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Prolog
Zander

Krew.
Jest tyle krwi. Pokrywa moje r ce. Przesi ka przez spodenki

od pi amy z rysunkiem Scooby-Doo. Te z dziur  na kolanie, które
dosta em od tamtej mi ej pani z Armii Zbawienia w miesznych
okularach.

atwiej jest my le  o niej. Skupi  si  na niej zamiast na krwi.
Jest wsz dzie. Nie przestaje si  wydostawa . Rozprzestrzenia si .
Nie chce si  zatrzyma .
Nie potrafi  jej zatamowa .
Kurz ta czy w powietrzu. Drobiny py u unosz  si  w promieniach

wiat a, które wpadaj  do pokoju hotelowego przez szczelin  w ro-
letach. Mam rozmyty obraz przed oczami i zm czony umys .

I jestem na rauszu. To zamroczenie alkoholowe jest lepsze ni
sny, które nie przestaj  mnie dr czy . Sny, które tak naprawd  nie
s  ju  snami. Pojawi y si  w chwili, gdy otworzy em tamto pude ko
kilka tygodni temu i wyj em z niego kawa ek papieru, który zachwia
moim wiatem.

Unosz  do ust butelk  Jamesona. Poci gam yk, ale nie czuj
ognia. Jedynie chwilowe ciep o. To jednak wystarczy, by st pi
umys . By zatrze  sny.

By odsun  od siebie prawd .
Plastry. S  wsz dzie. Pude ko jest ju  prawie puste — bia e

kawa ki, które odrywam, przyklejaj  mi si  do r k. Ale nie poma-
gaj . Krew wci  cieknie. Nie chce si  zatrzyma .

Nie potrafi  jej zatamowa .

Poleć książkęKup książkę
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Kolejny yk. I jeszcze jeden.
Jestem taki zm czony i mam ju  tego dosy . Mam dosy  zasta-

nawiania si  nad tym, czy moi przybrani rodzice wiedzieli. Oczywi-
cie, e wiedzieli. Dlaczego mnie ok amywali? Czy  nie mia em prawa

wiedzie , co zawiera  tamten dokument? eby si  z tym pogodzi ?
Zmierzy ?

Kurwa, tak. Kurwa, nie. Sam ju  nie wiem.
Kolejny yk. A potem du y haust.
No yczki. B ysk metalu le cego obok niej. Ciemna czerwie

przecieka mi przez palce, gdy próbuj  zamkn  jej rany d o mi.
Pomóc jej. Uratowa  j . Zatamowa . Krew.

Ogarnia mnie strach. Wo am przera ony. Czuj  bezradno .
Skoro pami tam to wszystko, dlaczego nie pami tam, czy zrobi-

em to, czy nie. To musia em by  ja. Tak by o napisane w raporcie.
Dlaczego mieliby k ama ?

Ale zaraz. Pojawia si  wiat o s oneczne. Widz  ta cz cy kurz.
Kiedy to si  sta o?

Unosz  butelk . Jest ju  pusta. Wydaj  z siebie zrezygnowane
westchnienie i osuwam si  z powrotem na fotel. Teraz ju  nie po-
trafi  zapomnie . Kurwa.

Zrywam si  na odg os walenia do drzwi. Powinienem by  si  tego
spodziewa . Wiem, e znowu zawali em. Ale czy to ma jakiekolwiek
znaczenie w obliczu tego wszystkiego?

Wiem kto to, zanim jeszcze si  odzywa. W jaki  sposób wie-
dzia em, e mnie znajdzie. Tak samo wiem, e b dzie wkurwiony,
nawet zanim s ysz  jego g os.

Mam to gdzie .
— Zander! — up. up. up. Odg os walenia pi ci  w drzwi

rozbrzmiewa mi w g owie niczym piorun.
— Otwieraj! — up. up. up. — Otwórz te cholerne drzwi! —

Kiedy je otwieram, wiat o w korytarzu jak b yskawica o lepia moje
oczy, które zd y y przywykn  do mroku. Próbuj  bezskutecznie
os oni  je przed ra cym wiat em, zanim on blokuje je swoim cia em.

Poleć książkęKup książkę
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Colton.
Mój mentor. Mój szef. Kto , kto zna mnie najlepiej.
Mój tata. No có , przybrany tata, ale czy to ma znaczenie?
Wpatrujemy si  w siebie. Jego zielone oczy przepe nione s  tro-

sk  i obrzydzeniem, gdy spogl da na mnie i widzi pomi t  odzie ,
t  sam , któr  mia em na sobie zesz ego wieczoru, i ostentacyjnie
poci ga nosem, daj c mi do zrozumienia, e czuje odór alkoholu,
który najprawdopodobniej wydostaje si  przez pory mojej skóry.

Tak. To ma znaczenie.
K amstwa zawsze maj  znaczenie. Zw aszcza gdy ok amuj  ci

ludzie, którzy w twoim przekonaniu kochaj  ci .
— Nie zapomnia e  o czym ? — pyta z gniewem w g osie, ale

jestem na tyle nawalony, e bez zastanowienia rzucam mu prze-
m drza  odpowied .

— Nie, o ile mi wiadomo. — Popycham drzwi i zamykam mu je
przed oczami.

Je li walenie pi ci  w drzwi by o g o ne, odg os drzwi uderzaj -
cych o cian , gdy popycha je z powrotem, jest og uszaj cy. W pe ni
zas uguj  na jego gniew, lecz w tym alkoholowym zamroczeniu nie
znajduj  powodu, dla którego mia bym si  tym, kurwa, przej .

W cza wiat o i tr ca mnie ramieniem, przepychaj c si  do
rodka. Powstrzymuj  si  z ca ych si , eby si  teraz na nim nie

wy adowa . Nie u y  pi ci i nie da  upustu uczuciu gniewu, nie-
dowierzaniu, cierpieniu i temu wszystkiemu, co w sobie t umi .

Ca e to gówno, któremu sam jestem winny, ale za które wola -
bym obwini  jego, moj  przybran  mam  i ca y ten cholerny wiat.

Te my li wprawiaj  mnie w os upienie. Potrz sam g ow , pró-
buj c zrozumie , jak mog em chcie  podnie  r k  na cz owieka,
który mi pomóg , da  mi wszystko. A jednak przed oczami znowu
przelatuj  mi obrazy: krew, plastry, no yczki.

Moja mama.
Prawda, któr  skrywa a przede mn  moja wiadomo .

Poleć książkęKup książkę
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I najwyra niej on te . Dr c i zaciskaj c pi ci, zmuszam si , by
pozosta  nieruchomo i powstrzyma  gniew, który od kilku ostatnich
tygodni p ynie w moich y ach jak rzeka.

— Wiesz, czego nie potrafi  zrozumie ? — pyta nonszalancko,
gdy podnosi pust  butelk  po Jamesonie i rzuca j  na nietkni te
pos anie ó ka, wydaj c z siebie krótki chichot. Po chwili wzdycha
— Dlaczego?

Có  za tendencyjne pytanie. Nie jestem pewien, czy mam ochot
na nie odpowiedzie , chocia  wierzbi mnie j zyk.

Tyle tylko, e nie wiem, czy w tym momencie potrafi bym zmie-
rzy  si  z konsekwencjami, wi c nie odpowiadam. Pytanie unosi
si  w zat ch ym powietrzu pokoju hotelowego. Jego milczenie, gdy
lustruje wzrokiem wn trze, zaczyna mnie przyt acza . Po kilku se-
kundach spogl da na mnie i wzrokiem ponawia pytanie. Ja jednak
wol  zachowa  si  jak dupek. To o wiele atwiejsze ni  g o ne przy-
znanie si  do czego , w co sam nie chc  uwierzy .

— Co: dlaczego? — odpowiadam wreszcie z sarkazmem w g o-
sie i tonem wyra aj cym my l: nie twoja, kurwa, sprawa.

— To nie jest art, synu — mówi z uniesionymi brwiami.
Ponownie potrz sa g ow , a na jego twarzy wida  obrzydzenie.

Jeszcze wi cej gówna, z którym nie chc  si  mierzy . Mam mnóstwo
pyta , które j trz  si  we mnie niczym zaka ona rana. Z eraj  mnie
i nie potrafi  ich odeprze .

— Nie. Wygl da na to, e obecnie to ja jestem jednym wielkim
artem. — Raport z autopsji miga mi przed oczami. Podsyca mój ogie .

Mru y oczy, próbuj c zrozumie , sk d bierze si  moja wrogo .
— A eby  wiedzia , do cholery — mówi. I po raz pierwszy za-

uwa am, e ma na sobie swoj  szcz liw  koszulk  i spodenki tre-
ningowe. Jego przes dny, dziwaczny strój, który zak ada pod kom-
binezon ognioodporny.

Wtedy dociera do mnie, e totalnie zawali em. Mam nag y prze-
b ysk my li. Jest dzie . Powinienem gdzie  by . Robi  co  innego,
ni  zatapia  si  w butelce.

Poleć książkęKup książkę
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— Aa… a czy nie zapomnia e  o zaplanowanych jazdach dzi  rano?
O testach zespo owych przed ko cowymi poprawkami? A mo e w ogóle
zapomnia e  o jutrzejszym wy cigu? Po ostatnim wieczorze te  chcia -
bym zapomnie , e by em w Alabamie.

Jego ostatnia uwaga od wie a mi pami . Przed oczami przelatuj
obrazy: g o na muzyka, otwarty gigantyczny rachunek dla VIP-ów
w barze, hostessy w lizguj  si  do rodka i chc  kawa ek mnie.
Wszyscy chc  kawa ek mnie.

Wszyscy si  pchaj .
Trzask.
Smitty mnie powstrzymuje. Jego stalowe bicepsy zaciskaj  si  na

moich ramionach i odchylaj  je do ty u. Ale dlaczego? Jak? Co si ,
do cholery, sta o? Wszystko, co pami tam, to to, e mnie tutaj przy-
wlók . Do hotelu, który na tydzie  sta  si  moim domem.

— Po prostu dobrze si  bawi  — odpowiadam z szyderczym
u mieszkiem, próbuj c zatuszowa  bia e plamy w pami ci. — Co ci
to, kurwa, obchodzi?

Jest przy mnie w u amku sekundy. Z przedramionami wci ni -
tymi w moj  klatk  piersiow  przypiera mnie do ciany. Szybki jest.
Chyba nigdy przedtem nie mia em okazji pozna  go od tej strony.

Spogl damy na siebie nieruchomo. Ojciec z synem, mentor
z protegowanym, szef z podw adnym, m czyzna z m czyzn  —
i przez krótk  chwil  dostrzegam w jego oczach cierpienie, które
chc  zignorowa .

— Co mnie to obchodzi? DLACZEGO mnie to obchodzi? —
warczy, podnosz c g os z ka dym wypowiedzianym s owem i przy-
ciskaj c mnie coraz mocniej do ciany. — Spó nianie si  na treningi
u siebie to jedno, Zander. To, e zagra e  na nosie sponsorom, wy-
stawiaj c ich podczas kolacji, któr  wydali na twoj  cze , siedz c
sobie w barze obok i miej c si  tak g o no, eby mogli ci  us ysze
— niewybaczalne. Niezliczone podejrzane kobiety. Jezu, Zander…
Kiedy by em w twoim wieku, te  my la em tylko o dupach, ale nawet
ja mia em jakie  zasady.

Poleć książkęKup książkę
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Przewracam oczami, parskam. Nie dowierzam. Czy on s dzi, e
kupi  t  ciem , e jest taki wi ty? Po tych wszystkich historiach,
które o nim s ysza em? Jakby si  nie ugania  za laskami, kiedy by
m odszy.

— Uwa asz, e to jest zabawne? — wrzeszczy, przypieraj c mnie
jeszcze mocniej do ciany. — Moim zdaniem to nie jest zabawne, e
opuszczasz jazdy testowe na dzie  przed wy cigiem, w którym masz
szans  na zdobycie kolejnego mistrzostwa, olewasz to bez s owa, za-
wodzisz swoj  ekip , swoj  za og . Oko o setki fanów, którzy dwie
godziny temu siedzieli w namiocie dla VIP-ów, czekaj c na swojego
idola. I wiesz co? Nie pojawi  si , poniewa  by  zbyt zaj ty zalewa-
niem pa y tani  whisky, jak jaki  pijak. Wobec tego powiedz mi, z oty
ch opcze, co w tym zabawnego?

— Pu . Mnie — cedz  przez z by i ch tnie przyjmuj  ból w klat-
ce piersiowej, jaki zadaj  mi jego d onie zaci ni te na mojej koszuli.

Odsuwa si  i po chwili zabiera r ce. Stoj  unieruchomiony jego
gniewnym spojrzeniem. Jest w nim rozczarowanie. Troska. I cho-
lerna z o .

Gniew, który z niego emanuje, zapada mi w pami . Potrafi  go
zrozumie . Ale z zupe nie innych powodów. Co za ironia. On jest
wkurzony, poniewa  oczekuje wi cej od swojego syna, a ja jestem
w ciek y, bo oczekuj  wi cej od swojego ojca.

— Spó niasz si , przychodzisz na tor na kacu, olewasz Rylee,
zachowujesz si  jak dupek w stosunku do mnie i odwracasz si  od
swoich braci. Zawali e  totalnie i pytasz mnie, co mnie to obchodzi?
S dz , e sam sobie powiniene  zada  to pytanie, synu.

— To nie twoja sprawa.
— A w a nie, e to jest moja sprawa. Wszystko, co z tob  zwi zane,

to moja sprawa, a ty straci e  nad sob  kontrol  — mówi tu  nade
mn  z uraz  w g osie, od której ciska mnie w klatce. — Posun e  si
za daleko.

Poleć książkęKup książkę
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— Tak jak ty teraz, wtr caj c si  w moje sprawy? Wypierdalaj
— wyrzucam z siebie s owa, nie dbaj c o to, e ju  nie mog  ich
cofn  i e mój gniew jest le zaadresowany.

Przekrzywia g ow  i z zaci ni tymi z bami oraz d o mi zwini -
tymi w pi ci robi krok w moim kierunku.

— Cierpisz, synu? Chcesz si  na kim  wy adowa  za co , o czym
nie chcesz rozmawia ? Próbujesz zaprzepa ci  swoj  ci k  prac
takim gównianym zachowaniem? Lepiej nie zapominaj, z kim roz-
mawiasz — mówi przez zaci ni te z by. To aluzja do jego patolo-
gicznego dzieci stwa, które sam prze y , zanim zosta  zaadoptowany.
W ten sposób daje mi do zrozumienia, e wie, co dzieje si  w mojej
g owie. — Znam w ciek o , jak  odczuwasz, Zander. Znam nie-
nawi , która wypala wn trzno ci i zamienia serce w kamie . Ale
to niczego nie rozwi zuje. Niczego. Stara em si  by  cierpliwy. By
przy tobie, kiedy mnie potrzebowa e . Prosi em, by  ze mn  poroz-
mawia  i podzieli  si  tym, co ci  gn bi, a ty odmówi e . Obserwuj
ci  i widz , jak niweczysz wszystko to, co obecnie dobre w twoim
yciu, i chcesz, ebym bezczynnie sta  i na to pozwala ? Oszala e ?

Przestaje na chwil , eby z apa  oddech. Kipi  ze z o ci na te s o-
wa. I dlatego, e nie potrafi  si  przemóc i zada  mu kilku pyta ,
które musz  zada .

Poniewa  cierpienie zaburza zdolno  os du i za lepia tak, e ju
nie dostrzegasz prawdziwego powodu, dla którego jeste  w ciek y.

— Nie dopuszcza em do tego wszystkiego prasy. Przekona em
Rylee, by si  nie wtr ca a. Da em ci pe n  swobod  i czeka em, a
si  doigrasz. I si  doigra e . Gratulacje. Straci e  sponsoring.

Co? Cisza wokó  mnie zdaje si  krzycze  tak g o no, e zag usza
jego s owa. Nie wierz .

To jego wina. Tylko na tym potrafi  si  skupi . Tak to zracjo-
nalizowa . Nie zapobieg  temu. Nie za atwi . Prawdopodobnie zro-
bi  to celowo, bo chce mnie kontrolowa . Kontrolowa  wszystko, co
ze mn  zwi zane.

W cznie z moj  przesz o ci .

Poleć książkęKup książkę
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Bo e, musz  si  napi . Potrzebuj  ca ej cholernej butelki, eby
to wszystko od siebie odsun . eby poj  bzdet, który próbuj  wci-
sn  samemu sobie, gdy g upio jest nawet o tym pomy le .

— K amiesz! — W przeciwie stwie do niego wrzeszcz  z w cie-
k o ci. I mam tak namieszane w g owie, e pragn  bólu, przez któ-
ry cierpi .

— Nigdy bym ci  nie ok ama , Zander — mówi. Jest spokojny,
opanowany i miertelnie powa ny. Wiem, e mówi c to, k amie, a jego
s owa s  jak strumie  powietrza na ar, jaki tli si  we mnie przez
ostatnich kilka tygodni.

— Gówno prawda i dobrze o tym wiesz! — krzycz . Jestem kom-
pletnie wytr cony z równowagi i wierzbi  mnie r ce, eby w co
uderzy . Ale wiem, e zdemolowanie tego hotelu nie przynios oby
nic dobrego. Potrz sam g ow  ze z o ci . W ciek o , któr  mam
w sobie, bierze gór . — Sk ama e …

— I ty nie uwa asz, e nad sob  nie panujesz? — mówi Colton
i agresywnie robi krok w moim kierunku, drwi c z mojego irracjo-
nalnego stanu. — A odk d to cho by sama my l o tym, eby pod-
nie  r k  na swojego starego, jest w porz dku?

Nie jeste  moim starym. S owa pojawiaj  si  i gin  w napadzie
w ciek o ci. Szokuj  mnie. Prowokuj  my li, które nigdy wcze niej
nie przychodzi y mi do g owy. Mimo e to stek bzdur, nie chc  odej .
Podsycaj  mój gniew i wypaczaj  s owa.

— Ca kowicie nad sob  panuj  — mówi  z zaci ni tymi z bami.
Gniew. Wrogo . Frustracja. Targaj  mn  jak rollercoaster. Zacieraj
prawd  i powoduj  jeszcze wi kszy zam t.

— Ca kowicie nad sob  panujesz? — pyta, potrz saj c z niedo-
wierzaniem g ow , po czym si ga po telefon. Ogarnia mnie uczu-
cie dezorientacji i l ku jednocze nie. Czuj , e nie jest dobrze, ale
za choler  nie potrafi  rozgry , co chce mi pokaza , kiedy ko czy
przegl da  zdj cia w telefonie.

— Powiedzmy, e masz wobec Smitty’ego ogromny d ug
wdzi czno ci, bo ja sko czy em z p aceniem za twoje wybryki, Zee.

Poleć książkęKup książkę
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To jedyne zdj cie zrobione zesz ego wieczoru. Na twoje szcz cie
pomieszczenie dla VIP-ów by o ju  puste, zanim to si  sta o. Smitty
tak si  o ciebie martwi , e zosta  i pilnowa , eby  nie wpad  w k o-
poty. Jedyny paparazzi, któremu uda o si  w lizn  do rodka, musia
odda  aparat bramkarzowi, bo takie s  przepisy.

Wyraz twarzy Coltona i jego oczy wpatrzone w zdj cie w telefonie
wytr caj  mnie z równowagi. Przez gniew zaczyna przebija  niepokój.
Przebieram nogami w oczekiwaniu na co , czemu zawdzi czam to
przemówienie.

Przed oczyma przelatuj  mi koszmarne obrazy. Seksowna blondyna.
Wywo uj cy erekcj  poca unek. Wkurwiony ch opak. Przyp yw testo-
steronu. Moje s owa: Jestem Zander pieprzony Donavan.

Raczej nie jest dobrze.
— Sko cz to przedstawienie i po prostu mi to poka .
— Przedstawienie? — grzmi i unosz c telefon, pokazuje mi

zdj cie. Nie chc  uwierzy  w to, co widz . Chwilowa jasno  umy-
s u w ca ym tym zamroczeniu. Wiem, e nie by o tak, jak to wygl da
na zdj ciu.

Tak jak to, e twój sen o mamie te  odbiega od rzeczywisto ci.
Ca y spi ty i z zaci ni t  szcz k  wpatruje si  w zdj cie, próbuj c

wype ni  luki w pami ci. Najgorsze jest to, i  nie mam ca kowitej
pewno ci, e tego nie zrobi em.

— To jest przedstawienie, Zander? Dla mnie wszystko jest cho-
lernie jasne.

To ja bez dwóch zda . Mam zaci ni te pi ci i w ciek o  na twa-
rzy, jakiej nigdy przedtem u siebie nie widzia em. Ale to nic w po-
równaniu z wyrazem twarzy kobiety stoj cej naprzeciw mnie. Jest
zaszokowana i przera ona.

— To nie by o… — Potrz sam g ow . Próbuj  si  usprawiedliwi ,
e ten dupek, jej ch opak, musia  sta  obok niej i jest poza kadrem.

Przez u amek sekundy widz  w sobie mojego ojca. Biologicznego oj-
ca. Potwora. Zwyrodnialca. Obieca em sobie, e nigdy taki nie b d .
Natychmiast odrzucam t  my l.
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— To ty, Zander. Przyjrzyj si  dok adnie. Cholera, my lisz, e
utrata sponsora to katastrofa? Niech tylko to zdj cie przedostanie si
do mediów: „Oto jak wed ug Zandera nale y traktowa  kobiety”, a stra-
cisz o wiele wi cej. — Potrz sa g ow  i chichocze z niedowierzaniem.
— I ty uwa asz, e nad sob  panujesz?

Precz.
— Potrzebujesz pomocy.
Precz.
— Porozmawiaj z kim .
Precz.
— Nie takiego syna wychowa em…
Trzask.
— Nie jestem twoim synem, wi c przesta  si  zachowywa  jak

mój ojciec! — krzycz  z ca ych si , wyrzucaj c z siebie ca y gniew,
uczucie krzywdy i zam tu, które t umi em w sobie przez kilka ostat-
nich tygodni. Potrzebuj  czego , czegokolwiek, by to sko czy . Po-
wstrzyma  ból, sko czy  zam t. Sprawi , by przesz o  przesta a
odciska  pi tno na mojej przysz o ci.

By wyprze  prawd .
Z szeroko otwartymi oczyma i lekko otwartymi ustami robi nie-

pewnie krok w ty . Stoi tak przez chwil , wpatruj c si  we mnie.
Próbuje si  opanowa  i zrozumie , co przed chwil  powiedzia em.

Sam wyraz jego twarzy powinien wystarczy , by wybi  mi z g owy
ch  walki. Szok. Uraza. Niedowierzanie. Jednak te kilka prawd, które
w a nie rzuci  mi w twarz i których nie chc  zaakceptowa , tylko
spot gowa o mój gniew. S  jak nag y, ognisty podmuch na adowa-
ny uraz , który zmiata wszelki rozs dek.

— Prosz ? — pyta, wyprostowuj c si . Jego g os jest pe en kon-
trolowanego spokoju. I ju  wiem, czego si  spodziewa . W ciek o
i gniew mojego ojca to jedna rzecz, ale zimny ton i ciszony g os
zwiastuj  co  o wiele gorszego dla rozmówcy.

Ale ja si  nie boj .
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— S ysza e , co powiedzia em. — Spogl damy na siebie nieru-
chomo, a nasz wzajemny gniew wype nia przestrze  pokoju. To
jednak jedyny sposób, w jaki potrafi  w tym momencie zaatakowa .

— G o no i wyra nie — mówi nadal spokojnym g osem, ale jego
oczy zdradzaj  zranienie i gniew, których nie chc  dostrzec. Chowa
telefon do kieszeni, ca y czas potrz saj c g ow , a ja chc  odrzuci
wszystko, co dla mnie znaczy: ocalenie, nadziej , rodzin , przyja ,
bezwarunkow  mi o . Wszystko, co czuj , to druzgoc ce rozcza-
rowanie wszystkim tym, co zrobi em, eby to spieprzy .

— Nie pozostawi e  mi wyboru. — Ponownie spogl da na mnie
ostrym wzrokiem i z twarz  bez wyrazu. — Zwalniam ci .

— Co prosz ? — Nie mia by. Prowadz  na punkty. Utrzymuj
tytu  mistrza. Nie bez powodu nazywaj  mnie Z otym Ch opcem Indy.

Jednak gdy tak stoi nieruchomo i milczy, zaczyna ciska  mnie
w gardle.

— S ysza e , co powiedzia em.
Mój miech jest na tyle g o ny, by brzmie  pogardliwie. Cz

mnie nadal nie dowierza. Chce by  a  takim kutasem i tak to rozegra ?
W porz dku. Poka  mu, e nie potrzebuj  jego i jego k amstw. Ni-
czego od niego nie potrzebuj .

Bywa o ju , e musia em by  zdany na siebie.
Krew. No yczki. Plastry.
Najpierw odzywa si  we mnie instynkt samozachowawczy. Ogarnia

mnie poczucie krzywdy, ale plama na mojej duszy jest ciemniejsza
ni  kiedykolwiek przedtem.

— OK. Rozumiem. — Potrz sam g ow . Patrzymy sobie w oczy.
Jego mówi : Pozwól sobie pomóc, a moje: Nie potrzebuj  twoich
k amstw. Zaskoczenie zmienia si  w z o . — I tak ci  nie potrzebuj .

— W takim razie powodzenia, synu… Zander — poprawia si
szybko. Wyra nie dotyka mnie d wi k mojego imienia w jego ustach.
— I nawet nie próbuj szcz cia w innych zespo ach. Raz, e jest
rodek sezonu, a dwa, i tak ci  nie zatrudni .
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— Nie mo esz tego zrobi  — mówi  z jeszcze wi ksz  z o ci .
Chyba nie zabroni innym mnie zatrudni .

— Chcesz si  przekona ? I obdarowuje mnie tym swoim pew-
nym siebie, szelmowskim u mieszkiem, którym tak bardzo dzia a
na nerwy konkurencyjnym kierowcom. Robi krok do przodu. —
Siedz  w tym interesie o wiele d u ej od ciebie. Nikt nie zaryzykuje
nawet dla takiego pewniaka jak ty. Ale zaraz… nie jeste  ju  chyba
takim pewniakiem, skoro tracisz sponsorów, olewasz jazdy próbne
i istnieje ryzyko, e w ogóle nie pojawisz si  w dniu wy cigu. Nie
kry e  si  specjalnie ze swoim zachowaniem. — Robi kolejny krok
z drwi cym u miechem na ustach. — Mówi ci to w a ciciel zespo u.
Sta e  si  niepewny, a nikt nie chce czarnej owcy w swojej ekipie,
bez wzgl du na to, jak dobrym jest kierowc .

To, co czuj , to ju  nie jest w ciek o . Ogarnia mnie niewiary-
godna furia. Mam ochot  zaatakowa  go wszystkim, co mam, bez
wzgl du na krzywd , jak  mog  mu wyrz dzi . Instynkt samoza-
chowawczy w ca ej okaza o ci.

— Pierdol si , Colton — wypowiadam jego imi  z szyderczym
u mieszkiem, pe nym braku szacunku. Wyrzucam z siebie s owa,
których nie mog  ju  cofn . Jednak musz  zachowa  twarz, gdy
kwestionuje si  wszystko, co ze mn  zwi zane. — Dla ciebie zawsze
liczy si  tylko zespó , prawda? Kolejne zwyci stwo. Kolejny czek.
Pieprzy  kierowców, tak? Pieprzy  ich i wszelkie gówno, z którym
musz  si  m czy . Mo na ich ok amywa , byleby robili, co do nich
nale y. Czy  nie tak, szefie?

— Kije i kamienie* — mówi, unosz c brwi i u miechaj c si
szyderczo. Po chwili dodaje ch odnym tonem: — S dzisz, e w ten
sposób odzyskasz prac ? Zastanów si .

— Pierdol. Si . — Gotuj  si , ale mimo to dostaj  g siej skórki,
poniewa  jego zimne spojrzenie mówi mi, e to wcale nie jest art.

                                                          
*Fragment angielskiej rymowanki dla dzieci: „Kije i kamienie ko ci mi

po ami , ale twoje s owa nigdy mnie nie zrani ” — przyp. t um.
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I nie jest to jeden z jego pseudopsychologicznych bzdetów, których
zwyk  u ywa  w przesz o ci, by sk oni  mnie do rozmowy.

Wydaje z siebie zd awiony chichot, który dzia a mi na nerwy,
gdy próbuj  ogarn  to wszystko umys em. Moje sny, zdj cie i ten
prawdziwy cios, jaki zada  mi Colton.

— Nie ranisz tylko mnie, ale wszystkich, którzy na tobie pole-
gaj . Zostawiam twój samochód nieobsadzony. Nie b d  szuka  ni-
kogo na twoje miejsce. Gdybym martwi  si  tylko o pieni dze, po-
st pi bym inaczej, nieprawda ? Martwi  si  o ciebie. Straci e  nad
sob  kontrol  i posuwasz si  za daleko, a ja nie mog  sta  z boku
i przygl da  si  bezczynnie, jak zmierzasz ku katastrofie. Przykro
mi, e musi do tego doj , ale wol  zachowa  si  jak dupek, je li to
ma ci  ocali . Post pi em tak w przesz o ci i nie zawaham si  zro-
bi  tak ponownie.

Stoimy w milczeniu. Mamy rozdarte serca. Tak wiele z tego, co
nas czy o, jest w strz pach. Po raz pierwszy, odk d tu wszed , wi-
dz , jaki jest zm czony. Na twarzy ma wyryt  trosk . Potrzeba po-
wiedzenia czego  wi cej rani nas jeszcze bardziej. S owa umieraj
w moich ustach, mimo i  nasza k ótnia wci  rozbrzmiewa echem
w mojej g owie.

Kiwa g ow , odwraca si  i idzie do drzwi. Odprowadzam go wzro-
kiem, mimo e mam desperackie pragnienie, by jak najszybciej wy-
szed , bym nie musia  patrze  na jego pora k . Chwyta za klamk
i ze zwieszon  g ow  mówi:

— Nie spiesz si , Zee. Rozwi  problemy, które musisz rozwi za .
Uporaj si  z tym, co ci  gn bi, cokolwiek to jest. Powiniene  pozwoli
komu  zbli y  si  do siebie, zamiast si  od wszystkich odcina . Cza-
sem trzeba, by kto  ci  wys ucha , co  podpowiedzia , by  móg  spoj-
rze  na pewne rzeczy z dystansu. Cholera, we  samochód i pojed
gdzie , wyjed  w podró . Zrób cokolwiek. Ale wykorzystaj ten czas,
eby doprowadzi  si  do porz dku. I nie wracaj, dopóki tego nie

zrobisz. Nie wiem, o co chodzi, i cholernie bym chcia , eby  ze mn
o tym porozmawia , ale wiem lepiej ni  ktokolwiek, e czasem si
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nie da. Jedyna rada, jak  mog  ci da : nie pozwól, eby mrok ca ko-
wicie ci  poch on . Zas ugujesz na co  lepszego. — Chrz ka, gdy
emocje ciskaj  go za gard o, a ten d wi k sprawia, e jeszcze bardziej
nienawidz  wszystkiego, co zwi zane jest z t  rozmow . — Bez
wzgl du na to, co my lisz, nadal jeste  moim synem. I niewa ne,
jak bardzo co  spieprzysz. Zawsze b d  ci  kocha .

Drzwi si  otwieraj  i zamykaj . Kurz znów ta czy w powietrzu.
Panuj ca cisza mnie dusi.

T umi  w sobie ch , by za nim pobiec. By uwolni  jeszcze wi kszy
gniew. By zacz  krzycze  i by zdemolowa  pokój, eby si  wy a-
dowa . To niczego nie rozwi e.

Chwytam butelk  Jamesona i unosz  j  do ust, ale przypomi-
nam sobie, e jest pusta. Odg os t uczonego szk a, gdy butelka l duje
na cianie, jest og uszaj cy.

Potrz saj c g ow , opadam na ó ko. Próbuj  ogarn  to, co przed
chwil  zasz o. Do czego dopu ci em. Czemu nie zapobieg em.

My l  o mojej mamie i obecnej rodzinie.
To, co nadal s ysz  najdobitniej w mojej g owie, to g os odrzu-

cenia z ust cz owieka, którego podziwia em, wielbi em, który pomóg
mi si  uleczy . Cz owieka, który w a nie wyszed  z tego pokoju i zra-
ni  mnie bardziej, ni  my li.

Mo esz go za to wini , Zander?
Zamykam oczy i pocieram d o mi twarz. Jestem trze wy. Zamro-

czenie przesz o. Jednym trza ni ciem drzwi zabrano mi wszystko,
co dla mnie wa ne i co by o dla mnie ostoj : rodzin , wy cigi. To
boli naprawd .

Tak samo prawdziwy jest gniew. Niemo no  zracjonalizowania
tego wszystkiego. Pogodzenia si . Zadania pyta , które musz  zada .

Przeproszenia.
Pieprzy  to. Nie przeprosz . To nie ja sk ama em.
I nigdy bym nawet nie pogrozi  kobiecie, nie mówi c ju  o spe -

nieniu takiej gro by. Zdj cie w telefonie Coltona przelatuje mi przed
oczami. Kolejne k amstwo do kolekcji.
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Natychmiast wraca w ciek o . Niew a ciwie nakierowana, ale
jednak. Moje cia o jest roztrz sione, ale umys  jest wyczerpany do
tego stopnia, e nie potrafi  ju  o tym my le . Nie chc . Potrzebuj
jeszcze jednej butelki, by móc zatopi  si  w alkoholu. Potem pomy l ,
dok d si  uda , bo wygl da na to, e mam przed sob  d ugi urlop.

Jednak nie podnosz  si  z ó ka i nie schodz  do baru. Nie po-
trafi , poniewa  gdzie  wewn trz mnie g os zw tpienia ciska mnie
za serce. U wiadamia mi dwie prawdy, które musz  zaakceptowa .

Jestem synem Coltona. I zabi em swoj  matk .
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