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Jeden

Mojĝesz

TAG NIE ZOSTAWI ĝadnego listu, a jego mieszkanie byïo czyste.
Nawet nie tyle czyste, ile opróĝnione, popakowane w kartony i z reklamÈ biura nieruchomoĂci w oknie. Tag nie byï zbyt schludnym
czïowiekiem, co zapewne musiaïby zmieniÊ, gdyby Millie siÚ wprowadziïa. Za porzÈdek zwykle odpowiadaïa jego gosposia, ale gdy do
niej zadzwoniïem, o niczym nie wiedziaïa. Nikt nie wiedziaï. Tag nie
powiedziaï nikomu, ĝe odchodzi. Jego mieszkanie byïo wystawione
na sprzedaĝ, a samochód zniknÈï. Razem z nim. I Tag nie zostawiï
ĝadnego adresu korespondencyjnego.
Zostawiï za to na siïowni kopertÚ z imieniem Millie. W Ărodku
byïy klucze: jeden do jej mieszkania, drugi do obiektu treningowego,
trzeci do baru, czwarty do szafki na akta w jego biurze w siïowni.
ZajÚïo nam trochÚ czasu, zanim dopasowaliĂmy poszczególne klucze
do odpowiednich zamków. Ale jakoĂ nie wierzyïem w to, ĝe bawiï siÚ
z nami w ciuciubabkÚ, bo to takĝe nie byïo w jego stylu. On po prostu
nie chciaï, ĝebyĂmy go znaleěli. A to cholernie mnie przeraĝaïo.
W najwyĝszej szufladzie szafki na akta znajdowaïo siÚ pudïo po
butach peïne kaset magnetofonowych. Kaĝda z nich byïa oznaczona
imieniem Taga, numerem i wypukïÈ nalepkÈ. W pudle znajdowaï
siÚ teĝ maïy magnetofon. Taki z przyciskami na koñcu i gïoĂnikiem
na wierzchu, przypominajÈcy trochÚ fortepian.
Gdy spytaïem Millie, czy wie coĂ o tych kasetach, zaskoczona
przebiegïa po nich palcami, a potem przytaknÚïa.
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— Musiaï to dostaÊ od mojego brata Henry’ego. Henry od zawsze
miaï ten magnetofon w pokoju. Uĝywaï go, ĝeby bawiÊ siÚ w komentatora sportowego i nagrywaÊ wïasne relacje z rozgrywek. OglÈdaï
mecze z ojcem i mówiï do magnetofonu, jakby byï jakimĂ Bobem
Costasem. Mama przed ĂmierciÈ kupiïa mu dyktafon cyfrowy, ale
Henry niczego nie wyrzucaï. To on musiaï daÊ go Tagowi.
Tag lubiï rzeczy, których daïo siÚ dotknÈÊ. Podobnie Millie. Ona
musiaïa dotykaÊ rzeczy, ĝeby je zobaczyÊ. On potrzebowaï dotyku,
ĝeby poczuÊ wiÚě. Potrafiïem sobie wyobraziÊ, jak wkïada taĂmy i gada
bez koñca, ĝeby przekazaÊ swoje myĂli. Opowiadanie w ten sposób
historii i Ămianie siÚ z nich byïo jednym wielkim ĝartem. Próbowaïem
siÚ na niego rozgniewaÊ, ale wiedziaïem, ĝe tak naprawdÚ zostawiï
taĂmy, gdyĝ tylko w ten sposób mógï pozostawiÊ Millie wiadomoĂÊ.
Tylko w ten sposób byïa w stanie bez pomocy osób z zewnÈtrz dowiedzieÊ siÚ, co chciaï jej przekazaÊ.
— Wiesz, jak siÚ z tego korzysta, prawda? — spytaïem.
PrzytaknÚïa.
— MyĂlÚ, ĝe one sÈ dla ciebie, Millie — powiedziaïem.
— Oznaczyï taĂmy — szepnÚïa. — Oznaczyï je, ĝebym wiedziaïa,
w jakiej kolejnoĂci ich sïuchaÊ.
— Chodzi o nalepki?
Znowu przytaknÚïa.
— Tak. Mam je na wszystkich ubraniach, a w sypialni trzymam
caïe pudeïko takich nalepek. Liczby, litery, sïowa. Chyba zwróciï na
to uwagÚ, gdy mu je pokazaïam.
— Tag zawsze zwraca uwagÚ. Moĝe ci siÚ wydawaÊ, ĝe nie, bo jest
niespokojny. Bo siÚ wierci. Ale nic mu nie umyka.
Wargi Millie zaczÚïy siÚ trzÈĂÊ, a z jej oczu popïynÚïy ïzy. Odwróciïem wzrok, chociaĝ nie byïo takiej potrzeby.
Usïyszaïem, ĝe wyciÈga taĂmÚ, wsuwa jÈ do magnetofonu i przyciska „play”. Sïuchaïem do momentu, gdy ciszÚ wypeïniï gïos Taga.
WzdrygnÈïem siÚ i uĂmiechnÈïem jednoczeĂnie, bo nie mogïem siÚ
zdecydowaÊ, czy jestem na niego wĂciekïy, czy siÚ o niego bojÚ.
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PomyĂlaïem, ĝe Tag przypuszczalnie wolaïby, ĝebym nie sïyszaï, co
ma do powiedzenia Millie, wiÚc otworzyïem drzwi biura, ĝeby zostawiÊ jÈ samÈ. Natychmiast rozlegïo siÚ klikniÚcie przycisku „stop”,
które przerwaïo opowieĂÊ Taga o jego barze. Wiedziaïem wszystko
o jego interesach i nie musiaïem o tym sïuchaÊ, ale Millie miaïa inne
zdanie.
— Mojĝeszu? ProszÚ, nie wychodě. ChcÚ, ĝebyĂ sïuchaï ich ze
mnÈ. Ty najlepiej go znasz. Wiesz o nim to wszystko, co ja chciaïabym
wiedzieÊ. I jesteĂ jego najlepszym przyjacielem. Musisz tego posïuchaÊ ze mnÈ, ĝeby mi nic nie umknÚïo. A potem musisz mi pomóc
go znaleěÊ.

POZNAEM DAWIDA TAGGERTA, gdy miaïem osiemnaĂcie lat,
w szpitalu psychiatrycznym. W Montlake. Po raz pierwszy spojrzaïem
mu w oczy podczas sesji terapeutycznej, na której nad jego ramieniem
unosiïa siÚ zmarïa siostra. Spytaïem go, czy zna Molly. Tak miaïa na
imiÚ. Molly. Jego nieĝyjÈca siostra. Wpadï w furiÚ, podbiegï do mnie,
przewróciï mnie na podïogÚ, a potem, trzymajÈc za gardïo, domagaï
siÚ szczegóïów, dopóki nie rozdzielili nas sanitariusze.
Niezbyt obiecujÈcy poczÈtek znajomoĂci.
W szpitalu znaleěliĂmy siÚ z róĝnych powodów. Ja zostaïem tam
umieszczony przez ludzi, którzy siÚ mnie bali, a Tag przez ludzi,
którzy go kochali. Ja widziaïem martwych ludzi, a on chciaï umrzeÊ.
ByliĂmy mïodzi, samotni i zagubieni, a ja nie chciaïem byÊ znaleziony.
PragnÈïem uciec na koniec Ăwiata, ĝeby ĂmierÊ musiaïa mnie goniÊ.
Tag chciaï po prostu zrozumieÊ Ăwiat.
Moĝe chodziïo o to, ĝe obaj byliĂmy mïodzi. Moĝe o to, ĝe obaj
siedzieliĂmy w psychiatryku i niespecjalnie paliliĂmy siÚ do wyjĂcia.
A moĝe o to, ĝe Tag ze swoim nosowym gïosem i kowbojskÈ osobowoĂciÈ byï zupeïnie inny niĝ ja. Niezaleĝnie od powodu poïÈczyïa
nas swego rodzaju przyjaěñ. Moĝliwe, ĝe dlatego, ĝe on mi wierzyï.
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Bez wahania. Bez zastrzeĝeñ. Bez osÈdzania. Wierzyï mi i nigdy
wierzyÊ nie przestaï.
Tag i ja zostaliĂmy na trzy dni umieszczeni w izolatkach za bójkÚ
w trakcie sesji terapeutycznej i obaj mieliĂmy zakaz wychodzenia.
Trzeciego dnia odosobnienia Tag wparowaï do mojej izolatki i zamknÈï za sobÈ drzwi.
Spojrzaïem na niego zïowrogo. Zdziwiïo mnie, ĝe drzwi byïy
otwarte. Sam nawet nie spróbowaïem ich otworzyÊ. Byïo mi gïupio,
ĝe siedziaïem trzy dni w pokoju z otwartymi drzwiami.
— PatrolujÈ korytarz co kilka minut i tyle. To byïo wyjÈtkowo
proste. Powinienem byï przyjĂÊ wczeĂniej — stwierdziï, siadajÈc na
moim ïóĝku. — Jestem Dawid Taggert, nawiasem mówiÈc. Ale moĝesz
mi mówiÊ Tag. — Nie przeprosiï za duszenie mnie i nie zachowywaï
siÚ, jakby chciaï to powtórzyÊ, co mnie rozczarowaïo.
JeĂli nie zamierzaï siÚ biÊ, to wolaïem, ĝeby sobie poszedï. Bez
sïowa wróciïem do rysunku, nad którym pracowaïem. Czuïem obecnoĂÊ jego siostry. Jej obraz migotaï za Ăcianami wody. WestchnÈïem
ciÚĝko, bo miaïem juĝ doĂÊ Molly. A jeszcze bardziej miaïem doĂÊ
jej brata. Oboje byli niewiarygodnie uparci i odpychajÈcy.
— JesteĂ stukniÚtym skurwielem — obwieĂciï bez ogródek.
Nawet nie podniosïem gïowy znad rysunku, który wykañczaïem
ogryzkiem oïówka woskowego. Staraïem siÚ zapewniÊ sobie staïe dostawy. Moje zapasy zbyt szybko siÚ koñczyïy.
— Tak mówiÈ ludzie, prawda? — ciÈgnÈï. — ¿e jesteĂ stukniÚty.
Ale ja tego nie kupujÚ, stary. Juĝ nie. Ty nie jesteĂ stukniÚty, tylko
masz zdolnoĂci. Szalone zdolnoĂci.
— Szalone, stukniÚte. Czy to przypadkiem nie to samo? —
mruknÈïem. Geniusz i szaleñstwo sÈ sobie bliskie. Zastanawiaïem siÚ,
o jakich zdolnoĂciach mówiï, bo przecieĝ nie widziaï, jak malujÚ.
— Nie, stary — odparï. — To nie to samo. StukniÚci ludzie muszÈ
siedzieÊ w takich placówkach. A ty tu nie pasujesz.
— Chyba jednak pasujÚ.
ZaĂmiaï siÚ, wyraěnie zaskoczony.
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— Uwaĝasz, ĝe jesteĂ stukniÚty?
— Nie, ĝe jestem pÚkniÚty.
Tag przechyliï gïowÚ w zadumie. Milczaïem jednak, wiÚc przytaknÈï.
— No dobrze. Moĝe wszyscy jesteĂmy pÚkniÚci. Lub skrzywieni.
Ja na pewno taki jestem.
— Dlaczego? — spytaïem. Molly znowu unosiïa siÚ nad nami, wiÚc
zaczÈïem rysowaÊ szybciej, wypeïniajÈc kartkÚ wizerunkiem jej twarzy.
— Moja siostra zniknÚïa. To moja wina. Nie wyjdÚ na prostÈ, dopóki siÚ nie dowiem, co siÚ z niÈ staïo. BÚdÚ skrzywiony na zawsze
— wyznaï tak cicho, ĝe nie wiedziaïem, czy ostatnie zdanie mówi do
mnie, czy do siebie.
— To twoja siostra? — spytaïem niechÚtnie, podnoszÈc szkicownik.
Tag patrzyï w milczeniu. Wstaï. Usiadï z powrotem. W koñcu
przytaknÈï.
— Tak — wykrztusiï. — To moja siostra.
A potem mi o wszystkim opowiedziaï.
Jak siÚ okazaïo, jego ojciec pracowaï w branĝy rafineryjnej, chociaĝ zawsze pragnÈï zostaÊ ranczerem. Gdy Tag zaczÈï siÚ pakowaÊ
w kïopoty i upijaÊ co weekend, jego ojciec kupiï piÚÊdziesiÚcioakrowe
ranczo w hrabstwie Sanpete w Utah i przeprowadziï siÚ tam z caïÈ
rodzinÈ. Byï przekonany, ĝe jeĂli odsunie Taga i jego starszÈ siostrÚ
Molly od starego towarzystwa, uda mu siÚ sprowadziÊ ich na dobrÈ
drogÚ.
Dzieci jednak wcale nie zaczÚïy rozkwitaÊ, tylko siÚ zbuntowaïy.
Siostra Taga uciekïa z domu i sïuch o niej zaginÈï. Tag próbowaï nie
piÊ, lecz nawet gdy tego nie robiï, zĝeraïo go poczucie winy. W koñcu
targnÈï siÚ na wïasne ĝycie. Kilka razy. I tak trafiï do psychiatryka
i poznaï mnie.
Milczaïem, pozwalajÈc mu siÚ wygadaÊ. Niestety, o jej Ămierci
wiedziaïem dokïadnie tyle, ile on, czyli nic. Nie takimi informacjami dzielili siÚ ze mnÈ zmarli. Oni pokazywali mi swoje ĝycie, a nie
ĂmierÊ. Nigdy nie pokazywali mi Ămierci. Gdy Tag skoñczyï mówiÊ,
spojrzaï na mnie ze smutkiem i spytaï:
13

Kup książkę

Poleć książkę

PieĈó Dawida
— Ona nie ĝyje, prawda? Skoro jÈ widzisz, to znaczy, ĝe nie ĝyje.
PrzytaknÈïem. On teĝ przytaknÈï, przyjmujÈc mojÈ odpowiedě bez
dyskusji, z opuszczonÈ gïowÈ, a ja poczuïem, ĝe trochÚ go szanujÚ.
Pokazaïem mu wiÚc to, co pokazywaïa mi Molly, przenoszÈc na papier
wszystkie obrazy, które widziaïem, gdy byïa w pobliĝu.
Potem Tag opowiedziaï o mnie swojemu ojcu, który, powodowany
desperacjÈ, przygnÚbieniem lub zwykïym pragnieniem uspokojenia
swojego niewzruszonego syna, zatrudniï faceta z psami, ĝeby przeczesaÊ opisany przez Taga teren. Psy szybko zïapaïy jej zapach
i znalazïy jej szczÈtki. Tak po prostu. W pïytkim grobie obïoĝonym
kamieniami i gruzem, piÚÊdziesiÈt metrów od miejsca, w którym
namalowaïem jej uĂmiechniÚtÈ twarz, odkryto ciaïo Molly Taggert.
Tag pïakaï, gdy mi o tym powiedziaï. PotÚĝny, druzgocÈcy szloch,
który wstrzÈsaï jego ciaïem i od którego czuïem bolesne napiÚcie
w ĝoïÈdku. Pierwszy raz w ĝyciu zrobiïem coĂ takiego. Pomogïem komuĂ. Znalazïem kogoĂ. Po raz pierwszy moje zdolnoĂci, jeĂli tak moĝna je nazwaÊ, do czegoĂ siÚ przydaïy. Ale Tag na tym nie poprzestaï.
Pewnej nocy po zgaszeniu Ăwiateï przemknÈï do mnie przez korytarz, niezauwaĝony jak zawsze, szukajÈc odpowiedzi, których nikt
z pracujÈcych tu osób nie byï w stanie mu udzieliÊ, a które ja wedïug
niego mogïem dla niego mieÊ. Tag ïatwo siÚ weseliï, ïatwo siÚ wĂciekaï, ïatwo przebaczaï i ïatwo go byïo sprowokowaÊ. Nic nie robiï na
póï gwizdka. Miaïem czasem wraĝenie, ĝe ta placówka jest dla niego
idealna, bo utrzymuje go w ryzach. Miaï teĝ jednak ckliwe oblicze.
— Co siÚ ze mnÈ stanie, gdy umrÚ? — spytaï.
— Dlaczego myĂlisz, ĝe umrzesz? — odpowiedziaïem pytaniem.
Mówiïem jak jeden z naszych lekarzy.
— Jestem tu, bo kilka razy próbowaïem siÚ zabiÊ, Mojĝeszu —
wyznaï.
— No wiem. — Wskazaïem dïugÈ bliznÚ na jego przedramieniu.
Trudno byïo jej nie zauwaĝyÊ. — A ja jestem tu, bo malowaïem
zmarïych i wzbudzaïem przeraĝenie wszystkich ĝyjÈcych, z którymi
miaïem kontakt.
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— No wiem. — UĂmiechnÈï siÚ, bo on teĝ mnie rozgryzï, lecz
jego uĂmiech natychmiast zniknÈï. — Gdy nie pijÚ, ĝycie tak mnie
przygniata, ĝe nie potrafiÚ normalnie myĂleÊ. Nie zawsze tak byïo,
ale teraz tak mam. ¿ycie jest naprawdÚ do dupy, Mojĝeszu.
— WciÈĝ chcesz umrzeÊ? — zmieniïem temat.
— To zaleĝy. Co jest potem?
— Dalszy ciÈg — odpowiedziaïem wprost. — Tyle mogÚ ci powiedzieÊ. To siÚ tak nie urywa.
— A ty moĝesz zobaczyÊ, co jest dalej?
— To znaczy? — Nie mogïem przewidywaÊ przyszïoĂci, jeĂli o to
mu chodziïo.
— Czy widzisz, co jest po drugiej stronie?
— Nie. WidzÚ tylko to, co oni mi pokazujÈ — odparïem.
— Oni? Czyli kto?
— Ci, którzy siÚ przedostanÈ. — Wzruszyïem ramionami.
— SzepczÈ coĂ do ciebie? PotrafiÈ mówiÊ? — Tag teĝ szeptaï,
jakby to byï jakiĂ podniosïy temat.
— Nie. Nigdy nic nie mówiÈ. PokazujÈ mi tylko róĝne rzeczy.
Tag zadygotaï i podrapaï siÚ po karku, jakby próbowaï zetrzeÊ
gÚsiÈ skórkÚ, która pojawiïa siÚ na jego plecach.
— Potrafisz zobaczyÊ wszystko? Caïe ich ĝycie?
— Czasem tak mi siÚ wydaje. To moĝe byÊ powódě barw i myĂli,
z których jestem w stanie wyïapaÊ tylko przypadkowe rzeczy, bo
przelatujÈ przeze mnie zbyt szybko. Co wiÚcej, mogÚ dostrzec tylko to,
co rozumiem. Jestem pewien, ĝe oni woleliby, ĝebym widziaï wiÚcej,
ale to nie takie proste. Wszystko jest kwestiÈ subiektywnÈ. Zazwyczaj
widzÚ fragmenty i czÚĂci, nie zaĂ caïy obraz. Wyrobiïem siÚ jednak
w filtrowaniu, a im lepiej mi idzie, tym bardziej odczuwam to jak
przypominanie sobie i tym mniej jak bycie opÚtanym. — UĂmiechnÈïem siÚ wbrew sobie, a Tag potrzÈsnÈï gïowÈ ze zdumieniem.
— Mojĝeszu? — Wyrwaï mnie z zamyĂlenia.
— Tak?
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— Nie zrozum mnie ěle… Ale jeĂli, wiesz, jest coĂ dalej. I nie
jest to zïe. Ani przeraĝajÈce. Nie jest to ĝadna zombie-apokalipsa…
ani ogieñ i siarka… na ile oczywiĂcie jesteĂ w stanie to stwierdziÊ…
to po co tu zostawaÊ? — Jego gïos byï tak cichy i tak przesiÈkniÚty
emocjami, ĝe nie wiedziaïem, czy jestem w stanie mu jakkolwiek
pomóc. Nie byïem pewien, czy znam odpowiedě. Zastanawiaïem siÚ
przez minutÚ i w koñcu wpadïem na rozwiÈzanie, które wydawaïo mi
siÚ zgodne z prawdÈ.
— Bo wciÈĝ bÚdÚ mnÈ, a ty wciÈĝ bÚdziesz sobÈ.
— Co masz na myĂli?
— Nie jesteĂmy w stanie uciec od samych siebie, Tag. Tu, tam, na
drugim koñcu Ăwiata czy w psychiatryku w Salt Lake City ja jestem
Mojĝeszem, a ty Tagiem. I to siÚ nigdy nie zmieni. WiÚc albo rozwiÈĝemy swoje problemy tu, albo tam. Ale i tak bÚdziemy musieli je
rozwiÈzaÊ. ¥mierÊ tego nie zmieni.
PrzytaknÈï powoli, wpatrujÈc siÚ w moje dïonie. Rysowaïem obraz,
którego ani on, ani ja tak naprawdÚ nie rozumieliĂmy.
— To siÚ nigdy nie zmieni — szepnÈï niczym echo. — Ty jesteĂ
Mojĝeszem, a ja Tagiem.
— Uhm — przytaknÈïem. — I chociaĝ czasem jest to przykre,
to niesie teĝ ze sobÈ pewnÈ pociechÚ. Przynajmniej wiemy, kim jesteĂmy.
Nigdy wiÚcej nie pytaï o wïasnÈ ĂmiertelnoĂÊ, a po tej rozmowie
zyskaï pewnoĂÊ siebie, której przypuszczalnie kiedyĂ miaï aĝ za wiele.
Sprawiaï wraĝenie, jakby planowaï swój nastÚpny ruch. Ja wciÈĝ nie
miaïem pojÚcia, co ze sobÈ zrobiÊ.
— Co zrobisz po wyjĂciu? — spytaï pewnego dnia przy kolacji
z wzrokiem wbitym w jedzenie i z dïoñmi na stole. Potrafiï zjeĂÊ
przynajmniej tyle samo co ja. Byïem przekonany, ĝe obsïuga kuchni
w Montlake ucieszy siÚ, gdy juĝ sobie pójdziemy.
Nie chciaïem z nim o tym rozmawiaÊ. Nie chciaïem o tym rozmawiaÊ z nikim. Patrzyïem wiÚc uporczywie na lewo od gïowy Taga,
za okno, ĝeby mu daÊ do zrozumienia, ĝe jestem gotów zakoñczyÊ juĝ
tÚ konwersacjÚ. On jednak nie ustÈpiï.
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Jeden
— Masz prawie dziewiÚtnaĂcie lat. JesteĂ oficjalnie poza systemem. Gdzie pójdziesz, Mo? — Nie wiem, dlaczego uznaï, ĝe moĝe do
mnie mówiÊ „Mo”. Nie udzieliïem mu pozwolenia. Ale on taki wïaĂnie
byï. Znajdowaï sposób, ĝeby wbiÊ siÚ w mojÈ przestrzeñ.
ZerknÈïem na niego przelotnie i wzruszyïem ramionami, jakby
nie miaïo to ĝadnego znaczenia.
Mój pobyt liczyï siÚ w miesiÈcach. Boĝe Narodzenie, Nowy Rok,
luty. Trzy miesiÈce w szpitalu psychiatrycznym. ¿aïowaïem, ĝe nie
mogÚ zostaÊ dïuĝej.
— Chodě ze mnÈ — stwierdziï Tag, rzucajÈc chusteczkÚ i odsuwajÈc tacÚ.
Zdumiony, odchyliïem siÚ na krzeĂle. Przypomniaï mi siÚ odgïos
jego pïaczu, to lamentowanie, które niosïo siÚ korytarzem, gdy zostaï przyjÚty na oddziaï. Byïo to niemal miesiÈc po moim przybyciu.
Leĝaïem w ïóĝku i sïuchaïem, jak próbujÈ go uspokoiÊ. Wtedy nie
wiedziaïem, ĝe to on, dopiero póěniej skojarzyïem fakty, gdy opowiedziaï mi, dlaczego tu wylÈdowaï. Przypomniaïo mi siÚ teĝ, jak na
sesji, na której siÚ poznaliĂmy, skoczyï na mnie z piÚĂciami i wĂciekïoĂciÈ w oczach, niemal oszalaïy z bólu. Z zamyĂlenia wyrwaïy mnie
jego dalsze sïowa.
— Moja rodzina ma pieniÈdze. Zasadniczo nic wiÚcej nie mamy,
tylko caïe góry forsy. A ty nie masz niczego.
Siedziaïem sztywno i sïuchaïem. Nie myliï siÚ, nie miaïem niczego. Byï moim przyjacielem, pierwszym prawdziwym przyjacielem…
prócz Georgii. Ale nie chciaïem od niego niczego. Ani tego co dobre,
ani tego co zïe, a Tag miaï w nadmiarze i jednego, i drugiego.
— PotrzebujÚ kogoĂ, kto bÚdzie pilnowaï, ĝebym siÚ nie zabiï.
Musi to byÊ ktoĂ wystarczajÈco rosïy, ĝeby mnie unieruchomiÊ, gdy
postanowiÚ siÚ sponiewieraÊ. ZatrudniÚ ciÚ, ĝebyĂ spÚdzaï ze mnÈ
kaĝdÈ minutÚ, gdy nie ĂpiÚ, dopóki nie wymyĂlÚ, jak wyrzuciÊ z siebie
pragnienie podciÚcia sobie nadgarstków.
Zdezorientowany, przechyliïem gïowÚ na bok.
— Chcesz, ĝebym ciÚ unieruchamiaï?
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PieĈó Dawida
Tag parsknÈï.
— Tak. Uderz mnie w twarz, rzuÊ na ziemiÚ. Wykop ze mnie
caïy szajs. Jednym sïowem: pilnuj, ĝebym przeĝyï i nie piï.
Zastanawiaïem siÚ przez chwilÚ, czy jestem w stanie coĂ takiego
zrobiÊ. UderzyÊ go, rzuciÊ nim o ziemiÚ. UnieruchomiÊ go, aĝ przejdzie mu ochota na picie lub ĂmierÊ. Byïem duĝy. I silny. Ale Tag teĝ
nie naleĝaï do uïomków. Moje wÈtpliwoĂci chyba byïy wyczuwalne,
bo Tag znowu zaczÈï mówiÊ.
— Potrzebujesz kogoĂ, kto ci wierzy. A ja ci wierzÚ. To mÚczÈce,
gdy ludzie wciÈĝ uwaĝajÈ ciÚ za Ăwira. Ja wiem, ĝe nim nie jesteĂ.
Musisz mieÊ gdzie pójĂÊ, a ja muszÚ mieÊ kogoĂ przy sobie. To nie
jest zïy ukïad. Ty chcesz podróĝowaÊ, a ja nie mam nic lepszego do
roboty. Jedyne, w czym jestem dobry, to bójki, a te mogÚ znaleěÊ wszÚdzie. — UĂmiechnÈï siÚ i wzruszyï ramionami. — Szczerze mówiÈc,
nie ufam sobie jeszcze na tyle, ĝeby zostaÊ samemu. A jeĂli wrócÚ do
Dallas, zacznÚ piÊ. Lub siÚ zabijÚ. PotrzebujÚ ciÚ.
Powiedziaï to zupeïnie naturalnie. „PotrzebujÚ ciÚ”. Zastanawiaïem siÚ, jak to moĝliwe, ĝe tak twardy facet, który wdawaï siÚ
w bójki dla samej przyjemnoĂci walki, mógï siÚ przyznaÊ do czegoĂ
takiego. Lub w coĂ takiego wierzyÊ. Ja nigdy nikogo nie potrzebowaïem. Nie tak na serio. I nigdy nie powiedziaïem do nikogo takich
sïów. „PotrzebujÚ ciÚ” brzmiaïo niebezpiecznie podobnie do „kocham
ciÚ” i miaïem wraĝenie, ĝe narusza jedno z moich praw. Lecz w tej
sytuacji, przepeïniony niepokojem zwiÈzanym z nadchodzÈcym dniem
i perspektywÈ odzyskania wolnoĂci, musiaïem przyznaÊ, ĝe ja teĝ
potrzebowaïem Taga.
TworzyliĂmy dziwnÈ parÚ. Czarny mïodociany przestÚpca, który
nie moĝe przestaÊ malowaÊ, i wielki Teksañczyk o prowokacyjnej
postawie i gÚstych wïosach. Tag miaï jednak racjÚ. Obaj utknÚliĂmy
w martwym punkcie. ByliĂmy zagubieni. Nic nas nigdzie nie trzymaïo
ani nie ciÈgnÚïo w ĝadnÈ stronÚ. Ja pragnÈïem odzyskaÊ wolnoĂÊ,
a Tag nie chciaï byÊ sam. Potrzebowaïem jego pieniÚdzy, a on potrzebowaï mojego towarzystwa. Smutne jak zazwyczaj. Zatem postanowiliĂmy wyruszyÊ. Uciec. Nie oglÈdaÊ siÚ za siebie.
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Jeden
— BÚdziemy po prostu uciekaÊ, Mojĝeszu. Jak ty to mówiïeĂ?
Tu, tam, na drugi koniec Ăwiata? Nie uciekniemy od siebie, wiÚc
bÚdziemy razem, dopóki siÚ nie odnajdziemy, dobrze? Dopóki nie
wymyĂlimy, jak siÚ z tym uporaÊ. — Tak wïaĂnie powiedziaï. I tak
zrobiliĂmy. W ten sposób Tag Taggert zostaï moim najlepszym przyjacielem. Byï przy mnie, gdy go potrzebowaïem, i nigdy mnie nie
opuĂciï.
WiÚc muszÚ go odnaleěÊ.
Najbardziej przeraĝaïo mnie to, ĝe byÊ moĝe znalazï odpowiedzi
na swoje pytania. ¿e moĝe dobrze wie, co robi. I kim jest. Moĝe zrozumiaï Ăwiat. Ale w wieku osiemnastu lat zawarliĂmy umowÚ. A wedïug mnie danego sïowa siÚ nie cofa.
— PotrzebujÚ kogoĂ, kto bÚdzie pilnowaï, ĝebym siÚ nie zabiï.
Musi to byÊ ktoĂ wystarczajÈco rosïy, ĝeby mnie unieruchomiÊ, gdy
postanowiÚ siÚ sponiewieraÊ. Uderz mnie w twarz, rzuÊ na ziemiÚ.
Wykop ze mnie caïy szajs. Jednym sïowem: pilnuj, ĝebym przeĝyï i nie
piï — powiedziaï. Chciaï, abym pilnowaï, ĝeby przeĝyï.
Miaïem nadziejÚ, ĝe nie jest na to za póěno.
***
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