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 - Tak, będę - Sabrina już miała dosyć tych telefonów od 

siostry bliźniaczki. Spotykały się raz w roku na tak 

zwanym siostrzanym weekendzie, z dala od miejsca 

zamieszkania i jednej i drugiej. Gdzieś w połowie drogi, 

w zacisznym hotelu, który dawał im 72 godziny dla siebie. 

 Sabrina Gray - smukła 35 - latka o czarnych, naturalnie 

kręconych włosach, od roku szczęśliwa mężatka. Lustrzane 

odbicie Samanthy Lisard - wygląd niczym nie różnił obu 

sióstr, ale sposób bycia, a raczej życia dawał dużo do 

myślenia. Sammy to luksusowa call girl. Dla każdego makler 

giełdowy – tyle że z giełdą papierów wartościowych nie miała 

nic wspólnego. 

 - Sammy, Sammy...  - lekki uśmiech zagościł na twarzy 

Sabriny, gdy jej mąż - o rok starszy Gregory objął ją w pasie 

i zaczął całować po szyi. - przecież się nie spóźniam.... ej.. to 

miał być tylko jeden pocałunek Greg, proszę...  

 - Mmmmm....  - nie przestawał jej całować, kiedy ręką 

odpinał zręcznie stanik - zostaw ten telefon, dziś sobie 

pogadacie - drugą dłonią rozpiął rozporek spodni. 

 - Sammy, muszę kończyć, ktoś puka. 

 Odkładając słuchawkę czuła na sobie dotyk mężczyzny. 

Byli małżeństwem od roku i nadal go pragnęła. 

 - Hej, hej… Greg - nie przestawała go całować i dotykać - 

mam mało czasu, przecież wiesz...  - on tymczasem ściągał 

z niej bluzkę. 

 - Wiem...  to tylko moment...  
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 - Hej… - uśmiech zagościł na jej twarzy, potrząsnęła burzą 

loków... tylko tyle zajmie ci miłość z żoną? 

 - Ależ moja droga - Greg nie przestawał jej dotykać - to ty 

powiedziałaś, że nie masz czasu. 

 Sabrina wyrwała się z uścisku męża i zapięła bluzkę. Poszła 

w stronę jasnej i przestronnej kuchni w stylu art deco. 

 - To tylko jeden weekend - tłumaczyła - w niedzielę 

wracam i cała jestem twoja czy tego chcesz, czy nie. 

 Greg popatrzył na nią i na swoje spodnie. 

 - Kobieto, popatrz co robisz! Zostanie mi tylko oglądanie 

czasopism. 

 Perlisty śmiech rozbrzmiał w mieszkaniu. To raczej nie 

mieszkanie, a rezydencja. Rodzice Sabriny zginęli trzy lata 

temu, zostawiając córkom pokaźny majątek. Mogłyby do 

końca życia nie pracować. Samantha uciekła do Nowego 

Jorku. Sabrina osiedliła się w małym miasteczku. Tam też 

poznała Grega. Był, a raczej jest artystą - malarzem tylko 

jakiś pech - od dwóch lat nic nie sprzedał. Miał farta, że 

Brini potrzebowała pomocy przy renowacji dwóch starych 

obrazów. A ona miała pecha, że to Greg się tym zajął. Od 

słowa do słowa, od czynu do czynu i wyszło z tego 

małżeństwo. Ona zyskała faceta do opieki nad sobą i domem, 

a on wikt i opierunek. Sabrina w wolnych chwilach, a miała 

ich aż zanadto jeździła do Washington’u - tam bowiem 

znajdowała się sieć kafejek należących do jej rodziców, a że 

Samantha nie paliła się do pomocy, więc nie miała na kogo 
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liczyć. Gdy Sabrina zajmowała się pomnażaniem majątku, 

Greg zajmował się trwonieniem pieniędzy. Hazard.... bo też 

go to pociągało, ale nie do wielkiego stopnia...  miał za to 

słabość do dziwek z klasą. Pod pretekstem szukania 

sposobności na wystawienie obrazów, spotykał się 

z luksusowymi kurwami. Samantha Lisard była na jego 

liście jako Blacky. Od trzech miesięcy miał jeszcze jedno 

hobby - młoda blond piękność o kocich oczach i takich 

samych ruchach i charakterze - Daphne Alligery - 

nauczycielka w szkole publicznej. Jej celem był Greg, a raczej 

majątek jego żony. 

 - No to bara bara musi zaczekać - mężczyzna poszedł do 

kuchni i nalała sobie kawy - Chcesz? 

 - Nie, nie mam czasu. Pada, a wiesz jak ja jeżdżę w deszczu 

- odparła uśmiechając się - zanieś mi torby do auta, ja 

w tym czasie zapakuje Samancie fotografie z Majorki, 

pewnie będzie chciała umieścić je w swoim albumie 

 - Tak... już to widzę - odparł cicho, aby żona nie usłyszała - 

album...  raczej wyrzuci je przy pierwszym skręcie w lewo 

w drodze powrotnej do Wielkiego Jabłka. 

 Zabrał torbę i zaniósł do bagażnika czarnego Lincolna 

Nawigator. 

 "No, skarbeczku...  za 72 godziny to ja do ciebie pojadę, a ty 

już nie będziesz potrzebowała czterech kółek." 

 Zerknął na ulice. Zobaczył Nissana Mini należącego do 

Daphne. Ukradkiem kiwnął głową. Ktoś stojący obok by tego 
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nie zauważył, ale on dał znak siedzącej w samochodzie 

kobiecie. Wyciągnęła telefon komórkowy i wystukała sobie 

tylko znany numer. 

 - Kowboju, do dzieła! Masz do pokonania sto kilometrów 

więc rusz dupę w troki i skieruj swojego konia na zachód. 

 - Za takie pieniądze wybaczam ci ten ton - odparł 

mężczyzna po drugiej stronie linii - w poniedziałek, jak na 

koncie zobaczę pięć zer, nie znamy się Daffy, ale jak mnie 

wykiwasz...  

 - Przestań! - weszła mu w słowo - znamy się i to dobrze, 

nie wykiwam. Pieniądze Greg pobrał wczoraj. Na jakiś 

domek letniskowy czy coś…domek już ma...  - zaśmiała się 

cicho - fikcyjna transakcja więc ruszaj, bo czas nagli – 

rozłączyła się. 

"Co za debil, ale tylko tacy nie wiedzą w jakie gówno się 

pakują". Obserwowała dom swojego kochanka. W myślach 

widziała siebie krążącą po patio, oczywiście zrobiłaby 

mały remoncik - wyrzuciłaby meble i wszystko, co 

wiązałoby się z poprzednią właścicielką. Już nigdy nie 

byłaby biedna. Praca nauczycielki? Po co jej to. Zaledwie 

kilka dni dzieliło Daphne od spełnienia marzeń. No tak, 

musiałaby odczekać kilka miesięcy zanim się na dobre by 

wprowadziła. Sprawa ucichnie, policja nie zajmuje się 

długo nieszczęśliwymi wypadkami i wio! Niech żyje 

bogactwo! 

 Kątem oka widziała jak Sabrina odjeżdża i macha ręką do 
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męża" Nie, nie wejdę od razu, bo może się wrócić. Przecież 

na drugie ma "Zapomniałam" - uśmiechnęła się i zapaliła 

papierosa. 

 

 

 W tym samym czasie - Nowy Jork. 

 - Roberto, nie będzie mnie do niedzieli. Nie odbieraj 

telefonów. Wszystko się nagra na sekretarkę - Samantha 

wydawała polecenia swemu ochroniarzowi i przyjacielowi. 

Jak na luksusową prostytutkę posiadała własnego 

pomocnika dla siebie i domu. Płaciła mu za opiekę. Za 

sowite wynagrodzenie zobowiązał się ją chronić przed 

zbyt natarczywymi klientami. 

 - Może pojadę z panią? Jako obstawa? – spytał, podlewając 

kwiaty. 

 - Roberto...  - wystarczyło tylko spojrzenie, a się wycofał. 

Wiedział kiedy jest potrzebny, a kiedy nie - "To tylko 

spotkanie z siostrą" - pomyślała i zaraz zabrała się do 

zajęć. 

 Samantha w tym czasie wyprowadziła swego Lincolna. 

Jakoś intuicyjnie kupiła to samo auto co siostra. Czy 

bliźniaczki robią wiele rzeczy razem? Chyba tak. Nawet 

o tym nie wiedząc. Odkąd pamiętała zawsze coś robiły 

razem. Nazywały to lustrzanym odbiciem. Gdy jedna 

kupowała kolie z rubinów, druga, chociaż gdzieś w oddali 

takąż podobną przymierzała. Raz w roku, w cichym 
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zakątku, z dala od zgiełku spotykały się. W hotelowym 

pokoju potrafiły godzinami wspominać dzieciństwo. Miały 

fart. Rodzice prowadzili w Washingtonie sieć kawiarenek, 

które przynosiły ogromny zysk. Dziewczęta skończyły 

prestiżowe uczelnie, ale gdzieś coś poszło nie tak. Sabrina 

zapragnęła zaznać wielkiej sielanki. Długo jej zajęło 

znalezienie domu. Nawet w pewnym momencie myślała 

o założeniu stadniny koni. Samantha... poznała kogoś, kto 

pokazał jak łatwo można zdobyć pieniądze i władzę. 

Sabrina szukała miłości na stałe, Samantha - na jedna noc. 

Przeniosła się do Nowego Jorku ku rozpaczy rodziców. 

Makler giełdowy?!To tylko przykrywka. Nie chciała być 

dziwką, ale pokochała dreszczyk emocji. Po śmierci 

rodziców już nic nie wiązało jej z Washingtonem. Swoje 

udziały oddała do dyspozycji siostrze. W zamian zawsze 

mogła na nią liczyć. Teraz też jechała po poradę. Zakochała 

się w jednym z klientów. Nieźle, co? Dla niego była tylko 

prostytutką biorąca 5 tysięcy dolarów za noc, a on dla niej - 

spełnieniem marzeń. 

 "No co? Myślisz Sammy, że zapomni o twojej przeszłości 

i poprowadzi do ołtarza?" - rozmyślała głośno, jadąc 

w stronę Scranton. 

 Autostrada była ruchliwa, ale kobieta potrafiła radzić 

sobie w każdej sytuacji. Szybko włączyła się do ruchu 

i puściła na głos Boba Dylana. Słuchając lat 60 - tych i 70 - 

tych rozluźniała się. Za niecałe dwie godziny zasiądzie 
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z siostrą do kolacji i przy butelce wina. Opowie jej 

wszystko. 

 "Sabrina mnie zrozumie. Chyba. Skończę z przeszłością. 

Przeniosę się w inne miejsce - marzyła jadąc dość szybko, 

aby jak najwcześniej dotrzeć do celu. 

 

 

 Tymczasem Sabrina, kierowca przeciwieństwo siostry, 

zjechała za wcześnie z autostrady. 

 - No tak - popatrzyła na wskaźnik paliwa - nie dość, że bak 

pusty to jeszcze ten pierdolony zjazd - rzadko używała 

niecenzuralnych słów w obecności kogoś, lecz jak była sama 

to dawała popis swojej elokwencji - przecież mówiłam, żeby 

mi zatankował! Nie, nie mówiłam, miałam mu powiedzieć. 

 Znalazła się w małym miasteczku, które nic jej z nazwy nie 

mówiło. Szukając stacji paliw rozglądała się, obserwując 

kolonie domków. 

 - Cholera jasna! - ostre hamowanie i stuk - Jasna cholera! - 

chwila nieuwagi i przez zapatrzenie na czyjś ogród stuknęła 

w hydrant. 

 Sabrina wyszła ocenić szkody. Wgniecenie nie było duże, ale 

uniemożliwiło dalszą jazdę. Chłodnica do wymiany. Plama 

oleju już pokazała się na chodniku. 

 - Coś nie tak? - podszedł do niej mężczyzna z dzieckiem 

w wózku 

 - No...  raczej - obchodziła auto nerwowo wkoło - jakoś tak 
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zafascynował mnie dom obok, a mój samochód 

zafascynował się hydrantem. Jestem w stanie pokryć 

szkody - zaczęła się tłumaczyć - nie dojadę sama, nie wiem 

gdzie jest warsztat, a poza tym...  - tu bezradnie rozłożyła 

ręce. 

 Mężczyzna uśmiechnął się. 

 - Zadzwonię do Toda. Ma swoją sieć naprawczą, a hydrant 

i tak nie działał - wyciągnął telefon i po chwili usłyszała jak 

wzywa swego kolegę do pomocy. 

 - No cóż - popatrzył się jeszcze raz - nic tu po mnie. Tod 

zaraz będzie i odholuje auto do warsztatu. Polecam pani 

w tym czasie coś zjeść. - spojrzał na numery auta - O, 

widzę, że stąd. Ma pani tu kogoś? 

 - Ależ nie - odgarnęła ręką loki - pomyliłam zjazd 

z autostrady, paliwo się skończyło, zapomniałam zatankować 

- zaczęła wymieniać - muszę być za... - i tu spojrzała na 

zegarek - cholera jasna! Nie zdążę na czas. 

 W tej chwili pojawił się barczysty człowiek w koszulce 

z napisem: Tod do pomocy". Wysiadł z lawety i przywitał 

się z kolegą. 

 - John, stary...  co masz tu dla mnie? - szybko ocenił szkody 

jakie wyrządził hydrant - Tod Filton do usług - przedstawił 

się. 

 - Sabrina Gray - podała mu rękę - pomoże mi pan? Zapłacę 

każdą kwotę, ale to trzeba zrobić na wczoraj - głos miała 

lekko zdenerwowany.  


