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Prolog

Tank

W wieku 17 lat
Nie spa em, kiedy po raz pierwszy dosta em w ebra z buta. Za-

powietrzy em si  i otworzy em oczy, a wtedy po raz kolejny kto  mnie
kopn  i powietrze ze mnie usz o. Uciek em na czworakach pod cian
i unios em g ow . Gdy próbowa em wsta , dosta em pi ci  w ryj.

— Dupek! — sykn em.
Stara em si  odepchn  tego chuja, jednak on wbi  mnie w pod-

og . Podskoczy em w chwili, gdy kolejny z tych skurwieli z apa  za
mój plecak.

— Hej! — warkn em.
Jednak zanim zd y em pobiec za tym go ciem, rzuci  si  na

niego za to, e tkn  moj  w asno , dopad o do mnie czterech ko-
lejnych. Uderzali mnie pi ciami i kopali. Przed oczami zata czy y
mi czarne plamki i wtedy nagle te dupki znikn y.

Opar em si  o cian , trzymaj c si  za ebra i próbuj c z apa
oddech. Unios em g ow . Czterech wytatuowanych bia ych facetów
spuszcza o omot grupie Meksyka ców… Tym skurwielom, którzy
mnie zaatakowali.

To by a szybka walka — nowi skopali dup  Meksyka com w ci -
gu zaledwie kilku minut. Chuje uciek y alejk , w której sypia em.
Pot i krew sp ywa y mi po twarzy. Wytar em je r k  i wzrok wy-
ostrzy  mi si  na tyle, e zobaczy em jakiego  pot nego ogolonego
faceta, który zbli y  si  do mnie z moim plecakiem.
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— Zabrali ci co ? — zapyta .
Zmru y em oczy. Na szyi mia  ogromny tatua  przedstawiaj cy

czach  i skrzy owane piszczele. Wyci gn em r k , by wzi  od niego
swój plecak. Zacisn em z by, bo poczu em uk ucie bólu w ebrach.

Skurwiele mi je po amali. Wiedzia em o tym.
Facet zabra  r k  z moim plecakiem i z apa  mnie za rami .

Mia  silny u cisk, jak imad o. U miechn  si  drwi co.
— Ile ty masz lat, m ody?
Rozejrza em si , przygl daj c pozosta ym. Wszyscy wygl dali tak

samo — ogolone g owy, tatua e, podobne ubrania. I wszyscy gapili
si  na mnie.

— Nied ugo sko cz  osiemna cie.
Facet pokr ci  g ow .
— Jeste  wielkim skurwielem. — Strz sn em jego r k  i cof-

n em si , ignoruj c ból w ebrach. Nie pierwszy raz co  mnie bo-
la o, wi c potrafi em sobie z tym poradzi . — Grasz w futbol?

— Silny skrzyd owy — przyzna em po chwili wahania. — Gra em
w szkolnej dru ynie… kiedy .

Facet spojrza  na kogo , kto sta  za nim, a potem ponownie skupi
wzrok na mnie.

— I teraz sypiasz w alejce?
Ka dy mi sie  w moim ciele si  spi . Ten skurwiel nie mia

poj cia, przez co w yciu przeszed em. Nie móg bym zosta  z moim
ojcem ani sekundy d u ej. Zacisn em szcz k  i zwin em d o
w pi . Nagle ogarn  mnie gniew, kiedy my la em o tym, jak oj-
ciec uderzy  mnie po tym, gdy najeba  si  whiskey… Znowu. Stoj -
cy przede mn  facet chyba to zauwa y , ale nie poczu  si  zagro o-
ny — po prostu u miechn  si  szeroko, wyszepta  co  do go cia za
nim i podszed  do mnie. Byli my podobni pod wzgl dem wzrostu
i budowy cia a.

— Jestem Trace.
Rozejrza em si  po facetach. aden nie wygl da , jakby chcia

mnie zabi , a poza tym skopali dla mnie tych Meksyka ców.
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— Shane. Shane Rutherford.
Trace u miechn  si  szeroko.
— To dobre imi . Czyste. Prawdziwie ameryka skie. — Wska-

za  na moje ebra. — Znam kogo , kto mo e ci z tym pomóc.
Zmru y em oczy.
— Dlaczego mia bym si  na to zgadza ? — Spi em si . — Nie

b d  ci ssa  fiuta.
Na ulicy mia em takich ofert wystarczaj co du o.
Trace wybuchn  miechem, a faceci stoj cy za nim mu zawtó-

rowali.
— Dobrze wiedzie . Nie przepadam za ciotami tak samo jak za

Meksyka cami.
Troch  si  rozlu ni em, ale i tak musia em zapyta :
— Dlaczego chcesz mi pomóc?
Trace otoczy  mnie ramieniem i odwróci  si  tak, ebym móg

zobaczy  pozosta ych.
— Kiedy bia y brat, prawdziwy Amerykanin urodzony i wycho-

wany w Stanach Zjednoczonych jest w potrzebie, jego biali bracia
musz  mu pomóc.

Teraz wyra niej widzia em tatua e na ramionach facetów —
swastyki, celtyckie krzy e, „SS”.

— Mo esz si  u nas zatrzyma . Znajdziemy ci prac , uciekniesz
z tej alejki. — Spojrza em na koc, na którym spa em od dwóch
miesi cy. Zaburcza o mi w brzuchu z g odu. Trace cisn  moje
rami . — B dziesz móg  si  tam naje .

— Johnny Landry robi ob dne barbecue — odezwa  si  jeden
z facetów.

Uwielbia em barbecue.
Wszyscy popatrzyli na mnie wyczekuj co. Trace wci  trzyma

mnie za rami . Westchn em i po raz pierwszy od tygodni poczu em
co  wi cej ni  pieprzon  rozpacz.

— Ch tnie zjad bym co  z barbecue — odpar em, a faceci
u miechn li si .
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— To idziemy, kurwa.
Trace zaprowadzi  mnie do furgonetki. Odetchn em g boko,

kiedy opu cili my centrum Austin i skierowali my si  w stron  Spice-
wood. Skr cili my i dalej jechali my wirow  cie k , a  zobaczy em
dom. Przed nim siedzia y dziesi tki ludzi, wszyscy pili i rozmawiali.

— Oto bractwo — powiedzia  Trace.
Spojrza em na niego. Musia  mie  jakie  dwadzie cia cztery,

dwadzie cia pi  lat.
Trace zabra  mnie do domu. W ogromnej kuchni zastali my

grup  facetów. Nie przypominali Trace’a i jego przyjació . Wygl -
dali na m drzejszych w tych swoich wyszukanych strojach. Inaczej
si  wys awiali. Brzmieli tak, jakby robili w yciu co  wi cej, a nie
tylko walczyli z gangami na ulicach.

Starszy facet, który podejrzliwie zmru y  oczy, wsta .
— Co to za jeden? — zapyta , wskazuj c na mnie podbródkiem.
— Shane Rutherford — odpar  Trace. — Znalaz em go, kiedy

kaktusy próbowa y go okra . Nie mog em zostawi  brata, bo ska-
towaliby go.

Starszy pokiwa  g ow .
— Jay jest w pokoju po drugiej stronie domu. On go ogarnie.
Pod y em za Trace’em korytarzem w stron  wspomnianego

pokoju. W domu przewa a y g ównie drewniane pod ogi oraz ame-
ryka skie i nazistowskie flagi przypi te do cian. A potem na samym
ko cu zobaczy em ogromny obraz Hitlera.

Jebanego Adolfa Hitlera.
Zamar em, po prostu gapi c si  na ten obraz. Nie by em g upi.

W a ciwie w szkole ca kiem nie le sobie radzi em. By em dobry
z mechaniki, in ynierii i tego typu rzeczy. I s ucha em na lekcjach
z historii Europy. Doskonale wiedzia em, kim by  Adolf Hitler. S y-
sza em o bia ej supremacji i Ku Klux Klanie. Jednak nigdy si  nad
tym nie zastanawia em. Nigdy nie byli cz ci  mojego ycia. Ale
kiedy z obrazu Hitler wbi  we mnie swój zaci ty wzrok, moje serce
zabi o w jaki  inny ni  do tej pory sposób.
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W korytarzu us ysza em miech. Obok mnie znajdowa o si
okno, wi c wyjrza em na podwórko na m czyzn. Pili ameryka -
skie piwo, szkock  whisky i bawili si  w najlepsze. cisn o mnie
w o dku i dotar o do mnie, e nigdy nie mia em takich przyjació .
Wcze niej gra em w dru ynie futbolowej. Ale kiedy najlepsz  roz-
rywk  twojego ojca alkoholika jest obijanie ci mordy, zamykasz si
w sobie. aden z moich kolegów nie wiedzia , co si  ze mn  dzia o.
Gra em w futbol, bo by em wielki i czu em potrzeb , by da  lu-
dziom wycisk. Musia em si  na nich wy adowa . Jednak mój ojciec
by  jeszcze pot niejszy i niewa ne, jak ostro walczy em, dra  zaw-
sze wygrywa .

Jeden z facetów podkr ci  muzyk  i z g o ników hukn a jaka
rockowa piosenka. Zacz  wykrzykiwa  s owa — co  o braterstwie
i byciu bia ym Amerykaninem. Poczu em, e nuty piosenki zaczy-
naj  p yn  moimi y ami jak crack.

Chcia em by  tam z nimi. Chcia em, kurwa, pi  i niczym si  nie
przejmowa .

— Wszystko w porz dku? — zapyta  stoj cy za mn  Trace.
Odwróci em si  i skin em mu g ow . Z apa  mnie za rami  i za-

ci gn  do mniejszego pokoju na ko cu korytarza. Obok ó ka na-
krytego bia  po ciel  sta  wysoki szczup y facet o br zowych w o-
sach, który wyci gn  do mnie r k .

— Jestem Jay.
Ja te  si  przedstawi em.
— Kiedy  s u y  w armii — powiedzia  Trace, wskazuj c na Jaya.

— By  tam lekarzem. — Trace klepn  m czyzn  w plecy. — S u y
temu krajowi, do chuja. Zabija  pizdy, które chcia y nam odebra
wolno . — Trace si  u miechn . — Jest, kurwa, bohaterem bia ych.

— Dzi kuj  za twoj  s u b .
Jay pokiwa  g ow , a zobaczywszy b ysk w jego oczach, uzna em,

e post pi em s usznie.
— Siadaj na ó ku.
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Jay przegoni  Trace’a, a potem pozszywa  moje rany i owin  mi
tu ów banda em. Ca y czas opowiada  mi o tym, e jego historia
jest podobna do mojej. e znalaz  dom tutaj, z Johnnym Landrym.
Potem do czy  do armii. Chcia  walczy  za swój kraj. Powiedzia ,
e wi kszo  facetów mieszkaj ca na tym ranczu to robi a. Byli

ameryka skimi o nierzami, nie zbirami. Landry mia  wa niejsz
misj  ni  tylko walki uliczne z Meksyka cami i Czarnymi. Z ka -
dym kolejnym wymawianym s owem moje serce bi o szybciej i szyb-
ciej, spija em ka de jego s owo — rodzina… bracia… cel… powód
do ycia… Te s owa rozpali y mnie jak fajerwerki niebo na czwar-
tego lipca.

Jay po o y  mi r k  na ramieniu, gdy sko czy .
— Musisz porozmawia  z Landrym, m ody. On szuka takich

o nierzy jak ty. Widz , e si  nadajesz. — Poklepa  si  po g owie. —
Masz co  tutaj… — za mia  si  — a tak e masz, kurwa, mi nie.

A potem wyszed  i zostawi  mnie samego.
Nie potrafi em pozby  si  z g owy jego s ów. By em tym, kogo

szuka  Landry. U miechn em si  z wy szo ci .
Po kn em tabletki przeciwbólowe, które dosta em od Jaya, i po-

pi em je puszk  piwa — równie  od niego.
Przesun em r k  po twarzy, bo nagle poczu em si  okropnie

zm czony, jednak mój umys  galopowa  — zastanawia em si , co
si  dzisiaj wydarzy o. My la em o wzroku Hitlera, który patrzy  na
mnie tak, jakby potrafi  przejrze  mnie na wylot. My la em o wzro-
ku Landry’ego, który obserwowa  mnie, gdy wcze niej tu przysze-
d em. Kiedy otworzy em oczy, zauwa y em, e kto  sta  w przej ciu
— ch opak w moim wieku, mo e nawet troch  m odszy. Skupi em
na nim wzrok.

— Trace wspomina , e kaktusy ci  zaatakowa y.
— Próbowa y — powiedzia em po chwili milczenia. — Ale twoi

ludzie ich przegonili.
— Grasz w futbol. — To nie by o pytanie. — Tak mówi  Trace.
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Wygl da na to, e gdy Jay mnie naprawia , Trace wszystkim
o mnie opowiedzia .

— Na pozycji silnego skrzyd owego — sprecyzowa em. — W liceum.
Niedawno je sko czy em. Z wyprzedzeniem. Szybko si  wyrwa em.

Ch opak pokiwa  g ow .
— Ja jestem rozgrywaj cym. — Wszed  do pokoju. Nie mia  ad-

nych tatua y, ale by  dobrze zbudowany i wysoki jak ja. — W pierw-
szej klasie.

Wygl da  jak kto  z wy szej klasy spo ecznej. Wyra a  si  lepiej
ni  Trace. I na pewno lepiej ni  ja, a ja pochodzi em z biedoty. Nie
przypomina  pozosta ych ludzi, których tu widzia em. I na pewno
nie wygl da , jakby by  w pierwszej klasie liceum.

— Jestem Tanner — przedstawi  si , wyci gaj c do mnie r k .
Jedn  r k  z apa em si  za ebra, a drug  u cisn em jego d o .
— Shane.
— Bardziej pasuje do ciebie Tank — odezwa  si  Trace, który

zjawi  si  za Tannerem. — Nie jad e  od tygodni, a mimo to wci
jeste  taki ogromny? Kurwa, Shane…. Od teraz b dziemy na ciebie
mówi  Tank.

— My, czyli kto? — zapyta em, przenosz c wzrok od Tannera do
Trace’a i z powrotem. Wiedzia em, e s  rasistami czy co  w tym
stylu. Ale nie mia em poj cia, kim s  dok adnie.

— Twoja nowa rodzina. — Trace otoczy  Tannera ramionami
i przyci gn  go blisko siebie, tak jak mnie. — Bracia, Tank. Jeste-
my, kurwa, towarzyszami broni.
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