


Ann Justine Reveur 

 

 

 

DOTRĘ   DO   CIEBIE 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Psychoskok, 2013 

 

Tym, którzy we mnie uwierzyli 



Ann Justine Reveur 

"Dotrę do Ciebie" 

 

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 

Copyright © by Ann Justine Reveur, 2013 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej 

publikacji nie może być reprodukowana, powielana  

i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej 

zgody wydawcy. 

 

Skład: Wydawnictwo Psychoskok 

Projekt okładki: Anna Gręda 

Zdjęcie okładki: Agnieszka Rozmiarek 

 

ISBN: 978-83-7900-037-1 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin 

tel. (63) 242 02 02, kom. 665-955-131 

http://wydawnictwo.psychoskok.pl  

e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl  

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl/page354U~/


 

SPIS TREŚCI 
 

PROLOG ......................................................................................... 4 

Rozdział I ...................................................................................... 7 

Rozdział II .................................................................................. 22 

Rozdział III ................................................................................ 42 

Rozdział IV ................................................................................ 60 

Rozdział V .................................................................................. 84 

Rozdział VI .............................................................................. 107 

Rozdział VII ............................................................................. 123 

Rozdział VIII ........................................................................... 141 

Rozdział IX............................................................................... 163 

Epilog......................................................................................... 171



Dotrę do Ciebie - Ann Justine Reveur 

 

4 

 

PROLOG 
 

Chłodne powietrze owiało niewielką, opustoszałą 

aleję parkową i pogłaskało go po twarzy. Odetchnął 

głęboko napawając się chłodnym dniem i rozejrzał 

uważnie dookoła chcąc się upewnić, że jest sam. 

Omiótł wzrokiem zaśniedziałe latarnie, które 

ukazywały swe wyblakłe światło i ruszył przed siebie 

z ulgą stwierdzając, że park w końcu opustoszał  

i mógł do woli krążyć alejami nienarażony na 

ciekawskie spojrzenia przechodniów.  

Poprawił kaptur obszernej, ciemnej bluzy i zapiął 

zamek aż pod samą brodę. Wsunął zimne dłonie do 

ciepłych kieszeni i nie oglądając się więcej za siebie 

kroczył powoli aleją stawiając pewne kroki.  

Lubił jesień. Napawał się ową porą roku, cieszył  

z każdego jesiennego dnia, podziwiał zmiany 

zachodzące w otoczeniu. I cieszył się bardzo, że ludzie 

w takie chłodne dni nie wychylali nosa z domu. Każdy 

taki samotny spacer poświęcał głębokim 
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przemyśleniom, nachodziły go refleksje, po głowie 

krążyło pełno zawiłych myśli.  

Czuł się zagubiony i nie mógł odnaleźć się we 

własnym życiu. Miał wrażenie, że popada ze 

skrajności w skrajność. Nie chciał prosić o pomoc, nie 

potrafił tego zrobić. Pewien był, że sam da sobie radę, 

ale oszukiwał siebie samego i najbliższych. Głęboka 

depresja zawładnęła nim całym, pochłonęło go dno, 

piekło świata rzeczywistego. To wszystko tak bolało, 

że żyło mu się coraz trudniej. Chciał ucieczki od 

problemów, ale te na dobre zagościły w jego życiu. Nie 

mógł się ich pozbyć niezależnie od tego jak bardzo by 

się starał.  

Poczuł, że jego oczy robią się wilgotne toteż 

zamknął powieki chcąc powstrzymać łzy. Zacisnął 

dłonie w pięści i zagryzł wargę, kiedy samotna łza 

spłynęła leniwie po chłodnym, bladym policzku. 

Spuścił głowę wbijając smutny wzrok w podniszczone 

adidasy i próbował uspokoić nerwy. Miał wrażenie, że 

zaraz rozpadnie się na małe kawałeczki a jego 

problemy rozwieją się po całym świecie trafiając do 

innych ludzi. 
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Nie mógł na to pozwolić. To były jego problemy  

i musiał je trzymać głęboko w sobie. Musiał dać radę.  

Podniósł głowę, odetchnął głęboko i ruszył dalej. 

Chciał jak najszybciej dostać się do domu i zamknąć  

w swoich czterech ścianach.  
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ROZDZIAŁ I 
 

- Kochanie jeszcze to – usłyszałam zniecierpliwiony 

głos rodzicielki i odwróciłam się chcąc zobaczyć, o co 

jej chodzi. Wcisnęła mi w dłonie kolejne pudło  

i kazała je wnieść do mieszkania.  

Przewróciłam oczami nie chcąc powodować kłótni 

i grzecznie wykonałam jej prośbę. Mimo 

nienajlepszego nastroju starałam się udawać, że jest 

dobrze by nie robić jej przykrości. Po rozwodzie z tatą 

wpadła na genialny pomysł by wprowadzić się do 

mieszkającej na totalnym bezludziu babci, która 

przyjęła nas z otwartymi ramionami. Nie byłam z tego 

powodu zadowolona, musiałam zostawić swoje 

dotychczasowe życie daleko za sobą. Nie chciałam 

jednak sprawiać jej przykrości, bo widziałam jak 

rozbił ją koniec małżeństwa. Udawała silną, ale wcale 

tak nie było i doskonale o tym wiedziałam. Znałam ją 

w końcu całe życie, była dla mnie jak przyjaciółka  

i choć o problemach z ojcem mi nie opowiadała to ja 

widziałam jak ją to wszystko dobiło.  
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Postawiłam pudło w korytarzu i zwiedziłam 

uważnie całe mieszkanie. Często tu bywałam i jakoś 

znosiłam to miejsce, ale teraz, gdy miałam tu 

zamieszkać wydało mi się nagle małe i puste. 

Westchnęłam omiatając wzrokiem swój pokój  

i padłam na niewielkie łóżko stojące pod ścianą. 

Uznałam, że nudne, szare ściany nie odzwierciedlają 

mojego charakteru, więc na dniach je pomaluję. 

Zawsze to przynajmniej jakieś zajęcie w miejscu,  

w którym nigdy nie potrafiłam się zaaklimatyzować.  

Lubiłam tętniące życiem wielkie miasta a to 

niewielkie miasteczko wydawało mi się wręcz 

aspołeczne. Jakby ludzie żyjący tutaj wcale nie mieli 

ochoty na życie towarzyskie. A ja nie lubiłam się 

nudzić i siedzieć w jednym miejscu. Chciałam 

korzystać z życia, ale tutaj na pewno nie miałam tego 

doświadczyć. Tutaj po prostu żadnego życia nie było.  

- Annabel! – głos mamy echem rozniósł się po 

mieszkaniu. Zerwałam się na równe nogi i wyszłam  

z mieszkania sprawdzić, czego ode mnie chce. Mama 

stała przy nieczynnej, zniszczonej windzie i spierała 

się o coś z babcią. Zniecierpliwiona prychnęłam pod 

nosem, kiedy moją uwagę przykuła osoba wchodząca 
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schodami na górę. Cicho niczym duch przeszła obok 

mnie i jedyne co zobaczyłam to niesamowicie bladą 

cerę należącą do wysokiego, szczupłego chłopaka. 

Lekko przygarbiony przeszedł korytarzem i zniknął  

w mieszkaniu sąsiadującym z mieszkaniem babci. Nie 

zaszczycił mnie nawet spojrzeniem, więc z miejsca 

uznałam go za niewychowanego gbura, który nie umie 

się nawet przywitać.  

- Babciu, kto to był? – zapytałam odwracając się  

w stronę kobiet. Skupiłam na sobie wzrok babci, która 

rzucała mi pytające spojrzenie spod zmęczonych 

powiek.  

- Kto kim był? – odpowiedziała pytaniem  

i uśmiechnęła się do mnie delikatnie. Uniosłam brew  

i wskazałam na zniszczone drzwi mieszkania, za 

którymi zniknął chłopak.  

- Taki wysoki chłopak w ciemnej bluzie – 

mruknęłam opierając się o ścianę.  

- Simon – rzuciła zmieniając nagle ton głosu. Wydał 

mi się on niezwykle zmartwiony i smutny.  
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- Simon? – powtórzyłam głucho. Wielokrotnie 

odwiedzałam babcię, ale owego Simona widziałam 

pierwszy raz w życiu.  

- Syn Cheryl Eliot. Znasz ją kochanie. Taka 

nieprzyjemna, nieuprzejma kobieta która wszystko 

krytykuje i zawsze wie lepiej. Ciągle sprowadza do 

domu facetów i urządza sobie libacje. Dawno powinni 

ją gdzieś zamknąć.  

- Nie wiedziałam, że ma syna – mruknęłam 

zdziwiona. Znałam Cheryl Eliot i nigdy jej nie lubiłam. 

Przebywając u babci wielokrotnie słyszałam 

dochodzącą zza ściany głośną muzykę czy też liczne 

awantury, spotykałam ją na korytarzu czy też mijałam 

się z nią na schodach i ciągle widywałam ją z innym 

facetem, ale nigdy nie widziałam rzekomego Simona.  

- Ona też chyba o tym nie wie. Simon rzadko 

wychodzi z domu a Cheryl rzadko w nim bywa. Jest 

zdany sam na siebie. Dziwny chłopak. Taki zamknięty 

w sobie – pokręciła głową ze zmartwieniem i wróciła 

do kłótni z moją rodzicielką.  

 


