
Usta jej i jego miłość 

Miała wiele pociągających w sobie rzeczy, jedną 

jednak ponad wszystkie inne: usta. Były doskonałe! 

Namiętne, duże, mięsiste, soczyste i zawsze, co istotne, 

doprowadzające go do obłędu, do granic ekstatycznego 

wręcz szaleństwa! Dlatego uwielbiał je, a ona wiedziała o 

tym i wykorzystywała to. Niemal z premedytacją sadystki. I 

gdy tylko zostawali we dwoje, sam na sam, a była pewność, 

że nikt im nie przeszkodzi przez parę najbliższych choćby 

drobnych chwil, to nie marnowali tego i ona robiła mu „to”, 

właśnie ustami, a potem jeszcze raz i jeszcze, i wtedy było 

mu tak dobrze, że nic go nie interesowało. Chciał jedynie 

zatracić się w tym błogostanie i żeby trwał wiecznie, a ona 

była przy nim do końca i robiła to ciągle, i jeszcze raz, i 

jeszcze, a potem, gdyby już nie mogli, to chciałby ją 

wchłonąć w siebie, wtłoczyć tak, aby nikt nie mógł 

smakować rozkoszy jej ust! 

Ale to było niemożliwe. I on dobrze o tym wiedział. 

Nie była tylko i wyłącznie jego, całkowicie i do końca. On… 

on jej po prostu nie wystarczał! Jej usta potrzebowały 

innych. I miały ich. Nierzadko bezimiennych, jakby 

niemych, baz twarzy. Ot, krótkie, nic nie znaczące epizody. 

Jednak nie dla niego. On pogodzić się z tym nie mógł. I nie 

chciał! Mógł próbować pogodzić się z wieloma rzeczami, to 

jednak było ponad jego siły. Pragnął jej bowiem całej, od 

początku do końca. Dla siebie. Tylko! 

Niestety, ona tego nie rozumiała lub też nie chciała 

zrozumieć. A gdyby nawet w niedalekiej przyszłości miało 

się okazać, że jednak może to zrobić, to, niestety, było na to 

za późno: odeszła. Zeszła bowiem z tego świata na zawsze. 

Przy jego „pomocy”.  
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Ale on tego nie żałował, wręcz przeciwnie – był 

szczęśliwy! Szczęśliwy, bo wiedział, że od teraz nie będzie 

należeć już do nikogo. Teraz będzie należeć naprawdę  tylko 

do niego. I to było najważniejsze. 

Czasami pytam sam siebie, jaka to była miłość – 

dobra? Zła? Czy zniszczyła ją zaborczość? Z całą pewnością 

była to miłość w pewien sposób niezwykła. Z drugiej jednak 

strony była to też, niestety, miłość chora. A była być może 

taka dlatego, że za bardzo ją kochał. Jakby uczucie do niej 

przerosło go. 

Dzisiaj wiem, że brak miłości jest zły, ale jej nadmiar 

też może szkodzić. Ba – może nawet zabić! Innymi słowy 

chodzi o to, że chyba nie zawsze jednak jesteśmy 

dostatecznie przygotowani na jej przyjście. Nie zawsze 

bowiem ma ona chyba postać taką, jaką byśmy chcieli. 


