisz być czujna, 

moja droga. 

Zażartował, choć wciąż był lekko zaskoczony 

niespodziewaną sytuacją. 

Shimmi: O! Czyli będę miała z kim czarować. 

Całkiem spoko. 

Ghost: Swoją drogą, to skąd wiesz, że byłem u ciebie 

na profilu? 

Shimmi: Widzisz, mój drogi, jak klikniesz na ikonkę 

swojego profilu, to masz taką opcję jak odwiedziny. Tam 

sprawdzasz, kto cię podglądał.  

Ghost: Jednak jestem kretynem… 

Shimmi: Sądząc po twoich wypowiedziach na 

portalu, nie wydajesz się nim być, no ale… W sumie, nie 

znam cię, więc ręki nie dam sobie uciąć. 

Ghost: Ha… ha… bardzo śmieszne.  

Shimmi: Mogę o coś zapytać?  

Ghost: No, chyba tak. 

 Postanowił wzbudzić w kobiecie lekkie poczucie 

niepewności. 

Shimmi: Ten uśmiech na zdjęciu profilowym to twój 

czy ściągnąłeś z neta?  

Ghost: Jasne, że mój! Co to w ogóle za pytanie. 

Shimmi: Wow! Masz zabójczo śliczny uśmiech. 



 

Dziewczyna była wyraźnie zachwycona. 

Ghost: Wiem! Haha, mimo wszystko dzięki. 

Shimmi: Pewnie z tego portalu wyrywasz na potęgę 

napalone mężatki?  

Ghost: Yyyy, nie. Po pierwsze to jestem tutaj od 

miesiąca, a po drugie, to rozmawiam w sumie jedynie z 

jedną dziewczyną i teraz z tobą. Taki ze mnie podrywacz 

haha. 

Shimmi: No to rzeczywiście, królem podrywu nie 

jesteś.   

Zabrzmiało to zaczepnie. 

Ghost: A ty, widzę, jesteś tu od dawna, prawda? 

Shimmi: No, od kilku dobrych lat. 

Ghost: Spotykałaś się już z kimś z tego portalu czy 

tylko czytasz?  

Shimmi: Kochany, ja tu jestem już weteranką. Jeżdżę 

na portalowe zloty, mam świetny układ z administratorem, 

który założył tę stronę. Jak sam zresztą widzisz po ilości 

„lajków”, jestem tu dość rozpoznawalna. 

Ghost: No fakt, jakoś średnio patrzę na ilość 

„lajków”, ale co kto lubi. 

Ghost: A jeśli mogę zapytać, spotykałaś się w celach 

matrymonialnych tutaj? 

Shimmi: Aleś ty wścibski.   



 

Widać lekko wyprowadził ją z równowagi 

poprzedni wpis rozmówcy. 

Ghost: Jak nie chcesz, to nie mów. Bez przesady, nie 

jestem tu po to, by wydobywać z kogokolwiek informacje. 

Shimmi: Nie, no luz. Długo byłam tutaj tylko dlatego, 

że mój mąż mnie o to poprosił. Później rzeczywiście 

spotkałam się z kimś z portalu wraz z moim mężem.  

Ponieważ spotkanie było dość, że się tak wyrażę, 

wybuchowe, to na jakiś czas zaprzestaliśmy spotkań w 

celach seksualnych. Ale wróciłam dwa lata temu tutaj i 

spotykam się z mężczyznami sama w miarę regularnie.  

Ghost: Czyli mieliście okazję spróbować trójkąta?  

Drążył temat podekscytowany. 

Shimmi: Nom. 

Ghost: A wybuchowe czemu? Znaczy się, mam 

pewnego rodzaju podejrzenia, ale nie wiem czy trafne. 

Shimmi: W trakcie gdy mój mąż wyszedł do sklepu, 

kolega, który się z nami bawił, zabrał się za mnie. A ja głupia 

zapaliłam świeczkę, tak żeby było romantycznie, kładąc ją 

na szafce obok łóżka. W trakcie jak się pieprzyliśmy, nasz 

kolega był w takim amoku, że nogą zrzucił z łóżka tę 

świeczkę. Jak się chwilę później okazało, jedna z zasłon 

zajęła się ogniem. 

Ghost: O kurwa, serio? To brzmi jak z jakiegoś 

słabego filmu typu „Dlaczego ja?” Haha. 



 

Shimmi: No niestety, serio… Spotkanie skończyło się 

wizytą straży pożarnej, policji oraz kierownictwa hotelu.  

Ghost: Dobrze, że nic wam się nie stało. I ten pożar 

był przyczyną chwilowej przerwy w zabawach w większym 

gronie, jeśli dobrze rozumiem? 

Shimmi: No, kiedyś miałam z tego powodu sporą 

traumę. A teraz się z tego śmieję.  

Ghost: Traumę? W sensie, boisz się ognia?  

Postanowił zażartować z całej sytuacji. 

Shimmi: Nie, po prostu czułam się beznadziejnie, jak 

policjant pytał dwóch facetów, czy jestem prostytutką. Jeśli 
nie, to czyją w takim razie jestem żoną. Czułam się tak 

poniżona, że masakra. Ale jak już ci pisałam, z biegiem czasu 

mi przeszło i wróciłam do spotkań. Tyle, że sam na sam z 

facetami. 

Ghost: Rozumiem, ale jakoś nie potrafię współczuć. 

Tak że wybacz.  

Shimmi: Spoko.  

Mężczyzna w trakcie rozmowy z nieznajomą czuł 

całym sobą, jakby zderzył się ze ścianą. Był facetem 

starającym się iść przez życie, dusząc w sobie wszelkiego 

rodzaju odstępstwa od swoich sztywnych zasad moralnych, 

co pozwoliło mu dojść do stabilnego życia, z dobrą pracą, 

niezłymi zarobkami oraz kobietą, z którą od lat planował 

wspólną przyszłość. Właśnie rozmawia z kimś, kto – 

wydawałoby się – stanowi w tej kwestii jego całkowite 

przeciwieństwo.  



 

Z jednej strony użytkownik  Ghost gardził 

podejściem do życia Shimmi, a z drugiej strony jej osoba 

była dla niego tak intrygująca, że coraz bardziej wciągał się 

w rozmowę. 

Shimmi: No dobra, a ty co tu robisz? Wyglądasz na 

takiego, który będzie chciał przelecieć wszystkie 

użytkowniczki na portalu. 

Ghost: Nie, no co ty! – odpisał wyraźnie oburzony 

stwierdzeniem swojej rozmówczyni. – Jakiś czas temu jeden 

z moich kumpli z pracy opowiadał, że jest coś takiego jak 

cuckold.  Pewnego dnia wpadłem na pomysł, że sprawdzę 
temat tej waszej, jak wy to nazywacie, zdrady 

kontrolowanej. Tak się złożyło, że trafiłem tutaj. I jestem. 

Shimmi: No tak, przed tym jak do ciebie napisałam, 

zrobiłam wraz z administratorem portalu przegląd twojej 

osoby.  

Ghost: Czyli?  

Zaniepokoił się.  

Shimmi: No, sprawdziłam twoje posty, do kogo i z 

kim piszesz, gdzie najczęściej wchodzisz, co czytasz, itp. 

Ghost: Ale jak? Przecież nie jesteś administratorką 

portalu, z tego co kojarzę. 

Shimmi: No nie, ale założyciel portalu jest moim 

przyjacielem, pisałam ci przecież. On ma wszystkie dane, 

łącznie z treściami wiadomości wszystkich użytkowników. 

Ma do nich wgląd w każdym momencie. A że się lubimy, to 

mam większą władzę, niż ci się wydaje.  



 

Ghost: Wow! Masakra, po co mu niby treści 

korespondencji innych użytkowników? 

Shimmi: No, oficjalnie to niby dla bezpieczeństwa. 

Ale nawet nie wiesz, jaki czasem jest z tego ubaw, co ludzie 

do siebie piszą. To też daje pole do popisu samemu 

administratorowi, bo wie o użytkownikach więcej niż oni 

sami. Przez co łatwiej mu wyrywać, „hotki” z portalu, bo wie, 

w jaki punkt uderzyć, haha.  

Ghost: To raczej nie jest śmieszne, poza tym to 

ingerencja w prywatność ludzi zalogowanych na portalu. To 

chyba nawet nie jest zgodne z prawem. 

Shimmi: Nie wiem jak to jest, wiem tylko, że dla 

bezpieczeństwa zapisywana jest aktywność użytkowników. 

Wiesz, na wypadek,  gdyby ktoś miał problemy z innym 

użytkownikiem i potrzebowałby dowodów, albo coś w ten 

deseń. 

Ghost: Dowodów?   

Shimmi: No weź! Tu się ludzie głównie logują, żeby 

się pieprzyć. Więc bardzo często robią się z tego wielkie 

dramy. Ludzie się zastraszają, itp.  

Ghost: Dramy? Z tego co się orientuję, przeczytałem 

tu chyba wszystkie możliwe posty i niewielu ludzi mówi tu 

o dramach.  

Shimmi: Eh… Bo tu się mówi dobrze albo wcale. 
Większość użytkowników, którzy albo mają bardzo 

restrykcyjny punkt widzenia na zdradę kontrolowaną, albo 

się rozwodzą, albo mają problemy po spotkaniach, są 

usuwani z portalu przez admina. 



 

Ghost: Dlaczego?  

Zapytał, zaskoczony treścią poprzednich 

wiadomości. 

Shimmi: No, żeby nie robić syfu na portalu 

użytkowników. 

Ghost: Ej, to ma sens. Już wcześniej zauważyłem 

taką tendencję, że tutaj ludzie głównie chwalą, jakie to jest 

zajebiste i och, ach i eh. Bardzo rzadko piszą o wpadkach w 

temacie.  

Shimmi: No właśnie. Dlatego uważaj, mój drogi, bo 

jak ze mną zadrzesz, to szybciutko znikniesz z tego portalu. 

Mężczyzna, postanowił się z nią podroczyć. 

Ghost: Niby że na jakiej podstawie? 

Shimmi: Nie wiem, bez powodu. Dla przykładu, jeśli 

go poproszę, to napiszę ci, że dostałeś „bana” za złe 

zachowanie albo nietrzymanie się regulaminu portalu, i 

tyle. 

Ghost: Ja to w sumie po tym co mi powiedziałaś, 

grubo będę się zastanawiał, czy zwyczajnie samemu się nie 

wypisać z tego portalu, jak tu taka inwigilacja, haha. 

Shimmi: Nie możesz! 

Ghost: Bo? 

Reakcja rozmówczyni nieco go zaskoczyła. 

 

Shimmi: Bo mam na ciebie chrapkę. 



 

Ghost: Haha, w sensie, że chcesz mnie zaliczyć? 

Shimmi: Tak jakby. Chociaż nie wiem, czy będzie ku 

temu okazja, ale podobają mi się twoje wpisy, twoje ciało i 

ten uśmiech. W sumie to chętnie bym się z tobą puściła. 

Mężczyzna przez chwilę nie reagował, jakby nie 

mógł uwierzyć w jej bezpardonowość. „What the fuck?” – 

zapytał sam siebie.  

Ghost: A co ty myślisz, że jestem taki łatwy?  

Shimmi: No nie wiem, większość facetów stąd jest 

łatwa, to czemu miałabym uważać, że ty nie jesteś.  

Najwyraźniej nie traciła pewności siebie. Skala jej 
bezczelności przechodziła wszelkie granice pojęcia 

rozmówcy. W tym całym zaskoczeniu i niedowierzaniu, że 

są tacy ludzie na świecie, jak między innymi ona, mężczyzna 

wyczuł w swojej rozmówczyni coś, co mimo wszystko 

skłaniało go do dalszej rozmowy. 

Ghost: No to już mogę ci powiedzieć, że ze mną może 

być zupełnie inaczej niż z tymi, z którymi się spotykałaś, 

hehe.  

Shimmi: Każdy tak mówił haha. Mówię ci, że jestem 

czarownicą i zawsze, ale to zawsze, dostaję to, czego chcę. 

Postanowił potraktować jej słowa jako wyzwanie. 

Ghost: Pożyjemy, zobaczymy, hehe.  

Shimmi: Swoją drogą, czy trzydzieści jeden lat, które 
masz wpisane na profilu, to twój prawdziwy wiek? 

Ghost: Nom, a czemu pytasz? 



 

Shimmi: Czytałam, jak w dziale powitań chwaliłeś 

się, że w tym wieku ludzie nie chcą ci sprzedawać alkoholu 

bez okazania dowodu. Więc nie mogłam uwierzyć, że 

możesz mieć tyle lat, ile napisałeś. Poza tym kobiety z 

portalu to głównie mężatki szukające dobrego seksu, a 

dobry seks przychodzi facetom z wiekiem. Więc chciałam 

się upewnić, czy twój wpis wieku na profilu to nie ściema, 

żeby przyciągnąć więcej chętnych kobiet do „seksów”. 

Ghost: Yyyy, ja tu nie jestem stricte, by się z kimś 

spotykać. Pisałem ci już o tym, chociaż z drugiej strony, 

zostawiam pewnego rodzaju margines temu stwierdzeniu. 

Mimo wszystko, jeśli mam być szczery, uważam, że nie 

nadaję się na kochanka. A tak zmieniając temat, to ty, jak 

rozumiem, masz dwadzieścia sześć lat? 

Shimmi: Tak. 

Ghost: Wzrost też podałaś prawdziwy? Czyli sto 

sześćdziesiąt pięć centymetrów? 

Shimmi: Yyy, no tak. 

Ghost: Wow! No to masz pecha, moja droga, haha. 

Shimmi: Bo? 

Ghost: Bo ja uwielbiam niskie kobiety, hehe. Od 

dzisiaj wołam na ciebie mała, mała. Haha. 

Shimmi: O nie! Jestem duża! 

Ghost: Pffff, haha, chyba jak sobie narysujesz. 

Shimmi: Nie ma tak! Jestem duża i już! 

Ghost: Duża, wśród krasnali chyba. 



 

Shimmi: Ja jestem duuuuuuuuuużżżżżżżaaaaaa!!! 

Koniec i kropka. 

Ghost: No no, to jest tak prawdziwe stwierdzenie, 

jak to, w którym mówisz, że mnie bzykniesz, haha. 

Shimmi: Weź! 

Ghost: Co mam wziąć? 

Shimmi: Mnie! 

Ghost: Haha, pomyślę. A właśnie, skoro już tak 

gadamy, to mogłabyś mi powiedzieć, skąd u was w ogóle 

pomysł na zabawę w zdradę kontrolowaną? 

Shimmi: Yyy, no więc wszystko zaczęło się od 

momentu, w którym przeczytałam trylogię pięćdziesięciu 

twarzy pewnego pana.. Generalnie to całe życie byłam 

bardzo porządną dziewczyną, która wierzyła w tę jedyną 

miłość i nie wyobrażała sobie, że kiedykolwiek będzie 

mogła sypiać z innymi facetami, dając przy tym 

przyjemność mężowi. Od przeczytania książki zmieniłam 

trochę pogląd na sprawy seksu. Gdzieś obudziłam w sobie 

chęć bycia zdominowaną, bycia w jakimś sensie czarowaną 

zmysłami, adorowaną, itp. Mój mąż raczej się do tego nie 

nadaje, więc jak zaproponował mi taką możliwość, nie 

sposób było mu odmówić.  

Ghost: Ale to ten „ognisty” trójkąt był pierwszy, czy 

to już dalsza część historii? 

Shimmi: Tak, był pierwszy. Mówiłam ci już, że jesteś 

wredny? 

Rozbawiło go to. 



 

Ghost: Hehe, jeszcze nie. Później jeszcze jakieś 

wielokąty uprawialiście? 

Shimmi: Nie, no co ty. Ten facet, którego wybrałam 

na podstawie poleceń użytkowniczek, po całej akcji nawet 

nie chciał się złożyć na opłacenie szkód.  

Ghost: No fuckin’ way! 

Shimmi: Najlepsze było to, że jak już ogarnęliśmy 

kasę z mężem, to się po niedługim czasie odezwał do mnie, 

żebym się z nim spotkała sam na sam.  

Ghost: A ty co? 

Shimmi: Nie zrobiłam tego. Pisałam ci, że długo po 
tym zdarzeniu miałam traumę i nie chciało mi się w ogóle 

bawić w takie rzeczy. 

Ghost: Okej, to co w takim razie skłoniło cię do 

powrotu? 

Shimmi: No widzisz… mój mąż jest taki, że 

najchętniej by wsadził, doszedł i poszedł spać. Często było 

tak, że udawałam orgazm, żeby ten szybciej skończył i 

można by było pójść spać. Kiedy wróciłam na portal, zaczęli 

pojawiać się mężczyźni, którzy mnie adorowali, doceniali 

to, że ćwiczę i dbam o siebie. Mój mąż nigdy mi nie 

powiedział, że cieszy się, że ćwiczę. W dodatku ci mężczyźni 

pobudzali moje wnętrze. A że z natury jestem puszczalska, 

to cóż. Poszłam, haha. 

Ghost: Nieźle, a sporo ich było? 

Shimmi: Nie, nie spotykam się jakoś wyjątkowo 

często. Na dzień dzisiejszy mam trzy udane spotkania, jedno 



 

z nich było powtórką. Tak że dwóch mężczyzn. Licząc ten 

nieszczęsny trójkąt, to było trzech gości z portalu. Ahaaa, 

jeszcze był jeden  gość, ale to była masakra jakaś. 

Ghost: Masakra? Było tak dobrze czy co? 

Shimmi: No, miałam taki okres, już po kilku 

spotkaniach, że chciałam być potraktowana przez kogoś w 

stylu bdsm. Czyli totalne poniżenie, taka zabawa typu 

master i suka.  

Więc znalazłam sobie piętnaście lat starszego faceta, który 

naobiecywał mi, że świetnie zna się w temacie, więc zrobi 

mi taką sesję bdsm, że będę za nim tęsknić do końca życia. 

No i pojechałam z mężem do hotelu. Ten czekał w aucie a ja 

poszłam do pokoju w którym czekał na mnie już ten facet z 

portalu internetowego. 

Ghost: Chyba się zaczynam bać… hehe. 

Shimmi: No, to było mega dziwne. Bo jak weszłam, 

to on był już w połowie rozebrany. Bałam się masakrycznie, 

ale ciekawość doznań była silniejsza. Zaczęliśmy się 

całować, po czym gość się rozpłakał.  

Mężczyzna czytając, ryknął na głos śmiechem. 

Ghost: Hahahahaha, no kurwa bo jebnę! Hahahaha!  

Shimmi: Wzięłam szybko swoje rzeczy i uciekłam. 

Ghost: W ogóle to wybacz, ale ja dużo bluźnię.  

Shimmi: Spoko, ja też, haha. Swoją drogą, ten kolega 
z portalu, co mieliśmy z nim trójkąt, to był też trochę 



 

dziwny, bo na przykład jak przy nim zabluźniłam, to mnie 

zjebał.  

Ghost: Jak to zjebał?  

Zapytał zaskoczony 

Shimmi: No normalnie. Przy mężu, że jak ja się 

zachowuję, że to nie na miejscu, żeby kobieta bluźniła. Jak 

to wygląda, że nie wypada kobiecie takich słów używać i 

takie tam. 

Ghost: Haha, ale kurwa, już w ruchaniu czyjejś żony 

nie widział problemu?  

Wyraźnie zirytował go ten wątek. 

Shimmi: Haha no właśnie… 

Ghost: Eh.. Te pierdolone podwójne standardy. 

Shimmi: Że co? 

Ghost: No podwójne standardy, czyli udaje się w 

jakiejś kwestii świętego, a odpierdala w innej, nie mając nic 

przeciwko. Dla przykładu, jakby ktoś nienawidził 

czarnoskórych  i walczył jednocześnie o tolerancję.  

Shimmi: Haaa, nie słyszałam o tym. Nawet mi się to 

podoba, zapamiętam sobie. 

Shimmi: A tak w ogóle, to jak masz na imię?  

Ghost: A ty?  

Zapytał przekornie. 

Shimmi: No weź… zapytałam pierwsza. 



 

Ghost: No, nie wiem…  

Shimmi: No, nie daj się prosić, weź. To chyba nie jest 

tajemnica.  

Ghost: John.  

Odpowiedział krótko i czekał na reakcję. 

Shimmi: O! ładnie. Nigdy nie znałam żadnego Johna.   

Ghost: No, a ty? 

Shimmi: Siri.  

Odpisała szybko. 

Ghost: No proszę. Też nigdy nie znałem nikogo o 

takim imieniu, jak dotąd. Tym bardziej mi miło. 

– Widzisz, mówiłam ci, że to przeznaczenie. 

– No, no… – odpisał z niedowierzaniem John. 

– Swoją drogą, nie lubię swojego imienia – napisała 

Siri. 

– Dlaczego? Jest całkiem spoko – zapytał zdziwiony. 

 – Nie wiem, nigdy mi się nie podobało. Jest tyle 

pięknych imion dookoła, dla mnie rodzice wybrali akurat to. 

John, mając w naturze ciągłą chęć wyzwalania 

innych z kajdan własnych kompleksów – być może dlatego, 

że sam miał ich wiele – niemalże od razu założył sobie jako 

zadanie sprawić, by Siri pokochała swoje imię. 

– Od dziś będę ci mówił tylko i wyłącznie po imieniu, 

moja droga. Haha – rzucił. 



 

– Nie ma nawet takiej opcji! – odpisała Siri. 

– Swoją drogą, skoro nie lubisz tak swojego imienia, 

to twoi kochankowie jak na ciebie wołali, kiedy się z nimi 

spotykałaś, albo twoi znajomi? – zapytał zaciekawiony. 

– Jeśli chodzi o kochanków czy znajomych z portalu, 

to każdy na mnie woła Shimmi, czasem Shimmka – 

odpowiedziała dziewczyna. 

– Ok, ja ze względu na oryginalność twojego imienia 

i fakt, że mi się ono podoba, będę mówił ci po imieniu, czy ci 

się to podoba, czy nie – odpisał John,  podświadomie chcąc 

wyróżnić się z tłumu. 

– No i masz… niech będzie, jakoś to zniosę – 

odpowiedziała żartobliwie Siri. 

Zarówno Johna, jak i Siri codzienne obowiązki 

zmusiły do przerwania rozmowy. Przerwa nie trwała 

jednak zbyt długo. Już na drugi dzień dwójka nowo 

poznanych znajomych po raz kolejny prowadziła ze sobą 

rozmowę.  

– Pasuje ci takie życie? – zapytał John. 

– Ale że jakie? Bo nie bardzo rozumiem – odpisała 

zaintrygowana dziewczyna. 

– No takie, że mąż zarabia na rodzinę, a ty siedzisz z 

dziećmi w domu? – wyjaśnił. – Taki model rodziny kojarzy 

mi się od razu z czasami konserwatywnej Ameryki. Mówię 

o latach pięćdziesiątych – doprecyzował mężczyzna. 

– Pfff hahaha, coś ty. U nas jest na razie tak, bo to jest 

wygodne dla nas wszystkich. Osobiście chcę iść do pracy, ale 



 

Greg nie chce. Woli, żebym była w domu z dziećmi, ale to 

tyle. Ja i tak szukam pracy. Najlepiej gdybym się dostała do 

salonu tatuażu. Zawsze marzyłam, żeby robić innym 

tatuaże. Wysłałam nawet kilka CV. Mamy tu nawet jeden 

salon nieopodal naszego miejsca zamieszkania. To raz, a 

dwa – kontynuowała Siri – ja z mężem stanowimy całkowite 

przeciwieństwo konserwatyzmu. Wierzę w wolność i pokój. 

Wiesz… coś jak dzieci kwiaty, „Peace, Love and Rock and 

Roll” – wyjaśniła zadowolona Siri. 

– Nawet muszę ci się pochwalić, że całkiem 

niedawno po tym, jak do ciebie napisałam, poznałam 

dziewczynę, która prowadzi bloga na Facebooku. Wyobraź 

sobie, że jest frutarianką. 

– Kim? – przerwał zdziwiony John.  

– Osobą, która żywi się tylko i wyłącznie owocami. 

Ona jest taka, że żyje chwilą na całego. Opowiadała mi, jak 

mieszkając  w Londynie była z facetem dwa lata, ale doszła 

do wniosku, że wracają do kraju, bo chce spotkać się z 

innym gościem, którego poznała przez Internet. Twoim 

imiennikiem zresztą.  

– A jej facet jak zareagował? – zapytał John, 

niepotrafiący zrozumieć sposobu podejścia do życia 

koleżanki Siri. 

– Nic, zgodził się. On też jest wolnościowcem. Poza 

tym powiedział jej, że czuł, że do niego już nie wróci i tyle. 

Ten John, którego poznała, zakochał się w niej na zabój. 

Wyobraź sobie, że ona w nim też, ma nawet z nim zdjęcia na 

swoim blogu, jak na przykład medytują, albo jedzą razem 

owoce.  



 

– I co dalej? – zapytał zaintrygowany John. 

- No i po trzech miesiącach stwierdziła, że wyjeżdża 

znowu w świat. Tyle, że bez niego. 

– No, co ty!!! – rzucił John, niemogący uwierzyć w to, 

co czyta. 

– Nom. Pojechała, po czym okazało się, że ten John 

był w niej tak zabujany, że dowiedział się, gdzie przebywa i 

do niej poleciał. Po kilku namiętnych dniach zostawiła go 

już całkowicie – zakończyła relację niewzruszona Siri. 

– Trochę kurewstwo, nie uważasz? – zapytał, 

niemogący poradzić sobie z tym, co przeczytał, John. 

– Czy ja wiem, ona jest megaotwarta na świat emocji. 

Pisze cudowne stwierdzenia, jest cholernie świadoma 

istnienia energii świata i chce zwyczajnie na maksa 

korzystać z życia. Mamy je przecież tylko jedno – odpisała 

dziewczyna. 

– Dla mnie to zabawa innymi i tyle. Mało tego, w 

niczym mi ona nie imponuje, jak dla mnie to raczej 

zachowuje się jak zwykła suka – odpisał bezpardonowo 

John. – Nigdy w życiu nie chciałbym trafić na kogoś takiego 

– dodał. – Swoją drogą, ty też taka jesteś? – zapytał z 

ciekawości dziewczynę.  

– Na pewno nie do tego stopnia jak ona. Zgadzam się 

jednak z tym, że żyjemy na tym świecie po to, by 
doświadczać jak najwięcej się da oraz że żyjemy nie po to, 

by być smutnymi, a szczęśliwymi.  

 



 

Dlatego jeśli coś nas smuci albo rodzi problemy, 

należy to zostawić i iść tam, gdzie jest tylko szczęście – 

odpisała Siri. 

– A ty? Jak ty byś się określił? – zapytała dziewczyna, 

ciekawa odpowiedzi Johna.  

– Hmmmm… Ja na przykład, jeśli miałbym się 

określić, to staram się łączyć ideologię wolności z 

konserwatyzmem – napisał John. 

– Nie da się, przecież jedno przeczy drugiemu – 

odpowiedziała zaskoczona Siri. 

– Może źle to określiłem. Poczekaj, muszę pomyśleć 

– odpisał John, główkując usilnie, w jakie słowa ubrać swoją 

myśl.  

– Od dziecka uważałem, że główny dochód na 

rodzinę powinien iść ze strony mężczyzny. Kobiety świetnie 

odnajdują się w wychowaniu dzieci. Z mężczyznami to 

jednak różnie bywa. Uważam, że każdy człowiek powinien 

mieć jakieś zasady moralne i ich przestrzegać. Lecz nie 

powinno to wpływać na innych. Jestem na przykład za 

tolerancją i wychodzę z założenia, że dopóki ktoś nie robi mi 

krzywdy, nie mam prawa robić jej temu komuś – napisał.- 

Co innego, gdy ktoś bezpośrednio wpływa na moje życie. 

Wtedy uważam go za wroga numer jeden – John 

kontynuował wypowiedź. – Całe życie staram się łapać 

równowagę między moralnością a jej brakiem. Często 

poświęcam się w pełni dla innych, by byli szczęśliwi. Taki 

rycerzyk, jeśli wiesz, co mam na myśli. Zawsze chciałem być 

superbohaterem i robię wszystko, by pomagać innym oraz 

ich wspierać – napisał z dumą w sercu John.  



 

– Co do hipisów, to uważam, że cała ta ideologia jest 

stworzona przez jakichś oligarchów czy bogaczy, którzy, 

robiąc papkę z umysłów młodych i chłonnych na ideologie 

ludzi, sprawili, że większość z nich to ćpuny lub alkoholicy 

rozprzestrzeniający choroby przez swoją manifestację 

rozwiązłości – zakończył John. 

– Hmmm… mówi to ktoś, kto jest zalogowany na 

portalu, w którym faceci szukają możliwości zdrady 

własnych żon… ciekawe – spuentowała Siri.  

– Nie mam zamiaru nikogo zdradzać. Przyznam, że 

w związku czuję się całkowicie jak w klatce. Ale nie pozwolę 
sobie na zdradę. Koniec i kropka – rzucił, lekko 

podirytowany John.  

– No dobra, a tak z innej beczki. Wierzysz w magię? 

– zapytała niepewnie Siri. 

– Nie wiem, czy wierzę, ale wiem, że świat 

zbudowany jest z energii nas otaczającej. Wiem, że istnieje 

coś takiego, jak aura otaczająca ludzi i przedmioty, itd. – 

odpisał. 

– Wow! No to mnie zaskoczyłeś, byłam przekonana, 

że napiszesz mi, że to bzdura i tyle.  

– A widzisz, moja droga, to nie pierwsze i ostatnie 

zaskoczenie z mojej strony – zażartował John. 

– Mam nadzieję – odpisała przekornie Siri – a 
wierzysz w tarota? – kontynuowała pytania.  

– O, nie!!! Tylko nie tarot – odpisał natychmiast John. 



 

– Oho… Jakiś czuły punkt? – zapytała nieśmiało 

dziewczyna. 

– Miałem kiedyś jedną sesję, po której baaaaaaardzo 

dużo złych rzeczy mnie spotykało – odpisał John.  – A ty? – 

zapytał. 

– Nie, ale kiedyś będę chciała spróbować – odpisała. 

– Po co? Uważam, że to my sami układamy sobie 

życie, a nie jakieś pierdolone karty – odpisał. – Mało tego, 

tarot to wiązanie własnej energii ze złą. Nic dobrego nie 

wnosi do życia człowieka. Krzywdzi innych albo samą 

osobę, która poddała się sesji – napisał przejęty John. – Nie 

idź na takie rzeczy, mówię ci. I nie mówię ci tego, bo się 

mądruję czy coś, tylko mówię ci to z dobrej woli, bo na 

własnej skórze odczułem skutki mojej sesji układania kart. 

– Na razie się nie wybieram, więc spokojnie – 

odpisała dziewczyna. – Nie wiem nawet, czy w ogóle 

kiedykolwiek się wybiorę, więc nie ma o czym mówić – 

zakończyła, ucinając temat. 

 – A powiedz mi proszę, skąd u ciebie 

zainteresowanie magią? – zapytał John. 

 – Nie wiem, jakoś tak. Wiesz, miałam dawno temu 

bardzo dziwną sytuację. Gdy wracałam ze szkoły, podeszła 

do mnie jakaś stara baba. Nigdy wcześniej jej nie widziałam 

u nas na wsi. Złapała mnie za rękę i powiedziała, że w oczach 

mam moc, która może budować, ale też niszczyć, zwłaszcza 

mężczyzn. Dodała, że mam na siebie uważać i nosić 

czerwony sznurek, który będzie mnie ochraniał przed 

innymi złymi mocami. Po czym odeszła. Nigdy więcej jej nie 

spotkałam – napisała podekscytowana Siri. 



 

 – Wow! Trochę creepy – odpisał zaskoczony John. 

 – Nawet bardzo, ale czułam jakąś dziwną szczerość i 

prawdziwość słów tej baby. Dlatego od tamtego dnia noszę 

cały czas sznurek kabały na lewym nadgarstku. To jedyna 

rzecz, jakiej nigdy nie zdejmę – odpisała dziewczyna. 

 – Nie jesteś pierwszą kobietą, z którą rozmawiam, a 

która miała tego typu sytuację w życiu. Mężczyzn to raczej 

nie spotyka – odpisał John. 

 – O proszę, aż z tyloma gadasz? – napisała pół 

żartem, pół serio Siri. 

 – Nie, jedna z nich jest moją bardzo dobrą znajomą. 

I tak jakby wróżką. Kolejna, którą mam na myśli, to 

dziewczyna, która pod wpływem naszej znajomości się we 

mnie zakochała, więc musieliśmy przerwać kontakt – 

odpisał John. – Ty się chyba nie będziesz zakochiwać? – 

zapytał przekornie John. 

 – Wiadomka, że nie. Ja mam rodzinę i dzieci, nie 

mam zamiaru sobie tego komplikować, poza tym na portalu 

fajnie się bawię, więc nie mam zamiaru tego psuć – odpisała 

Siri. 

 – No, to dobrze. Ja mam dość znajomości, które 

zawsze kończą się zauroczeniem.  Również chcę być na 

portalu dla rozrywki, mimo że nie mam zamiaru z nikim 

sypiać – odpisał John. 

 – Haha… zobaczymy. Ze mną na bank się prześpisz – 

odpisała pewna siebie dziewczyna.  

 – No, no… tak sobie tłumacz – odpisał równie pewny 

siebie John. 



 

 Tego typu rozmowy systematycznie sprawiały, że 

oboje się do siebie zbliżyli. Mimo różnicy podejścia do życia 

zarówno jedno, jak i drugie było coraz ciekawsze, jak 

wygląda życie po drugiej stronie barykady.  

Pewnego dnia, gdy siedzący w pociągu John wracał 

z delegacji, Siri napisała do niego wiadomość, po której 

rozgorzała między nimi dyskusja: 

– Eloszki, co nic się nie odzywasz – napisała Siri. 

– Siema. Jakoś tak ostatnio zalatany jestem – odpisał 

John. 

–  Czyżby aż tak zalatany, żeby do mnie nie napisać? 

– odpisała podstępnie Siri. 

– Przepraszam. Miałem kilkakrotnie ochotę napisać 

do ciebie, ale jakoś mi schodziło. Serio, mam trochę 

problemów do rozwiązania – odpisał John. 

 – Co u ciebie? – zapytał, wyraźnie zadowolony, że 

Siri się do niego odezwała. Całkowicie nie wiedział, dlaczego 

ta kobieta tak na niego działa i skąd ten wzajemny pociąg do 

siebie. 

 – A nic, siedzę w domu jak zwykle, robię obiad i 

czekam, bo za dwie godziny muszę iść odebrać dzieci ze 

szkoły.  

 – No tak! Przecież, wy mieszkacie teraz za granicą. 

Macie tam z pewnością lepsze zarobki niż u nas. Przyznam, 

że się na początku zdziwiłem, że z jednej pensji idzie 

utrzymać całą rodzinę. U nas to raczej rzadkość – stwierdził 

posępnie John. 



 

 – Tak, od dwóch lat już nas nie ma w kraju. A ty, czym 

się zajmujesz, jeśli mogę wiedzieć? – zapytała, kontynuując 

rozmowę Siri. 

 – Yyyy… TOP SECRET – odpisał tajemniczo John. 

– No weź! – odpisała wyraźnie niezadowolona z jego 

odpowiedzi Siri. 

– O mojej pracy może kiedy indziej pogadamy – 

odpisał John. 

– A czy to ona jest powodem twoich zmartwień, tak 

jak pisałeś na początku naszej rozmowy? – zapytała Siri. 

– Nieeee, w robocie wszystko jest ok. Rozpocząłem 
budowę domu. Budować się w dzisiejszych czasach i 

obecnych realiach nie jest łatwo, więc spadło na mnie 

trochę trudności. 

– Ooo… budujesz klatkę z betonu? – dopytała w 

swoim stylu Siri. 

Dla Johna budowa domu była marzeniem z 

dzieciństwa. Mieszkający całe życie w blokowisku chłopak 

zawsze marzył, by mieć odrobinę własnego podwórka, na 

którym będzie mógł się czuć prawdziwie wolny. 

 – Jak możesz tak mówić? – zapytał urażony John. 

 – No wiesz, dla mnie głupotą jest brać kredyt na całe 

życie tylko po to, by utknąć w jednym budynku, nie mogąc 

się nigdzie wyprowadzić – stwierdziła niewzruszona Siri. 

 



 

 – Wow… nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. 

Rzeczywiście, prawdą jest, że kredyt na całe życie jest 

okropną sprawą i prawdziwym więzieniem człowieka w 

systemie, którego sam nie trawię, ale nie znam ludzi, którzy 

budują się bez niego. Coś za coś, nie uważasz? 

– Sama nie wiem. Każdy żyje jak chce, ja tam nie 

wnikam, ale osobiście nie uważam  za mądre więzienie się 

w domu z betonu, a jeśli jeszcze ktoś bierze na to kredyt, to 

już w ogóle tego nie rozumiem – kontynuowała dziewczyna. 

 – No, nie wiem. Dla mnie dom to taka ostoja. 

Człowiek wie przynajmniej, że płaci kredyt na swoje, a nie 
na cudze, tak jak na przykład podczas wynajmowania. Ale 

skoro już o tym rozmawiamy, to ty nie chcesz zostawić 

dzieciakom czegoś po sobie? Nie chcesz mieć gdzie 

mieszkać, mieć jakiegoś stałego miejsca, do którego możesz 

zawsze wrócić? – napisał zdziwiony podejściem do tematu 

swojej rozmówczyni. 

 – Ja mam dom w górach, a raczej moi rodzice mają. 

Nie widzi mi się tam zbytnio wracać. Ja bym chciała 

mieszkać przykładowo co trzy miesiące w innym miejscu na 

ziemi. Nie widzę w tym żadnego problemu. Czułabym wtedy 

prawdziwą wolność.  

 – Hmmm… A co z dziećmi? Z ich szkołą? Znajomymi, 

których w tym czasie poznają? – zapytał, całkowicie 
niepotrafiący zrozumieć Siri, John. 

 – To chyba nie jest jakiś duży problem przepisać 

dzieci z jednej szkoły do drugiej, co nie? – odpisała 

niezruszona Siri. 



 

 – Haha, ty sobie ze mnie chyba jaja robisz? Wiesz, jak 

trudnym zjawiskiem dla dzieci jest zmiana otoczenia? 

Muszą żegnać się ze znajomymi dziećmi, by zostać 

wrzucone w całkowicie inne środowisko. To nic 

przyjemnego. Jak w ogóle możesz tak mówić, zwłaszcza, że 

sama masz dzieci. Ja nie mam, to jeszcze mogę zrozumieć 

twoje podejście, ale ty?! – odpisał całkowicie 

zdenerwowany ignorancją Siri. 

 – No, niby tak… – otrzymał odpowiedź wyraźnie 

skonsternowanej Siri. 

 – Wybacz, ale jak już pisałem na początku naszej 
rozmowy, mam sporo problemów i nie mam ochoty 

dodatkowo jeszcze się denerwować. A ta rozmowa mnie po 

prostu przerasta. Do następnego, pa. 

 – No, pa… – odpisała Siri. 

 John długo jeszcze rozmyślał o tej rozmowie. 

Patrząc tępo na widoki przesuwające się za oknem pociągu, 

próbował za wszelką cenę zrozumieć, skąd u ludzi bierze się 

aż tyle ignorancji. Nienawidził żywiołowo wszystkich tych, 

którzy wołali – wolność bez zasad. Nienawidził anarchii tak 

samo jak fanatycznych nacjonalistów. Dla niego jedno i 

drugie było tym samym, tylko w innych szatach. 

Nienawidził ludzi, który mają całkowicie w dupie to, że 

swoim podejściem do życia, krzywdzą innych. 

Siri i John nie pisali ze sobą zbyt często. 

Paradoksalnie większość ich wspólnych rozmów kończyła 

się dość niemiłą wymianą zdań i poglądów.  

 



 

John mimo wszystko, mieszając życie codzienne z 

regularnym wczytywaniem się w zawartość portalu 

internetowego, na którym poznał między innymi Siri, z dnia 

na dzień coraz bardziej przekonywał się do teorii 

„bezpiecznych” skoków w bok.  

Ciekawość podsycała intrygująca go Siri, o której 

wiedział, że żyje w ten sposób od lat. Jego zainteresowaniu 

sprzyjały także setki pochwalnych postów o tego typu 

układach, które dokładnie studiował. Te dwie rzeczy razem 

sprawiły, że John otworzył swój pełen zasad, niemalże 

hermetyczny świat, szukając samego siebie w tym 

wszystkim. Z tą różnicą, że nie jako zwykły czytelnik, ale 

potencjalny kochanek.  

Z jednej strony Siri i John działali na siebie jak 

płachta na byka, umiejąc wyprowadzić się z równowagi 

dosłownie w jednej chwili, ale z drugiej strony mimo tych 

licznych niesnasek ciągle utrzymywali ze sobą kontakt, 

który, jakby nie było, sprawiał, że stawali się sobie coraz 

bliżsi.  

– Elo, lowelasie! – napisała pewnego dnia Siri do 

Johna. 

John nie musiał długo czekać, żeby zalał go gorący 

dreszcz irytacji z powodu nazwania jego osoby 

„lowelasem”.  Z natury lubił osobność, dlatego każde 
porównanie go do innych traktował bardzo osobiście.  

– Siema krasnal, co tam? – odpisał uszczypliwie na 

zaczepkę. 

– A nic, piszę, żeby zapytać, co słychać? 



 

– Oho, widzę, ktoś się nudzi, jak zresztą zwykle – 

odpowiedział nie schodzący z tonu John, wiedząc, że Siri 

rodzina utrzymywana jest z dochodów jedynie męża. – Po 

raz kolejny pozwolił sobie na drobną złośliwość.  

– Mhm, ktoś tu wyraźnie nie ma ochoty rozmawiać… 

– stwierdziła lekko zaskoczona siłą uszczypliwości Johna.  

Kto jak kto, ale John potrafił uderzyć w innego 

człowieka, nawet jednym słowem lub stwierdzeniem. 

Szczególnie wtedy, gdy kogoś zdążył w jakiś sposób poznać. 

– Patrz to! – napisała Siri, wysyłając mu na czacie 

zdjęcie zrzutu ekranu swojego telefonu, na którym widniało 

kółeczko z męską twarzą w tle i czerwonym symbolem 

otrzymanej wiadomości. 

– Chwalisz się, że ktoś do ciebie pisze? – napisał 

zdziwiony John. 

– Nie! Pokazuję ci, że właśnie napisał do mnie mój 

ziomeczek, który jest administratorem portalu, o którym 

ostatnio pisaliśmy. Pójdę sobie z nim pogadać, skoro tutaj 

widać nie ma za bardzo nastroju do rozmów. Poza tym, z 

nim  jest chociaż śmiesznie. Pa – odpisała zaskoczona 

zachowaniem Johna kobieta, chcąc jednocześnie odgryźć 

mu się za jego dość bolesne słowa. 

John po chwili poczuł się głupio za samego siebie. 

Jednak jego nadęte ego nie pozwoliło mu się do tego 

przyznać. Postanowił zaprzestać rozmów z Siri na kilka 

kolejnych dni. Jednakże na drugi dzień, nie mogąc poradzić 

sobie z poczuciem winy po swoim zachowaniu względem 

Siri, John napisał do niej wiadomość.  



 

Nie miał jednak pojęcia, czy przepraszać za swoje 

wczorajsze słowa, czy nie. W rezultacie na  początku 

rozmowy trzymał dystans. Jednak nie musiało minąć zbyt 

wiele czasu, by ich rozmowa na nowo w jakiś magiczny 

sposób po raz kolejny rozwinęła się, niczym kwiat róży. 

Rozmawiali o wszystkim i o niczym, jak starzy dobrzy 

przyjaciele.  

 – Chciałbyś zadzwonić? – rzuciła nagle Siri. 

 – Yyy, ale że co? Tak teraz? – zapytał całkowicie 

zaskoczony John. 

 – Nie, no tak ogólnie pytam – odpisała Siri 

zadowolona z wrażenia, jakie wywarła na Johnie jej 

propozycja.  

Dzwonić czy nie dzwonić? W sumie, mam czas. Ale nie 

będę robił tego, czego ona chce, na zawołanie – główkował 

John. 

– Ok, ale na moich warunkach – odpisał. 

– Oho, już się zaczynają warunki… słucham? – 

odpisała niby niewzruszona Siri. 

– Dzwonię teraz i w dodatku na kamerki. Chcę cię 

nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć – odpisał zadowolony z 

siebie John. 

Siri była zszokowana propozycją Johna. Niemalże 

natychmiast zalał ją dreszcz niepewności i zawstydzenia. 

Wszystko wskazywało na to, że ma go w kieszeni, a ten 

swoją propozycją nagle przejął pełną kontrolę nad sytuacją.  



 

– Kurwa, mistrz! – pomyślał w duchu nieskromnie 

John, widząc zakłopotanie Siri. 

– No dobra… – odpisała niepewnie Siri. 

– Okej, to dawaj! Jestem gotowy – napisał 

pośpiesznie, nie chcąc tracić elementu zaskoczenia. 

– No już, wyjdę tylko z kuchni do pokoju, gdzie będę 

sama – odpisała. 

– To co, już? Gotowa? – napisał John. 

– Niegotowa, ale możesz dzwonić – odpisała 

przewrotnie Siri. 

John ustawił pośpiesznie telefon na stojaku, 

opierając go tak, aby frontowa kamerka była centralnie 

przed jego twarzą. Znał doskonale swoje atuty i w żadnym 

wypadku nie chciał z nich rezygnować. 

Kliknąwszy przycisk rozpoczynający połączenie, 

czuł krążące w sobie fale ekscytacji zmieszanej z lekkim 

strachem. Musiał być pewny siebie do samego końca, nie 

mając pojęcia, kto jest po drugiej stronie. Nie wiedział też, 

jaka będzie reakcja Siri, gdy go zobaczy, ani nie wiedział, jak 

sam zareaguje, gdy dojdzie do rozmowy na kamerkach.  

John nie miał zbyt wiele czasu na dywagacje. Ekran 

jego smartfona rozświetlił się, ukazując kobiecą szyję z 

torsem. 

– O, nie! Nie ma tak. Proszę mi się natychmiast 

pokazać – powiedział do telefonu John. 



 

Z drugiej strony ekranu pojawiły się lekko 

rozdziawione usta. John doszedł do wniosku, że albo udaje 

zaskoczenie jego wyglądem, albo go zwyczajnie nie widzi 

lub nie słyszy. 

– Halo! Jest tam kto? – zapytał, z uśmiechem na 

twarzy. 

Dalej cisza. John wiedział, że Siri go słyszy, po tym jak echo 

jego wołania odbiło się w słuchawce jego telefonu.  

 – Cześć… – jego rozmówczyni wreszcie zdecydowała 

się przemówić. 

 – Co nic nie mówisz? – zapytał podekscytowany. 

 

Nie słysząc jednak odpowiedzi, John szybko zaczął mówić: 

 – Dlaczego nie pokazujesz całej buzi? Nie taka była 

umowa.  

 – Yyyy, na razie nie mogę… – odpowiedziała 

wyraźnie zakłopotana Siri. 

– Niby dlaczego? – zapytał z nonszalancją w głosie 

John. 

– No, bo spaliłam buraka… – odpowiedziała. 

– Weź, przestań. Pokazuj mordkę! Nie po to 

wchodziłem na kamerkę, żeby patrzeć na twoją szyję. 

Znaczy, jest bardzo ładna, ale jednak wolę rozmawiać z 

czyjąś twarzą niż cyckami – rzucił John. 



 

Siri, zaczęła podnosić telefon ku górze, po czym 

kolejny raz,  ponownie go opuściła, mówiąc: 

 – Nie! Jednak, jeszcze nie – rzuciła speszonym 

głosem. 

– Co jeszcze nie? – zapytał wpatrujący się w ekran 

John. 

– Jeszcze mnie trzyma – odpowiedziała zakłopotana. 

Kiedy wreszcie udało się jej opanować emocje,  

zaczęli rozmowę.  

Siri przyznała, że nie wyobrażała sobie, że John tak 

wygląda. Tłumaczyła swoje zaskoczenie tym, że ludzie, 
jakich dotychczas poznała przez Internet, zazwyczaj na 

żywo wyglądali gorzej. Dodatkowo każde jego spojrzenie 

czy uśmiech w jej kierunku, mimo jego naturalnego 

zachowania, powodował, że cała czerwieniała. Nie umiała 

całkowicie nad tym zapanować.  

 – Zawsze tak masz, że jak ktoś do ciebie dzwoni, to 

kierujesz telefon na cycki? – zapytał John, rozbawiony 

reakcją Siri. 

 – No niby nie, ale mam coś takiego, że jak ktoś mi się 

spodoba, albo jakoś dziwnie na mnie działa, to zaraz palę 

buraka. – odpowiedziała. 

 – Dziwnie działa? Przecież, ja się zachowuję 

zupełnie normalnie, come on! – odpowiedział John. 

 – No, ale ten twój uśmiech i w ogóle oczy. To jest 

jakieś niepojęte… – odpowiedziała, znowu chowając twarz 

poza obiektyw kamerki jej telefonu. 



 

 – Normalna morda jak u każdego. Nie ściemniaj mi 

tu. Chciałaś po prostu mnie zobaczyć, sama się nie 

pokazując. Nieładnie – zażartował John. 

 – Nie, no serio mówię! – odpowiedziała Siri. – Mogę 

zadzwonić za piętnaście minut? – zapytała. 

 – Jasne, mam czas – odpowiedział John. 

 – Okej, to do zo – rzuciła Siri, rozłączając się szybko. 

John po zakończeniu rozmowy czuł się dość 

niespotykanie. Z jednej strony nie bardzo potrafił uwierzyć 

w to, że ktoś mógł tak zareagować na jego widok, tym 

bardziej, że sam nie uważał się za przystojnego. 

Paradoksalnie, John po zobaczeniu głównie popiersia Siri, 

był nią niebywale zaintrygowany. 

– OK, już mogę – napisała do Johna Siri. 

 – Ok, to dawaj – odpisał ochoczo. 

Nie minęła minuta, jak dźwięk jego telefonu 

oznajmiał o próbie połączenia się z adresatem. 

 – Co się stało, że musiałaś przerwać połączenie? – 

zapytał podstępnie John, widząc po raz kolejny kobiece 

popiersie na ekranie swojego telefonu. 

 – Musiałam się ogarnąć – odpowiedziała piskliwym 

głosem rozmówczyni. 

 – Jak to ogarnąć? Przecież nie byłaś rozebrana. Nie 

widziałem też, żebyś miała za sobą jakiś bałagan w pokoju. 
Swoją drogą, to niewiele widzę, bo nie chcesz podnieść 

telefonu. 



 

 – Ach tak, przepraszam – stwierdziła Siri, po czym 

poprawiła swój telefon, tak aby obiektyw kamery mógł 

uchwycić jej twarz.  

 Oczom Johna ukazała się młoda kobieca twarz. Duże 

zielone oczy i uśmiech z dużymi, białymi jak śnieg zębami. 

Dziewczyna miała srebrne włosy zwinięte w kitkę, z 

opadającą na twarz z prawej strony grzywką. Reakcja Johna 

nie była aż tak piorunująca jak w przypadku Siri. John w 

głębi duszy ucieszył się, że dziewczyna nie jest ani 

przesadnie śliczna, ani brzydka. Wierzył ze spokojem w 

duszy, że ta znajomość może być jedynie przyjacielską, na 

czym bardzo im zależało. 

 – Cześć – powiedział John, wlepiając wzrok w 

telefon. 

Siri, zamiast odpowiedzieć, opuściła kamerkę, 

kadrując się od ust w dół. 

 – Co jest znowu?! – rzucił zrezygnowany John. 

Siri, odczekując chwilę, podniosła kamerkę. 

 – Nie, no dobra, dam radę już się nie czerwienić – 

odpowiedziała z nadzieją w głosie, że to, co mówi, będzie 

prawdziwe.   

 – Ty to jesteś pewnie taki figo-fago.  Myślisz, że tak 

na mnie będziesz działać cały czas, a tu proszę. Już nie 

działasz – stwierdziła z dumą w głosie dziewczyna. 

Słowa te lekko zszokowały Johna. Wiedział 

doskonale, że nie należy do mężczyzn, którzy chcą zaliczać 

wszystko, co się rusza i nie ucieka na drzewo. Poza tym 

nigdy nie uważał się za dobrego podrywacza.  



 

Nie umiał traktować kobiet przedmiotowo ani przelotnie. 

Zaproponował jej kamerki z czystej ciekawości i chęci 

poznania, a nie po to, by ją jakoś specjalnie uwodzić. Dlatego 

te słowa dość mocno go ukłuły. Mimowolnie zadziałały na 

niego niemalże jak czerwona płachta na byka w trakcie 

korridy.  Chcąc odpowiedzieć, w trakcie bardzo ogólnikowej 

rozmowy John, dla odmiany, zaczął czarować swoim 

wzrokiem i uśmiechem. Nie musiał długo czekać, aby jego 

rozmówczyni po raz kolejny ukryła twarz za kadrem 

obiektywu kamerki. Zachowanie dziewczyny po drugiej 

stronie ekranu okazało się nad wyraz autentyczne. Tym 

sposobem John dokonał pewnego rodzaju odkrycia mocy 

swego uśmiechu i oczu. W jego życiu wiele kobiet 

wspominało mu, że ma piękny uśmiech, natomiast dopiero 

moment, w którym jego działanie miało bezpośredni i 

niemalże natychmiastowy wpływ na kogoś innego, sprawił, 

że rzeczywiście w to uwierzył.  

– Muszę spadać – stwierdziła Siri, patrząc na 

zegarek w telefonie. 

– Jak to, już? – zapytał zaskoczony John. 

–  Nom. Greg - mój mąż - wraca z pracy za pół 

godziny, a ja nie mam jeszcze gotowego obiadu. Dzieci 

zresztą też z nim wracają, więc muszę się sprężyć i zrobić – 

powiedziała dziewczyna. – Poza tym, jeśli dalej będę z tobą 

rozmawiać, to się tu ugotuję ze wstydu i podniecenia. Tak że 

na dziś wystarczy – dokończyła. 

– No dobrze, w takim razie do zobaczenia na ekranie 

czatu? – zapytał  John. 

 



 

– Jasne, tyle że ja dzisiaj mogę nie mieć zbyt wiele 

czasu wieczorem. Mam do obgadania kilka spraw z mężem.  

– Ooo… brzmi poważnie – odpowiedział z nutą 

zatroskania w głosie John. – Cokolwiek by to nie było, nie 

martw się, wiem, że będzie dobrze – dodał z serdecznym 

uśmiechem na twarzy. 

– Skąd niby to wiesz? – zapytała przekornie 

dziewczyna. 

– Mam bardzo dobry układ z wszechświatem. A że 

ciebie lubię, nawet bardzo, to pogadam z nim, żeby stał po 

twojej stronie – zażartował John, po czym oboje się 

rozłączyli. 

Krótko po zakończeniu wideorozmowy, na telefonie 

Johna wyświetliła się ikona o nadchodzącej wiadomości od 

Siri: 

  „Masz nieziemski uśmiech… Dzięki za rozmowę i 

słowa, które powiedziałeś na końcu. Dały mi dużo sił, a 

ostatnimi czasy akurat bardzo mi ich brakuje. Jesteś spoko, 

miłego wieczoru”.  

John po odczytaniu wiadomości zrozumiał, że ta na 

pozór pewna siebie i wyszczekana dziewczyna może mieć 

też chwile słabości i problemy w życiu codziennym. W 

dodatku jej reakcja na jego wygląd i zachowanie dały 

Johnowi pewnego rodzaju impuls, dzięki któremu rozpoczął 

namacalnie poznawać własną siłę uwodzenia, w którą jak 

dotąd nigdy nie wierzył. Wystarczyło to jedno spotkanie z 

Siri na kamerkach, aby obudził do życia w sobie kogoś, kogo 

całe dotychczasowe życie się wyrzekał. ‘ 



 

Wolał bowiem stosować się do rozlicznych zasad 

moralnych i poświęcać się dla innych, nie dbając o 

zbudowanie w sobie zdrowej pewności siebie.  

Już kolejnego dnia od samego rana John i Siri pisali 

ze sobą w trakcie wykonywania codziennych zadań. 

– Siema, przystojniaku – napisała dziewczyna. 

– Hejki, jak tam po wczorajszych rozmowach? Udało 

się wam dojść do konsensusu? – odpisał John. 

– No, wygląda na to, że nie będzie aż tak źle, jak 

myślałam – odpisała z ulgą w sercu Siri. 

– Ufff… No to bardzo się z tego powodu cieszę. 
Możesz mi powiedzieć, o co chodziło? – zapytał niepewnie 

John. 

– Eh… Sama nie wiem – odpisała główkująca 

dziewczyna. 

– Wiesz… nie nalegam. Pytam, bo czuję, że chcesz o 

tym pogadać, ale jeśli nie chcesz, to możemy pogadać o 

czymś zupełnie innym – odpisał, nie chcąc wyjść na 

wścibskiego.    

– Nie no, w sumie opowiedziałam ci, co robiłam w 

łóżku z kochankami, więc to też mogę ci powiedzieć – 

odpisała po chwili zastanowienia Siri. 

– No, jak uważasz, pamiętaj, że nie musisz – dodał 

dla pewności John. 

 



 

– Więc, widzisz…. Mój mąż ma problemy z 

hazardem. Niedawno przegrał na maszynach niemalże 

wszystkie nasze oszczędności. Doszło do tego, że pewnego 

razu nie mieliśmy nawet pieniędzy, żeby kupić jedzenie. 

Wtedy zorientowałam się, że coś jest nie tak i zaczęłam 

drążyć temat. Dzwoniłam do banku i wypytywałam, co się 

stało, że karta męża miała ciągłe odmowy płatności. 

Ostatecznie okazało się, że zarówno jego konto, jak i nasze 

oszczędnościowe, było po prostu puste. Mało tego. Wyszło 

na jaw, że Greg zaciągnął na siebie kredyt.  

– Ups… No to nie zazdroszczę – napisał wyraźnie 

przejęty John. 

– Noooo… Na szczęście, w tamtym  okresie był przy 

mnie Samuel. Administrator portalu cuckold. Byłam 

całkowicie zniszczona psychicznie, nie wiedziałam, co robić. 

Greg w ogóle do niczego się nie przyznawał, wymyślając co 

rusz to nowe wymówki. Okłamywał mnie w żywe oczy.  

Sytuacja jednak się ustabilizowała. Greg spłacił 

długi, po tym jak pogadał z nim Sam. Mnie zresztą też 

bardzo pomógł, wspierając mnie psychicznie w tym 

trudnym dla mnie czasie.  

– Rozumiem, że wasza wczorajsza rozmowa 

dotyczyła tamtej sprawy? – dopytywał John. 

– Boję się… – odpisała krótko Siri.  

– Wow! Czego? – napisał zaskoczony stwierdzeniem 

dziewczyny. 

 



 

– Kilka dni temu, przez przypadek, dowiedziałam 

się, że Greg zablokował mi dostęp do swojego konta oraz 

ograniczył mi prawa do swojej karty kredytowej. Boję się, 

że to wszystko wraca. Dlatego postanowiłam z nim o tym 

porozmawiać.  

– I jak? – dopytywał niespokojny John. 

– Greg mnie zwodził… Czułam to… Próbował  mi 

wmówić, że to pomyłka banku.  

Stwierdził ostatecznie, że jutro pójdzie to wyjaśnić. Więc 

czekam, co będzie, jak wróci – odpisała niepocieszona Siri. 

– Ojjj, mała… Trudny temat, przyznaję. Samemu mi 

ciężko w to uwierzyć, ale liczę, że to, co mówił twój mąż, jest 

prawdą i wszystko się szybko wyjaśni. 

– Dziękuję! – rzuciła dziewczyna. 

– Za co? – zapytał zaskoczony John. 

– Za to, że chciałeś mnie wysłuchać. Nawet nie 

wiedziałam, jak bardzo było mi potrzebne się komuś 

wygadać – stwierdziła Siri. 

– Weź przestań, hehe. Chciałaś napisać, to napisałaś. 

Mimo wszystko cieszę się, że mogłem jakkolwiek pomóc. 

Wiedz, że chociaż nasza znajomość to pewnego rodzaju 

układ, zawsze jestem do dyspozycji.  

– Jeszcze raz dziękuję – napisała. 

– Proszę, przyjemność po mojej stronie – odpisał 
John. 



 

Po tej rozmowie John mimowolnie zmienił sposób 

patrzenia na Siri. Dziewczyna, na portalu internetowym o 

tematyce cuckold sprawiająca wrażenie wiecznie 

szczęśliwej, uśmiechniętej i pewnej siebie, okazała się 

borykać z wieloma problemami i często potrzebować 

wsparcia z zewnątrz. John zaobserwował, że im bardziej Siri 

próbowała pokazać, jak szczęśliwą i spełnioną jest osobą na 

portalu, tym bardziej chciała ukryć rzeczywistość, w jakiej 

aktualnie żyła. To tak, jakby lajkami i wszechobecnym 

fejmem na portalu chciała przyćmić szarzyznę dnia 

codziennego.  

Obserwacje Johna zdawały się potwierdzać w 

kolejnych rozmowach. 

– Hejki mała! Mam dzisiaj cały dzień wolny, może 

chciałabyś pogadać na kam? – zapytał z radością w sercu 

John. 

– Hmmm… Czemu nie, ale uprzedzam, że jestem w 

samych majtkach i koszuli nocnej. Nie chce mi się dzisiaj 

ubierać – odpisała Siri. 

– Hmmm…. Niech pomyślę. Biorąc pod uwagę, że jak 

to twierdziłaś, i tak mielibyśmy się pieprzyć, to wówczas 

widziałbym cię nawet i bez majtek, więc nie przeszkadza mi 

to w ogóle, hahaha – odpisał przewrotnie John. 

Po niedługiej chwili Siri i John mogli się już widzieć 

za pośrednictwem smartfonów.  

– Czeeeeeść – powiedziała Siri, zawieszając wzrok 

na ekranie. 



 

– Heeeejjjj – odpowiedział z  szerokim uśmiechem 

John. – Dziś chyba nie będziesz się już chować, co? – rzucił 

nonszalancko. 

– Yyyy, sama nie wiem – odpowiedziała, 

czerwieniejąc. 

Po kilku sekundach stojąca już na palcach Siri 

ukrywała część swojej twarzy, nie mogąc powstrzymać 

zaczerwienienia.  

– Przestań się już chować! – powiedział stanowczo 

John. – Twoje peszenie się jest bardzo urocze i całkiem 

ładne. Nie wiem, dlaczego ciągle się kryjesz – dodał. 

– Nieprawda! Nienawidzę się czerwienić! – 

odpowiedziała, próbując się opanować. - Ja naprawdę nie 

mam pojęcia, co ty w sobie takiego masz, że na mnie tak 

działasz. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło – 

kontynuowała. Znaczy się bywało tak, ale nie tak często i nie 

z byle powodu - dokończyła Siri. 

– Noooo… Ja tym bardziej nie wiem – stwierdził 

John. – Co to za pomieszczenie? – zmienił temat John, 

próbując pomóc Siri w ten sposób się opanować.  

– A właśnie! Witaj w mojej kuchni! – powiedziała z 

radością w głosie dziewczyna. – Właśnie będę robiła sobie 

śniadanie. 

– Że co? O dwunastej? Przecież to niemalże czas na 
obiad! – powiedział zaskoczony John. 

– No, ja wcześniej nie jadam. Nie lubię – zdradziła. 



 

– No, bez jaj! Ćwiczysz, jesteś na diecie, a nie jesz 

śniadań? Przecież to zaprzecza jedno drugiemu – stwierdził 

John. 

– Wiesz, ja też nie lubiłem kiedyś śniadań, ale jakby 

nie było, to najważniejszy posiłek w ciągu całego dnia. Więc 

może czas to zmienić i zacząć jeść śniadania o normalnej 

porze? – powiedział z  pouczającą nutą w głosie John. 

– E, tam… Rano wystarczą mi fajki – odpowiedziała 

bezpardonowo Siri.  

Johna stwierdzenie dziewczyny wryło w fotel. 

– No fuckin’ way!!!! Nie chcesz mi chyba powiedzieć, 

że palisz papierosy? – zapytał zszokowany. 

– Nom. A to coś złego? – zapytała beztrosko 

dziewczyna. 

– Wiesz… To, co robisz ze swoim zdrowiem, to twoja 

sprawa. Ale przyznam, że sam nie palę i osobiście nie 

wyobrażam sobie, żebym mógł się całować z kimś, kto pali 

fajki. Ohyda!  – stwierdził bezpośrednio John. 

– Chyba nie masz zamiaru mnie teraz umoralniać, co 

jest dla mnie zdrowe, a co nie? – zapytała, zdziwiona jego 

reakcją. 

– Pewnie, że nie. Po prostu wyrażam swoją opinię, 

nic więcej – odpowiedział John.  

– No dobra, a tak z innej beczki, co będziesz teraz 

jadła?  



 

– W planie mam napić się soczku – odpowiedziała 

Siri, rozglądając się dookoła w poszukiwaniu produktów. 

– Wow! A co to za soczek? – dopytał zaciekawiony 

John. 

– A sok z pomarańczy, bananów, jarmużu i ze 

szpinakiem. Pychotka! – stwierdziła Siri. 

– Haha, no to teraz przyznam, ze mi zaimponowałaś. 

Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Dobre to w ogóle jest? – 

kontynuował temat John. 

– Pyszne! Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że nigdy 

nie piłeś takich soków? – zapytała wyraźnie zdziwiona 

dziewczyna.  

– YYYYyy, no tak się składa, że nie,  hehehe. Jeśli 

chodzi o moje jedzenie, to wiesz, kurczak z ryżem i tyle – 

odpowiedział żartobliwie John. 

– O, nie… Jesz te nafaszerowane antybiotykami i nie 

wiadomo czym jeszcze kurczaki? I co, może mi powiesz, że 

jeszcze kupujesz je w markecie? – zapytała z nutą 

obrzydzenia Siri. 

– Nom. Niestety, moja dieta, wymaga dużej ilości 

mięsa, nie tylko kurczaków. A jak wiadomo, najłatwiej 

dostać je w marketach – odpowiedział John, niepewny 

reakcji na swoje słowa. 

– Fujka! – rzuciła Siri. 

– No co, a ty skąd jesz mięso? – zapytał John. 



 

– Nie jem mięsa. Jestem weganką – odpowiedziała z 

dumą w głosie Siri. 

– Nooooo proszę! Podziwiam! – rzucił ze szczerością 

w głosie John. Sam chętnie zrezygnowałbym z mięsa, ale nie 

potrafię, bo boję się, że nie utrzymam swojej fitsylwetki, a 

nie będę ukrywał, że mam na jej punkcie ambę – stwierdził 

John. 

– Da się to ogarnąć – rzuciła. –  Wystarczy dobierać 

produkty zawierające odpowiedni zestaw białek roślinnych 

w posiłkach, tak żeby zastąpić białko zwierzęce, ale to długi 

temat.   

Może kiedyś, jakbyś chciał o tym pogadać, to ci wszystko 

opowiem – powiedziała, kończąc przygotowania swojego 

soku Siri. 

Dziewczyna skierowała się do wiszącej za nią na 

ścianie szafki, by sięgnąć po szklankę. John mógł w tym 

momencie zobaczyć jej całą sylwetkę.  

Jak się okazało, Siri miała na sobie, prócz sięgającej 

pupy koszuli, jasnoniebieskie jeansy z dziurami na 

kolanach. Jego uwadze nie umknął również widok jej 

szczupłych nóg i zgrabny mały tyłek. Na jej lewej ręce 

widniały kolorowe tatuaże. Całość jej wyglądu i stylu, ku 

zaskoczeniu Johna, bardzo mu się spodobała. Odniósł 

zupełnie inne wrażenie niż za pierwszym spotkaniem na 

kamerkach. Nie patrzył już na nią jak na małą pyskatą 

dziewczynkę, a jak na kobietę, dzięki której on, John, może 

odkryć świat jak dotąd mu nieznany.  

 



 

Jej kolorowa ręka, wytrwałość w treningach i diecie, w 

której codziennie skrupulatnie liczyła kalorie, by spełnić 

swoje marznie i stać się szczupłą, co bardzo mu 

imponowało, oraz nadzwyczaj swobodny sposób bycia, 

urzekły Johna. Mimo to pogłębiająca się znajomość Johna z 

Siri budowała w nim pewnego rodzaju niepokój, związany z 

obawą, że przyjdzie taki czas, w którym zwyczajnie jej 

kiedyś ulegnie. 

Kilka dni później, w jednej z rozmów John 

dowiedział się, że jedną z pasji dziewczyny jest rysunek.  

– Nie nudzisz się, siedząc tak cały czas w domu? – 
zapytał John. 

– Nieeee, przyznam, że od dłuższego czasu w moim 

życiu nie dzieje się zbyt wiele. Wstaję z łóżka tylko dlatego, 

że muszę, trzeba wstać.  

Często do niego wracam. Często spędzam całe dnie tylko i 

wyłącznie w nim. A jedyną rozrywką jaką mam, jest portal 

Internetowy. 

– A mąż? Nie dostarcza ci żadnych rozrywek? – 

dopytywał John. 

– Czasem pojedziemy na jakąś wycieczkę. Przyznam, 

że odkąd wyjechaliśmy za granicę za pracą, mój mąż stał się 

całkowicie obojętny wobec mnie.  

Idzie do pracy, wraca, je obiad, i idzie do swojej szopy, którą 
sobie rok wcześniej postawił obok domu. Bywa tak, że 

spędza tam całe noce. 

– Bez jaj? Naprawdę? A co z seksem? – pytał dalej 

zaskoczony John. 



 

– Seks to ja z nim mam przed spotkaniami z 

kochankami. Tylko wtedy jest szczególnie pobudzony i 

chętny do zabaw w łóżku – odparła zatopiona pod kołdrą 

Siri. 

– Smutne… – stwierdził John. 

– E tam… przyzwyczaiłam się, poza tym 

rekompensuję sobie braki w trakcie spotkań – rzuciła 

dziewczyna.  

– Mimo wszystko uważam, że nie jest aż tak źle z 

tobą. Zobacz, ćwiczysz, a ja kocham i bardzo szanuję dbające 

o swoje ciało kobiety. Gotujesz dzieciakom i mężowi i to 

naprawdę jest wspaniałe, że dbasz o to, by zarówno twoje 

dzieci, jak i twój mąż, który, jakby nie było, tyra na rodzinę, 

mieli co zjeść – stwierdził John, chcąc podbudować jej ego. 

– Może i tak, co i tak nie znaczy, że jestem jakoś 

super szczęśliwa i spełniona, ale… kiedyś to się zmieni – 

odparła Siri. A teraz opowiedz coś o osobie.  

– Hmmm… No dobra, to w takim razie szczerość za 

szczerość – powiedział John, zatapiając chwilowo wzrok 

poza kadrem kamerki telefonu. – Od roku mam żonę, 

budujemy dom. Niedawno wróciłem z półrocznej delegacji 

zagranicznej, ze Wschodu. Widzisz, ja to znowu jestem 

przekonany, że na wszystko trzeba sobie zapracować, 

ciężką pracą i wytrwałością. Wychowywałem się w 

rodzinie, w której ojciec był alkoholikiem. Nie było wesoło, 

moja matka często była ofiarą przemocy. Dopiero, gdy 

zmężniałem i byłem w stanie stawić mu czoła, uspokoił się, 

teraz nie pije, więc jest nawet spoko – mówił dalej John. –  



 

Do wszystkiego, co mam na dzień dzisiejszy, doszedłem 

własną pracą. Robię wszystko, co w mojej mocy, by ludzie, 

na których mi zależy lub są mi bliscy, byli ze mnie dumni – 

zakończył John. 

– Hmmm… To powiedz mi, co taki facet jak ty robi 

na takim portalu? Tylko tak  szczerze, bez owijania w 

bawełnę – zapytała bezpośrednio Siri, wlepiając swoje duże 

zielone oczy w ekran telefonu, stojącego na szafce obok 

łóżka, w którym leżała.  

– No właśnie… No więc… – John rozciągał słowa jak 

ślimak, próbując przyznać się do swoich słabości, co nie 
było jego mocną stroną. – Jestem facetem, który uwielbia 

seks. Nie ma co do tego wątpliwości. Przyznam, że w tym 

temacie moja żona stanowi całkowite przeciwieństwo mnie. 

Dla niej seks jest, ale być nie musi. Liczą się sprawy 

codzienne, stwarzanie pozorów na zewnątrz, by nikt nie 

powiedział o niej złego słowa. Taki chodzący ideał w oczach 

innych. Kiedy zapytałem ją kiedyś, jakie ma fantazje 

erotyczne, stwierdziła, że żadnych, bo nie lubi chodzić 

podniecona. Zwyczajnie jej to przeszkadza. Kiedy 

zachodziłem ją od tyłu, całując po szyi, nie chcąc seksu, tylko 

czułości w trakcie robienia śniadania, odganiała mnie jak 

jakiegoś napastnika.  Co więcej, ona uważa, że każdy jest taki 

jak ona. Czyli, że nikt nie szaleje w łóżku. Chcąc spróbować 

ratować ogień w związku, chciałem założyć z nią konto na 

jakimś portalu erotycznym, gdzie mogłaby zobaczyć, co 

ludzie tak naprawdę robią i jak się tym bawią. Oczywiście 

nie dlatego, żeby oddawać ją innym. Nigdy w życiu, uważam, 

że ukochanych osób nikomu się nie oddaje, bo to ludzie, nie 

zwierzęta.  



 

Lecz mielibyśmy tylko obserwować dla zwiększenia 

jej samoświadomości – kontynuował John. – Oczywiście 

spotkałem się z awersją małżonki co do pomysłu.  

Ogólnie uważa mnie za zboczeńca i nienormalnego, więc… 

buszuję po Internecie, szukając wrażeń. Próbuję gdzieś 

zaspokoić swoją naturę. Dlatego uwielbiam czytać 

opowiadania erotyczne, oglądać amatorskie nagrania z 

zabaw innych, by, jak już wspominałem, chociaż w małym 

procencie zaspokoić swoje ja.  

– Spotkałeś się już z jakimiś kobietami na seks? – 

zapytała dziewczyna. 

– Nie, no coś ty! Haha. Kiedy poznałem swoją żonę, 

obiecałem sobie, że nigdy jej nie zdradzę, bo to czyste 

skurwysyństwo. Ale z biegiem lat to moje wieczne 

niezaspokojenie zaczyna mnie aż boleć. Więc sam już nie 

wiem, czy wytrzymam. Czuję, że nie żyję zgodnie z samym 

sobą. Tym bardziej, że mam świadomość, że można żyć 

inaczej. Można kochać i być kochanym, a przy tym mieć 

cudowne życie erotyczne. Czasem bywa tak, że kobiety się 

do mnie uśmiechają, flirtują, a ja  uciekam, by nie 

prowokować żadnej sytuacji. Jakbym był innej orientacji 

seksualnej – mówił przejęty John. – U nas jest tak, że robię, 

co mogę, staram się, jak mogę, przynoszę pieniądze do 

domu, pomagam, a ona wiecznie zwraca mi uwagę. Nie tak 

posprzątałeś, nie tak pozmywałeś, nie tak zrobiłeś zakupy, 

umyj samochód, wyrzuć śmieci itp. Powtarza mi ciągle, że 

nic nie robię, mimo że staram się pogodzić jej wymagania z 

własnymi pasjami, na które też potrzebuję trochę czasu – 

kontynuował John. – Miałem taką sytuację, której nigdy nie 

zapomnę.  



 

Jakiś czas temu moja żona cofając w pośpiechu 

moim samochodem, uderzyła w słupek.  

Szkody były dość solidne, całkowicie pęknięty 

zderzak, wgnieciona tylna klapa. Kiedy to zobaczyłem, 

zalała mnie wściekłość, ale chcąc nie być jak skurwysyn, 

wziąłem głęboki oddech, stwierdziłem, że no cóż, stało się, 

trzeba zaprowadzić auto do blacharza i odszedłem.  

Po wejściu do mieszkania moja żona wparowała do pokoju, 

krzycząc mi w twarz, że jestem beznadziejnym facetem, bo 

nie reaguję na to co się stało. Ręce mi opadły, nie miałem 

nawet siły, by coś jej odpowiedzieć. To był moment, w 
którym powiedziałem, dość! Postanowiłem, że skoro 

wmawia mi ciągle, że wszystko robię źle i nie po jej myśli, to 

po prostu przestanę robić cokolwiek – zakończył John. 

– W takim razie, czemu jesteście razem? – zapytała 

zszokowana Siri. 

– Mamy kredyt, ślub itp. Mieszkamy w niewielkiej 

miejscowości, w której nie ma zbyt wielu możliwości 

rozwoju. Mam tu dobrze płatną pracę, a poza tym razem 

zbudowaliśmy stabilizację, z której nikt nie chce 

rezygnować – odpowiedział. – Swoją drogą, gdy tak gadamy, 

przyszła mi pewnego rodzaju myśl do głowy – powiedział 

John. – Nie uważasz, że na portal cuckold logują się ludzie w 

jakiś sposób nieszczęśliwi lub niespełnieni? Przyznam, że 
od samego początku miałem takie wrażenie, ale teraz to 

widać gołym okiem. Mogę stwierdzić, że portal mnie 

wciągnął tylko dlatego, że nie do końca czuję się szczęśliwy 

w związku.  



 

Wiesz, uważam, że w momencie kiedy ludzie dogadują się w 

związku, a przede wszystkim jest w nim obecna miłość i 

wzajemny szacunek, nikt nie szuka wrażeń na boku. Ty 

również, jak sama wcześniej stwierdziłaś, nie do końca 

czujesz się szczęśliwą kobietą. I przyznam, że na tym 

portalu sprawiasz zupełnie inne wrażenie – dokończył John. 

– W jakim sensie? – zapytała Siri, zaciekawiona 

stwierdzeniem Johna. 

– No, na podstawie twoich wpisów i sposobów 

rozmów z innymi, sprawiasz wrażenie całkowicie silnej i 

wyzwolonej kobiety, która złapała życie za rogi, czerpiąc z 
niego tylko i wyłącznie przyjemność i szczęście.  

 - Poza tym kiedyś wspominałaś, że w łóżku jesteś 

bardzo uległa i jara cię bycie zdominowaną, czego w ogóle 

nie widać na portalu – stwierdził John. 

– Ehhh… Johny, Johny… Portal to moja maska. 

Gdybym pokazała tam słabość lub uległość, większość 

użytkowników by mnie zwyczajnie zjadła – odpowiedziała 

w pełni świadoma tego co mówi. – Poza tym znam tam 

sporo fajnych ludzi, każdy z nich jest dla mnie bardzo 

przyjazny. 

– Hmmm, może i tak. A czy nie uważasz, że ta ich 

przyjaźń nie jest do końca bezinteresowna? – zapytał John. 

– Trudno powiedzieć, generalnie to odnoszę 

wrażenie, że nawet Samuel chciałby mnie przelecieć, więc 

może i masz rację – odpowiedziała Siri. 



 

– Hahaha – zaśmiał się John. – Ten Sam, który na 

portalu nazywa ciebie swoją córeczką? Hahah – zaśmiał się 

zażenowany.  

– Dobra, skończmy temat, bo jeszcze zrezygnuję z 

wchodzenia tam – stwierdziła zamyślona Siri. 

– Haha, no dobra, niech będzie – powiedział 

uśmiechnięty John. 

Z biegiem czasu znajomość Johna z Siri stawała się 

relacją stricte przyjacielską. Bardzo dużo ze sobą 

rozmawiali, otwierając się przed sobą nawzajem. Dzielili się 

swoimi doświadczeniami życiowymi i poglądami. Nikt inny 

nie potrafił tak skutecznie i szybko jak John zarówno 

wyprowadzić ją z równowagi, jak i pocieszyć, dostarczając 

niespotykaną dawkę emocji. W oczach Siri była to 

wyjątkowa cecha Johna.  

John natomiast zauważył w Siri dużo sprzeczności. 

Chociażby w tym, że na portalu starała się za wszelką cenę 

uchodzić za kobietę pewną swych swawolnych wartości.  

Swoimi ciętymi ripostami w kierunku użytkowników 

starała się pokazywać, że jest trudno dostępną i silną 

kobietą. John, wiedział doskonale, że w momencie, gdy 

zmieniała otoczenie, stawała się zupełnie inna. 

Zdecydowanie niezbyt zadowolona z tego, w jakim miejscu 

swojego życia się znajduje.  

Ta utalentowana dziewczyna wspaniale rysowała, 

marząc, że kiedyś będzie miała własny interes, w którym 

będzie mogła coś tworzyć. Pragnęła dawać ludziom coś 

twórczego i pięknego. John miał identyczne marzenie, co 

Siri, dotyczące własnej osoby. 



 

Dla Johna wiedza o jej prawdziwym ja, skrzętnie 

ukrywanym przez Siri pod maską zakładaną wśród 

kontaktów z ludźmi z portalu internetowego, zrodziła 

poczucie jakiejś misji bycia przy niej.  

Mimo dzielących ich różnic, nić wzajemnego  porozumienia 

bazowała na akceptacji drugiej osoby takiej, jaka jest.   

Ani, jedno, ani drugie nie umiało wyjaśnić, skąd ta 

siła wzajemnego przyciągania. Po dłuższej przerwie, 

pewnego dnia Siri napisała do Johna. 

 

 – Uwaga, mam dla ciebie bardzo ważną wiadomość 

–przeczytał. 

 – Nom? – odpisał zdawkowo John. 

 – W sierpniu przyjeżdżam na wesele mojej kuzynki. 

Co za tym idzie, będę tydzień w kraju. Więc możemy się 

zobaczyć, jakbyś chciał – napisała. 

 John nie był do końca pewny, czy rzeczywiście chce 

się z nią widzieć, pamiętając doskonale, jak na początku ich 

znajomości pisała mu, że i tak doprowadzi do tego, że się z 

nim spotka.  

Jej buńczuczna pewność siebie, jaką okazywała na początku 

ich rozmów oraz fakt, że od pierwszych dni Siri, zarzekała 

się, że zawsze ma to co chcę, co tyczyło się również ich 

spotkania. Spowodowała wówczas w Johnie poczucie, chęci 

udowodnienia jej, że w jego przypadku, może to nie 

zadziałać.  



 

Czas jednak zweryfikował podejście Johna do niej, w 

związku z czym jednak wstępnie zgodził się na spotkanie. 

Siri, po usłyszeniu jego zgody, nie śmiała ukrywać swojej 

radości. W jej oczach John również stał się kimś więcej niż 

zwykłym facetem do ewentualnego „bzyknięcia”.  

Co więcej, zżerała ją ciekawość, czy John w 

rzeczywistości też potrafi być uroczym facetem oraz czy ten 

jego uśmiech ma rzeczywiście tyle magii w sobie, czy to 

tylko obraz jej wyobraźni. Ciekawość, która niedługo po tej 

rozmowie miała być zaspokojona. 

 – Zoba to! – napisał John, w przeddzień wyjazdu na 
spotkanie z Siri, wysyłając jednocześnie zdjęcie swojego 

motocykla, na którym miał do niej przyjechać. – Właśnie 

jestem w garażu i przygotowuję Suzanne do drogi – 

pochwalił się John.  

 – O, jak miło! – odpisała Siri. – Nazywasz swój 

motocykl Suzanne? – zapytała. 

 – Nom – odpowiedział szczęśliwy mężczyzna.  

 – To brzmi jak imię taniej prostytutki… – rzuciła 

bezmyślnie dziewczyna. 

 John zdecydowanie nie spodziewał się tego typu 

stwierdzenia z ust Siri. Dla niego motocykl był spełnieniem 

dziecięcych marzeń. Długo musiał pracować, by móc go 

mieć, a teraz ktoś nazywa go prostytutką.  

 – Wiesz co… Nie chce mi się z tobą gadać. Do jutra, 

cześć. – odpisał poruszony John. 

 – Yyyy, no elo! – odpisała Siri, przestając pisać. 


