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Prolog
Colton

Stuk. Stuk. Stuk.
RezonujÈcy w gïowie ból pulsuje w rytm atakujÈcych uszy uderzeñ.
Stuk. Stuk. Stuk.
Jest tak gïoĂno od bzyczÈcego biaïego szumu, lecz mimo to panuje
ogïuszajÈca cisza. Poza tym pieprzonym stukaniem.
Co to, do diabïa, jest?
Czemu czujÚ przejmujÈce zimno, skoro jest tak cholernie gorÈco,
ĝe widzÚ, jak ciepïo faluje z asfaltu?
Ja pierdolÚ!
CoĂ po prawej przykuwa mojÈ uwagÚ. Sprasowany metal, rozerwane opony, poszycia rozprute w strzÚpy. Nie mogÚ oderwaÊ wzroku. Becks mnie zabije za rozpieprzenie samochodu. Rozerwie mnie
na strzÚpy jak samochód, którego kawaïki walajÈ siÚ po caïym torze.
Co siÚ, do cholery, staïo?
U podstaw krÚgosïupa tañczy dreszcz niepokoju.
Serce mi przyspiesza.
Na obrzeĝach ĂwiadomoĂci migocze uczucie zagubienia. Zamykam oczy, próbujÈc wyrzuciÊ z gïowy pulsowanie, które nagle zaczyna wybijaÊ rytm moim myĂlom. MyĂlom, które nie do koñca potrafiÚ
uchwyciÊ. PrzesypujÈ siÚ przez mój umysï jak piasek przez palce.
Stuk. Stuk. Stuk.
Otwieram oczy, ĝeby zlokalizowaÊ ten cholerny děwiÚk, który intensyfikuje mój ból…
ZakopywaÊ ból pod przyjemnoĂciÈ…
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Te sïowa szumiÈ mi w mózgu. PotrzÈsam gïowÈ, próbujÈc zrozumieÊ, co siÚ dzieje, i wtedy zauwaĝam jego: ciemne wïosy proszÈce
siÚ o fryzjera, maïe rÈczki trzymajÈce plastikowy helikopter, plaster
ze Spider-Manem na palcu wskazujÈcym, którym obraca wirnik.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
— Stuk. Stuk. Stuk — mówi bardzo ïagodnym gïosem.
To dlaczego jest to tak ogïuszajÈce? Patrzy na mnie przez gÚste
rzÚsy swoimi wielkimi zielonymi oczami, które emanujÈ niewinnoĂciÈ. Gdy spotykajÈ siÚ nasze spojrzenia, przestaje obracaÊ wirnikiem, przechyla gïowÚ i wnikliwie mnie obserwuje.
— CzeĂÊ — mówiÚ, bo w przestrzeni miÚdzy nami rezonuje ogïuszajÈca cisza.
CoĂ jest nie tak.
CoĂ jest cholernie nie w porzÈdku.
Wraca niepokój.
W gïowie mam przebïyski czegoĂ nieznanego.
Dusi mnie niepewnoĂÊ.
Jego zielone oczy mnie pochïaniajÈ.
Niepokój znika, gdy w kÈcikach lekko ubrudzonych ust chïopca
pojawia siÚ uĂmiech, który sprawia, ĝe na jego policzku pojawia siÚ
doïek.
— Nie wolno mi rozmawiaÊ z nieznajomymi — odpowiada i wyprostowuje siÚ nieco, starajÈc siÚ zachowywaÊ jak duĝy chïopak, którym chciaïby byÊ.
— To dobra zasada. Mama ciÚ tego nauczyïa?
Dlaczego on wydaje siÚ taki znajomy?
Wzrusza nonszalancko ramionami. Taksuje mnie starannie spojrzeniem, po czym wraca do moich oczu. Zerka na coĂ za moim ramieniem, ale z jakiegoĂ pieprzonego powodu nie potrafiÚ oderwaÊ
od niego wzroku. Nie chodzi o to, ĝe jest najbardziej uroczym dzieciakiem, jakiego widziaïem… Nie, to raczej jakby miaï na mnie jakiĂ
magnetyczny wpïyw, którego nie potrafiÚ pokonaÊ.
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Na jego czole pojawia siÚ malutka zmarszczka, gdy spoglÈda w dóï
i skubie kolejny plaster z superbohaterem, który ledwo przykrywa
duĝe zadrapanie kolana.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
Zamknijcie siÚ! — chciaïbym krzyknÈÊ do demonów w swojej
gïowie. Nie majÈ prawa tutaj byÊ… Nie majÈ prawa tïoczyÊ siÚ wokóï tego sïodkiego chïopca, lecz mimo to wirujÈ wokóï jak karuzela.
Jak mój samochód, który powinien byÊ teraz na torze. Dlaczego wiÚc
zbliĝam siÚ do tego polaryzujÈcego chïopca zamiast przygotowywaÊ
siÚ na wiadro inwektyw, jakimi Becks na pewno zmyje mi gïowÚ? Na
które, sÈdzÈc po wyglÈdzie samochodu, w peïni zasïugujÚ?
Mimo to nadal nie potrafiÚ siÚ oprzeÊ.
PodchodzÚ jeszcze bliĝej, powoli i miarowo, tak jak do chïopców
w Domu.
Chïopcy.
Rylee.
MuszÚ jÈ zobaczyÊ.
Nie chcÚ juĝ byÊ samotny.
MuszÚ jÈ poczuÊ.
Nie chcÚ juĝ byÊ zepsuty.
Dlaczego unoszÚ siÚ w oceanie niepewnoĂci? Ale i tak robiÚ kolejny krok przez mgïÚ w stronÚ tego nieoczekiwanego promienia Ăwiatïa.
BÈdě mojÈ iskrÈ.
— Masz caïkiem powaĝnÈ rankÚ…
Prycha. Jest nieziemsko uroczy, gdy ma tak powaĝnÈ twarz z piegowatym zadartym nosem i patrzy na mnie, jakby coĂ mi umykaïo.
— DziÚki, Panie Oczywisty!
I do tego jest wyszczekany. Dzieciak w moim typie. TïumiÚ chichot, bo widzÚ, ĝe juĝ po raz trzeci zerka za moje ramiÚ. Zaczynam
siÚ odwracaÊ, ĝeby sprawdziÊ, na co patrzy, ale zatrzymuje mnie
sïowami:
— Wszystko w porzÈdku?
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HÚ?
— A co masz na myĂli?
— Wszystko w porzÈdku? — powtarza pytanie. — WyglÈdasz,
jakbyĂ byï trochÚ zepsuty.
— O czym ty mówisz? — dopytujÚ i podchodzÚ kolejny krok. Moje
migoczÈce myĂli przeplatajÈ siÚ z jego posÚpnym tonem gïosu, a wyryte na jego twarzy zmartwienie zaczyna mnie denerwowaÊ.
— Cóĝ, wyglÈdasz, jakbyĂ byï zepsuty — szepcze i zaczyna znowu obracaÊ wirnikiem, wznoszÈc i opuszczajÈc helikopter. Stuk,
stuk, stuk.
Przechodzi mnie dreszcz niepokoju i spoglÈdam w dóï, ale mój
kombinezon jest nietkniÚty. PoklepujÚ siÚ dïoñmi, ĝeby uĂmierzyÊ
to uczucie.
— Nie — mówiÚ szybko. — Nic mi nie jest, kolego. Widzisz?
Wszystko w porzÈdku — stwierdzam i oddycham z ulgÈ. Przez tego
maïego skurczybyka na chwilÚ siÚ przestraszyïem.
— Nie, gïuptasie — mówi, przewracajÈc oczami i wzdychajÈc
gïoĂno, po czym wskazuje za moje ramiÚ. — Spójrz. JesteĂ zepsuty.
Odwracam siÚ, ĝeby spojrzeÊ za ramiÚ, bo intryguje mnie spokój
i prostota jego gïosu.
Serce przestaje mi biÊ.
Stuk.
Nie mogÚ zïapaÊ oddechu.
Stuk.
CzujÚ obezwïadniajÈce zimno.
Stuk.
Mrugam oczami z niedowierzaniem, próbujÈc odpÚdziÊ obrazy,
które przed sobÈ widzÚ. Obrazy przebijajÈce siÚ przez lepkÈ mgïÚ.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
Kurwa. Nie. Nie. Nie. Nie.
— Widzisz? — sïyszÚ za sobÈ jego anielski gïos. — Mówiïem ci.
Nie. Nie. Nie. Nie.
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W koñcu udaje mi siÚ wypchnÈÊ powietrze z pïuc. Z trudem
przeïykam ĂlinÚ, która smakuje jak papier Ăcierny.
Wiem, ĝe mam przed oczami caïy ten chaos, ale jak to w ogóle
moĝliwe? Jakim cudem jestem i tu, i tam?
Stuk. Stuk. Stuk.
PróbujÚ siÚ ruszyÊ. Biec, kurwa! ZwróciÊ ich uwagÚ, ĝeby zobaczyli, ĝe jestem tutaj i ĝe nic mi nie jest. Ale moje stopy nie sïuchajÈ
rozpychajÈcej siÚ w gïowie paniki.
Nie. Tam mnie nie ma. Jestem tutaj. Wiem, ĝe nic mi nie jest
i ĝe jestem ĝywy, bo czujÚ swój pïytki oddech, gdy podchodzÚ, ĝeby
siÚ lepiej przyjrzeÊ. Strach przeciÈga swymi paznokciami po mojej
czaszce, bo to, co widzÚ… to nie moĝe… to po prostu, kurwa, niemoĝliwe.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
Z tego stanu na granicy wybuchu wĂciekïoĂci wyrywa mnie cichy szum piïy tarczowej, za pomocÈ której zespóï ratowników medycznych przecina kask kierowcy przez Ărodek. W chwili, gdy go
otwierajÈ, czujÚ, jakby moja gïowa eksplodowaïa. Opadam na kolana, bo ból jest tak rozdzierajÈcy, ĝe jestem w stanie jedynie chwyciÊ jÈ w dïonie. MuszÚ podnieĂÊ wzrok. MuszÚ sprawdziÊ, kto jest
w moim samochodzie. Kto wsadziï tam swojÈ dupÚ. Ale nie potrafiÚ,
bo ból jest nie do zniesienia.
Zastanawiam siÚ, czy ĂmierÊ boli…
Wzdrygam siÚ, gdy czujÚ jego dïoñ na ramieniu… ale w momencie, gdy mnie dotyka, ból znika.
Co, do…? Wiem, ĝe muszÚ spojrzeÊ. MuszÚ sprawdziÊ, kto jest
w samochodzie, chociaĝ w gïÚbi duszy znam prawdÚ. Poszatkowane
wspomnienia bïyskajÈ w mojej gïowie jak kawaïki rozbitego lustra
w tym pieprzonym osiedlowym barze.
Pierdolony Humpty Dumpty.
Strach peïznie w górÚ po krÚgosïupie, chwyta mnie za serce i wibruje w Ărodku. Nie mogÚ tego zrobiÊ. Nie potrafiÚ podnieĂÊ wzroku.
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Nie bÈdě miÚczakiem, Donavan. Zamiast tego patrzÚ w prawo, w jego
oczy, które w tym chaosie emanujÈ nieoczekiwanym spokojem.
— Czy to… czy ja…? — pytam chïopca. Oddech wiÚěnie mi
w gardle, a obawa przed usïyszeniem odpowiedzi sprawia, ĝe sïowa
zamierajÈ mi na ustach.
Chïopiec po prostu na mnie patrzy. Jasny wzrok, powaĝna twarz,
ĂciÈgniÚte usta, drgajÈce piegi… W koñcu Ăciska moje ramiÚ i pyta:
— A jak myĂlisz?
Chciaïbym wytrzÈsnÈÊ z niego pieprzonÈ odpowiedě, ale wiem,
ĝe tego nie zrobiÚ. Nie potrafiÚ. To, ĝe jest przy mnie w tym oszaïamiajÈcym chaosie, jednoczeĂnie napawa mnie niewiarygodnym
spokojem i wzbudza nieznany wczeĂniej strach.
Zmuszam siÚ, by oderwaÊ wzrok od tej pogodnej twarzy i spojrzeÊ
na to, co dzieje siÚ przede mnÈ. To jak kalejdoskop poszarpanych
obrazów, na których widzÚ mojÈ twarz — tak, mojÈ — na szpitalnych noszach.
Moje serce siÚ rozpada. Roztrzaskuje. Zatrzymuje. Umiera.
Spider-Man.
Szara skóra. NapuchniÚte, posiniaczone i zamkniÚte oczy. Uchylone i blade usta.
Batman.
PrzygniatajÈce zniszczenia, wszechogarniajÈca desperacja, ĝycie przelewa siÚ przez palce. A mimo to dusza uporczywie trzyma
siÚ ciaïa.
Superman.
— Nieeee! — krzyczÚ ile siï w pïucach, aĝ dostajÚ chrypki. Nikt
siÚ nie odwraca. Nikt mnie nie sïyszy. Nikt nie reaguje. Ani moje
ciaïo, ani ratownicy medyczni.
Iron Man.
Ciaïo na noszach wzdryga siÚ, gdy ktoĂ podchodzi i zaczyna uciskaÊ klatkÚ piersiowÈ. Inna osoba zakïada mi koïnierz ortopedyczny,
po czym podnosi powieki i sprawdza ěrenice.
Stuk.
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Ostroĝne twarze. Pokonane spojrzenia. Rutynowe ruchy.
Stuk.
— Nie! — wykrzykujÚ ponownie i czujÚ, jak spowija mnie mgïa
paniki. — Nie! Jestem tutaj! Tutaj! Nic mi nie jest!
Stuk.
PïynÈ ïzy niedowierzania. Wszelkie perspektywy zanikajÈ. Nadzieja umiera.
Moje ĝycie siÚ rozmywa.
PatrzÚ na dïoñ, która zwisa bez ĝycia z noszy. Pojedyncza kropla
krwi powoli spïywa do wierzchoïka palca, po czym po kolejnym ucisku klatki piersiowej spada na ziemiÚ. Skupiam siÚ na tej Ăcieĝce
krwi, bo nie potrafiÚ spojrzeÊ w swojÈ twarz. Nie zniósïbym tego widoku ponownie.
Nie mogÚ patrzeÊ, jak ucieka ze mnie ĝycie. Nie potrafiÚ wytrzymaÊ strachu, który wkrada siÚ w moje serce, czegoĂ nieznanego, co
sÈczy siÚ do mojej podĂwiadomoĂci, i chïodu, który powoli ogarnia
mojÈ duszÚ.
— Pomóĝ mi! — Odwracam siÚ w stronÚ tak bliskiego, choÊ nieznanego mi chïopca. — ProszÚ — bïagam szeptem, wkïadajÈc w to
kaĝdy strzÚp ĝycia, jaki jeszcze mi pozostaï. — Nie jestem gotowy,
by… — Nie potrafiÚ dokoñczyÊ zdania. JeĂli to zrobiÚ, zaakceptujÚ
to, co dzieje siÚ przede mnÈ na noszach, i to, co symbolizuje miejsce za mnÈ.
— Nie? — pyta. Jedno sïowo, ale chyba najwaĝniejsze w moim
pieprzonym ĝyciu. WpatrujÚ siÚ w niego, zafascynowany tym, co
widzÚ w gïÚbi jego oczu. Jest w nich zrozumienie, akceptacja i uznanie. Nie chcÚ rezygnowaÊ z uczuÊ, które z nim przeĝywam, ale nawet przez chwilÚ nie mam wÈtpliwoĂci, jak odpowiem na jego pytanie, na ten wybór miÚdzy ĝyciem i ĂmierciÈ.
Mimo to decyzja, ĝeby ĝyÊ — ĝeby wróciÊ i udowodniÊ, ĝe zasïuĝyïem na tÚ pieprzonÈ szansÚ — oznacza, iĝ bÚdÚ musiaï opuĂciÊ
tÚ anielskÈ twarzyczkÚ i zrezygnowaÊ ze spokoju duszy, jaki czujÚ
w jego obecnoĂci.
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— ZobaczÚ ciÚ jeszcze kiedyĂ? — nie wiem, skÈd wziÚïo mi siÚ
to pytanie, ale wypowiadam je bez zastanowienia. WstrzymujÚ oddech w oczekiwaniu na odpowiedě. Chciaïbym, ĝeby byïa zarówno
twierdzÈca, jak i przeczÈca.
Przechyla gïowÚ na bok i siÚ uĂmiecha.
— JeĂli tak zapisano w kartach.
Czyich pierdolonych kartach? ChcÚ na niego wrzasnÈÊ. Boga?
Diabïa? Moich? Czyich pierdolonych kartach? Ale wykrztuszam tylko:
— W kartach?
— Uhm — odpowiada i kiwa nieznacznie gïowÈ, zerkajÈc na moment na swój helikopter.
Stuk. Stuk. Stuk.
Odgïos jest teraz niĝszy i zagïusza wszelkie otaczajÈce mnie haïasy. Mimo to wciÈĝ sïyszÚ, jak chïopiec wstrzymuje oddech. WciÈĝ
sïyszÚ uderzenia serca w uszach. I wciÈĝ czujÚ spowijajÈcy moje ciaïo
kokon spokoju, gdy jego dïoñ spoczywa na moim ramieniu.
Nagle zauwaĝam helikopter ratowniczy na Ărodku pasa. Czeka
na mnie z krÚcÈcym siÚ wirnikiem: stuk, stuk, stuk. Nosze zaczynajÈ szybko jechaÊ w jego stronÚ.
— Nie idziesz ze mnÈ? — pyta chïopiec.
Z trudem przeïykam ĂlinÚ, po czym patrzÚ na niego i zrezygnowany potrzÈsam gïowÈ.
— Nie… — odpowiadam niemal bezgïoĂnie, obawiajÈc siÚ nieznanej ciÚĝkoĂci swojego gïosu.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
— Hej — mówi. Wracam spojrzeniem do jego perfekcyjnej twarzyczki, a on wskazuje na coĂ za mnÈ. — WyglÈda na to, ĝe twoi superbohaterowie tym razem siÚ zjawili.
Odwracam siÚ i serce wiÚěnie mi w gardle. W gïowie mam kompletny zamÚt. PoczÈtkowo nie wiem, o co chodzi, bo pilot jest plecami do mnie i pomaga zaïadowaÊ moje nosze do helikoptera, lecz
gdy siÚ odwraca, ĝeby wskoczyÊ na swój fotel i chwyciÊ za děwigniÚ
sterowania, uderza mnie to z siïÈ porannego sïoñca.
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Moje serce staje.
I rusza z powrotem.
Moja dusza wydaje z siebie westchnienie ulgi.
Kask pilota jest pomalowany.
Na czerwono.
I ma czarne paski.
A na czole znaczek Spider-Mana.
Moje wewnÚtrzne dziecko siÚ uĂmiecha. Dorosïy mÚĝczyzna oddycha z ulgÈ.
Odwracam gïowÚ, ĝeby poĝegnaÊ siÚ z chïopcem, ale nigdzie go
nie widzÚ. SkÈd, do cholery, wiedziaï o moich superbohaterach?
RozglÈdam siÚ dookoïa, bo chcÚ go o to zapytaÊ, ale nigdzie go nie ma.
Jestem sam.
Sam, poza pokrzepiajÈcym towarzystwem tych, na których czekaïem przez caïe ĝycie.
Decyzja zostaïa podjÚta.
Superbohaterowie w koñcu przybyli.
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