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Prolog
Colton

Pieprzone sny. Porozsypywane fragmenty wspomnieñ, które kotïujÈ siÚ w mojej podĂwiadomoĂci. Jest w nich Rylee. Wypeïnia je. Pochïania. I nie mam, kurwa, pojÚcia, czemu jej obecnoĂÊ w miejscu
wypeïnionym tak okropnymi wspomnieniami napawa mnie spokojem. Albo czymĂ w rodzaju nadziei. A przy tym uzmysïawia mi, ĝe
chyba mam powód, ĝeby rozwiÈzaÊ swoje problemy. PrzezwyciÚĝyÊ
popieprzone rzeczy, które kryjÈ siÚ w tych wspomnieniach. UĂwiadamiam sobie, ĝe mimo czarnej dziury w sercu byÊ moĝe jestem
zdolny do miïoĂci. ByÊ moĝe obecnoĂÊ Rylee w tak mrocznym miejscu oznacza, ĝe wiecznie ropiejÈce rany, które rozdzieraïy dotychczas mojÈ duszÚ, w koñcu zacznÈ siÚ zasklepiaÊ.
¥niÚ. Wiem, ĝe ĂniÚ. Jak to moĝliwe, ĝe ona jest wszÚdzie, nawet
w moich snach? Nie doĂÊ, ĝe kradnie moje myĂli w kaĝdÈ minutÚ
kaĝdego cholernego dnia, to jeszcze znalazïa sposób, by wejĂÊ do
mojej pieprzonej podĂwiadomoĂci.
Naciska mnie.
Pozbawia mnie mÚskoĂci.
Pochïania mnie.
I cholernie przeraĝa.
CzujÚ siÚ z niÈ jak na poczÈtku wyĂcigu, bo zatrzymuje moje serce i jednoczeĂnie je przyspiesza. Sprawia, ĝe wyobraĝam sobie rzeczy, których nie powinienem sobie wyobraĝaÊ. Rozgrzebuje moje
najmroczniejsze zakamarki i skïania mnie do myĂlenia o przyszïoĂci
w zdaniach zaczynajÈcych siÚ od kiedy, a nie jeĂli.
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Niech mnie!
Chyba naprawdÚ ĂniÚ, skoro przychodzi mi do gïowy takie gówno. Jak to siÚ staïo, ĝe jestem taki miÚkki? Becks da mi nieěle popaliÊ, jak usïyszy, ĝe gadam takie gïupoty. Ani chybi chodzi o to, ĝe
chcÚ znowu w niej byÊ. ChcÚ mieÊ pod sobÈ to jej miÚkkie ciaïo. agodne krÈgïoĂci. JÚdrne piersi. CiasnÈ cipkÚ. I tyle. To mi wystarczy, ĝeby siÚ wyleczyÊ. Moja gïowa wróci na swoje miejsce. A wïaĂciwie to obie gïowy. Gdy siÚ zaspokojÚ, bÚdÚ mógï siÚ skupiÊ na
czymĂ innym niĝ beznadziejny szajs w rodzaju uczuÊ i bicia serca,
które przecieĝ nie jest zdolne do dawania i przyjmowania miïoĂci.
Jest dla mnie Ăwieĝa i z caïÈ pewnoĂciÈ wïaĂnie dlatego czujÚ
siÚ jak skomlÈca suczka. I to do tego stopnia, ĝe marzÚ konkretnie
o niej, a nie o idealnym ciele bez twarzy, które zwykle odwiedza
mnie w snach. W Rylee jest coĂ niewiarygodnie podniecajÈcego,
przez co tracÚ gïowÚ. Co gorsza, z równÈ niecierpliwoĂciÈ oczekujÚ
zarówno samego pieprzenia, jak i czasu, który spÚdzamy razem.
No prawie.
Rylee jest inna niĝ te wszystkie laski, które rzucaïy siÚ na mnie
w przesadnie seksualny sposób: z wystawionymi cyckami, z wzrokiem, który mówi, ĝe mogÚ je wziÈÊ tak jak mi siÚ podoba, i z nogami rozstawiajÈcymi siÚ na pstrykniÚcie palcami — i wierzcie mi,
w wiÚkszoĂci przypadków to mi wystarczaïo. Rylee byïa inna od samego poczÈtku, gdy wypadïa z tej pieprzonej komórki prosto do mojego ĝycia.
W moim Ănie migajÈ obrazy. Ta pierwsza iskra, gdy podniosïa na
mnie te swoje pieprzone oczy. Pierwszy raz, gdy jej smak odcisnÈï
piÚtno w moim umyĂle, przeĂlizgnÈï siÚ wzdïuĝ krÚgosïupa, chwyciï za jaja i powiedziaï, ĝe nie mogÚ pozwoliÊ jej odejĂÊ i ĝe muszÚ
za wszelkÈ cenÚ jÈ mieÊ. Obraz jej koïyszÈcego siÚ tyïka, kiedy odchodziïa bez oglÈdania siÚ za siebie, ujmujÈc mnie czymĂ, czego
nigdy wczeĂniej nie uwaĝaïem za erotyczne. Nieposïuszeñstwem.
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PojawiajÈ siÚ kolejne obrazy. Rylee klÚczÈca przy Zanderze, gdy
próbuje wydobyÊ z ukrycia jego zranionÈ duszÚ. Rylee siedzÈca na
moich kolanach w majtkach i moim ulubionym T-shircie, ujeĝdĝajÈca mnie na tarasie. Rylee z mieszaninÈ zagubienia i wĂciekïoĂci
na swojej cudownej buzi, gdy przyszedïem do jej biura i zïoĝyïem
ofertÚ nie do odrzucenia. Rylee stojÈca przede mnÈ w koronkowej
bieliěnie i bezinteresownie oferujÈca mi swoje ciaïo i caïÈ siebie.
Obudě siÚ, kurwa, Donavan. Ty Ănisz. Obudě siÚ i weě to, czego
pragniesz. Ona jest obok ciebie. Ciepïa. Apetyczna. KuszÈca.
Przepeïnia mnie frustracja, bo chociaĝ tak desperacko jej pragnÚ, nie potrafiÚ otrzÈsnÈÊ siÚ z tego snu i wykorzystaÊ tego wartego grzechu ciaïa. Moĝe o to wïaĂnie chodzi, ĝe ona nie ma pojÚcia,
jak bardzo jest seksowna. W przeciwieñstwie do tych wszystkich
innych lasek, które caïe godziny oglÈdajÈ siÚ w lustrze i krytykujÈ
z kaĝdej strony, Rylee w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy.
ZalewajÈ mnie migawki z wczorajszej nocy. Gdy podnosi na mnie
swoje fioletowe oczy i poszarpuje swojÈ nabrzmiaïÈ dolnÈ wargÚ,
a jej ciaïo instynktownie na mnie reaguje i mi ulega. Jej zapach bÚdÈcy mieszaninÈ wanilii i szamponu. Jej uzaleĝniajÈcy smak — nagannie boski. Nieodparta piÚknoĂÊ, niewinnoĂÊ i jÚdzowatoĂÊ zamkniÚta w kuszÈcym, ksztaïtnym opakowaniu.
Same myĂli sprawiajÈ, ĝe mi staje. Znowu jej pragnÚ. Jestem nienasycony. A przynajmniej do chwili, gdy nowoĂÊ przyblaknie i bÚdÚ
mógï pójĂÊ w swojÈ stronÚ, jak zwykle. Niemoĝliwe, ĝeby kobieta
zrobiïa ze mnie takiego pantoflarza. Po co siÚ wiÈzaÊ z kimĂ, kto
i tak odejdzie? Z kimĂ, kto ucieknie w przeciwnÈ stronÚ, gdy pozna
ukrytÈ we mnie prawdÚ, truciznÚ zatruwajÈcÈ mojÈ duszÚ. WystarczÈ mi przypadkowe znajomoĂci. Tylko tego pragnÚ.
Tylko na to mogÚ pozwoliÊ.
CzujÚ, jak jej dïonie wĂlizgujÈ siÚ dookoïa mojego brzucha, i oddajÚ siÚ temu doznaniu. Tak bardzo tego teraz potrzebujÚ. Tak bardzo jej potrzebujÚ. ¥wiadomoĂÊ, ĝe ciasna, wilgotna i gorÈca cipka
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jest na wyciÈgniÚcie rÚki, sprawia, ĝe mój czïonek sztywnieje. Jedna
chwila dzieli mnie od zatopienia siÚ w miÚkkoĂÊ jej ciaïa i wyrzucenia z gïowy tych wszystkich bzdur. Moja poranna erekcja staje siÚ
niemal boleĂnie intensywna, bïagajÈc o jej dotyk.
Moje ciaïo napina siÚ, gdy uĂwiadamiam sobie, ĝe obejmujÈce
mnie rÚce nie sÈ miÚkkie i gïadkie ani teĝ nie pachnÈ waniliÈ jak
dïonie Rylee. Dreszcz odrazy przebiega wzdïuĝ krÚgosïupa i skrÚca
ĝoïÈdek. CzujÚ podchodzÈcÈ do gardïa ĝóïÊ. Z porów jego coraz bardziej podnieconego ciaïa emanuje stÚchïy odór papierosów i taniego
alkoholu, który coraz bardziej przesyca powietrze. Jego pÚkate ciaïo
przyciska siÚ do moich pleców, a miÚsiste palce obmacujÈ dolnÈ czÚĂÊ
brzucha. Zaciskam oczy, a szaleñcze koïatanie serca tïumi wszelkie
inne odgïosy, w tym moje nieĂmiaïe protestujÈce skomlenie.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
Jestem tak gïodny i osïabiony z braku poĝywienia od ostatniego
odjazdu mamusi, ĝe tïumiÚ swój opór. Mamusia powiedziaïa, ĝe jeĂli
bÚdÚ grzecznym chïopcem i zrobiÚ to, co mi siÚ kaĝe, oboje zostaniemy nagrodzeni. I ĝe robienie tego dla niej sprawia, ĝe ona mnie
kocha. DziÚki temu ona dostanie od niego Ărodek na to, by „mamusia czuïa siÚ dobrze”, a ja otrzymam od niej na wpóï zjedzone jabïko i dwa krakersy, które na szczÚĂcie gdzieĂ znalazïa i przyniosïa.
CzujÚ skurcze ĝoïÈdka i ĂlinÚ w ustach na myĂl o zjedzeniu czegoĂ
po raz pierwszy od kilku dni.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
MuszÚ byÊ grzeczny. MuszÚ byÊ grzeczny.
Powtarzam sobie tÚ mantrÚ, gdy jego zaroĂniÚta szczÚka drapie
mnie od tyïu w kark. PróbujÚ stïumiÊ odruchy ĝoïÈdka, lecz chociaĝ nie mam czego zwymiotowaÊ, moje ciaïo przeszywa gwaïtowny
skurcz. Ciepïo jego ciaïa na moich plecach — zawsze na moich plecach — sprawia, ĝe z moich oczu tryskajÈ ïzy, którym próbowaïem
zapobiec. StÚka do mojego ucha, gdy ïzy wyciekajÈ mi spomiÚdzy
zaciĂniÚtych powiek, bo mój strach go podnieca. zy spïywajÈ po
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twarzy i kapiÈ na leĝÈcy na podïodze stÚchïy materac mamy. MówiÚ
sobie, ĝeby siÚ nie opieraÊ, gdy jego grubnÈce coĂ przyciska siÚ do
moich poĂladków. Doskonale pamiÚtam, co byïo, gdy siÚ opieraïem.
Obie opcje sÈ bolesne, sÈ koszmarem, który koñczy siÚ zawsze tak
samo. Tyle ĝe wczeĂniej mogÚ dostaÊ z piÚĂci lub po prostu poddaÊ
siÚ bez walki.
Zastanawiam siÚ, czy ĂmierÊ boli.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
„Kocham ciÚ, Colty. Zrób to dla mamusi i znowu bÚdÚ ciÚ kochaÊ, dobrze? Grzeczny chïopiec zrobi wszystko dla swojej mamusi.
Wszystko. MiïoĂÊ polega na tym, ĝe robi siÚ takie rzeczy. JeĂli naprawdÚ mnie kochasz i wiesz, ĝe ja ciÚ kocham, zrobisz to, ĝeby mamusia znowu poczuïa siÚ lepiej. Kocham ciÚ. Wiem, ĝe jesteĂ gïodny. Ja teĝ. Powiedziaïam mu, ĝe tym razem nie bÚdziesz walczyï,
bo mnie kochasz”.
Jej bïagalny gïos dzwoni mi w uszach. Wiem, ĝe bez wzglÚdu
na to, jak gïoĂno krzyknÚ, nigdy nie otworzy drzwi, ĝeby mi pomóc,
chociaĝ siedzi po drugiej stronie. Wiem, ĝe docierajÈ do niej moje
jÚki — mój ból, strach, utrata niewinnoĂci — ale zamroczenie po
odstawieniu jest tak silne, ĝe w ogóle siÚ nimi nie przejmuje. Potrzebuje narkotyku, który dostanie, gdy on skoñczy ze mnÈ. Jego
zapïaty. Tylko to jÈ teraz obchodzi.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man. Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man. Powtarzam imiona superbohaterów, to
moja cicha ucieczka z tego piekïa. Strach krÈĝÈcy w moich ĝyïach
pokrywa skórÚ potem i wypeïnia powietrze swoim rozpoznawalnym
zapachem. Powtarzam imiona jeszcze raz. ModlÚ siÚ, ĝeby którykolwiek z nich przybyï i mnie uratowaï. I pokonaï zïo.
— Powiedz to — chrypi. — Powiedz, bo bÚdÚ ci zadawaï jeszcze
wiÚkszy ból, dopóki nie powiesz.
CzujÚ metaliczny smak krwi, gdy przygryzam wargÚ, bo próbujÚ
pohamowaÊ siÚ od pïaczu ze strachu i paniki. Bo nie chcÚ dawaÊ
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mu tego, czego ĝÈda i nie chcÚ krzyczeÊ o pomoc, która i tak nie nadejdzie. Ale on trzyma mnie mocno, ĝe aĝ boli. PoddajÚ siÚ i mówiÚ
to, co chce usïyszeÊ.
— Kocham ciÚ. Kocham ciÚ. Kocham ciÚ… — powtarzam w kóïko, a jego oddech zaczyna przyspieszaÊ z podniecenia moimi sïowami. Zaciskam piÚĂci tak mocno, ĝe paznokcie wbijajÈ mi siÚ w dïonie,
gdy jego rÚce, obmacujÈc mnie, zsuwajÈ siÚ w dóï mojego tuïowia.
Twardymi palcami trafia na gumkÚ wytartych majtek — moich jedynych majtek — i rozrywa je podekscytowanymi, chaotycznymi
ruchami. WstrzymujÚ oddech, a moje ciaïo przeszywajÈ gwaïtowne
drgawki, bo wiem, co bÚdzie dalej. JednÈ rÚkÈ chwyta mnie od przodu za krocze, ĂciskajÈc tak mocno, ĝe boli, a drugÈ rozchyla moje
poĂladki.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
Nie potrafiÚ siÚ opanowaÊ. Umieram z gïodu, ale… to boli zbyt
mocno. Opieram mu siÚ.
— Nie — bulgoczÚ przez spierzchniÚte wargi, próbujÈc z caïych
siï uciec od tego, co ma nastÈpiÊ. Rzucam siÚ gwaïtownie, czujÈc jego dotyk w tym miejscu, i wyskakujÚ z ïóĝka. Strach mnie paraliĝuje
i pochïania w caïoĂci, gdy on wstaje z poplamionego materaca i podchodzi do mnie z determinacjÈ na twarzy i poĝÈdaniem w oczach.
Wydaje mi siÚ, ĝe sïyszÚ, jak ktoĂ mnie woïa, i w moim przeciÈĝonym umyĂle bïyska dezorientacja. Co ona tutaj robi? Musi stÈd
iĂÊ. Bo on jÈ teĝ skrzywdzi. O kurwa! Tylko nie Rylee. W myĂlach
szaleñczo krzyczÚ, ĝeby uciekaïa, ĝeby stÈd wypieprzaïa, ale w rzeczywistoĂci nie jestem w stanie nic wykrztusiÊ. Strach blokuje sïowa w moim gardle.
— Colton.
Horror moich myĂli powoli siÚ roztapia i przechodzi w miÚkkie
Ăwiatïo poranka w mojej sypialni. Nie wiem, czy mogÚ wierzyÊ swoim
oczom. Co jest prawdziwe? Mam trzydzieĂci dwa lata, lecz czujÚ siÚ,
jakbym miaï osiem. Zimne poranne powietrze miesza siÚ z lĂniÈcÈ
powïokÈ z potu, która pokrywa moje nagie ciaïo, ale gïÚboko w Ărodku
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czujÚ taki chïód, ĝe wiem, iĝ ĝadne ciepïo nie jest w stanie mnie rozgrzaÊ. Caïe ciaïo jest napiÚte w oczekiwaniu na jego nieuchronny atak
i dopiero po chwili orientujÚ siÚ, ĝe tak naprawdÚ go tutaj nie ma.
Serce wciÈĝ ïomocze mi jak oszalaïe, gdy podnoszÚ wzrok i trafiam na oczy Rylee. Siedzi na moim olbrzymim ïóĝku, jej nagie ciaïo
jest owiniÚte w pasie jasnoniebieskÈ poĂcielÈ, a jej usta sÈ nabrzmiaïe od snu. WpatrujÚ siÚ w niÈ z nadziejÈ, ĝe jest prawdziwa, ale nie
mam pewnoĂci.
— O, kurwa — wykrztuszam i robiÚ drĝÈcy wdech. RozprostowujÚ palce i zaczynam pocieraÊ dïoñmi twarz, próbujÈc zetrzeÊ z niej
koszmar. SzorstkoĂÊ zarostu sprawia mi ulgÚ, bo jest jak uszczypniÚcie, które uĂwiadamia mi, ĝe jestem dorosïy, a jego nigdzie tu
nie ma.
I ĝe juĝ nie moĝe mnie skrzywdziÊ.
— Kuuuurrrwaaa — powtarzam przez zaciĂniÚte zÚby, próbujÈc okieïznaÊ chaos w swojej gïowie. Opuszczam dïonie. Gdy Rylee
siÚ porusza, odzyskujÚ ostroĂÊ widzenia. Powoli siÚga dïoniÈ do drugiego ramienia i pociera je, krzywiÈc siÚ z bólu. Nie odrywa przy tym
ode mnie swoich przepeïnionych troskÈ oczu.
Czy ja zrobiïem jej krzywdÚ? O ja pierdolÚ! Zadaïem jej ból.
To nie dzieje siÚ naprawdÚ. Moje nerwy sÈ w strzÚpach, a w gïowie kotïujÈ siÚ myĂli. JeĂli to prawda i jeĂli to prawdziwa Rylee, to
dlaczego wciÈĝ czujÚ jego zapach? Jakim cudem wciÈĝ czujÚ drapanie jego brody na karku? I jego stÚkanie z rozkoszy? I ból?
— Rylee… ja…
Dlaczego wciÈĝ czujÚ jego smak w ustach? O, Boĝe.
Děwiga mi siÚ na tÚ myĂl i wywoïane przez niÈ wspomnienie.
— Daj mi pieprzonÈ minutÚ — mówiÚ i uciekam do ïazienki.
MuszÚ pozbyÊ siÚ tego smaku z ust.
Maïo brakuje, a nie zdÈĝyïbym dobiec do kibla. Potykam siÚ i padam na kolana, zwracajÈc nieistniejÈcÈ zawartoĂÊ ĝoïÈdka do muszli. Moim ciaïem targajÈ gwaïtowne skurcze, gdy z caïych siï próbujÚ
wyrzuciÊ z siebie wszelkie Ălady jego osoby, chociaĝ wiem, ĝe istniejÈ
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tylko w mojej wyobraěni. ZeĂlizgujÚ siÚ w dóï i opieram o ĂcianÚ
z mozaikÈ. Marmur przyjemnie chïodzi mojÈ rozgrzanÈ skórÚ. Ocieram usta wierzchem drĝÈcej dïoni. Odchylam gïowÚ, zamykam oczy
i bezskutecznie próbujÚ zepchnÈÊ wspomnienie z powrotem w niepamiÚÊ.
Spider-Man. Batman. Superman. Iron Man.
Co, do diabïa, siÚ staïo? Nie miaïem tego snu od ponad piÚtnastu
lat. Dlaczego teraz? Dlaczego? O, kurwa! O, kurwa! Rylee. Rylee
to widziaïa. Rylee byïa Ăwiadkiem koszmaru, do którego nigdy siÚ
nie przyznaïem. Koszmaru peïnego zdarzeñ, o których absolutnie
nikt nie wie. Czy ja coĂ mówiïem? Czy ona coĂ usïyszaïa? Nie, nie,
nie! Nie moĝe siÚ dowiedzieÊ.
Nie moĝe tutaj byÊ.
Wstyd spïywa po mnie i wiÚěnie mi w gardle. MuszÚ wziÈÊ gïÚboki oddech, ĝeby pohamowaÊ mdïoĂci. JeĂli siÚ dowie, co robiïem
— do czego on mnie zmuszaï i na co siÚ godziïem bez walki — to
bÚdzie wiedziaïa, jakim jestem czïowiekiem i jak bardzo jestem beznadziejny i bezwartoĂciowy. I dlaczego nie mogÚ zaakceptowaÊ niczyjej miïoĂci. Nigdy.
GïÚboko zakorzeniony strach, ĝe ktoĂ odkryje prawdÚ, zaczyna
bulgotaÊ tuĝ pod skórÈ.
Noĝ kurwa, znowu. Mój ĝoïÈdek burzy siÚ gwaïtownie i czujÚ
skurcze wymiotne. Gdy cichnÈ, spuszczam wodÚ i zmuszam siÚ do
wstania. Wpadam na umywalkÚ i drĝÈcymi dïoñmi wyciskam olbrzymiÈ iloĂÊ pasty na szczoteczkÚ, po czym zaczynam agresywnie
szorowaÊ zÚby. Zamykam oczy i próbujÚ odpÚdziÊ uczucia i wspomnienia, przypominajÈc sobie dotyk dïoni Rylee — zamiast myĂleÊ
o tych wszystkich kobietach, które bez skrupuïów wykorzystaïem
przez te wszystkie lata, usiïujÈc zdïawiÊ horror w swoim umyĂle.
PróbujÚ zakopaÊ ból pod przyjemnoĂciÈ.
— Kurwa! — To nie dziaïa, wiÚc szorujÚ zÚby tak dïugo, aĝ czujÚ lekki miedziany posmak krwi z dziÈseï. Rzucam szczoteczkÚ na
blat z gïoĂnym klekotem i nabieram wody w dïonie, ĝeby ochlapaÊ
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twarz. Zauwaĝam w lustrze nogi Rylee, która wchodzi do ïazienki.
BiorÚ gïÚboki oddech. Nie mogÚ pozwoliÊ, ĝeby oglÈdaïa mnie w takim stanie. Jest zbyt bystra i ma zbyt duĝe doĂwiadczenie z takim
gównem, a ja nie jestem gotowy na to, ĝeby odkryïa trupy w mojej
szafie i gruntownie je przeĂwietliïa.
Nie sÈdzÚ, ĝebym kiedykolwiek byï na to gotowy.
TrÚ twarz rÚcznikiem, nie wiedzÈc, co zrobiÊ. W koñcu opuszczam go i patrzÚ na niÈ. Boĝe, jest tak niewiarygodnie kurewsko
piÚkna! Zapiera mi dech w piersi. OdsïaniajÈcy jej nagie nogi mój
pomiÚty T-shirt, rozmazane kreski na powiekach, wïosy zburzone
snem i odciĂniÚta na policzku zmarszczka od poduszki w ĝaden sposób nie ujmujÈ jej atrakcyjnoĂci. W niewyjaĂniony sposób nawet jÈ
zwiÚkszajÈ. WyglÈda tak niewinnie, tak niedostÚpnie. Nie zasïugujÚ
na niÈ. Jest znacznie powyĝej moich progów. A do tego stoi zbyt blisko, bliĝej, niĝ dopuĂciïem jakÈkolwiek innÈ osobÚ. To mnie przeraĝa. Nigdy nie dopuĂciïem nikogo tak blisko, bo to oznacza wyjawienie sekretów i odsïoniÚcie przeszïoĂci.
I to, ĝe kogoĂ potrzebujesz. Nie potrzebujÚ nikogo prócz siebie.
Potrzebowanie kogokolwiek innego zawsze koñczy siÚ bólem. Porzuceniem. Niewysïowionym koszmarem. Mimo to potrzebujÚ teraz Rylee. Kaĝda komórka mojego ciaïa pragnie podejĂÊ, objÈÊ jÈ
i mocno do niej przylgnÈÊ. Aby ciepïo jej delikatnej skóry wraz z jej
cichym oddechem uĂmierzyïo rozlewajÈcy siÚ w piersi ból. PragnÚ
zatraciÊ siÚ w niej, aby odnaleěÊ siÚ na nowo — chociaĝ na chwilkÚ. I miÚdzy innymi dlatego powinna wyjĂÊ. Niezaleĝnie od tego,
jak bardzo tego pragnÚ, nie mogÚ… nie mogÚ tego zrobiÊ ani jej,
ani sobie. Nie mogÚ zniszczyÊ swojego starannie skonstruowanego
ĝycia i sposobu radzenia sobie z tym koszmarem.
Samemu jest lepiej. Samemu wiem, czego siÚ spodziewaÊ. PotrafiÚ oszacowaÊ sytuacjÚ i ïagodziÊ problemy z wyprzedzeniem.
Kurwa! Jak mam to teraz zrobiÊ? Jak mam odepchnÈÊ jedynÈ kobietÚ, którÈ mógïbym dopuĂciÊ do swojego wnÚtrza?
Lepiej straciÊ jÈ teraz, niĝ gdyby miaïa uciec po odkryciu prawdy.
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BiorÚ pokrzepiajÈcy wdech i nasze spojrzenia siÚ spotykajÈ. W jej
oczach kotïuje siÚ bardzo wiele emocji, ale to litoĂÊ dziaïa na mnie
jak zapalnik i staje siÚ ĝaïosnym usprawiedliwieniem tego, co zamierzam zrobiÊ. Widziaïem to spojrzenie tak wiele razy, ĝe maïo
co bardziej mnie irytuje. Nie oczekujÚ pomocy charytatywnej. Nie
potrzebujÚ pieprzonej litoĂci od nikogo.
A na pewno nie od niej.
SïyszÚ, jak wypowiada moje imiÚ tym swoim chrapliwym, seksownym gïosem, i niemal ulegam.
— Nie, Rylee. Musisz wyjĂÊ.
— Colton? — mówi, szukajÈc mojego wzroku. W jej oczach kotïuje siÚ mnóstwo pytañ, lecz ĝadne z nich nie pada.
— Idě, Rylee. Nie chcÚ, ĝebyĂ tu byïa. — Blednie, gdy to sïyszy.
Opuszczam wzrok po jej twarzy i zauwaĝam drgajÈcÈ dolnÈ wargÚ.
Przygryzam swojÈ wargÚ od Ărodka, bo ĝoïÈdek znowu zaczyna siÚ
buntowaÊ i czujÚ, jakbym znowu miaï zaczÈÊ rzygaÊ.
— ChcÚ ci jakoĂ pomóc…
KrzywiÚ siÚ w Ărodku, gdy sïyszÚ jej ïamiÈcy siÚ gïos. NienawidzÚ siebie za ból, który jej zadam. Jest tak uparta, ĝe na pewno nie
podda siÚ bez walki. Robi krok w mojÈ stronÚ, a ja zgrzytam zÚbami
w odpowiedzi. JeĂli mnie dotknie — jeĂli poczujÚ opuszki jej palców
na skórze — ulegnÚ.
— Wynocha! — wrzeszczÚ. SpoglÈda na mnie z niedowierzaniem, ale widzÚ teĝ, ĝe jest zdecydowana mnie pocieszaÊ. — Wypierdalaj, Rylee! Nie chcÚ ciÚ tutaj! Nie potrzebujÚ ciÚ!
Otwiera szeroko oczy i zaciska zÚby, aby powstrzymaÊ drĝenie
dolnej wargi.
— Wcale tak nie uwaĝasz.
Cicha zuchwaïoĂÊ w jej gïosie uderza mnie w uszy i wdziera siÚ
gïÚboko w takie zakamarki mojej duszy, których istnienia nawet nie
podejrzewaïem. Nie mogÚ patrzeÊ na to, jak jÈ krzywdzÚ, a ona stoi
tu i przyjmuje to, czym w niÈ rzucam, ĝeby siÚ upewniÊ, ĝe nic mi
nie jest. Bez wÈtpienia to ona tu jest ĂwiÚta, a ja jestem grzesznikiem.
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Sïodki, pieprzony Jezu!
MuszÚ jÈ zniszczyÊ bzdurnymi kïamstwami, ĝeby siÚ stÈd wyniosïa. ¿ebym nie musiaï jej przepraszaÊ, gdy tu zostanie, i ĝebym nie
musiaï siÚ otwieraÊ na to wszystko, przed czym zawsze siÚ broniïem.
— Jasne, ĝe nie! — wrzeszczÚ na niÈ, rzucajÈc rÚcznik w bok.
StrÈcam przy tym jakieĂ gïupie butelkowate wazony. Wbija we mnie
wzrok, a jej podbródek unosi siÚ z uporem. Idě, Rylee! Uïatw to nam
obojgu! Ale ona patrzy mi w oczy. RobiÚ krok naprzód, starajÈc siÚ
wyglÈdaÊ najgroěniej jak potrafiÚ, ĝeby tylko wyszïa.
— Wyruchaïem ciÚ, Rylee, i juĝ z tobÈ skoñczyïem! Mówiïem
ci, ĝe tylko do tego siÚ nadajÚ, kochanie…
Po jej policzku zaczyna spïywaÊ pierwsza ïza. Zmuszam siÚ do
równego oddechu i udawania, ĝe mnie to nie rusza, ale zranione
spojrzenie jej ametystowych oczu rozsadza mi serce. Musi stÈd wyjĂÊ,
i to juĝ! BiorÚ jej torbÚ z blatu i ciskam na jej klatkÚ piersiowÈ. Wzdrygam siÚ, gdy odchyla siÚ do tyïu od impetu, z jakim to zrobiïem. Dotykanie jej w taki sposób sprawia, ĝe mój ĝoïÈdek jeszcze bardziej
siÚ skrÚca.
— Wynocha! — warczÚ i zaciskam piÚĂci, ĝeby powstrzymaÊ siÚ
od jej dotkniÚcia. — Znudziïem siÚ tobÈ. Nie widzisz tego? SpeïniïaĂ swoje zadanie. Szybka rozrywka dla zabicia czasu. Skoñczyïem
juĝ, wiÚc wynocha!
Patrzy na mnie ostatni raz, a jej zaïzawione oczy milczÈco szukajÈ czegoĂ w moich. W koñcu z jej gardïa dobywa siÚ szloch. Odwraca
siÚ i wypada z mojego pokoju, a ja opieram siÚ o futrynÚ i stojÚ. Serce wali mi jak oszalaïe, gïowa mi pÚka, a palce bolÈ od kurczowego
Ăciskania futryny, ĝeby powstrzymaÊ siÚ od pójĂcia za Rylee. Gdy
sïyszÚ trzaĂniÚcie drzwi wejĂciowych, biorÚ gïÚboki, drĝÈcy oddech.
Co ja, kurwa, wïaĂnie zrobiïem?
Obrazy ze snu wracajÈ na powierzchniÚ i nie potrzebujÚ ĝadnego
innego przypomnienia. Wszystko uderza mnie naraz, gdy wtaczam
siÚ pod prysznic, odkrÚcam wodÚ i ustawiam na bardziej gorÈcÈ,
niĝ mogÚ wytrzymaÊ. BiorÚ mydïo i zaczynam gwaïtownie pocieraÊ
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ciaïo. PróbujÚ zedrzeÊ z siebie utrzymujÈce siÚ wspomnienie dotyku
jego rÈk. PróbujÚ zmyÊ ból wynikajÈcy zarówno z tego wspomnienia,
jak i z odrzucenia Rylee. Gdy mydïo siÚ koñczy, siÚgam po butelkÚ
jakiegoĂ ĝelu pod prysznic, wylewam caïy na siebie i znowu zaczynam to szaleñcze szorowanie. Skóra mnie piecze, ale wciÈĝ nie jest
wystarczajÈco czysta.
Pierwszy szloch jest dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Kurwa! Ja nie pïaczÚ. Grzeczni chïopcy nie pïaczÈ, jeĂli kochajÈ swojÈ
mamusiÚ. DrgajÈ mi ramiona, gdy próbujÚ siÚ pohamowaÊ, lecz
wszystkie wydarzenia z ostatnich kilku godzin — emocje, wspomnienia, ból w oczach Rylee — biorÈ nade mnÈ górÚ. Tama pÚka i nie
potrafiÚ siÚ juĝ powstrzymaÊ.
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